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Inteekcnarell
De kwaliteiten en woonplaatièn der Inteekcnaren
deze lijst geplaatst, overeenkomstig
zijn in dcze
de opgave tcn
ten tijde der inteekening.

A
Adriaan, (1\1.) te
cc Amsterdam.

B
BaaIen,
Baaien, (J. van) Boekhandelaar te Rotterdam.
Bakkenist, Jun.
Jun. (H.) te Edam.
Bibliotheek
BibIîotheck (De) van het Departement van Oorlog te 's Hage.
Bleijker , (M. de) Boekhandelaar te Rotterdam.
Bohn, (P. F.) Boekhandelaar te Haarlem.

H
Heemstra, (J.) Onderwijzer te Rottevalle.
Heuvel, (B. L. C. van den) Ontvanger der RegistrBtie en Domei
nen te Ommen.
ncn
Hulst, (J.) Majoor Kommandant van het lste Batt. der 8stc
8ste Ardee
Afdee
ling Infanterie te Coevorden.

JJ
Jemink,
Jcmink, Predikant te Oudewater.

K
K
Kanten>
Kamen> (J.) Ondermeester
ondermeester te

ASöCJ1,
AS~eJl,

n
II

NAAMLIJST

DER

INTEEKENAREN.

L
Rozenbof bij Zutphen.
Lansbergen , (Mevr. Douairiere van) op Rozenhof
Lich. (I.
Lich,
(1. J. A.) Kapitein bij het 3de
ade Batt. der IJde
I7de AfdeeJillg
Afdeelillg
Nat. Infanterie te Gent.
Luneman, (W. J.) Boekhandelaar te Brussel, 2 exempl.

M
Middendorp Wolters. te Rotterdam.

N
Noman, (J.) Boekhandelaar te Z. Bommel,

2

exempl.

o
Oortwijn , (Mr.
(Mr; L.) President van de Regtbank van Eersten Aanleg
te Assen.
van) .Boekverkoop er te Amsterdam.
Oosten, (J. vim)

p
Palier en Zoon, (H.) Boekhandelaar te 's Hertogenbosch ,

2

exempl.

ft
Staats...
Reijerdam, (J. van) Boekhouder en Kasfier der Nederl. Staats
Courant te 's Hage.

s
Schetsberg , (H. C.) Boekhandelaar te Leeuwarden.
Scheer, (D. H. van der) Boekhandelaar te Coevorden,
Coevorden. 6 exempt.
Schimmelpenninck, (W. A.) van der Oije, op den huize Poll bij
Schimmelpennil1ck,
Zutphen.
Schuitze, Gepensioneerd Generaal Majoor te Brussel.
Spangenberg ,(J.) te 's I-lage.
Hage.

T
Thieme, (C. A.) Boekhandelaar te Arnhem, 3 exempl.
exempt.

v
Veeze, (C.) Onderwijzer te Eest
E"est in Drenthe.
Verenet, (L. F.) S. S. Theol.
Theo!. Stud. te Utrechl.
Utrecht.
Vermandé, (J. L.) Boekhandelaar te Medenblik.
Vermande,

------~~~~~~~~---------

R.
R. Deze letter wordt in
iJl het Griekscll dikwijls uitgefprokell
uiegerproken met
Rltapfodia, Rhetorica enz., doch
eene h achter zich, zoo als: Rhapfodia,
wordt anders gewoonlijk van eenen klinker gevolgd. Op RomeinRomcin[che
munten beteekent R. Respublica; R. P. C. Reipllblicae
Reipublicae Cow
fehe ll1Ullten
jUdcndae; REST, Restituit; en ROM. en AUG., Roma et Au./litilcndae;
gusta. Op Romeinfche infcriptien wordt door R. aangeduid Recta
of Retro; door R. G. C. Rei Genmdae
Geru12dae eaula;
Caufa; door R. A. O. S.
Rationa!i Operum Sacrolïtl1l;
SacrOl'ltl1Z; door R. R. Ruderihus
Ruderibus Rejectis, en
Ratio12a!i
door R. V. P. Redditum
ReddituJlZ Vetcri
Vetert" Posfesfori.
PosJesfori. Oudtijds, eindelijk.
eindelijk,
werd de R. gebruikt voor 80, en met eene fireep er boven R.
voor 80 duizend; doch de Griekfche "l' (p), beteekent 100.
RA. Is op eeD
een fchip een lang en rond ftuk hom,
hout, hetwelk in het
midden merkelijk dikker is, dan aan de einden, en dwars bovell
boven
aan de mast gehangen wordt, om
0111 er de zeilen aan te fpannen.
RABBANITEN
RABBAN1TEN of Rabbiniten, ook Talmudisten genoemd, zijn
die Joden, welke, benevens het Oude Testament, ook den Talmud
(zie
tegenoverfielling der KaCzie aldaar) als geloofsregel erkennen; in tegenoverfidling
raiten
[('li"eijn, die denzelvcll
denzelven verwerpen.
,'aïten of f{are'frs,
RAil
RAB Dr.
DI. Dit I-lebreeuwfche
I-lebreemvfche woord, woordelijk leeraar , meester,
beteekeiJ[ eellen
beteekeilt
eenen leeraar
leemar der Joodfche
Joodfchc wet; doch ook, inzonderheid,
(fynagoge).
cenen overeten
cener [chool
fcllOOl (lynagoge).
overftc\1 of opziener eener
RADHIJNSCHE
RADBIJNSCHE TAAL en LETTERKUNDE. Toen de Rab.
bijnen, door de Arabieren uit Babyloll, de toenmalige zetel der
uer
]oodfche
Joodfche geleerdheid, verdreven, zich in Europa, inzonderheid in
To/edo, Barcelona, COl'doCOl"do.
Spanje, nederzetteden , en te Grmwd.'l,
Grarwda, To/cdo,
1'a,
~'a, Sevilte
Sevil/e en Saragos/a
Saragosle fcholen oprigtten, gevoelden zij zich door
navor[chingen der Arabieren, omtrellt
omtrent de
de geleerde en grondige navorfchingen
ArabifeIle
Arabifc[le tanl, weldra gedrongen, om ook hunne taal, die uit het
oud Hebreeuwsch in het bedorven Chaldeeuwsch
Chaldeellwsch verbasterd was, oordeelkundig te bearbeiden, en zoo veel mogelijk in hare zuiverheid
te her1l:ellen.
herîl:ellen. Zij poogden hierom het bijbelfche Hebr2ïsmus
HebraÏslUlls weder
tOt fchriftfpraak
rchriftfpraak te maken; doch
dech w~ren
Wf,rell niet in fIaat,
f1:aat, om van de
fpraakkunst
fpraakkllnst atle
alle rllaldeeuwfche
rhaldeeuwfche vormen af te fcheiden,
fcheidcn, daar zij daar.
toe
we reeds den 1l."jtf1:af
l:.:"Httaf verloren hadden,
hndden, noch 0111
om zich tot de eigenlijke beteekcnis der woorden te bepalen, vermits zij tot de aanwijaanwij.
zing van zoo vele nieuwe ';l;_""bcclden
z.ing
... "bcc.dcn niet meer genoegzaam wa.
waren; en zoo omftond
ontHond eene nieuwe IIcbreeuwfche
Hcbreeuwfche fchrifttaal,
fchrifuaal, die door
ll.LGEMEEN
A
de
ALGEMR~N W\;ORDlOl'IS.
W';ORDENll. V!.
VI.

t

l
R A B .E

~ (G.
(~~)
N E R.
W.)

Sptmjt!. Portugal.
Portugal, Italië en DuJtscMand
DuJlscMand geCchre.
gerchre.
de Rabbijnen in Spanje.
ven, en derhalve de Rabbijnfche genoemd werd.
wcrd. Ter harer beoefe.
eenige fpraakkunftell
fpraakkullftell en woordenboeken bearbeid.
ning heeft men eeni~e
van CELLARIUS, RELAND, VAN
VAN DER HARDT,
en zich tot hulpmiddelen vall
andercn bediend; ea de rijkdom der He.
TJJCHSEN. BUXTORF en anderen
breeuwfche letterkunde, dien men uit het ovel'Zigt
overzigt van eenen Buxhreeuwfche
BI\RTOLOCCIUS en anderen leert kennen, levert eene genoeg...
TORF, BARTOLOCCIUS
belooning voor bare
hare beoefening op. Wij vergenoegen ons 11~
zame beJooning
bloeijendst tjjuvak der midmid.
met hier alleen eenige fchrijvers uit het bloeijelldst
deleeuw op te geven. ABEN
AREN ESRA, DAVID
DI\VlD KIMSCTU
KIMSCfU (overleden om~
om732}, doch inzonderheid ELIAS LEv!TA
LEVITA hebben zich als
fireeks I 732},doch
verdienfielijk gemaakt; NATAN
NI\TAN .BEN
·BEN jECHlEL
jECHIEL (1100)
fpraakkunfienaars verdienfieIijk
beeft door een meermnals herdrukt Talmudisch, en D WID Kll'iISCHI
KIMSCHI ,I~
khlsfiek
door een Hebreeuwsclt woordenboek, dat langen tijd voor klasfiek
eerfl:e, die volgens de nafporin.
gehouden is, roem verworven. De eerfie,
jARCHI en
gen van ABEN Es RA lVIAIMONIDES (geb. 1139), SALOMO JARCHI
KIMSCHI, een uitgebreid~r
uitgebreid'!r kritisch werk, namelijk eene her.
herDAVID KJMSCHI,
Pentaleuchus, ondernam.
ondernam, was in de 13de eeuw
ziening van de Penta!eucnus,
NALLEVI (HARAMAH) uit Toskane, en werd het eerst gege.
MEIjER NL\!.LEVI
LONZANO (wiens Or Tora!:
volgd door den Rabbijn MENACHEM DE LONZANo
JTenetië uitKwam) en naderhand
met de Schete .Jadoth
,Jadotn in 1518 te I"enetië
door SALOMO NORZI,
NORZl, wiens werk in omvang en gegrondheid alle
aUe
vroegere werken overtrof. Onder de uitleggers van het Oude Test:\alkundige, doch duis.
tament verdienen het
bet meeste opmerking de t:lalkundige,
tere. ABEN ESRA; de ondüidelijke
ondtiidelijke en in fpraakkennis gebrekkige SALOMO JARCHI (omfireeks Il80);
u8o); }OSEPH
JOSEPH KIMSCHI,
geleerdfie
KJMSCHI. een der geleerdfl:e
Joden; zijn zoon l),wlD
LEv! BEN
D,WID KIMSCHI,
KIMSCHJ, boven reeds genoemd; LEVI
DEN
GERSON
GERS ON (voor 1370), en ISMc
ISMe ABERDANEL (voor 1508). MARMONlDES poogde den inboud
wijs..
NIDES
inhoud zijner heilige nationale fchriften door wijsgeerig-godgeleerde redl!kavelingen te hulp te komen, en onder de
vele uitleggers waren RASCHI
RASCH! en hij de voornaamfie. Ten aanzien
van de aardrijkskunde der middeleeuw hebben zich MOSES PETACHIA, uit Regmsóurg
Regensburg (lIS,),
(lIS7), BENJAMIN van Trióera
Trióern (federt Il6o)
1160)
A,'ignon (1.550).
(1.550), door hunne reisbefchrijvingen,
en PERIZOL uit AJ';gnon
verdienfteIijk
verdienfleIijk gemaakt. Ook de wis-, fterrenkunde,
fl:errenkunde, wiisbegeerte en
geneeskunde werden door de Joden, Inzonderheid op de fcholen
der .1rabieret1,
Arabieren, in Sptlnje
Spanje vlijtig beoefend en bearbeid; doch daar
hunne wetenCchappeJiJke
wetenrchappelijke werken weinig
weiriig gedrukt is, moeten
van bunne
wij ons vergenoegen met den bovengenoemden MAIMONllJES
MAIMONJlJES aan
te vo.eren.
voeren. die als fiIoCoor
tiIorool de wijsbegeerte van ARISTOTELES
ARlsroTELES en
PLATO met de Kabbala en den Talmud vermengt; doch jn
jo zijne
genees!mndi~e
geneeskl1ndi~e werken (Aphrismi,
(Aphrismi , en De reg/mine Sanitatls)
Sanitotis) zich
als een.annhanger
een.annh:mger van GALF.:NUS vertoont.
RABENER. (GO-rTUEB
(GonuEB WILHEt.M) Deze beroemde ratiren.Cchrij_
Catiren.rchrij_
~er werd in
In II7I4
Wad/au, een dorp bij Lelpzig, geboren, erJ
en
"'er
7I 4 te Wachau,
beoefende aan -de univerficelt
univerfitelt In laatstgemelde
laat$tgemelde ftad
fl:ad de tegcen.
tegcen, waar
hlf
hl'

R
ft A C I N E. (J.)
3
hij met GäRTNER en GELLERT in de naauwll:e
naauwl1e vriendfehap
vriendfchap leefde.
Hij bekleedde naderhand onderfeheidene
onderfcheidene posten bij het belastingswebelastingswe.
zen
zen,, en fiierf in Lentcm.
Lentem. 177 1 aan eene berqerte.
beroerte. RABEl'\ER verver.
mensch en als fchrijver even ved vehtng.
vchtng. In ziin~ ramen
dient als menseh
(hekelfc',riften) veroorloofde bij zich nimmer eenige perfuonlijkilcperfuonlijkhe.
den, wam, volgens zijne openlijk verklaarde grondregels, moest
een
ecn f.'ltiren-fehrijver
[.'uiren-fchrijver alleen de dwaasheden gispen, maar zich nhll1ner
nÎlTIlner
aan nijd of kwaadaardIgheid fchnldig
fchuldig maken, en no~ minder aan het
heilige, of door veronderd gebruik eerwnar.ljg gewordene , zUn verver.
nuft beproeven: met één woord, hij moest alleen de ondeugd hehe.
kelen, zonder daarbij haren bedrijver aan de openlijke befpotting
fl:eIlen. RABENER trad het eer,t als fatiren-fchrijver op in
bloot te !l:eIlen.
het maandfchrift: Beiltitigungen
Belltitigungen des Verflandes [md
tmd Wztzes, in 1741
door SCHWABE uitgegeven; doch verrijkte naderhand de B/emer
Bremer
Beiträge,
Beitriige, aan
a~n welke GäRTNER, CRAMER, A. SCHLEGlèL, EBf:RT,
EB,:RT,
ZACH!lRIA
ZACHARIA en GELLERT arbeidden, met zijne !lukken.
nukken. Zijne in deze
eerl1e :2 deelen zijner
beide tijdfchriften vervatte oprtellen maken de eerll:e
fchriften uit; bet
het 3de, Satiri(clze
Satiri(c'te Britf'e, verfcheen
ver[cheen in li52, en
het 4de in 75').
75'), waarin onder anderen, A. P. vo~ MA;>ICHA'S Ab.
handhmg
handlung !'OIJ Spritcfzwörtern,
Sprûc!lwörtern, en das Ma I;rden l'om
1'om erflen April gevonden worden Door de belegering va:1 Dresdrn,
Dresdm, in 176~,
'760, gingen
verCcheidene
verfcheidene voor den druk beftemde
bel1emde p1pieren verloren, zoodat , na
zijnen dood, alleen de door hem verzamelde Frelmrlfc'taftliclze
Frelmrlfc'tafi/iclze
Briefe, welke door C. F. WEISZE, met een levensberigt van den
lclHijver,
lchrijvcr, in 1"'(2 ziin llit~egeven. De gezamenlijke
gezam2nl\jke werken van
RABENr:R zijn in het Fransch en NeJerduitsch, en fommige Hukken
er van ook in het Engclsch,
Engelsch, Dcenscb
Dcensch en Zweedsch, v"rtaald
v.'rtaald geworden.
RA C [NE. (JEAN)
Ri\
(J r:AN) Deze groote Fr3nfche
Franfche tremCpeldichter
treu: fpeldichter werd
]630 te Forté iJ1i!on
MUon geboren. HU
Hij beoefende de
d~ talen der ouden
in 1630
in de abdij Port Roya! des C'tal1ps, waar hU reeds blijken gaf van
trenrf.,e!dicht, en volbra~t
volbra'it naderhand z\ine ftudi.
fiudi.
zijne zucht voor het trenrf.,eldicht,
liarcour. EllRll'lDES
EllRtPID~S was zijn geliefkoosde fchriJfchriJ·
én in het colleg:e van Harcour.
fielde, en tOt
tot welks ongeftoorde
ongenoorde
ver, dien hij zich ten voorbe~lde !lelde,
dikwijls een ecnzaanl hoschje verkous.
verknus. De eer(\:e
eer!1:e
beoefening hU dikwi.ils
proeve van zijn genie bell:ond
hel10nd in eene Ode op het huwel~ik
huwel\ik van LaLoDEWIJl{ XIV, ten titel voerende: la lVymphe de la Seine, waarvoor
hij, belnlve een gefchenk,
gerchenk, een jaargeld, vnn 600 Iivres ontving.
Pari.fs zUn verblijf hondende
houdende,, wijdde hij zich ge.
Sedert, alleen in Parijs
heel aan de diclllkunst,
dichtkunst, in w~lk,
w~lk;, vak hij vele goedkenring ontving;
terwijl zUne talrijke treurfpelen den gevestigdel} roem van CORNEiLCORNEIL.
eerl1e trCllrf'peI, la Thebaide, ou la
ltt
LE eerlang verduisterden. ZIjn eerfte
freres ennemis , verfcheen in het jaar 1664, en werd in 1666
door dat van AlexalZder,
Alexander, in 1668 door de Andromaclte,
Andrnmaclte, en nader.
naderhand door Berel1ice,
Berenicl!, l1riltill1llicus,
l1riltanllicus, B'/jazptlz, lIJlt'trid4t{'S,
illlt'tridl1t{'s, !p~ig(·
fp;igrnia,
nia. P!taedra en Athatia
Atha/ia op~evolgd. Met iedE'r
ieder ftuk
nuk klom zUn
zijn
roem, en bi}
bij zoude ongetwijfeld voor het trcurfpel
treurfpel nog meer gele.
geleA
PI ~'%
verd

RAD
RAD 1~
1~ ()
U D.
D,
4
verd hebben, indien niet
niet de laster van partijdige bcootllcclnars,
beoordeelnnrs, fm
den gehcdcn
geheden drom
drom der gecstelijkheid
geestelijkheid hem daarvan teruggehouden had:lan hem en aan DOII,EAU
EOIl."EAU het zam~nll:ellen
zam~nf1:e[Jcn eenrr
cener
den. In 1677 werd aan
LODEWljK XIV opgedragen; doch hierGefchiedenis
Gclèhiedenis der regering van LODEWJjK
mede bragt hij her
het niet vcr. Eene verhandeling, door hem op aandrang van mevrouw DE MAINTENON
lVIMNTENON ge:chrevcn,
ge:ehreven, in welke hij de
middelcn opgaf, om de ellende, waaronde::
waaronde: her
het volk zuchtte, te
middelen
brug: hem bij den vorst in ongenade, en was oorzaak
verhelpen, brugt
van zijnen dood. die den laatften
lanrf1:en ,,~n Grasm. 1699 voorviel, en
naliet. van als een braaf man geleefd te hebwaarbij hij den roem naliet,
ben. n.ACI?\E Helde zich
zieh de Griekfche
Griekrehe treurfpeldichters ten voorbeelde; koos, meer dan CORNEILL~, de liefde w: het hoofdlioofdbragt het Fl'anfcl1e
Fran[che treurfpe!,
trem[pel, door devoorwerp van 7ijn Huk, en brugt
onbe[chaafdheid omrukt, tot eene aanmerkelijk
zen nnamvclUks der onbefchrwfdheid
volkom~nhcido Hij is door welluidendheid in versbouw, door
grootere volkom.;nheid
f1:ijl, en waarheid van uitdrukking boven CORNEILzuiverheid van
vaa lhjl,
LE
LR verheven; doch kan
kall dezen dichter in zijne hooge vlugt, in zijn
Imusfehen VJlt het llloeijelijk
Illoeijelijk
vuur en geestvervoering niet evenaren. Intllsfchen
re
flis fen , wie van beiden de meeste waarde bezit; doch [chijnt
te be
beDisfen,
fchijnt
het,
bet, wanneer men hen met de GriekCche
Griek[che treurCpeldichters
treurfpeldichters verge.
lijkt, dat CORNEII,LE
CORNEILLE meer overeenkomst mee SOPHORLES
SOPHOKLES eH
en RACI.
RACINE mee EURIPIDES heeft. De volledigfl:e
volledigfl:c uitgave zijner werken is die
DlDOT den jongeren, in 1796 te Parijs in 4 dcelen
deelen in 8vo
van DmoT
uitgegeven. Z\În zoon LOUIS
LoUIS RACINE, mede een tamelijk goed dichtcr,
nn hem eene levensbefchrijving
Icvensbefchrijving geleverd.
(cr, heeft 0118 van
RADBOUD , zoon van ADGILLVS.
ADGILLUS, volgde zijnen vader als koning
J7riesland op, welks ingezetenen toen nog onbefcbaafd,
onbefehaafd, en aan
van Vriesland
WIGBER1', eenElleen Ellde Heidenfche bijgeloovigheden gehecht waren. WIGBERT,
gelsch
verm~arde WILLEBRORD,
WII.LEBRORD, ver.
vergeisch zendeling,
zelldeling, en nog meer de vermaarde
kondigde, in het begin van RADBOUDS regering, omtrent het jaar
699, in l'deslond
Friesland de leer des Evangeliums,
EV:lngeliums, volgens ,de
de begrippen
van dien tijd;
tUd; doch de koning, ongenegen, om aan de
dc voorgefl:elde
vermaningen het oor te leellen,
leen en , beklaagde zich WILLEBRORD
WII.LEBRORD hierover
bij PIPIJN, groothofmeester van FrankriJk, hetgeen eene medewerre zjjn,
zijn, dat deze ~an RADBOUD den oorlog
kende reden fchijnt geweest te
Zllik eene geduchte nederlaag onderging, dat
verklaarde, die daarbij ztllk
verklaarde.
hij PIPlJN door een gez3mfchap
gezamfchap om een verdrag moest verzoeken,
waarbij de Friezen
Priezen aan FrtmkriJk
Frankrij k onderworpen werden. RADBOUD
RADBOVl~
echter, deze vernedering niet kunnende verkroppen, floot
echrer,
noot met zekezeke.
rcn
ren EVERARD, heer van een dorp of landgoed in de Betuwe, een
rot tijd invallen in het Frankifche
FrankifChe rijk,
verbond. en deed van tijd tot
waarop PIPIJN andermaal de Vrie:un
J7rieun beoorlogde. Omfl:reeks de vesting Duurjlede (want
Cwant J7riesland
Friesland breidde zich toen uit
llit tD,
to.: in de teITcnwoordige
ITenwoordige provincie Utrecht) kwamell de legers aan elkander,
elbnder, tot
;root r.aàeel der Friezen,
Vriezen, waarbij RADBOUD op de vlugt
v!ugt gedreven
;~enl, en diep ia f'ries!and
f/rriesland zijne veiligheid moest zoeken,
o

Nn

RAD E NI A
A K
K E R·

(A.)

s

Na den dood van PIPIJN, die door zijnen ZOOIl KAREL MARTEL
werd opgevolgd, noot RADBouD
RADBOUD een
ecn verbond mer RAGANFRID,
RAGANFRTD, die
zich, in tegen Helling van IC~REL, groot-hofmcester
groot-hofmeester liet noemcll.
noemen.
Te zamclI
zumen beDo,en hebbendc,
hebbende, om de
de: Frrwjèhen nan te vallen, voerde
RADIlOUD zijne krijgsmagt te ièl~cep langs den Ry'1j tot aun Keu/en.
in welks nabijheid hij zijne troepen aan land zette, en KARE.L in
Lcntem. 7
716
toebragt , dat hij zijne
Lentem.
J 6 zulk eene volkomen nederlaag roebragt,
veiligheid in de vlugt moest zoekelJ. Deze, Întus{i:hell van de zorgeloosheid des vijands gebruik makende, verzamelde
vQrzamelde zijne troepen; viel
mee een grooeer getal op de J7rieze7I aan, en noodzaakte hen, om
op hunne beurt de wijk te kiezen, wanneer zij waarfchijnlijk den
hertogt naar hun vaderland aannamen. Men wil, dat de vijandelijkheden tegen de Vriezen thans door een verdrag eindigden, waarbij
RADIlOUD
RADBOUD zich verbond, om de prediking van het Evangelie niet alniet te zullen verhinderen, maar zelfs den Christelijken
Christclijken godsdienst
leen Diet
te zullen omhelzen. Een onvoorzigtig antwoord vun VIOLFRAN, bis[chop
fchop van Sem in Champagne, een der geloofsonderwijzers , was
IIoogtwoud, of volgens
oorzaak, dat RADBOUD zijn woord nict hield. Te IJoogtwoud,
JJ![ede1l2blik, gereed !taande,
ftaande, om zich te laten doopen, , en
anderen te JJJede1l2blik,
zijnen voet reeds in de vont gezet hebbende, vroeg hij aan den bis
fchop:" waar het groot getal der afgeflorvene Vriefche grooten,
tcn antwoord ont" zijne voorvaderen, vervaren waren?" en hierop ten
vangende, " dat alle ongedoopten buiten twijfel waren verloren,'verloren,"
vangendc,
haalde RADBOUD zijnen voet weder terug, verkbrCllde:
verklarende: " liever met
baalde
" de menigte zijner voorouderen in het zalig gewest van WODAN.
hemel te wil" dan met den geringen hoop der Christenen in den hcmel
" len
Ica zijn." Reeds lang aan eenc flepel1de ziekte gekwijnd hebheb·
hU kort daarna, in
jn het jaar 719. Poppo volgde
bende, flierf hij
hem op, onder wiens regering 'VILLEBRORD
WILLEBRORD en andere predikers
volkom ene vrijhdd
vrijhé!jd verkregen, 0111 bet Euangelie wijd en zijd te
verkondigen, en de kerken, die onder het vorig beflllllr
befluur tot den af.
afgodendienst misbruikt
misbruikr waren, wederom tot den Christelijken eerdietJSt
te bezigen.
(ABRAIIAlI!), geboren te Amflerdam in 1675,
RADEMAKER (ABRAIlAlIl),
Na~uur tot de teekenteeken. en [childerkunst gevormd, en
was door de Na~ullr
maakte, zonder het onderwijs van eenigen leenneester , door eigen
vlijt en opmerking, zulke groote vorderingen, dat hij door den tijd
cenen
eenen grooten
groot en naam verwierf. Na in zijne geboorte
geboorreHad
Had verfcheidene
verfcheidelle
zalen en kamers te hebben befchilderd, vertrok hij met der woon in
1730 naar Ha1r!em,
Ha1rtem, om er de kunst te oefenen; doch flechts weinig
Olltjaren had hij aldaar gewoond, wanneer eene zeer onaangename ontmoeting zijn einde verhaaste. In den vroegen morgen van den beruchten
ruch,en St.
St• ,lans.lans- en Sakramentsdag , in 1734, in het open veld zicwaarfchijlltende te teekenen, werd hij door cenige boeren, die hem waarrchijlllijk van medepligtigheid aan het ontwerp verdacht hieI1ctJ,
hielletJ, waarmede
Roomscl!gezillden toenm~als
toellm~als werden beticht, aangevallen met
de Roomscl!gezinden
A
k!ltJp~
A3
kuur-

RADEMAKER. (G.) RAGUSA.
6
knuppels en vlegels, en ontkwam ter Iluauwer
nuauwer nood de handen der
doldriftige menigte; doch {lonel'
fiome kort d"arna
d"aroa in eene ziekte, welke
bern
hem in L"uwl11.
L'1l1wm. 173:i
'73) llit
uit het l<:ven
I~ven wegrukte.
RADEl\1AKER.
RADEMAKER. ((;ERARD)
(GERARD) Een tijd.;elloot,
tVd.,:elloot, doch geen bloedverwant van den vorigtIl,
vorigtn, werd insgeli)ks
insgeliJks te /lmjlcrdam,
Amjierdalll, lIJ1\è1r
lllaar in 1612
1672 ge~
boren. Hij oefende eerst het handwerk zijns vaders, dat van timmerman, hetgeen
Jaar oud zij
nde, met de [childet.
hl!lgeen hij eclm:r,
echter, 22 JaaT
zijnde,
fchilder.
kunst verwisCt>lde,
verwisfe1de, waartoe hij
bij het
bet ol~derwi.is
ol~derwijs genoot van den vermaarden ponret-lchilder
ponret-tChilder VAN GOUR.
GOOR. Sedert bel,end gl!worden
g~worden zijnde met
den beroemden PE.TRUS
PETRUS CODDE,
CODDI:', bis[chop
bisf'chop van Sebaste, droeg deze
bern
hem het onderwijs zijner nicht in hl'[
he:( tetkenen
te"kenen op. Coom:
CODm: vervolgens naar
mar Rome ontboden zijnde, om zich van de gehechtheid
gehecbtheid aan de
gevoelens van JANSEI'>IUS
JANSEl'\IUS te zl1ivt!ren,
zl1iv~ren, volgde RADEMAKER
RADEMIIKE.R hem d~r
waarrs;; doch de bisfchop naderhand in hechtcnis
waarcs
bcchtel1is genomen zijnde.
zond men Ollzen
onzen [childer
fchilder Jlaar
naar Hql/elnd,
HQ!/Imd, om
OGl re bewerken, dat CODDE, als een onderdaan der Vereeni~de
Vereenj~de gewesten
gewcslen en burger van Am.
DE,
jlerdaln.
jlerdam, werd opgeëischt. Ilij flaagde
Daagde gelukkig in zijne zending:
CODDE werd op vrije voeten g lleld,
Hcld, en onze kUl1srfchilder
kUl1stCchilder ontving
teu
ten loon de gemelde nicht van den bisfchop, CATHMUNA
Cfl.THARINfI. J3LoEnlIL1RT,
13LOEMA.~RT,
ter vronwe,
vrouwe. Sederr
Sedert llam
nam RADEi\1AKF.R
RAOEMfI.[{[èR zijn vas
vns t verblijf
verblij f te Am/lerAmflerdam.
Jam. en fchilderde hier eene mc;nigte
menigte zolder-, deur- en fchooraecnfCbooraeenfiukken,
nukken, waaronder hee
het !'childerwerk
Cchilderwerk aan de kap of het ve:hemelte
ve!hemelte
van de groote zaal van het voofll'alig
voonralig fi~dhuis,
fhdhl1is, gezamenlijk met den
beroemden J
JAN
fiN HOOGZAAD vervaardigd, een der uitmumendl1e
uitmulltendlle eu
cn
uitgebre,dil:e is. Nog heeft
beeft men van deze beide meesters een ander
uitgebre,dl1e
fiuk,
{luk, verbeeldende de Stads regerÏ1lg,
regerb'g, in l,etze,fde
lletze,fde gehouw
gehonw boven den
grooten ingang geplaatst. RAD~MAKER
RADEMAKER fl:icrf
il:ierf in elen
den bloei zijns leIe.
vens , in het jaar '711.
'7/1 , het 3óne
3()!te zijns ouderdoll1s.
ollderdoms.
vens,
RA Dl US. In de meetkl1nde
RADIUS.
meetkunde de hnlve
halve diameter ván eeilen
eellen cirkel.
cirkel,
of iedere regte lijn, welke vall
VUil het middelpunt
middelpulJt tot den omtrek, alsmetle die.
mede
die, uit het middelpunt van eenen
een en kogel tot aan zijne opper.
vlakte getrokken worde. Voorbeelden van zulke lijnen vindt men in
de fpaken van een rad, die van de as tot aan den cirkelvormigell
cirkelvormigen om.
trek van hetzelve voonloopen.
voortloopen.
RAGUSA. Voorheen eene kleine Republiek aan de Adriatifcht:
Adriat((che
au, die reeds in de
au.
dl! ()de
llde eeuw zich vt:stigde,
v<:stigde, en zich
zjch onder alle de
normen des tUds
tijds fiaande
!l:aande hield, tOt dat in onze dagen haar aanwezen,
met zoovele anderen, een
eeu einde nam. De godsdié'Jlst
godsdienst der bewoners
van het kleine, grootendeels bergachtig gebid
gebie,i lailgs de voornoemde
zee (hetgeen ver[cheidene
verfcheidene eilanden en, op 17 vierkante mijlen, 881,000
1,000
inwoners bevat) is Roomsch-Katholiek, en hunne fpraak een meng_
fel
Cel van Slavonisch en Italiaanseh.
ltaliaansch. Hunnen
HUllnen regeringsvorm,
regerin gsvorm , aan
nan welks
llOofd
r~Clor {1:ond,
hoofd een rl!ctor
Hond, was Aristokratisch,
AristOkratisch, en naai'
naar dien van den
voorm~li~en Venetiaanrchen fiaat
t1aat ingerigt.
ini{erigt. Voor den val der republiek
Turkfchen keizer; thalls
thans be!lond
nond zij onder de befcherming van den TurkCchen
boor~ zij, nl
na eenen
eeneu t~d
tijd lang in het Franfche Italiaanfche
Italia21lfche rijk te zijn
zUl1
hl.

R A IJ.
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ingelijfd geweest. 3sn
alln den OostenrUkfchen
Oostenrljkfchen neat,
[laat, en maakt eenen
cenen
îngeliJfd
kreits van het koningrijk Da/ma/iiJ
Dalmatië uit. De [tad
llad Ragufa.
Rngufn, voormavoormac
lige hoofdllad
hoofdO:ad der republiek, thans
thall~ van den kreits, IS
is bevestigd, en
ligt aan den voet vall
van eenen kalen Hellen berg, op een [chier·eiland
fchier·eilund van
de .1driati!che
/Jdriatifche zee. Zij heeft brcede, regelmatige Hruten,
Hraten, een prach.
tig paleIs.
paleIS. voormaals het verblijf van de IlIJ rect<..r,
rect<-r, en ilooo
~ooo inwo.
!,en in zijde en
ners, welke. bevalve van eenige fabrij
fabrijl{en
én lakens, van
den feheepsbouw
fcheepsbouw en den handel leven. De haven, welke onmiddellijk
tot de [tad
Had behoort, is klein; maar zoo veel te fraaijer en ruimer is
de NOOldelijk
Nooldelijk gelegene haven van Granofa.
Gronofa. De nad
fiad ontvangt haar
water door middel eener waterleiding.
waterleidiug.
RAl] (JOHN) of WRAI], een der uitmuntend!1e
uitmuntendO:e kenners der
natuurlijke historie.
een en boemnit te BlfJck.
Bloc/(.
historie, was de zoon van eenen
Notley in het graafCchap
graaffchap E,[ex,
&fex, waar hij in 1628 geboren werd. Hij
beoefende te Cam
bridge de godg,deerdbeid.
Cambridge
god[!,deerdbeid, en was tot 1662 predikant. Zijn eer!1:e
eer!l:e werk, dat hij in 1660 uitgaf, ooder den titel van
Catalogus plantaru/l1
plantaruin circa Cantabrigiam nafcentium,
nafcentiul/1, bevattede
bev3ttede eene
aanwijzing van 626
6~6 planten, die rondom Cambridge in het wild groei.
jen, en door hem,
hem 1 ten aanzien van huishoudelij
huishoudelijkk en geneeskundig ge.
bruik, beCchreven
befchreven werden. Op eene reize door FrankriJk, Holland,
Duitschland, Zwit
jèrland en Ital'liJ,
Zw!tJèr/and
I/am;, verzamelde hij eenen rijken
en Catalogus p/anfafehat
fchat van waarnemingen, zoodat hij in 1670 een
eenen
plantorum .1ngliae et In[ularu1i1 adjacentiullI
adjacentiu1lt in het licht gaf,
gaf. waarin hij
ongeveer 105°
1050 plantgewasfen
plantgewasCen., op gelijke wij ze als in het genoemde werk, befehreef;
befcbreef; terwijl hij zijne gedane wanrnemingen
wa~rnemingen op zijne
reize uitgaf
topographical. moral
llitgaf onder den titel van: Obfervations topographical,
et pltyfiological,
phyjiological, made on a .Tourney
.Journey through part of the low coun.
tries,
Iries, Germany, Ita!y
Italy and France. Dit werk is overal rijk in waar·
waarnemi gen omtrent voorwerpen van Natuurlijke historie enz. en werd
eerst in 1682 door een ontwerp eener
eeller algemeene planten.gefchiede.
planten-gefchiede.
nis (Methodus plantarum
plantaru1lt nova) en in 1686 door het werk zelve,
onder den titel van:. Historia plantarum
plan/art/m genera/is, in ,IJ2 deelen in
folio, gevolgd. In dit werk befchrijft
beCchrijft hij, 6,900 plan~en,
plan:en, ell
en het.
zelve is nog fleeds
fieeds een van de voornaamfie
voornaamfte plantknlldige
plantknndige werken
Engel[chm, dat eene on[chatbare
der Engelfchm,
onfchatbare waarde bezit. Behalve dit en
andere botaniCehe
botanifche fchriften, heeft hij ook eene flelfelmatige
nelrelmatige Natuurlijke
gellacht der Ilangen,
gefchidenis van de viervoetige dieren en het gel1acht
l1angen, onder
Allima!ium quadrupedum
quadrupedu1lt et SerpenSerpel1den titel van: Synop[is methodica Allimalium
gelleris ,,in
hee
tini generis
in 1693 uitgegeven. hetgeen, [edere
federt ARISTOTELES, het
eerfte werk van dezen aard was, en naderhand nog duor twee andere foortgelijke werd opgevolgd, waarvan het eelle
eene de NatullrJ\ike
Naruurl\ike
visCehen en vage
Jen, en het andere die der infekten
gefehiedenis der visCchen
vogelen,
gefchiedenis
bevat. Ook fehreef RAlJ
RAIJ godgeleerde en andere werken, waarin hij
zich als een godsdienstig, doch onbevooroordeeld, Christen vertoon·
flierf in 17°5,
17°5. in her
het ?i!l:e
7ïfte jaar zijns ouderdol1ls,
ouderdo!1ls, te Notde. Hij fiierf
iey,
Jey, :alwaar
:tlwaar voor hem een fraai gedenkteeken werd opgerigt.
A ,~
RA-

g

RAJAH.
RAMELIES.
RAJAII. RAMELmS.
RAJAH. Zoo noemen zich de fiamvorstell
ftamvorsteu der llindus,
/linrJus, die, voor
voo!'
de verovering der Mongolm, en gedeeltelijk ook nog, doch thans
EUJ"opeers afhankelijk, de afzonderlijke
~fzonderlijke landen
landcn
grootendeels van de Europeers

l-lindostan regeerden. Op dc
de Oosc.lndiCche
Oost.lndifche eilanden, inzonderheid
van Hindostan
in het binnenste gedeelte dcrzel
derzelve
ve,, vindt men nog vele, gcheel
geheel onon·
afhankelijke Indifche Rajahs.
:tfhankelijke
RAKETTEN
RAKE
TTEN (CONGREVIseHE),
(CONGREVISCHE), aldus genoemd naar haren uitvin"
l1itvin"
bef1:aan uit eenen
cencn ijzeren, hollen kogel, waaraan
der W. CONGREVE, bei1:aan
eene blikke bus met verfcheiden
verCcheiden gaten is vastgemaakt: een lange [tok
fl:ok
dient, om hen zijne rigting te doen behouden. De tocHel
toeHel tot heL
het
werpen der Raketten beHaat in een groot werktuig, dat door paarden getrokken wordt, en van twee>
twee, naar de rigtingen, beweegbare
aange!1ofleuven voorzien is. Zoodra de kogel in de fleuf gelegd en aangel1:oken geworden is, [ndt
[nelt hij met een verfe
verièhrikkelijk
hrikkelijk geraas omfheeks
omflreeks
1000 fchreden voort,
voort. terwijl uit de openingen van de bus, een geg~
fladige vuurfl:room
fiadige
vuur!1room fpringt,
[pringt, die pebardig
pekaardig is, zich aan ieder voorwerp
blus[chen is, en tot op het gebeente doorvast hecht, bijna niet te blusfchen
fpringt de kogel zelf, even als
brandt. Na verloop van 10 minuten [pringt
een granaat.
RAMASAN, of Ramadan.
Ramadali. Bij de 7i!rkelt
1iJrken de 9de maand, die,
daar zij, gel~jk
gelUk alle Mahomedanen,
Mahomedanr:n, bij maanjaren rekenen, jaarlijks
IIXI dagen vroeger invalt, en dus in een tijdvak
tijdv~,k van 33 jaar all~ jaar~
jaar.
getijden doorloopt. Op eIken
eiken dag van deze maand moeten zij
zjj van
den op- tot den ondergang der zon
ZOI1 vasten en bielden,
bidden, menigvllldiger
menigvuldiger
en langer, dan op andere
nJldere tijden. De Rama)im
Ramafan wordt ollmiddellijk
onmiddellijk
door het feest van den Bdram
Beiram opgevolgd, hetgeen 3 dagen d\1urt,
dUlIrt,
buiten[p(Jflgheden gepleegd
waarin door het
.gemeene volk de grootfte
grootf1:e buitenfpongheden
het.gemcelle
worden. (Zie verder BEIRAM.)
RAl\TAZZINI.
RAl\1AZZINI. (BERNARDINO)
(BSRNARDINO) Een der grootfte
grootf1:e geneeshccren
gelJeeshecren
van Italië. I-lij werd in 1633 te Carpi geboren; volbragt
vo][mgt zijne HuParma, en ging Haaf
naar Rome, om onder Rnna
Rpnu zich in de
dien te Pan/la,
praktijk te oefenén.
oefenen. Naderhand woonde hij eenÎgen
eenigen tijd in zijne ge.
geboortei1:ad;
boortef1:ad; doch vertrok vervolgens naar illodcntl,
ll/lodeJ1a, waar hij door den
hertogFRAl\1S
hertog FRANS II tot hoogleeraar in de geneeskunde, bij de aldaar
aangefield. Na 8 jaar dien post te
nieuw opgerigte akademie, werd aangeHeld.
hebben waargenomen, werd hij in gelijke hoedanigheid naar Padua
beroepen, waar hij z\jn
zUn nuttig leven in 1714- eindigde. Zijne memcfchriften leveren een roemrijk bewijs van zijne
zUne
nigvuldige, nagel~tene fehriften
zjjn boek over de ziekgrondige geleerdhcid
geleerdheid op: inzonderheid wordt zijn
ten van kunstenaars en handwerkslieden zeer hoog ge[chat.
gefchat.
RAM ELlES. Een dorp b~j
bij Judo/gne
Judoigne in Brabal1d,
Braballd, vermar:rd
vermaard door
cie
de zege, die de hertog van lVrARLllOURG,
MARLIlOURG, en de HollandfChe
Holland!Che veldmaar~chalk
maa6'chalk OUWERKERK, in deszelfs nabijheid iu 1706, op den keurBeij"ercJl, MAXliVJlLlAAN
MAXIMILlAAN EMANUEL, en den Pr;;n[chcn
Fr:mfchcn maar111aa1'vorst van Bei/erell,
[chalk van VILLEROI.
VILLER Ol , in den bekenden
bc:kendcn Spaanfchcn
Spaan[chcl1 ft:ccesfie.ooriog
fL;ccesfie-oorlog
behaalden.
RAM.
1\'1.
RA

RAMLElt. (C. W.) -

RAMSDEN. (J.)

?
beroemde lierdichter werd
te /la/Ic, en werd in 1743
tot Hoogleernar in de fraaije wctenl'chappen
wetenlchappen bij het kadetten.corps
benoemd; doch legde in 1790 dien post neder; werd llledebe!1:uur_
llledebcf1ullr_
der van het nationaal tcollcel te ECï!ijll,
Eeïlijll, en i1:ierf aldaar in Grasm.
1793. R,\1\ILER trad als lierdichter te voorfchijn in een tijdvak,
voortbrenglels van belang
waurin
waarin deze foort van dichtkunst weinige voortbrengièls
opleverde, en verbollG zijnen roem aan dien des grooten konings en
held zjjner eeuw. HORATI[JS,
HORATIL'S, die in zijne OJen den lof van AuGUSTl'S bezilJgt, was het voorbeeld, dat hij nanreerde; zoo als uit
veri'chddene dezer zijner gezangen blijkbaar is. OndertusCchen
Ondertuslchen is
RA~ILER in Lyrifche kracht even vcr beneden IIoRATIus, als deze
Gricklche voorbeelden, welken hij volgde. Over hee
her albeneden de Grickl'che
hem aan ecn
een eigen dichterlijk genie; doch begemeen ontbrak het hcm
d~arclltegell eellen
ccnen kiel'chell
kielchcll l'maak,
lmaak, en cenen
eenen naauwkeurigen
zat hij d~arclltcgell
hoogeren pfithos
pfitlzos (het roercnde.
roerende.
l'chrijftrant.
fchrijftrant. Waar hij vrijwillig den hoogercn
treffende) ter zijde Helde, en tot zachtere aandocningcn
aandoeningcn afdaalde,
zijlle grootHe kracht, en overal vCrtOOnt
vertoont hij zich als ecn
een
was hij in zijne
voorbeeld van cenen zuiveren en naauwkeurigcll
naauwkeurigen l'chrijver
fchrijver dcr
der Duitfche taal, ten welken aanzien men zijne
zUne verdienstCn niet kall Ont_
kcnnen.
kennen.
De letterkundige voortbrengfds van RMILER zijn zeer talrijk, en
beflaall in proi:1ïlèhe ièhriften, overzettingen, uitgavcn
uitgaven van oude Ro.
Romeinfchc
mcinlchc cn
en Duitl'chc
Duit[che dichtcrs
dichters,, en in eigen vervrmcligdc
vervrmcligde dicht!1:uk_
dichtl1uk.
ken. Onder de laatHen nrdietlen,
nrdiencn, naast zUne Oden, zijne Cantaten
Camaten
keil.
genoemd te worden, waarvan die op den dood 1'OIJ
1'071 JEZUS,
JEZUS, door de
nieer berocmd
beroemd is gewordcn.
geworden. Zijne prof.'lïpro[.1Ïmuzijk van GRAUN, nog niccr
fehe wcrkcn
werken beflaan
bel1aan in eene kortc
korte llJythologic;
ilJ)'tlzologic; eene Inleiding tot
de fraoije
fraoi.Je lVctwjèhappen,
H7ctwjèlzappm, volgens het Fransch van BATTEUX,
BATTEVX, met
bijvoegCels
bijvoeglels ; een
e~ll werk over a!!c{!;onfc!ze
a!legonfclle perfo/Jl!n
perfolJl!n voor becldende
beeldcnde kuns_
tenaars, met platcn,
platen, en in verl'cheidclle
verfcheidclle verhandelingen
verhandclingen en redevoeringcn.
ringen. Zijne gezmnenlijke
gezamenlijke gedichten zijn na zijnen dood, onder den
titel van: C. W. RMILERS
RAMLERS Poëtifclte TVerke,
TPerke, in .2 deelen, te Berlijn
verlchenen.
verl'chenen.
RAMlVIELSBERG.
!fan;, eene hoogte
RAMlVlELSBERG. Een berg van dcn
ocn lJal'z,
l1ad Goslar,
Goslar , welke
van 1820 voet bereikende , ten Zuiden van de !1:ad
aan deszelfs voet ligt. Deze berg is inzonderheid mcrkwaardig
merkwaardig door
zijne groeven, en wordt door vele reizigers bezocht. Hij levert goud,
zilver, koper, lood, borax, zwavel, oker, groene en witte vitriool,
en arl'enik
arfenik op; bedragcnde
bedragende het zuiver overl'chot
overlchot van alle deze voortbrengfels , jaarlijks, tusl'chel1
tus[chell de
dc 30 en 40,000 daalders.
brengl'els,
RAl\TSD
Een berocmd
beroemd wiskul1stelluar,
wiskul1stenaar, die in 1730 te
RAl\1SD EN. (J.) Ecn
Tf,;/Iifax
rJtl/!ifax geboren werd. Zijn vader, een lakenfabrijkcur, beflemde
heflemde
hem tot hcczelfde
hetzelfde beroep; doch eene
eenc ondernomene reis naar Londen
RM\1.SDE:'< van plan veranderen. Hier leerde
lecrde hij den
deed den jongen IL\MSDE.:'<
kenllen, (wiens dOChter
beroemden gezigtkundigen
DOLLAND kennen,
dochter hij huw.
gczigtkundigen DOLLAND
A5
de)
RA~lLER. (CARL WILHELM) Deze
in 17~5 te Co/berg geboren, ll11clecrde
ll11decrde

ltAMSEY. (Dokter) RAPHAEL SANlIO.
SANZIO.
de) die hem in het vervaardigen van wiskundige werktuigen onder.
onder_
rigue
rigtte,, waardoor hij, en door zijn aaogeborene
aaugeborene genie VOor deze kunst,
weldra in dezelve beroemd werd. Reeds in 1763 arbeidde hij voor de
grootfle
grootlle kunstenaars in Engeland, en in 1768 opende hij met het beste
ce gevolg eenen winkel te Heymorket,
Heymarket, en kort daarna te Piccadt/ly,
Piccadill'J,
waar hij tot aan zijnen dood zijn verblijf hield. Hij vergenoegde
zich niet fleehts,
flechts, als een denkend kunstenaar, met de gewone werkfierlijkheid te vervaardigen, maar verbeterde ook
tuigen met !inaak en fierlijkheiJ
verrcheidene
verfeheidene gezigt- en frerrenkundige inl1rumenten,
inllrumenten, en vond door zijn
genie vele lJieuwe
nieuwe uit. RAMsDEN
RAlIISDEN werd in 1786 lid van de koninklijverfcheidene gewigtige
ke maatfehappij,
maatrchappij, en maakte zich tevens door ver[eheidene
verhandelingen
verhandelingen,J die men in de PhilofophicaJ
Philofophical Transactiolls
TransaetiolIS kan vinden,
als fehrijver
fchrijver bekend. Hij frierf
flierf in het jaar 1800.
RAMS E
r: Y. (Dokter) Een gelukkig en algemeen geacht geneesheer, als mensch en republikein een der waardigfre
waardigl1e burgers van de
Vereenigde fiaten van Noord.Amerika,
Noord-Amerika, die mede in Europa beroemd
is.
is, als fchrijver,
fchrijver , door zi~ne Gefchiedenis van de Amerikafche Omwen.
Omwenteling en zijne Levensbejchrijl'ing
Levensbejchrijl1ing van WASHINGTON. Bovendien heeft
hij ook nog een Ol'erzigt
Oj1erzigt l'm)
l'OfJ de "orderingen
,'orderingen der Geneeskunde en eene Ge[clziedmis
Ge{cltiedenis van Caro!il1a
Carolil1a gefchreven.
gerchreven. Hij werd te Charlestown,
in Bloeim.
B1oeim. IBIS,
lH IS , door eellen
cenen krankzinnigen, met name WILLIAl\l LlNNE
NE,J vermoord, dien hij voor eelligen
eenigen tijd
tijt! het leven gered had, door
hem.
hem, met nog een ander gen€esheer,
geneesheer, voor zinneloos te verklaren.
Dit metlsch
meLlSch had, namelijk, in eenen aanval van woede
woede,J zijnen pleitpleit.
fchieten;
bezorger, dkn hij voor omgekocht hield, willen overhoop [chieten;
doch hem flechts eene zware wond toegebragt. Hij bekende, dat hij
RAMSEY alleen uit wraak, wegens zijne afgelegde verklaring, had
vermoord.
RAPHAEL SANZIO.
SANZIO, of SANT!. Een der grootfre
grootl1e kunstfchilders
Italië, te Urbino in het laatst der 15de eeuw geboren. Hij ontvan /ralië,
ving het eerfie onderwijs van zijnen vader, die hem, naderhand, aan
PETRO
P&TRO BANuccI,
BANUCCI, of PSRUGJNO.
PERUGJNO, een naauwkeurig navolger der Natuur, toevertrouwde, onder wiens leiding zijn talent zich zoo fpoe[poeelig
OIltWil{kdde, dat hij [poedig
fpoedig zijne
zij ne talrijke mede-fcholieren
mede.fchoIieren overdig OlltWil,kdde,
trof, en zich in korten tijd de behandeling
bchandeling van
van. zijnenfmeester zoo volkomen eigen maakte, dat men beider [childerfiukken,
fchilderftukken, uit dit tijdvak.
tijdvak,
naauwelijks onderfcheiden
onderrcheiden kan. RAPHAEl.
RAPHAEL ging
gi!lg vervolgens naar Flo.
in de kerk der Kar11leliten,
Karmeliten ,
rence, om de werken van MASACCIO, iu
en de beroemde cartons van ANGELO BUONAROTTI en LSONARDO
LEoNARDo DA
DA
VINCI te leeren
leer en kennen en te beoefenen.
beoefcnen. Hierdoor, en door het
onderwijs van FRA B.~RToLoMEO,
B.~RToLOMEO, veredelde hij zijnen fiijl
ftijl en fmaak,
[maak,
en zij
zijne
ne vordering in de kunst was reeds in de Begraving van
CHRISTUS duidelijk zigtbaar. Op aandrang van zijnen oom, BRAMANTE LAzzARI,
LAZZARI, begaf hij zich naar Rome; en hier we rd hij dat geen,
waartoe zijn groot genie hem bepaalde. Gedurende eene afwezigheid
van
v;n BUONAROTTI
BUONAR.OTTI gaf hem EUMANTE
BttAMANTE de fleutels
neutels van de Sixtijn[che
Sixtijnfche
10
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kapel, om zich met de aldaar begonnen fcbilderfrukken
fchilderfrukken van den FloFlo.
hier,
rentijnfchen kunstenaar volkomen bekend te maken; en het was bier,
rentijnfcben
dat onze
ollze jonge fchilder
fcbilder zich bepaalde, om den zoo zeer verhevenen
BUONAROTTI
BVONAROTTI na te vGlgcn;
vGlgen; zoo
zuo als hij OOK
ook volkomen in de ProPrlJphetcn, in de kerk der Augustijr!eJl,
Augustijnen, en in zijne Sybillen des vredes
gedaan heeft. Dat RAPHlIëL met de daad dezen grooten kunstenaar
bl~kt uit verfcheidenc
verfcheidene zijner
z~l1er l1ukken, On011op zijde gel1reefd heeft, bl~ht
Bralld 1'(11]
1'(111 den Btl1'gt,
BUI'gt, en eenige andere fchi!fchi!.
der anderen in zijnen Brand
derl1ukken van TORRE BORGltl. Dan zijn genie gedoogde niet, om
derl1ukkèn
flaaffche
lan<\er een bloot navolger te zijn: hij verbrak eerlang de i1aaffche
kluisters. waarin het tot dus ver geketend was, en volgde zijneu
zijnen
eigenen. gelukkigen llatuurlijken aanleg.
grooefre meesters der Florel1tijnf.;h~
Florel1tijl1f.;h~ fchoo1
In de eeuw, waarin de grootfte
optraden, bellonden hunne frukken meestal in ware en getrouwe
beelden der Natuur. Ook RAI'HAëL
RAi'HAëL legde zich er in het eerst op
toe) om naauwkeurig datgeen te copii!ren,
copiiiren, wat onder het zintuig
zincuig vall
van
zijn gezigt viel; doch het was hem,
hem. in de vroegere t~dval{Ken
tijdvakken zijner befchaving, llOg
nog !liet bekend, dat de kunstenaar zich daarbij tot
llnk.
eene zekere keuze moet bepalen; en dit nu leerden hem de lluk.
ken van BUONAROTTl en DA VINCJ gevoelen. I-lier erkende hij, dat
onden niet de kleinl1:e partijen hunner hoofdbeelden in het oog
de ouden
gehouden; maar zich alleen tot het wezeniijkl1e
wezenfijkl1e en fchoonlle be.
paald, en door ijuiste
uiste evenredigheden hunne llukken
Ilukken eene aanmerkelijke fchoonheid hadden bij gezet, en leerde derhalve, dat men
l\atuur, die hij nooi<
nooit uit het oog verioor,
"erioor, beoefenen en behan.
behan_
de I\atuur,
ftreve!lde, geest vergenoegde zich
delen moest. Zij n, naar volmaking flrevende,
overblijffèls der Griek..
nu niet langer met de zich in Rome bevindende overblijflèls
tèhe oudheiu; hij bezoldigde verfcheidene perfonen , die in Italië en
Griekenland alles verzamelen en teekenen
teekencn moesten, wat hier, in
tempelen en bouwvallen, van de ouden te vinden was; doch hij leerde nooit die ware fchoonheid
fchoo!lheid kennen, die de Griekfche kunstenaars
zoo zeer kenmerkt,
kenmerkt. weshave hij, ten aanziell van den llijl,
llij!, ook al( COI1COIIYS) zijn
tijd voor hen moest onderdoen. Zijne omtrekken (concours)
bet volkomene der ouden. Hij
I-lij onder.
fchoon, maar bezitten niet het
in. de vrouwelijke is
fcheidt zich in zijne mannelijke beelden, maar in,
hij niet zoo gelukkig; terwijl hij aan zijne kinderen, welke met die
h~
TITIAAN niet vergeleken kunnen worden, een te ernstig kaka.
van T1TIAAN
rakter gaf, en nooit in hzn
l1::n dat mollige en volle uitdrukte, hetgeen
aan het ligchaam van een kind eigen is. Ook in zijne goddelijke
beelden konde hij de ouden niet evenaren: hij kende de denkbeeldige
/chootlbeid
dikw~ils verhief hij zich daar, waar
Waar bij boogere
hoogere
jchootJbeid niet, en dikwijls
we.
wezens wilde verzinnelijken, niet eens tot de fchoollheid der we_
zenlijke Natuur.
Offchoon
Offchool1 nu wel RAPHAëL in teekening en [choonheid
fchoonheid de kunstouàlJcid wel niet evenaart, zoo is hij daarentegen in
fchilders der oudllcid
uitdru.(:!.:ÎIJIl en COml?o/itie
C()f1)l?o/itie onnavolgbaar groot. Bij gevoelde, hoe beuitdrukking
lang..
lang-
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langrijk het vertoonen
vcrtoonen van de ver[chillende
verfchilIende hartstogten en aal,doe
am,doË.
ningen der ziel voor eenen fchilder is, die handelende per[oncn
perronen door
zijn penfeel wil voortbrengen. Altijd was de uitdrukking het eerfl:e,
eerl1:e,
dat hem bezig hield, wanneer hij een nieuw fiuk
nuk wildc
wilde levercn.
leveren. lIij
IIij
onderzocht, welke aandoeningen, naar den maat1l:af
maatll:af van het 1l:uk.
fiuk,
zigtbaar moesten zjjn;
zijn; berekende den graad der
derzelve
zelve ; bepaalde de
figuren, waarin zij zich moesten ken merken; overwoog, of de handeling, welke hij wilde voor1l:ellen,
voorl1:elJen, voorbijgaande of voortdurend
was, of zij eene zekere gebeurtenis
gebeunenis vooronderfielde, dan of zij toe
eene volgende aanleiding gaf; overdacht de houding van den hoofden die der mindere per[onen,
perfonen , en trachtte dan te omwikkelen,
ontwikkelen, het.
hetgeen in de ziel van iemand moest omgaan, die bij eene Volkol11ene
gelijke gebeurtenis.
gebeurtenis, als zijn 1l:uk
l1:uk moest vertoonen, tegenwoordig wa.
waren. Op deze wijze vond hij de uitdrukking van ieder perroon
perfoon
in zijne fchilder1l:11kken,
fchilderf1:Llkken, waarin 1l:eeds
fieeds de denkende en wijsgeerigc
wijsgeerige
door1l:raalt. LIet
Het heldonkel'
heldanker van CORREGGIO moet
kunstenaar altijd doorfiraa!t.
men in de werken van RAPIlAëL niet zoeken: hij hield te dezen
aanzien, voor dat hij de Floremijnfche fchilders leerde kennen, zich
geheel aan de Natuur, en heeft het naderhand in dit gedeelte der
kunst nimmer tot eene aanmerkelijke hoogte gebragt. In het kolo";jt
CORREGGIO: zijne kleuren wa·
wa,.ijt is hij beneden TITIAAN en ..zelfs COItREGGIO:
ren altijd te zwaar en ondoorfchijnelld.
ondoorfchlJncud.
Voor het overige kenfchetfie
kcnfchet1l:e zich RAPHAëL even zeer door zijn
edel hart, als door kunst_genie.
kunst.genie. Hij befchonwde,
befchouwde, zonder de minfl:e
minl1:e
wangunst, het verhevene en fchoone in de werken van anderen, en
gaf, meer dan eens,
eens. zijne hoogachting te kennen, die hij voor de
ilukken
ftukken van ANGELO BUONAROTTI gevoelde. Zijn braaf karakter en
nem bij allen bemind. RAFI!Al!L
RAPIIA(!L 1l:ierf
fiierf
innemend voorkomen maakten !lem
in het jaar 15!2o.
15 20 , in het 371l:e
37fie zijns ouderdoms.
onderdoms. Onder zijne talrijke
ftukken,
nukken, te menigvuldig om ze allen op te noemen, hehooren,
hchooren, inzonderheid, behalve de reeds gemelde: de Zamenko11lst
Zame!Zkotllst der Kerkvaders, of, zoo als men dit fink
fiuk ook noemt, het SchilderiJ
Schilderij der Godge.
Godge~
lurdheid;
kerdheid; de School te A/helle;
Athene; de Gefchiedeuis
Gefc!1iedenis ww
van HELIODORUS; de
heilige Familie, welk 1l:uk
fruk hij aan den koning van Frankr~"k,
Frankrtfk, FRANS
I, zond, en de Verheerlijking valz
van CHRISTUS op Tabor. Hij heeft ve·
vele
Ie leerlingen gevormd; doch geen derzelve heeft hem kunnen evenaevena·
ren. Zij maken, zoo als ook hunne leerlingen en latere navolgers,
de door RAPHAër. geaichte
gefiichte Romein[che
Romeinfche fchool uit, die door de bijzondere voorregten van haren grondlegger zich altijd boven andere
fcholen heeft onder[cheiden; offchoon zij ook hier en daar fiechts
flechts
eene fiaallwe
flaauwe fchemering van den helderen glans dezes voortreffelijken
voonreffelijken
[childcrs
rchildcrs vertoon
vertoonen.
en.
RAPHELINGlUS CFRANCISCUS) was een man
mnn vangrootc
vangroote geleerdheid; zag
z.ag in 1539 te Lanoi, eene
ccne kleine !l:ad,
fiad, onder Ri;'sJeI
Rijsfel behoorende , het eerfre
eerae daglicht, en was
W:lS eenigen
eenigel1 tijd de fieraad
Îlerand van Lei;'Lei/.
dem
Jens Hooge fchool.
fehool. Te Gmd
Gend legde hij de gronden der taal· kennis;
ken nis ;
doch
doeh
<
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doch her
het vroeg verlies zijns vaders deed zijne moeder befluitcn,
befluiten, om
hem bij cenen
eenen koopman te bei1eden,
befieden, die hem, na verloop van eeuigen tijd,
rijd, naar Neul'enberg. en vervolgens naar Parijs zond, om
zaken, den handel betreffende, waar te nemen. Inmsfchen bei1eed.
bel1eed~
de hij de uren, die hij van zijne h00fdbezigheden
hoofdbezigheden konde affnipperen,
affnipperen ,
aan het voortzetten zijner ~fgebrokene Letteroefeningen. Hiertoe w;s
w~s
hem zijn
zjjn verblijf in laatStgenoemde i1ad
fiad bijzonder gunstig. De Hooge fchoo!
fchool was hier thans in luisterijken bloei,
blo,ei, en hij zette nu den
voorna·
loop der wetenfchappen hier verder voort; doch legde zich voornat?len, en liet nu den
melijk toe op de Hebreeuwfche en Griekfche talen,
koophandel varen. De binnenlandfche onlusten deden hem echter
0111 elders een geruster verblijf te zoeken, waartoe hij
befluiten,
bef1uiten, om
overfiak,, en te Cambridge eenigentijd
naar Engeland
Enge/aud overftak
eenigen .tijd onderwijs in
de Griekfche taal gaf.
Intl1sfchen
Intusfchen verlangde hij, om zijne moeder te bezoeken, en vertrok alleen met dit oogmerk naar de Nederlanden. Den weg over
Antwerpen nemende, kocht hij aldaar bij den vermaarden boekhandelaar PLA"TI:'l[)S
PLA:-<T1N[)S eenige boeken, welke in Engeland niet gemakkelijk te bekomen waren. bij welke gelegenheid hij met dezen eene
verbindtenis aanging.
re .zijn
zijn in het tGezige
wezige
aanging, om hem behulpzaam te
Clitgave der werken, die bij hem gedrukt werden. In 1565
over de uitgave
huwde hij nnde
~Jn de oudl1:e dochter van PLANTINUS, en feden arbeidde
opbouwen
luis.
hij met verdubbelden
verdubbeiden ijver en oplettendheid aan den opbouw
en lujs~
ter
tel' van zijns
zUns fcllOonvaclers
fchoonvaders drukkerij. De voornaamfie
voornaaml1:e werken, onder
nnderen de Biblia
Bibtia Regia, gingen door zijne handen en ontvingen van
:ll1deren
ZUil keurig en naauw toeziend oog het fieraad en de nuauwkeurigheid,
naauwkeurigheid,
zUn
waarmede zij te voorfchijn kwamen.
Nederlandfche onlusten PLANTINUS , om
Inmiddels bewogen de Nederlandfchc
zich met een gedeelte zUner drukkerij naar Leijden te begeveu,
begeven, waar~
waar·
door de zorg voor de achter geblevene te /intwerpen geheel op RAPHELlNGIUS
PHELINGIUS ruste. In 1585 echter keerde zijn fchoonvader naar zijne
vorige woonplaats t~rug;
terug; doch met achterlating van zijne drukkerij
fchoonzooll vervangen werd.
te Lei/den, in welke hij nu door zijnen fchoonzoon
Niet lang had RAPHELINGIUSte
RAPHELINGIUSCe Lef/den
Lei/dm gewoond, of de bezorgers
van de Hooge fchool aldaar beriepen hem tot Hoogleeraar in de He~
He.
breeuwfche taal, welken post hij met lof bekleedde; doch oordeedrrt tot eene grondige kennis dier taal die der Arabifde on~
onlende ,, dat
misbaar was, befl:eedde hij, ter verkrijging derzelve , zijne ledige
uren, en werd daarin geholpen door de boeken, die hem POSTELLUS
uren.
en A.
lI.. MASlVS
MASlUS bezorgden, en vooral ook door den gemecnzamen
gemeenzamell om~
om·
gang mer
mee den doorgeleerden SCALIGER. Onder deze oefening werkte
hij tevens aan een Arabisch TPóol'deJ2boek,
TPóordeliboek, met oogmerk, om het ten
cenigen tijde in het
her licht te geven; doch zijn overlijden in 1597,
eenigen
S8i1e jaar zijns oudcrdoi1Js,
ouderdoms , veiOorzaakte,
veroorzaakte, (bt
dat hetzelve eerst
in het 58fie
daarna in het licht verfcheen.
verCcheen. Behalve dit vervaardigde hij
15 jaar dnarna
ook een Hebl'ecuwsch
HebruuU'sch Woordenboek;
lf/oordmbaek; de J70riGe
Yal'i(Je Le,tiones
Leetfolles ct
et Emenda.
ti.
fi-
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RATELSLANG.
RATEl.SLANG•

tiones
liones;1I
in Chaldaica1n
Cltaldaicam lJibliorum
Bibliorum Paraphrafin,
Paraphrafill J en nog ecnige andere
werken. Hij liet onder anderen eenen zoon na, FRANCICUS
FRANCJCl'S ge.
heeten,
SENEC:\ geren
gefcnrereheet en , die aallteekeningen op de Treurfpelen van SENECA
ven heeft.
RATAFFIA.
RA TAFFIA. Een geestrijke drank, uit brandewijn, allerlei vruch_
vruch.
ten, krlllden
krUIden en fpecerijell
fpecerijen vervaardigd, waarvan meer dan honderd
(oorten , met bij
zondere bijnamen,
foorren
bijzondere
bUnamen , gevonden worden.
RA rELSLANG.
rELSLi\NG. (Crotajus)
(era/a/us) Dit foort van fh!1gen
fl.E1gen is boven alle anderen beroemd,
beroemd. wegens de hevigheid van hUil
hllll gift.
gifr. lij
Zij hebben
dwarfe fchilden onder
even als de Bqa's
Bno's (zie aldaar) eenvoudige dlVarfe
het lij
lijff en den fraart;
llaart; doch hetgeen hUil
hun het meèst
meçst onderfcheidt,
onderfcheidt ~
is het ratelende werktuig, hetwelk zij onder am
3111 den ll:aart
Haart dra.
zamengefteld uit meerdere hoornachtige leedjes.
gen, zamengefteJd
leedjes, die als het ware los in elkander zitten, en zich bewegen en ratelen, als !ie
de flang
fiang
kruipt of zUilen {taart
lblart in beweging brengt. Het getal der leedjes van
den ratel loopt bij fommigen tot 48, en worden gezegd met de
jaren van het dier toe te nemen.
nemen, zoo dat er jaarlijt{s
jaarlijks één bij komt.
platten, breeden, driehoekigen
De Ratelflang
Ratelilang heeft eenen platten.
kop; de oogen zijn zeer glinf1:erend
glinfterend en de opening van den bek
is breed; de tong is aan het uiteinde gerpleten, en zeer bewegelijk. en de twee beenderen van de onderkaak zijn van voren
verwijderd, om het openen van den bek niet te verhinderen.
Deze beenderen zijn met tanden gewapend, die achterwaarts
achterwaartS gekeerd zjjn,
zijn, en kleiner worden, naarmate zij meer achterwaarts
zijn geplaatst. De voorfte
voorf1:e zijn zeer lang en veel !terker
f1:erker dan de andere, voor het grootfte
grootf1:e gedeelte hol, en in eene foort
[aart van vliesachti.
gen zak befloten.
befioten. Het is daar onder de huid, die de kaken bedekt,
dat de gift-blaasjes geplaatst zijn, welke ml't de holte der randen ge.
gemeen[ehap hebben, en langs dien weg, door eene kleine opening
meenfchap
aan de punt der tanden, hun gifr
gift in de gemaakte wond !tonen.
f1:orren.
dAlle de [ootten
foor ten ,,waarvan
waarvan het vaderland bekend is, komen uit /1",erika.
tII~rika. en zijn des te gevaarltjker, hoe warmer de !treek
f1:reek is, 'vaar
zij wonen en het jaargetij. Ratelilang kruipt
kruipr langz1am
langz1am;; bUt
bijt
De Rate1f1ang
niet dali getergd zijnde, of om zijne prooi te dood en. A
Alho~wel
IIlO;! wel
beklimt, be!1aat
bet1aat nogtans haar voornaamfl:e
voornaamf1e voed.
zij geen
geenen
en boom beklimt.
voedfel uit vogeltjes, inkhoorntjes enz. Dat kleine vogeltjes enz. welke op eenen boom zitten.
zitten, waaronder eene R~te1f1al1g
Rntelfiang op hen ligt
te loeren, aan deze als van zelfs in den bek vallen, wordt van -ge.
ge.
loofwaardige ooggetuigen verzekerd; doch is ge2ne
ge~ne eigenfchap,
eigen[chap, die
alleen aan dit geilacht
geflacht van flangen
(langen toebehoort, vermits men hetzelf_
hetzelf.
ilaogen, zoowel der nieuwe als oude
onde we.
de ook van meer andere flangen,
reld,
reld. zegt te hebben waargenomen. De Rarelf1angen
Rate!Oangen zelf worden het
Negers in d.
/J.
meest van de varkens en roofvogels, ja ook van vele Negl'rs
1mrikt1,
NIUiktl, zonder eenig nndeel
l1:ldeel gegeten, en zij laten zich ook ongemeen
mak maken.
roonen hebben [chubben
aan die,
gelijk l1un
De meeste roorten
fchubben op den kop, ge/ijk
wel.
\\'eJ-

R A U. CS.)
IS
op
Op den rug geplaatst zijn. De foore,
foort, welke in de Vereenigde
Vereenigd~
Staten het meest voorkomt, is de (Crota/us
(Cra/a/us horridu$
horridus L.) bruin van
kleur, metdwarfe, onregelmatige, zwartachtige banden. Die van
Guirma (de Crotatus
Cro/atus durisfus) heeft vlekken met zwarte randen, en
vier zwaree
zwane lijnen langs den nek. Reide
Beide deze foorten
foorren zijn even zeer
gevreesd, en kunnen in weinige minuten dooden. Zij bereiken menigmaal de lengte 'van
-van zes en meer voet.
voer. De andere [oorten hebben
kop, gelijk de Crota/us
groote fchubben op den kop.
erota/us miliaris.
RAD.
RAU, (SEBALDUS) federt
federr 17°0
J700 tot 1810
18/0 Hoogleeraar in de
Oosterfche talen te Utrecht, werd in het jaar J724
1724 te Herhorn
Herho1"1l in
Nasfrlu-Dillenburg geboren. Zijne ouders waren JOHANNES EBERNasfllU-Dillenhurg
EBER.
HARDUS RAU en AUGUSTA CATHARINA HAMEL.
H.\MEL. Aan de Hooge
fchool te Herhorn
Herhorn,~ weleer beroemd wegens voorname mannen, onder welke men CASPAR OLEVIANUS en JOHANNES PISCATOR tellen
mag, hebben ook zijn vader en grootvader van moeders-zijde het
Hoogleeraarsambt bekleed: de eerstgenoemde in de wijsbegeerte en
Oosterfche talen; daarna ook in de godgeleerdheid: terwijl
tenvijl zijn grootgroot·
vader, JOHANNES SEBALDUS HAMEL, Hoogleeraar in de godgeleerdheid,
en tevens opzigter (Infpector)
(lnfpector) der kerkelijke zaken in het
her DillenhurgDillenburg[che was.
Het eerll:e
eer!1eonderwijs,
onderwijs, hem door zljne
zijne ouders gegeven,
gegeven. en wel
bijzonderlijk door zijne moeder, welker ervarenheid in de godsdienstleer gepaard ging met kennis in de Latijnfche taal en ijverigen leeslust, werd daarna vermeerderd door de kunde van een voortreffelijk
man, VALENTl]N
VALENTJjN ARNOLD genoemd, die ook naderhand zijns vaders
ambtgenoot geworden is. Nogtans. daar
d3ar zijne ouders van mening
waren, dat bet
het openbaar onderwijs, in velerlei opzigt, boven het
bijzondere de voorkeur verdient, inzonderheid, omdat de jonge lieden niet ligtelijk zich zeI
zelven
ven hoogrchatten,
hoogfchatten, maar zich naar anderen
leeren afmeten, zonden zij hem vroegtijdig naar de LatUnfche
Latiinfche fchool.
eenige moeijelijke
moeijeIijke le~rkrin
Hier kwam hij, na de lagere klasfen en eellige
gen doorwor!1eld
doorworll:eld te hebben, eindelijk in de hoogere klasfe onder het onderwijs van den zeer geleerden SCHMD;
SCHM D; een man van een
zeer befchaafd
befcha:lfd en beminnelijk ver!1and,
verll:and, die niet zoo zeer het geheugeheu.
gen als wel het oordeel der jonge lieden oef~nde, en de Griekfche
en Latijnfche fchrijvers op zoodanige wijze uitlegde, dat de lust tot
tpt
deze letteroefeniogen tevens bij hen werd opgewekt. Aan dezen
man erkende bij
hij dan ook veel verfchuldigd te zijn. Op de Hooge
(chooI
fchool bragt hem de geleerdheid en verzorging zijns vaders groot
in de Griekvoordeel aan. Deze toch verledigde zich, zijne kennis In
fche
fcbe en Latijnfche letteren, welke te dier tijd bUkans
bUkaos verwaarloosd,
en den wijsgeeren,
wijsgeeren. die zich als zoodanige wilden doen gelden, onwaardig gere~end
gere~el1d werd, aan te wenden tot het bijzonder
btizonder onderwijs
van zijnen zoon en eenige weinige jonge lieden, hetwelk hij bij de
CORN&I.Iuitlegging der beste oude fchrijvers, en onder andere van CORNELIus TACITUS
TAC!TUS Ik mor/bUi
~01'lbuJ GeTman.OI'U1II,
German.,rlJ1II, in cliervoege
diervoege inrigete, dat hij
het

w~lke
welke

A U. (S.)
al het merkwaardige, daarin voorkoel1
en
het fchoone , fcherpzinnige
C.)
mende, deed opmerken en aanbeval. C*)
;nJè,7e leerIfIóljia(lqn!'dJe
naar de Wolfiaat
tijde
te
dien
eerte,
erce,
wijsbeg
wijsbege
der
vak
Het
lIet
vnn
fmaak vun
den
met
overeen
wijze ingerigt worden de, kwam niet
zelf
vader
Zijn
ophield.
e
daarmed
weinig
dan ook
RJ\u, die zich dnn
RAU,
woueu, daar het
lesfcn fpaarzaam bij te wOllen,
raadde hem ook aan, deze lesfen
fpits.
amen op [pits.
nederkw
hem zeer mishaagde, dat dezelve groorendeels
dat
,
bragten
waan
den
in
eren
vindige bepalingen, en de toehoord
gevolgd
en
n
begrepe
wel
e,
leerwijz
en
erte
wijsbege
men, deze nieuwe
plaucfen en misfen.
kon plaatren
worden de, andere zaken op den achtergrond 1.011
he letterkunde
Ooster[c
Oosterfc
der
Beter ging het hem bij de beoefening
hem het voor.
die
had,
leidsman
tot
vader
waarin hij niet alleen zijnen
ideäal eens
ure
tere
volmaak
volmaak
het
als
us,
US,
RELaND
RELnND
us
US
HaDRIaN
HJ\DRlnN
beeld van
tfie, gecfie,
kenfche
lijk
zeI ven zoo gelukkig
geleerden, hetwelk hem zelven
tongval,
éénen
van
flechts
niet
duriglijk voor oogen hield; zich
uit.
niet
zelve
he
che
Rabijnfc
Rabijnf
de
n,
dialecte
he
Ooster[c
Oosterfc
maar van alle de
uitlegginngg der gewijde
gezond erd, bediend e, ter toelichting van de uitleggi
oudheden zeer bedre.
oodfche ondhede
fchriften, en in het regt begrip der Joodfehe
J OHANl\'ESS JACOJOHANNE
van
eid
geleerdh
de
van
hij
ven was; maar ook had
gebfllik ge.
oot, gebmik
noot,
ambtgen
ambtge
vaders
zijns
tijde
dien
te
ENS,
SGHUr.T
SGHUr,T
BUS
BUS
en Arawfche
Hebreeu
de
'5 mans lesfen in
ijk 's
naarf1:iglijk
maakt, door naarfl:igl
on.
rlijk
afzonde
een
in
n
denzelve
bifche talen bij te wonen, en met
god.
de
In
n.
doorleze
te
ed
Mohamm
Molzamm
van
A/koran
derwijs den d/koran
geleerdheid had hij, behalve zijn' vader, twee leeraren , beroemd weCLAS.
CLMl.
gens zuiverheid van leer en geleerdh eid, DIEDERIK SIEGFRIED
eene.
hij
opzigt
wiens
onder
lM,
SCHRAl\
S
SCHRnl\
SEN
SEN en JOHANNES HENRICU
l"ationali lub
cttltu mtional
door hem zelven vervaardigde, verhandeling, de cti/tu
eerdicnst in
Over den redelijken eerdie11S
ti oeconomia, d. i. Ol'er
Testammnti
Fe/eris Testame
Teteris
de.
verdedig
,
verbond
oude
appi/ onder het
de maatfch appij
ter
Zijne komst in Nederla nd was een gevolg van den raad, hem
oe gegeven door den
verdere beoefening der Oosterfche letterkunrle
eh gezelfchap
dagelijksch
ENs, wiens dagelijks
SCHur.TENS,
wijdberoemden ALBERTUS SCHULT
JaCOBUS
S JACOBUS
JOHaNNE
JOHnNNE
zoon
zijn
deze
eid, dat
heid,
gelegenh
bij genoot, bij gelegen
hij
erd.
godgele
de
in
js
ollderwi
onderwi
het
tot
welke
als
lde,
SCHULTENS vergeze
hebbetJde
Ooster[che letterkunde te Herborn beroepen was; hebbend
heid en OosterCc
eerbiedvolle
plegrige en eerhiedv
onze RAU deze kennis gemaakt door eene plegtige
aan dit
jeugd,
de
fillderen
fiuderen
der
hoofd
het
aan
en
k, uit naam
aanfpraa
a~nfpraak,
Hoo.
HooDlIitfche
DuitCche
de
op
gebruik
volgens
men
die
,
mannen
paar
edel
ophad
hem
men
taak
ge fcholen was te gemoet gegaan, en welke
gedragen.
llerborn als Candidaat
Na verloop van een jaar, in hetwelk hij te lIerbol"n
bekoorlijkheid hem
welks
,
Utredlt
in
Utredt
hij
kwam
even,
ingefchr
was
befchollwde.
d befchou
vaderl~,n
zeer geviel, en hetgeen hij als zijn nveede
Hier
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in noh'OCHiIU S, lil
ND
D Sl"OCHlIU
F;:RDINAN
C·) Het leven van dezen man is befchreven door F;;:RDINA
-1059.
1059. Onder zijne philologifche en
pag.104 9Pa"ts XVI. pag.1049
Eu,.Dpa, PlJns
'YII
.rruUtlJ Eu".pIJ,
'YfJ 6,,,dita
\,.tulta/iss
la \"fu,'a/i
j}IorJulllln llJ
noemen Jl!onulllln
lIIag men bijzonder lijk 110emell
fçhrifcen llIag
oudheidk·
oudbeidk··.ndige [çhrifcen
,pe.
.. ",n,,;,ae.
C,,.,,,n,,j
C,

R A U. (s.)
(S.)
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Hier werd hij door de beroemde mannen DA\'ID
DAVID MILt,
MlLt, ALOERTVS
ALDERTVS
P::TRUS WESSELING, (naderhand zijne mnhtgenooten),
nmbcgenooten),
VOGll.T en Pf.TRUS
VOGRT
op het vriendelijkst ontvangen, en in hunnen
hunncn gezelJigen
gezelligen kring toegelaten. Na een kort verblijf te dezer plantfe
pla2tfe eene tweede proeve
zijner oefeningen
oefcningen gegeven
gegevcn te hebben, narr:elijk,
narr;elijk, de {'pula
('pulf) fimebri geni.
genidrmd() , ad .Tt:/;!iile
o)'er (az
an o.lfèrmaol
olferl1JafJ! «fm
a(m
blJS drl11do,
.Teiliae XXV: 6. 7. 8•• d. i. Ol'cr
de volkeren te gel'ell, volgen
vol;;en s .7tjàh;s
.7tjàit;s XXV: 6. ï.
i. 8, vo:;d bij meer
vrienden cn begunrrigers,
begunrUgers, zoo als den zoo waardigen en geleerden
CASPAR DIJR;HN
nUR~HN Pz., en vele andere, wier aandenken hem !l:eeds
freeds
dierbaar geblcvf'll is
Gedurende ar.derhalf
nr.derhalf jaar de akademifche
nkadcmifche lesfen
lesfcn te Ut recht
recltt hebben.
bebben~
bijgewoond, en nu in de vacantie
Leijden bezoekende, 0111
de bijgewoond.
vac:II1LÏe dagen Le&;t!en
een affchrift t::!
te nemen van zeker Syriesch.Arnbisch
Syriesch.Arabisch handfchrift, in
het legaat van SCALIGER
SCALlGER bewaard gebleven, olltfrond
ondlond eene fierke
fterke beo
be.
geerte bij hem, om zich, ter vourtzetting
voortzetting zijner wetenfchappelijke
heoefening,
beoefening, daar ter plaat[e
plaatfe te vestigen, alwaar hij uit den mond van
SCIHJLTENS,
l1:eeds in het
bet geheuSCHULTENS, wiens voormalige raadgeving hem !l:eeds
gen bleef, zoo veel wetenswaardigs
wetellswaardigs zoude kunnen hooren. en veel
getnakkel~iker het genot van de openbare bibliotheek zoude
gelDakkel~jker
zonde hebben.
Tel'\vijl hij zoodanige overleggingen beraamde, en eenige Utrechtfche
Hoogleeraren hem genadii~IUk
gelhH:lii~IUk aanraadden,
nanrnadden, deze verandering van
eenigen tijd uit te !l:ellen,
frellen, en hij, ondanks zich
woonplaats nog voor eelligen
bet, dat heeren
zelven , eindelijk hUlJnen
hUllnen raad opvolgde,
opvolgde. gebeurde het,
curatoren der Utrecht/de
Utrech~/che Hooge [eIlOoI
fcllOOI omZ:1gen
omz:~gen naa~ iemand, die
den geleerden MILT., reeds hoog bejaard zijnde, in deszelfs bedie.
bediening zoude
ge(chikce gelegenheid he.
be.
zonde kunnen verligten. Van deze gefchikte
vrienden, om hem den prins van Omnje
O"(mje en
dienden zich deze zijne vrienden.
:1:mbeveling dan ook zoodanilr
zoodallilr goed
curatoren aan te bevelen, welke :t:mbeveling
Oosterrche talen 111ll1gefield,
aange!l:eld, en,_
gevolg had, dat hij tot lector in de Oosterfèhe
dien post l1a:mwclijks
naallweIijks een jaar bel:leed hebbende, tot buÏtenge\vooll
buitenge\vooJt
-twee jaar,
Hoogleeraar benoemd werd,
werd. weike
welke bediening, gedurende "twee
door hem vervuld werd, W311neer
W3nneer het gewoon Hoogleeraars-ambt.
Hoogleeraars.ambt, na
den dood van MILL, zoo in de Oosrerfche
OosrerCehe talen als in de gewijde
gewiJde
Oudheid, aan hem werd opgedragen.
opgedrng-en. Na het
bet overlUden
overl~idell van den
WESSELll'\G \V~rd
w~rd het bef1:uur over de openlijke boekerij
Hoogleeraar WESSELlt\'G
door curatoren in zijne handen gefield,
gell:eld, en eenige jaren later het 011Ollderwijs in de voorbeeldige (T.'Ypi{che)
(T:ypi{clze) en uitlegkundige Godgeleerdbij meer dan eens naar
heid aan hem opgedragen, uit overweging, dat hij
andere Hooge [cholen,
tOt het geven van onderwijs in de Godge.
fcholen, tot
taal. en letterkunde (Philologie) verbonden, beleerdheid, lllet
met de taalroepen was. In dit vak van onderwijs lllogt
mogt hij zich gelukkiglijk
te ilellen, met veronvrij houden van een godgeleerd Sifstema
Sfj~tema voor te
achtzaming
Oosterrche lecccrkllnde
leccerkllnde en
ea gewijde Oudheid, waarnchtzaming van de OOster[che
an:leren betreden voetrpoor
voetCpoor vrees deed
fom wijlen door an:lerell
voor het fomwijlen
omaaan.
<1ich derllalve
dcrhah'e voornamelijk, inge\'olge het
ontP.aall. RAU beijverde zich
hem opgedragen vllk,
vak, om de voorbeeldige (TJpijèlle)
(TJpiJèlle) Godgeleerdheid
ALGE~1~~;N "\\'l')oRm:Nn.
'i'vP,')oRm:Nll. VI.
B
door
ALGE~1I'l,N
n
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door fOlntnigen
fommigen onzer landgenoot en met verfchillellde
verfchilIende befpiegelillgen
befpiegelillgcu
yermeerderd,
vermeerderd, door anderen verwaarloosd en in minachting gebragt •
in een eenigzins beteren en meer doelmatigen vorm te brengen.
Onder de talrijke weldaden, welke onze RAU erkende, door het
beUullr der Voorzienigheid te hebben genooten in de betrekking als
Hoogleeraar , telde hij
bij dan ook, dat er Vlln
van zijne leerlingen in den
die'Jst der kerk, en van eenige Hooge fcholen, waren opgetreden,
en wel zoodanigcn,
zoodanigen , die in de Oosterfc:le talen met luf
lof onderwezen
hadden. Hij
Uij was znchtmoedig en nederig van aard, daarbij welwil.
lend en weldadig jegens allen, die zijJ;en
zijl;en raad of bijfiand mogten
behoeven, en vergeve;1d
vergeve:1t1 bij onheufche behandelingen: terwijl zijne
minzame, vrolijke en nuttige
nnttige veïkeenng in deu
den gezelligen kring bij
velen nog met genoegen herdacht wordt. Hij flaagde
Oaagde tevens gelukkig in de opvoeding zijner kinderen, drie dochters en één
zoon, dien hij als een beroemd Hoogleeraar te Lei/dm gevestigd
moge
verfchilIende llaats-Oll1wentelingen; den op- en
mogt zien. De verfchillende
ondergang van geleerde fielfels;
f.l.elfels; de verandering in zeden en ge.
wisfèlvallige in het menfchelijk leven, werd door
woonten; al het wis:èlvallige
cn uit dit alles trach"
trach..
RAU met een echt wijsgeerig oog opgemerkt; en
te hij meer en meer nuttige les fen voor zich zelven op te zamelen.
De flotfom zijner befchOllwingel1
befchouwingen was dan, dat de goedheid Gods!t
Gods.
omtrent zondaren groot en oneindig was; waarbij hij den wensch
koesterde, dat de hoop op dat vertrouwen hem nimmer mogt OntOlltv;:tllen,
v~llen, en dat de groore
groote reeks van weldaden, welke hem waren Ije.
ge.
fchonken, door een eeuwigdureud
eeuwigdurend geluk mogten opgevolgd worden.
Hij overleed op den loden van Lou
Louwm.
1818,
Will. 18
18, in den ouderdom van
maandrn.
93 jaar en ruim 3 maalld"n.
akadc.
Behalve de hier voorgenoemde letterkundige proeven, en zijne akade.
mllmifche redevoeringen, waarvan de laatfle, de beneficiis a Deo optimo majZtventate ;n
in se coIlaNs
co/laNs,, d. i. Ol'er de weldad
we/dad n 1'an
W1n den
ximo inae a jZtVentate
grootcfI God hem l'an
l'ml zijne
ziJne jeugd af, eJ1
en voorts gefchonken,
goeden en grootelI
4dell van Grasm. 1805 voor de vierdemaal het
waarmede hij op den 4den
verhandèlingen over verfchillen_
verfchilIen_
rectoraat nederlegde ; behalve eenige verhandelingen
aan..
de onderwerpen, waardoor veel licht verfpreid wordt over een aan.
fchriftel1 van het Oude verbond en eenige taal. en
tal plaatfen in de fchrlften
(phi/ologifclte) llellingen,
fl:ellingen, in bundels bijeell
bijeea verzameld,
letterkundige (phi!ologifch~)
wordt hem een hoogen rang onder de letterkundigen van zijn vak
Exercitation~; philologicfle
philologic/le ad Cal'.
Car. FrOl1c.
Franc.
toegekend wegens zijne Exercitatiol1l!s
fcripturmn racram
[acram , eerst bij gedeelten te
pro/egom. in fcriptttrml1
Houbigartii prolegom.
in het jaar 1761 - 1767 in 4to,
4tO, daarna gezamenlijk te
Utrecht, iil
Leijden uitgegeven in 4to, 1735. Zijne Redevoering, de judido in
r~gtmdo. werd ook in druk uitgegevcn
uitgegeven te Utrecht.
Philologia Orientali rl!gtmdo,
1770 in 4to. Zijne kennis beeft
heeft ook veel bijgedragen tot de aantee_
1770
)tenÎngen op Nn3UHRs
NmuHRs reis door /lrabi1:',
Arabië, 4to, of POCOCKI>,
POCOCltE, Befclt,.~<
Bejèhri;:'..
keningen
'JIIJn het Oosten, 4to.
~'ing' 'JIan
(SEBALD FULCO JOHANNES)
JOHtLNNES),1 zoon van den flraks
!1:raks genoe,ln.
genoem_
RAU (SI!BALD
den
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A
A

tI.
U.

I:S.
(S.

f. J.)

19

den geleerde, werd den x6dcl1
x6dcn van Wijmll. des jllRrS
jnRrs 1765 te Ut.
recht geboren. Reeds :lIs kind, liet hij eCl1C
eene ongcmecne
ongemeene vlugheid
en vatbaarheid blijken, welke door den wa~rdigen
waQrdigen vader op het zorggekweekt, verhoogd en veredeld \Vlerd.
vuldigst gekwc2kt,
wlerd. Na d~ LatijnCche
1erlbd, tnen onc'er
fcholen,
fcholell, in zijt,e
zijne vnc
vac1erlbd,
oncer he:
het be!1ullr
be!1ulir van den geleerden
REITZ f1:aancle, met den groo~[1cll IllC
loC te b:,b:'cn dO()ïgeloop~n,
dO[)ïgeloop~n, werd
hij, llllauwc:Ji.:ks
n:1 auwc:Ji.iks vc([r!-:n
vccrrkn În~r Ol;d
Olld ziinde,
zijnde, end,2r de kweekclingen
kweekelingen der
Honge Cch1)ol, b:l1,:C11
b:mlcn cli·~ Had, opgenomen, eli ge!loot
genoot aldaar het on011derwijs, zoo V~ll1
V~,l1 zijJ;cn
zijl;cn b:rocrr,de;)
b:l'ocmdell vad~r, een cler
der lichten en fieraden
van die
dil.: Hooge fC\1001,
[chool, als V:ill de
d~ wijdverl)~8ard::
wijdvern~8ard<: mannen.
mannen, SAXE.
HENi"mRT,
TI üND,n],
OND,n], ~d.
~I'J. TjjDDL1N,
TljDDL1N, DÜ;';i'\ET,
BONNET, Vos en
cn van
HENNERT, ROSS!JN, n
HAMELsFEr~D.
HAMELSFEr~D. leer groot en Oi1:~emcen
ongemeen \varen tb
de vorderingen,
yorderingen, welke
hij onder bet geleide dezer vonrtrdfdijke
vonrtrcffdijke ma!H'en
ma!lnen maakte, die zich om
rien uitmulltcnden
uitlTIulltcnden jQ:lge:ing,
jQ:lgeling, zoo ved
ve21 in hen
(lrijd beijverden, den
was, van llm
llm te \VeZC"1,
wezen, jJl
in de wU~geeri;~e
wijsgeeri;,e wetellCchappen
wetcnCchappen en in de
Griekrcllc
Itomei"Lhe, mnlr
ma:1r vooral iJl
iu de Ooster[che
Oosterfche Letterkun.
LetterkunGrieklcllc en ItOll~ci;1r.:1JC,
Nederduitrche
Jludien. Eerst tot predikant bij de Nederduit[che
de en de godgeleerde Hudicn.
beficmd, vr?i'allderde
v'?runderde hij, ten gevolfie
Hervormden beû:cmd,
gevolge cencr
celler gelukkige
gelulddge
proeve, door eene tocn1f1ige
aanh::idiug genomen, van z\ine
z\jne bevoegd~
tocvnflige aanleiding
heid, om in de Fr8D[c:ie
Fra;lCc:ie t8a! te prediken, in zoo verre van voorne~
men, da~ bij bel10m
beneot zich tot leeraar bij h,.'t
h'-'t Wa\fche
Walfche kerkgenootfcbap
1.\ cg geen .winri,;jaar
,\Villth~jaar m!d zijnde, werd hij, met
fchap te vormen. l'\og
toejuiching, Ol1d'cr
onder de leeraren v:m dat genootfchap opde grootne tccjuiching,
genomen, en rvcldra door de \V~Hche
\Valide ge;necnte
ge;necntc vall
van Harderwijk
Harderwi./k tot
leera~r beroepen, wel];e
welke hem echter, nog voor IlCt
liet einde van bet.
het.
zelfdc
ï86, ;1an
zelfde jaar IIï86,
~:m die ",<'1 Le[''dt'il
Le[/dt'il moest afrtaan.
afltaan. Zoo groot
was bier de bewondering zUl1::r buitengewone begaafdheden, dat.
wen bem
hem in het volgende jaar het IHooi!,lecrnar-::imbt
Iooi!,1ecrnar-::illlbt in de GodgeleerdGodgeleerd~
heid te Utrec1zt
Utrecht werd aallge'.,oden,
aangeboden, de bezllïgers der Leijdfche Hoo.
ge fC\1001
fc!1001 het gerad2n
ger9.d:11 vonden, hem voor
vour altijd
altijá aan haar en aan die
fl:ad te verh:nden
vcrh:nden , door hem tot g~\VOOIl
gewoon Hoogleeraar ÎII
ill de Godge.
leerdlleid
leerdl1eid te benoemen. l\Iet
Met grooten lof nam hij dien post, nevens dien van leeraar
leera"r bij óe W2lfclle
Walfcbe gemeente, vnar
waar tot in den Herfst
van het jaar ! 794, wr;l1
W<:l1 h?\ll
hem deor
door de toenmalige bezorgers der HooHoog!eeraarambt in de Oost::rl'che
ge [chool mede het Hoo;;lecraarambt
OostcrCche Letterkunde.
door den dood vgn
V3ll dr;n
d(~n bC
bc'·oemdcn
'oemdc!1 E. SCflElDlUS open gevallen, werd
opgednlgen; doch de [eden
reden voorgevallene
voorgevaliene omkecriJlg
omkeerillg van zaken iu
het jaar 1795 had ten gevolge, dat de meerende::ls
meerende21s nie:lw benoemde
voorgangercll, als naar hun oordeel niet
cnratoren
curatoren het bcfluit hunner voorgangerel1,
wettig genomen, weder imrokke!1,
introkken, en den post voor nog open fl:aan.
!taan.
de verklaarden, die later
iater 3'111
a'lI1 den bèroemcien
beroemden Hoogleeraar VAN
VAN DER
DER
PALM, die denzelven nog met den grootl1en
gl'ootl1en lof bekleedt.
bekleedt, werd
opgedragen. Rw
RAU bleef intllsfchen
intllsfchell als Hoogleera~r
Hooglecranr in de Godgeleerdheid, werkzaam, tot hem in oen aanvang
aanvang' van het jaar 1799,
mcn
toen men voor de vernietiging der godgeleerde faculteit vrees begon
te voeden, door de loffelijke bczor;.,crs
bezorgers der Hooge fC!100J
[Cl1001 mede het
B 2
Hoo/:_
I
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Uooglecr~~ l'.:1mht m
lIo()g!CCr~~l'-~liiht
111

de gewijde
gewijd,: Die/lt- cn
CIl RedekUiJst,
Rcddalll"t. en
cn niel bug
bllg:
daarna (10k
<,ok dat
dnt in de OostcriclIe
Oostcrlèhc Letterkullde,
Lettcrknudc, door de benoeming van
den Hooglcel'aar
Hooglceraar VAN DER PAL;\r,
PAL;\!, toè agent van
vau nationale opvoeding
oprn
open gevallen, werd opgedragen.
opgedragelL l\b
N:t de terugkomst van der. laatst.
laatst ..
genoemden aan de Leijdî;:he
genoemdell
Leijdicbe Hooge Cchool,
lehool, waar hij zich het regt
had voorbehouden,
voorbehonden, zu1ksgoedvincicnde,
zu!.ksgoedvindende, om zijne vroegere waardigheid
te hernemcil,
hernemen, bleef, volgen,
volgell> eene v~iel]dc1ij:,e
v~iendcl~ike Cchikking
fèhikking tusCchen
tusfchen
beide wanrdige
waardige mmmcll
mannen,, de OosterCchc
Ooster[clw leerHoei
leer11:oel voor RAU bewaard,
renvijl de ker
hr;;cr VAN Drm
D~R PAUl
PAL}l dien der
del' gewijde
g(~wijde DicbtDicht- en Rede.
rerwijl
kunst vervulde; doch weinis
weinig m::er
m:::er d:1l1
d"l1 één jaar d;1ama
daarna mogt de
Walfèhe gemeente te Lcijden
Leijden zich nog in het
Hooge Cchool
[chool en de WaIfèhe
bezit van haren voomeffelijken
voonreffclijken leeraur
leeraar verblijden: hij werd name~
lijk, na eene
eent ziekte van
vall weinige dagen, op den lfien
Ifien van "\Vinterm.
vVil1term.
hetiaar
weinÎg meer
meel' dan 42 jaar,
van het
iaar J 807, in den ouderdom van weinig
tot onuidjJfekelijke
onuidprekelijke droefheid voor de Hooge fchool,
fcl1001, de kerk, het
vaderland, zijne betrekkingen en talrijke vereerders, onverwacht uit
bet leven gerukt. Niet zeer lang voor zijn overlUden
het
overlijden fmaakte RAU
het
bet genoegen,
genoeg':l1, van zijne begaafdheden en verdiensten door koning
LODEWI]K,
LODEWJ]K, dien edelmoedigen voorfiunder
vooraander en beCchenner
befchermer van wetel1a
wetena
hare beoefenaars, behalve door eer- en gunst
gunst...
fchappen,
fchflppen, letteren en 11are
benoeming tot lid derko.
der ko.
hewijzen ook erkend te zien door zijne henoeming
llinglijke
l1inglijke orde van verdiensten, federt de orde van
Vfm de Unie genoemd.
gclc2rdhcid verCcbeidene
ver[chcidene kostbare gedenk11:ukken
gedenkf1:ukkell
El' zijn van zjjne geleerdheid
overig in een aantal
~,al1tal even fraaije,
fraaUc, als belangrijke LatijnCche
Latijn!èhe redevoeringen. bij
bIJ verCchillende
veri'chillende gelegenheden gehouden, en drie deelen
deelell
l~a zijn overlijden, door bezorging van den Wel~
Fran[che Leerredenen, r.a
franCche
eerw. heer J. TEISSEDRE L' ANGE,
ANGC, zt',"r
zeer geacht leernar
leeraar bij de Walfche
Wal[che
gemeente te /Jm(lerdam,
.1mflerdam, in het licht gegeven. Ook de diclJtkulist
dichtkunst heeft
Cchoone bezat.
kiescll en fijn gevoel voor al het fchoone
hij, die een ongemeen kiesch
en bovenal met e~l1e
e011e levendige verbeelding begaafd was, in de La·
FranCche en NederduitCche
Nederduit[che taal met eenen
eellen gelukkigen llitl1ittijnrche, franCche
tijnCche,
Dag beoei"end;
beoefend; en het
bet ware te wenCcben, dat de hier en daar verfpreide,
Cpreide, met de bij
bU de zijnen nog mÎsfchien bewaarde proeven van
zijne begaafdheid in dezen, tot eenen bundel verzameld, en door den
druk gemeen gemaakt werden. Voorts leze men over dezen waarlijk
\licmtllltenden man
11itmulltenden
lllan de fchoone
Cchoone Lofrede, door den genoemden Amaer.
Amfier.
tlnmCcben
dnmCchen leernar
1eer83r L' ANGE over hem gehouden, ep, in 1808, met een'
treuenden Lijkzang
Lijkzallg van den heer Mr. W. BILDERDljK,
BILDIlRDlJK, in het licht
trc1tendcn
gc)"cven.
gc?,even.
RA VEl\'NA. Eene der oudfte
RAVENNA.
oudae fteden van Italië, en de beroemd.
He
Hf' zeehaven
:~cebnven der Romeinen,
Romeine7Z, tot welken rang zij
z~j vooral door Au.
Aum'STUS
mlSTUS verheven
verhCI'C'l1 werd. Toen het WesterCche
Westerfche rijk ten val neigde,
neigrle,
was zij van tijd tot ti,id
tijd de zetel des gebieds, gelijk
gelUk zij daartoe meCothen, TnEODORIK.
THEODORIK. Ook
de verkozen werd door den koning der Cothen.
de onderkoningen v~n de Oosterfc1Je
OosterCche keizers, zoolang'
zoolang zij hun gez~g
iJl Italië
It.ûië !;ol,dcl1
kOl,dcll handhaven, hadden hier hunnen
bunnen hoofdzetel. In
zag in
la.
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:atere tijden geraakte deze fiad onder her gebied der
d~l' raufen)
raufen. en
onderging verfchilIende lotwisfelingell.
RA YNAL (GUlLLAUr.1E
(GU1LLAU~IE TlfOi\li\S
THOMAS FRANÇOJS)
FRANÇOlS) Een beroemd Fransch
geleerde en fchrijver, lid nu
V2U de akademie
akadelllie en van Londen en Bel'..
lijn,
Ii/n, hd St. Gmietz in Guic;l1lc tet zijne geboorteplaats,
geboorreplnnts, cn
en trad reeds
der Jez~:i[cn.
jez::ircn. Zijn ij\'erig fr:reven naar uit~
vroegtijdig in de orde del'
1l:ekende kundigheden tragt hem fpoedig in kennis met de beroemdfie mannen zijns
z\jns vaderlands; doch werden zijne verdiens:en in Frankrijk minder, dan
dun buiten 's lands, ge\'iiaardeerd.
gewaardeerd. Zijn voofllaamil:e
voornaam!l:e
werk: llistoire
Hls/oire philofoplziqtte
philofopJzique des etablisfements et liu
du commerce des
Européen dans
dalJs les deux [ndes,
In des , waarvan ia 1781 eene
ecne tweede, ver.
beterde uitgave verfcheen, wCTd
w.::rd door het parlement van Parijs veto
boden, en hij zelfs uit het rijk gebannen. RAYNAL begaf zich
hierop naar Duitschland.
Duitschland, en bezocht verfcheidene
verîcheidene hoven. Aan het
Pruisfiîche hof genoot hij de perfoonlijke achting van FREDERIK Ir;
II;
Pruisûfche
cu het was alleen eene warme vaderlandsliefde, welke in hem den
cn
wensch
wens
eh deed geboren worden, om naar FraNkrijk
Frallkrijk te mogen terug
keeren. Dit werd hem in 1783 vergund; doch onder voorwaarde.
dat hij buiten het regtsgebied van het parlement van Pa1"ifs
PariJs moest
blijven. Naderhand, echter, verkreeg hij, door een beOuit der
Conaïtuerende vergadering, vrijheid, om naar Parijs
Paf'ijs terug te komen,
waar hij de eerl1e fiormen
il:ormen der fiaatsolllwenteling.
fiaatsomwenteling, met meer andere geleerden, in eenen
eellen verontrustenden toef1:and
toelland doorbragt. Na den
a,~emelJ, en aan de
val der Jakobijnen konde hij eerst weder vrijer a,~emen,
voltooijing zijner werken denken; doch de dood verhinderde hem
Lemem. 1796, te Pasfy, aan de gevolin dezen arbeid: hij f1:ierf
l1ierf in Lemcm.
gen eener gevr.tte koude. Zijne hierboven genoemde Histoire
Histo/re
philofop!tique enz., is onder alle zijne overige fchriften :Lijn
ûjn voor.
treffelijkf1:e werk, en alhoewel het in Parijs ongunstig ontvangen
treffelijkl1e
werd, behaalde deszelfs ièhrijver,
ü:hrijver, echter daardoor buiten 's lands
veel roem, vermits
vermits", - hij daarin eene menigte nieuwe denkbeelden
e11 de regt
en van den mensch aan de hand gaf. Dat
regtcn
omtrent de waarde en
RAYNAL in 1788, op een eiland
ciland in het Vier-Waldfl:ädrcr-meer,
Vier.Waldfiädtcr-meer, voor
Zwitferfche vrijheid, een
ccn gedenkteeken
gedenktecken liet op.
op_
de grondleggers der Zwitîerîche
rigten, waarop hij zijnen naam plaatfl:e, is meermalen als een blijk
van trotschheid befcbouwd geworden.
REAAL. Eene Spaanfche zilveren munt. De Reaal de Plata
Nata
doet iets meer óan
óan·33 grosfchen; de Reaal de rei/on,
Féllon, eene.
eelle. koperen
lllunt,
munt, omtrent
omtrellt I gr. en
cn 8 pe!:n.
per:IJ.
REACTIE. (Zie: TEGENWERKING.)
REAGENTIËN,
R.EAGENTIËN, of tegenwerkende, terngwerkende middelelI,
middelen,
zjj vloeibltre,
llet zij
noemt men in de fcheidklllJde
fcheidkullde zoodanige , het zij
vloeib!!re, 11et
ZC'1fi1:andigheden, die bijzonder gefchikt
ge[chikt zijn, om dool'
vaste ZC'lfl1andigheden,
door de ver.
andering, die zij zelve ondergaan, of door de uitwerkfelen, die zij
voortbrengen, den aard en de zamcnfl:elling
zamenfl:elling van zoodanige zelmanzeWlallwordelI.
digheden te doen kennen, waarmede zij in aanraking gebragt worden.
TI
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bluauwe pl~l1:el1rappen
pl2lJLenfappen rood; de loogloog~
Meest alle zuren kleuren de blaauwe
(alca/iën) en de meeste akaloides
alca/oides veranderen de blaauwe
zouten (alcaliël1)
kleur der planten in groen: door deze eigenfchappen worden genoemde hlaamve
ame I:!:1pp en , 8ls
blaamve pI
plantent:1ppen,
nis roode koolCap
koolf3p,, violenCap
violenfap en lakmoesgefchikte Rcagel1tiëlZ
RCtlgenliën tcr
ter ontdekking van zuren en loogloog_
water , zeer gcCchikte
zouten.
bll ecLtcr
echter alleen
~l!een de eer!le
eertte doen erkenzoUten. Het
I-Iet lakmoes water keen
daar hetzelve door loo:;zotltcil
loogzomen niet veranderd wordt.
nen, daJf
Eelie veralcllging
ver;nenging V8n
V~1l zeep IJ]
111 ct
et water zal dadelijk wonen, of men
ECi,e
zoogenoemd pomp- da:l
dan wel
wei regen\V~ltcr
regenwater heeft.
heefr. In het eerl1e
eerfl:e geval
zoogenocllJd
zal het
fchl1im~n en er zullen vloHen
vlokken in het water drijbet vocht j,iet
niet Ccl1llim~n
de verfellillende
verfchillende zomen
zouten te:
te zoeken is, die
ven, waarvan de reden in d~
pompwater ~1[Ud
altijd in meerdere of mindere mate tegenwoorin het pompwmcr
regenwater, da~,rel:tegcn,
darlrentegcn, zal bU
bij de vermenging met
dig zijn. Het rcg~l1\vater,
zeep hekkr
helder blijven en goed Cchnimell.
fchuimen. Op deze verfchijnlèls,
verfchijnièls, die
gronde zich de bereiding van een reagei2S,
reagens,
zeer algemeen bekend zijn, grondt
uit cene
eene oplosflng
oplosfing van zuivere zeep in alcohol bcHaande.
berlaande. Deze voorgenoeg- zijn, 0111
om op te lJelderen.
helderen , wat men door Reabeelden zullen genoeg'
genliifn, of tegenwerkende middelell,
middelen, veri1:aar.
veritaar.
gentiën,
Elk fcheidkunclig
fcheidkundig ligchaam is, in zekeren zin, een reagens
t·eagens voor
geeft echtc'r
echter dezen li83m,
mnm, voornamelijk, aan zoodaeen ander; men gecfc
zelfllandigheden, èie
die dikwi.ils
dikwijls gebruikt worden, en bij de aannige zelf~1aJ1(nghcdcl1,
wending zoocm:ge
zooónige verCchijnfclcn
verfchijnCelen doen onèlta311,
oml1aan, w;wruit
waaruit men de zmncnzamenligcllanm gemakkelijk
fiellirlg van
11:cllillg
V211 het
br.t te ol1derzoeken~
onderzoêóken:; ligclIa~\ll
ge:nakkeli.ik kan opmaken.
De ReagfJitiël1
Reagtlitiëll z;]n
voor de 1èheidkundigen,
fcheidkulJdigen, maar ook
ooit
zijn niet a!l~en
alleen VOOf
VOOf
want, terwijl zij de
voor het algemeen, van het hoogfte aallbciang;
aUl!bciwg; wam,
eerlten behuli1zaam
behulpzaam zijn in bet oiJ,dekkcil
omdekken van den aard en de be.
ceriten
befianddeelen
flandcieelen van nog onbek'~I,de
onbck'21,de ligdl3l11en,
lit;c)l~l111en, geven zij,
zi.!, waar het te
geîchikte m;ddclcn
pas komt, gerchikte
m:ddelen arm
aan de b~,nd.
band, om het bedrog te Ontontdekken, en de misdadige tot bekentenis te brengen.
REALI
R EAL ISMUS.
Sl\IUS. !-lier onder verO:aat
\'crfbat men,
mcn , in [egenoverfl:elling
lcg-enoverflelling van
het ldealislIiZis
Jdealisllius (zie
welk
(;:;ie aldaar) dat
c;ut wijsgeerig
wijsgecrig fidfel,
fltlrc!, volgens hel
helwelk
de dingen, oll~fhankel~jk
omfbankclUk van onZe
onze denkbeelden, en buiten dezelve,
wezenlijk voorbanden
voorb2ndcn zijn. He,
Ilet bef1:aan
be!hal1 eener
e~ner bUiten
buiten wer~ld.
wert'ld, of van
werkelijk op zich zelve bel1:aande
bcl1aancle dingen.
dingen, buiten ollze
onze ziel, wordt
door bet
het Rea!isiI2!-ls
ReiÛisiIl!ls (lP
op verf'cilillcnde
verfciJillcnde wijze verklaard.
verklanrd. De voornaam1l:e
11e fl:elièls
l1cl1èls zijn deze: r.
[. Het
Her SpinocislI1lts.
SpilZOcisiIlliS. SPINOZA
SPJNOZA erkent eene eneukf:le realiteit, of wezenlijke zelffl:andigbeid,
zelfflJlldigbeid, en meent, dat alle ovekele
rige
rio:;e dingen, die wij zelfltandigheden
zelftbndigheden noemen, ilechrs
flechts wijzigingen
(modificaties) van die
diL eenige reële wezen zijn, hetwelk bij
hij ook wel
de God~eid
C;od'ze;d noemt. 2. Het
Ik: Y!tJterialismus,
11aterialisII1Zis , dat het bel1:a3n
beHaan van geestelij\e wezer:s
wezcr:3 en krachten
krachtcn ontkent;
ontkem; de l1:of
flof als het eenig grondbe.
grondbe_
telij:,e
gin
fel elpr
f',mlel
0,'r dingen
din~ell l'efc!Jotlwt,
hfchollwt, en zelfs de ziel ais
als eene fioffelijke
fiotfelijke
zelntandigheid aanmerkt.
~al11ncrl;t. 3. Het Dua/ismus,
Dua!islllus, hetwelk
hecw:::ik twee werelden
zelniandigheid
a:lllneelllt,
Ml1neelllt, de 1i~chamelij!{e,
1i~chnll1elij!((', of de o-of,
nof, welke in uitzetting
uitzetdng en bebe_
weging, en de geestelijke wereld, die alleen uit denkende wezen5, mee
gewaarwordingen en begeerten voorzien, befl:aat,
befiaat, of met andere woorder!
den
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den, eene wezenliJke
wezenlijke en denkbeeldige wereld. 4. De MOl1tldo!ogie nn
wefe:ld uit
eenheden,I of
LEIBNITZ, die de geheele wen::\d
ondeelbare eenheden
geestelijke wezens, d,)et be~:~all,
befban , en het onderfcheid, ttlsfchen
tus[chen het..
geen wij l1:of
anf en geest
geeSt noemen, a:leen
aneen daarin me::l1C
mcem gelegen te zjjn.
zijn.
datde
dat de bcl1anddeeI~n
bcl1anddeelcn der cer:l:e (mO!(ldeiJ)
(IiID/adel!) ZiC'l
ZiC:l in eenen
ee nen bewusteloo_
zen, napent!
flapend'!l,
'!l, d,leh
d"ch de geest zich i!l
in eea';l1 {baL
fbaL van bewustheid
en waken bevindt, zooèat 12, een olld~elbaar
ond~elbaar wezen moet voorhan.
den zijn, hetgee,l,
heegeell, jll,St
ju,St lIit
uit hoorde
hoofde zijner
zijller oiidedbaarbcid,
oiidedbaarheid, allen denke
beeld van ligchamelijk:lcid
ligchamelijkbeid wegneemt. voor geene
gecne uitbreiding of oplosfing vatbaar is, en derhalve ook dour geene
geenc fcheiding der deelen
:kan
Het f(antiamzjèhe !1elfel
nel fel van de leer
kan verllied,!,d
verlJied 6d wcJrdcn.
w"rden. En ,. llet
der dingen op zich zE/ven,
zr!ven, dat als een ontkennend RealiSJJ:tls kan be..
fchouwd worden; want wanneer KANT beweert ," wij zODden tot de
bewustheid van ons aanwezen in den tijd niet geraken kunnen, inbe\vustheid
dien de verfchijnfels
verfchijnf~!s niet iets werkelijks, buiten de voor1l:ellingen
beteekent dit iets, ofièhoon
offchoon
van den geest, ten grondilage hadden," beteekellt
in eenen omkennenden zin door htill ge'Jczigd, nogtans het beo
ûaan van iets reëel"
reëels, iets wezenlijks; terw~i1
terw~il de ollmogelijkheid
onmogelijkheid van
Van
het befiaan der dingen in zich zel'len,
zelven , dat is van eenen, van onze
denkbeelden onafbankelijkcn
onafhankelijken en verCchillenden, grond van verfchij ~
wijs~eer, niet
nict bewezen kan wordeu; gelijk zij
ning, volgens dezen wUs;,;eer,
ook door oudere en nieuwere ldealt'ïten
Idealisten niet bewezen is.
REAUMUR. (RENÉ ANTOINE FERCllAULT DE) Deze groote
Franfche natuur-onderzoeker werd in 1683 te Rochel!e
Rochelle geboren.
g.:boren. Hij
ging in lïo3 naar l'rtrijs;
['(,rijs; werd in 1708 door de akademie der wetenfchappen onder bre
b8re leden opgenomen,
opgenomcn, en behaalde weldra door
ontc1ekkingen, met opzigt tot voor.
zijne talrijke waarnemin!Sen en ontdekkingen,
werpen der natuurlijke historie, lchcidlcheid- en natuurkunde, eenen wel~
verdienden roem. In 1709
17°9 verfcbecn
verfchecll van hem in de Gedenkfchriften
Gedenkfchrifren
der akademie een Huk: de ft]
fa for112otioIJ
formatioIJ et de /'accrois[ement
l'accrois[cment des coquilles des olZimaux,
cmimaux, waarit1 hij de waarfchijnlijkheid trachtte aan te
(Oonen,
wonen, dat de fcbalen
fehalen der {~ieren
óeren door het
her verharden van
vun een [;'p,
ü'p,
uit de dierlijke vaten vloeijende , gevormd, en dus door eene
foort van aanzening
aanzetting van fioffclijke
fioffelijl:e deel en voortgebragt en onder.
houden werden. In 1718 leverde hU
hij aan
aun de akademie eene verri\'Ïercn in F;-a71krijk,
handeling over de goud bevattende rideren
Frankrijk, waaron.
der hij de Rhol1e, Cordon,
Cardon, CarOll1le,
Cm'Olme, Arriége en meer andere
telde, met opgave van de wijze, waarop derzelver goud, welks gevolgens zijne
zjjne genomene
genomcne proeven, van 18
IS tot ~2 karaat beo
halte, volgells
droeg, zoude kmmen
kunnen gewonnen worden. Over de verandering van
naai IIHm
I,am REAUMUR eene menigte proeven,
pïoevcn, door welke
ijzer in Haa:
hij niet alleen vele
veie gewigtige ontdekkingen omtrent de
dc fraaIbereiding
fraaibereiding
deed; maar ook het çiC'tiizer
çiC'tijzer in fmeerlbaar
fmeedbaar ijzer leerdo veranderen.
wamlemingen hierom treilt in een werk
Hij deelde zjjne gemaakte wa3rnemingen
mede, hetgeen hij in 1722 door den druk gemeen maakte, onder
den titel: l' Art de convcrtir
convertir Ie fer-forgé en acier,
aeier, et t' Art J'adoucir
d'adoucir
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Ie[er·fondu,
ef de faire des otlvrages
oftvragcs de ftl"
fer fondu atls/i'
ausfi ft"
ftli que de f'cr
flr·fol2dtt, et
fer
forgé. Werd hij door zijne proeven over de fh:albereiding
lorgé.
flr.nlbcreidfng voor zijn
vaderland nuttig,
mil;dcr was hij
hU dit door zijne l1afporingen
l1:lfporillgen van
nutti;;, niet milxlcr
het bladijzer,
bladijzer. en het vervanrdigen
vervanrdigl'll van
v~n po:'felein,
po:-fclein, on-:trel1t
on-:trent welk laatlle
REM;~W
I: de ccrne
c(;!r!1e zij
ner natie was, welke deze 1l:ecnÎoort,
RE,~lJ"JllI:
zi.iner
1l:ecnfoort, en inin.
zonder:Jejd het
h::t eigene
eig':ne vnn
V:ll] d:rze"ler
lÎ:rze''l('r ver,chiilellde
ver,chiilende foorten,
foanen, nader tracht.
zondcr:Jeid
te te lee!'en kennen.
kellnen. llij liet ht
het niet bij eere lIllwellcHge
tlllwel1dige belèhollbefchonwing VAJl
vAn het Japanfche,
JapanÎche, SnJdifcÏJe
SnkfiCche en Franfclle
FranfcÎ1e porCeleln
porfelcin berusten;
maar bragt
laagt ieder dezer {bonen
[borten in het vuur, en ontdekte op deze
wijze het gewi;:tig
olld'~rlèh::jd tnsfchen
tusCcben het Europifche en OosterOoster.
gewit:tig onderlChcid
fche I'~e
~e onCm::ltb:mheid
onïmcltbaarhcid van het laat!l:e bragt hem op de vooronderl1eJling, dat dit porf'elein
de1'!l:elling,
po1'i"elein uit eene fillelefmelt- en verglaasbare en eene
flerkvloeijende
fterkvloeijende l10f
il:ot" bdl:a~n
beil:aan moest, en hij zag dit zijn gevoelen bevestigd, toen hU de ?elfîrandig-heden
r.elfftandifiheden onderzocht, waaruit het Japansch porîelein
porCelein bereid wordt.
wordr. Hij kwam nu op het denkbeeld,
denkbeeld. om
0111
uit inlandfche
inlandiche fcoXen
îtaffen eeil
eeiJ porîelein
porfelein te vervaardigen, dat in dUilI'zaamdUill'zaamheid het Oosterfcbe
Oostcrfche evenaarde, waartoe
wamoe hij een kunstig Pet/mtfe!
Pettmtfel (zie
aldoar) voortbragt. Naderhand lèerde
aldaar)
leerde hij uit gèmeen
gemeen glas eene foort
van porfcJein
porCelein maken, hetgeen wel niet de held
held~re
de witte kleur van
het gewone bezit, maar voor huishoudelijk en kunstmatig
knnstmntig gebruik
RE_~V~1tJR verwierf voorts eellen
eenen uitf1:ekenden
uitHekenden
even zoo goed is. RE.W~IUR
1'oem
roem door het vervam'digell
ven'anrdigen zijller Thermometers met wijngees-r
wijngeest
(zie THERMOMETER), wa3rvan
waarvan in Fi'flnkri;'k,
FranÁ?ri/k, !tali;}
!ta/iJ en elders veel gebruik
gemaakt wordt. Ook deed hij' wnarnemingen
gel'fllik gemr.akt
waarnemingen 0111omT756 aan
fpUsvercering der vogels,
vo"els, en overhandigde in 17S6
trent de fpijsvercering
de akademie eene verhandeling over
ovcr de kunst, met welke die dieren
dierea
hunne nesten bouwen; en deze was ook de laatfte,
la~r[l:e, welke zij van
hem ontving'.
ontving". Hij I1icrf
il:ierf in Wijnm. des
dcs volgenden
volgel~den jaars op zijn land.
gevolgcn van eenen
cencn val. Zijne
Zijnc lenerklllndige
letterknllJdige voortbrengvoonbrenggoed, aan de gevolgen
fels zUn fprekende gedenkreekci;s
gedellkreekei~s van zijnen,
zijilen, nooir
noeit moede worden·
wordenden, werkzamen geest. Voor het overige o:lderfCheidde
o:;derfCheidde hij zich Iliet
niet
alleen hierdoor, maar ook dool'
door zijn zachtmoedIg
zachtmoedig ell
en menschlievend
menschlicvend
karakter. Onder de talrUke verhandelingen,
verh~l1delingen, die van hem in de gedcnkfchriften
denkfchrift~n der akademie gevonden
~evonden worden, zijn er
cr verlèheidene
verCcheidene
over onderwerpen der Natuurlijke historie, welke hij nog
110g bovendien
door een groot werk verrijkt heeft,
h('cft, dat onder den titel van: Hls.
toire natufe/le
l1ofure/le des Juji'cttS,
Infalcs, in 6 deelen
deel en in 4to, verîchenen is, en
wnarin hU
hij belangrUke uirkomsten
uitkomsten omtrent de voortplanting.
voortplanting, verwant.
verwant_
fcIJap
fclJap en levellS;vi:ze
levenswi;ze dezer dieren mededeelt.
RECIPIËNTEN.
RE
Cl PI ËNTEN. Eene benaming, welke in
ilJ de proefondervindeNanmr- en
cn Sc:heidkuncle
S:heidkllll,le aan
amJ die werkwigen
werkmigen ge~even
gegeven wordt,
lijke NattwrWD>1l'\'ml
wa'lrVan O1~n
nF'I: zich
zielJ bediem,
bcdieJ1[, 0111
om druipbare
drnÎpbare of gazvormige
gr,zvormige v!oeilloffen
v!oeiHoffen
te verZ:lmcJ.:-n
verz:nnckn of
ot' op re
tl~ fluiten,
I1niten, b. v. de glazen
gl~zelJ cilinderCche
cilinderfche vava·
ten, we!l;e
weJl;e bij liet
bet ondcrzoeken
ondcrZt>c~,en der
dEr ll;c:îtfoonen
ll;'::;Hloonen boven de openingen
V,ln den fcheidkundigen
Vi1n
icheidkundigcn luchlbak
lüchlbak worden geplaatst, en, nndat
ll:1dat zij de
luctHvofm(je \'loeif1off:~n
luchrvormige
rloeinoi!~n hebben Op;e:Dolnen;J
op;c-nOllien;l ratt
filet \vnter
\V{l,ter of k~ll~~k1t'l~~z!l

s,

RECITATIEF. REDDINGS~BOOT.
REDDINGS-BOOT.
Si
zilver gel10ten
gefloten worden. 00J:
Ook de glazen klok aan ccne
eene luchtpomp is
een Recipiënt. Voorts
VoortS nocmt
noeE1t men ook zoodanig het vat, hetgeen
bij het overhalen (destilleren) met den
dcn helm of den hals der retort
(glazen kolf) v~rbol1dcn wordt, en beHemd
beftemd is, om de Hof
ftof op te vanmcn door overhaling uit een ligchaam ,vil affeheiden.
affcheiden. De
gen, die men
vorm der R
. ecipiëntm is niet bcp~ald,
Rccipiëntm
bepaald, maar rigt zich ];"ar
];aar de onder.
fcheidene
fcbeidene wer!,zaam:!eclen,
wer!,zaam:!cclen, waJrtoe zij dienen moeten.
moetcn. De fcheidkundigen bedienen
Recipiënten ~
bedien en zich, echter, meestal, van ;i'lazen Recipiënten~
zoo wel om
0111 clerzdver
derzdver doorfchijnendheid
doorfcbijncndheid als zuiverheid.
RECn
ATIEF. Zoo noemt men in de muzijk de declamerende
RECITATIEF.
deClamerende
voordr8gt
een('1' reden, waarbij de firenge
vOOïdr8gt eencr
ürenge "ythmus
1'ythmus van het gezang
onderfcheidt
niet naauwkeurig wordt in acht genomen. lIet
Het Recitatief onderfcheidc
zich daardoor van declamatie, dat het in eenen l11tlzijkalen
muzijkalen toon.
won,
onder het geleide en het aanflaan
aanOaan der grondtoonen
grondcoonen op een of meer
fpeeltnigen,
fpeeltuigen, wordt voorgedragen, en verfchilt van het eigenlijk gezang door dat het gene wezenlijke melodie heeft, en ook de wonen
wonell
niet langer aanhoudt, dan eene goede voordragt
voord ragt toelaat. In Oratori.
Orawri.
zangfpelcn bedient men zich zeer dikwijls van bet
en, cantaten en zangCpelen
Recitatief,
men twee foorten heeft, namelijk: het eenvoudi_
eenvoudiRuitaNef, waarvan !TIen
ge en obligate.
obligatè. Bet
Het eerf1:e wordt alleen door den bas vergezeld, die
in enkelde akkoord:n
akkoord2n op het fpeeltuig
fpeelruig wordt aangegeven , om de
laatfl:e wordt onder het
wendingen der harmonie aan te duiden; de laatf1:e
fpeeltuigen voorgedragen, en de akkoorden worgeleide van meerder fpeelruigen
aangehonden. Gewoonlijk maakt dit laatfte
laatf1:e in zangfpelen
den langer
lange;- nangehouden.
den ove;'gang
overgang tot het eigenl~jk
eigenlijk gezang uit. BU de Fra12[c/zen
Fran[clzen wordt
het Recitatief in alle toûnCoorten
wonfoortcn gevonden; doch in Duitschlal1d en
Italië alleen
alle::,n in de ~ maat. GIACO~lO
GIAcmlO CARISSIW, omtrent de helft
der 170e
17de eeuw pausl~ik kapelmeester, wordt als verbeteraar van het
Recitatief opgegeven; zijnde het Obligate door VLNcr, en l1aderhand~
naderhand,
Redtmief
inzonderheid, door NICOLO P()Rl'ORA
P()RPORA en RlNALDO
RINALDO DA
DA CAPUA
CAPUA tot
cot
gchragt.
meerdere volkomenheid gebragt.
REDDiNGS-llOOT. Eene Nederlanclfche
NederlandCche uitvinding van den heer
REDDINGS-BOOT.
WILLEiU
WILL!::~I VAN
Vi\.N BoeTEN
HOuTEN Junior,
junior, fccretaris
fecretaris van de Zuid-Holl.
Zuid-HolI. Maat_
Maat.
fch8ppii, tot 1'2dding
fchipbreukelingen, te Rotterdam opgerigr~
opgerigt.
fchappij,
r~ddil1g van fèhipbrellkelingen,
11aar
naar wiens 11Jodel
model de heer P. VARKEvrssER,
VARKfi:VISSER, reeder en fcheepsbouwer te Scheveningen,
Schcl1eningen, er eene vervaardigd, en waarmede men in zee
gelukkigfl:e proeven genomen heeft. De conll:ructie
conf1:ructie van deze
de gelukkigf1:e
boot is genomen ms(chen de Noordfche
Noordfcne tol in de gewone fcheeps[cheeps.
gelijke fnede, ter lengte van 8 ellen
floep, voor en achter bijna van gel~ike
overfl:even,, en ter breedte van
vun 2 ellen en 4 palmen.
en 3 palmen overfteven
boeijen , met eenen vlakken bodem, op het breedst 8 pal.
buiten de bûeijen,
naar beide de Il:evens
men, n~ar
fl:evens te !liet
niet loopende;
loopcndc; hebbende de fievcns
fl:evens eecenen
llen vnl van cene
ecne el uit het vlak, De bodem der boot is, ter hoogte
van 3 palmen, bele'sd
belc!;d met drooge en regt gebrande kurk, waar over
cene vaste en w:tter
water digtc
digte kurkdenning
kUl'kdetming ligt: inwendig is dezelve ver·
ver1n 6{; clofter.,
oofte;1, ter
t~t breedte
b,eedte \':m
\'an 3 palmen, allen met eene
eeue tusfchendeeH !!1
deeid
rujm~
ruim.
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ruimte van ó palmen. en ter hoogte van 4 palmen 7 duim. Onder
deze doften is, van boord tor boord, eene luchtkast van zink, en
langs de boorden, van doft tot doft,
bank , van gelijke
doft. eene zij
zijbank
breedte, en in verf1:ek
ver!1ek gewerkt met de doften, waaronder mede eene
gelijke luchtkast van zink geplaatst is; zijnde alle deze kasten begel~ike
hoorlijk met hout befchoten,
bcfchoten, en tegen het !tooten of befchadigen beveiligd. De drijfmiddelen bef1:aan
be!1aan dus in omtrent !WO
200 Nederlandfche
ponden kurk op den bodem, in 6 groote luchtkasten onder de dof.
ten, en 10 kleinere langs de boorden; zijnde de plechten voor en
middelf1e
achter open gebleven tot berging van de lijnen. Eoven de middelf1:e
doft is het boord 1I palm en 5 duim boog, naar de !tevens oploopende tot 5 palmen, en 5 duim, zoodat de boot 4 palmen rug heeft.
Zij wordt bemand met 8 man. Door het inkasten der doften is de
doorloop van het water in de boot belet, en dus kan het water, lUS·
fchen de eerf1:e
eerfl:e en tweede doft !taande, niet tusfchen de tweede en
eene !tortzee onmiddellijk wordt
derde kamer dringen, waardoor bij eenc
voorgekomen, dat de boot zich niet geheel, maar nechts
flechts ten deele,
met water vult. Ten einde de onmiddellijke uitlooping te bevorde.
ren, zoo is er tllsfchen
tusfchen iedere doft in de buikdenning en door het
vlak een gat van omtrent 3 duim diameter geboord, waarin een kogefloten, geb ragt is, zoodat
peren koker, met een prop van binnen genoten,
door dezen te openen, het water dadelijk weg loopt, en de boot
wederom rijst. In zee zijnde, met alle de 7 kokers geOoten, en 8
f1:ond het water in de boot, bij de genomene
genomel1e proef,
man aan boord, !tond
omtrent I palm op de buikdenning.
REDE. Hierdoor verllaat
verfl:aat men, in eenen algemeen en zin, de uitdrukking onzer gedachten en gewaarwordingen door woorden; doch
in eene naauwere bereekenÎs,
beteekenÎs, is zij een werk der welfprekendheid,
dat zich tot een bijzonder onderwerp bepaalt; in welken zin zij ook
wel Rede~'oering genoemd wordt. Tot de eerfie wordt alleen duidednide.
lijke uiteenzetting zijner denkbeelden, en fpraakkul1stige naauwkeu~
righeid vcreischt;
vereischt; doch in de laatlle
laat !te een meer volkom
volkomene
ene vorm ge.
vorderd. Reeds moet zjj
zij zich door ronder zinfneden, eene zorgvuldiger keuze van metap!lOren (verbloemde fpreekwijzen) en beelden,
door zuiverheid, en welluidendheid, van de gewone Rede in het
dagelijsch leven, of den gezelfchaps-toon, onderfcheiden; doch ten
:aanzien van den inwendigen vorm, moet men daarbij alles vermijden,
vermijden.
wat niet wezenlijk tot het oogmerk des te verhandelen onderwerps
behoort. Het is niet mogelijk, en zoude ook vergeefsch zijn, om, over
het algemeen, de regels eener goede Redevoering volkomen op te
geven, daar ieder, die haar houden moet, behoort te weten, hoe
hij dezelve moet Î1uigten,
inrigtel1, om het voorge!telde doel te bereiken, en
met het onderwerp, waarover, en de toehoorders, tot welke hij
fpreekt, moet te rade gaan: evenwel kan men hieromtrent de volgende algemeene aanwijzingen geven. Een goed redenaar moet zich
fteeds hoeden voor eene te groote ophooping van !:Jeeldell, zoowel

als
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:als
als voor de keuze van te veel gezochte; want (choon
f(;lJOon zulke wendingen
diugen van taal en gedachten, met iin~ak en oordeel
oor(~cel gebezigd, eener
redevoering wel fieraad
Geraad b~zettcn,
bijzetten, is derzelver veelvuldig gebruik,
ftlIeen vermoeijend,
vcrmoeijend, maar dikwijls ook zeer ondoelmatig;
echter, niet alleen
wa~r natuurlijkheid
na til U rlij khcid en eenvoudigheid
c~l1\'olldigheid gemist wordt, kan de echen, waar
kunsrlmaak nimmer voldoening vinden. Hetzelfde beeft plaats, wan.
wunte kunstfinaak
]Jeer de aangebragte beelden te zwellend,
zWellelld, ongepast
ongepst en onverll:aanbaar
ollverfhanbaar
lJeer
or wel in het gemeene vallen. Eene te lange zinlilede
zin!l:ede wordt,
zijn, of
omdat zij te vele denkbeelden bevat,
bevnr, onverll:aanbaar,
onverll:aanb8ar, en een goed
redenaar moet
rooet zich hiervoor even zeer wachten, als voor een gelladig fireven
l11'cven naar
l.a8r La/amifclze
Lako1!ifc!le kortheid,
koniJeid, welke het onderwerp meer
iladig
omwi:,kelt. Voorts
VOOrtS zijn een fierk
l1erk en warm gevoel bij
aanwijst, dan ontwihkelt.
den redenaar even ncodzakelijk,
nooàz~kelijk, als
rrls een
e"n volkomen indringen in het
IJij verbandelt;
ver:J:1ndelt; terwUI
terwi,iJ menfchenkenllis
menCchenkenllis hem in fiaat
onderwerp, dat hij
moet (lellen,
Hellen, om zijne
zijn:! voordragt
vooràr2gt zoodanig in te rigten, dat hij daarovereenkoms,ig zijn oogmerk, of het
hcc verfiand
veriland zijner
zjjner hoorders,
hoorders.
door, overeenkomstig
o\'ermigt, of hun gevoel opwekr. Dat een redenaar.
redenaar, bovendien, de
overtuigt,
taal,
tU8] , in welke hij
bij fpreekt,
fiJrce!:t, in alle hare bijzonderheden
bijzOllderheden en wendingen.
wendingen,
zelvolkomen in zijne magt moet hebben, fpreekt genoegzaam van zeI.
maar dat het uitwendig voorregt van een goed fpraakvermogen
ve ; manr
niet weinig rot
[Ot de uitwerking eener
eeller Redevoering bijdraagt, weet een
Uinmll1éenc! uitgewerkte
uitgewcrkte Redevoering, door eene
fene onieder, die eene uitmumend
gunstige,
gtll1stige, ofwel
of wel geheel gebrekkige, (lem
Hem of fpraalc
fpraal, heeft hooren voorvoor.
dragen.
De Crieken
Grieken en Romeinen
RomeilJtli leveren ons bijna onnavolgbare voorbeelden van openlijke welfprekendheid op, welke bij de eerften in de
WJnr de belangen van den fiaat
fiaar
volksvergaderingen beoefend werd, WJar
werden verhandeld, en
cn bij de I'egtbanken,
rcgtbnnken, alwaar de gefchillen der
bur.~ers werden voorgedrai\en
voorgedragen en bef1lst.
bef}ist. Elk dezer foorren
foorten had in
bur;;ers
G"i~ken!and, vooral te Athelle,
At!leÎie, uitmuntende
uitnlllJ1[ende beoefenaars.
beuefenaars. waaronwaaron_
C'"iekenlalld,
der PERICI.TiS,
PERICLES, die vermaarde
vermanrde ftaatsman,
fcnatsman, DE:lIOSTHENES,
DDlOSTHENES, AESCHlNES.
AESCIIlNES,
hOCRATES en andere de beroemdli:e
beroemdii:e w~ren.
W8ren. De Romeinen
LYSIAS, boeRATES
waren in deze kunst
kUlist gelukkige navolgers der Crieken
Grieken,, en bragten
waten
haar, in het fclIoonfte
fclioonlte tijdvak
tijGvak van hun beftaan ,) tOt hooge volkomenvereenigGe in zich alles.
alles, wat
W~lt eenen grooten
graoten redènaar
heid. CICERO vereenigde
CR,\SSUS ANTONIUS
ANTONWS,, CAESAR,
vormt, in de grootfte mate, en ook CRASSUS
PLlNIUS en anderen waren in het vak van welfprekendheid
welfprekeudhcid beroemd.
!)LINlUS
In lateren tijd bepaalde zich dezelve genoegzaam alleen tot den kanfel,
nogtans van het
bet meeste belang, en ook
en de pleitza21. De eerfte is nograns
het zorgvuldigst beoefend; en niet alleen leverden FrankriJk, EngeDuitschltmd welfprel,ende
welfprekende kanfelredenaars
kanfe!redenaars op, maar ook ons
land, en Duitschland
vaderland kan zich, vooral in onze dagen, in dit vak, te regt op
zoo wel den inhuud
inhoud hunner Redevoeriggen
Redevoeringen in
mannen beroemen, die zoowel
vo:."m weten
w.:ren te gieten.
gic[cn, als door eene roerende en
eenen fcllOonen vO:,'m
voordrage het hart der hoorderen tot de cclelll:e
cdelile gezindheden
treffende voordragt
ftenlmeI'!",
te fiemmen.

RER.E-

28

RED E KUN S T.
REDEKUNST. (Rhetorica) De theorie der wellprekendhcid.

lèhrijvers hebben over deze kunst gefchreven,
gefchrcven,
Vele oude en latere fchrijvcrs
zonder evcnwel
evenwel derzclver
derzelver beHemde
befremde grenzen té
te bepalen, en in natuurzondcr
hebbe. Ie·
Ielijke orde voor te dragen, wat dezelve te onderwijzen hebbc.
der heeft haar gebied, naar goeddunken, meer of minder uitgebreid,
gebragt
en niet zelden ook dat gene daar onder geb
ragt , hetgeen haar niet
eigendommcliJk toebehoort,
roebehoort , maar als tor
tot andere wetenrchappell
wetenfchappell beeigendommelijk
hoorende : als bekend moet veronderfl:eld
veronderfreld worden, b. v. fpraakkunst,
redeneerkunde enz. Als men evenwel de zaak naauwkeurig nagaat,
dan is het de taak der Redekunst, om te leeren, hoe men in bijdeze kundighedcn
kundigheden kan aa:1wenden,
aaawenden, om zijne ge
ge~
zondere gevallen, dez.e
...
dachten met de meeste kracht, duidelijkheid en bevalligheid, fchrifflijl te kunnen mededeelen. Wan"
Wantelijk of mondelijk in ongebonden ftij!
neer wij evenwel de Redekunst als theorie der welfprekendheid opgeven, willen wij geenzins daardoor aanduiden, dat dezelve alleen
\'an nut zoude zijn: integendeel moet
voor den eigenlijk en redenaar \'3n
vereeren,
men haar, voor ieder befchaafd man, als zeer belangrijk vereer
en ,
voor zoo ver dezelve leert, hoe fommige begrippen en gedachten
voorge!l:eld of uitgedrukt worden;
worden;.
aesthetiesch en doelmatig kunnen voorgefl:eld
naive, vernuftige, bevallige, roerende, verhevene gedachte
wat eene nafve,
voor!l:elling door figuren, tropen en andere fpraakzij, en hoe de voorfl:elling
wendingen, zoo wel als door toon en uiterlijke voordragt, meerder
wendingen.
nadruk en bevalligheid. kan bekomen, om lezers of hoorders te onderwijzen,
derw\izen, te overtuigen of te treffen en te roeren. Doch als men
den' eigenlijken
eigenlij ken revan Redekunst fpreekt, voor zoo verre zij voor den
denaar gerchikt is, gaat zij verder, en leert hoe hij eigenlijk zoogenoemde redevoeringen, op!l:elIen
apfl:eHen enz. inrigten moet, zoo wel met
gedachten, als derzelver fchikking en inopzigt tot het vinden der gedachten.
firekc
kleeding of vorm, waarin hij dezelve voor wil dragen. Zij firekt
zich dan ook uit, om, in zekere gevallen, het ge!l:elde
gefl:elde in het geheugen te prenten, en meer opzeltelijk regelen van uiterlUke welf
prewelfpre_
kendheid op te geven. Al deze punten nu behandelt zij zoodallig,
zoodanig •
dat zij zich bepaalt
bepnalt tot datgene, wat den eigenlijken redenaar kenfchetst, en vooronder!l:elt
vooronderflelt al datgene, waarvan wij boven fpraken,
en hetgeen de redenaar met ieder, die goed fpreken of fchrijven wil,
gemeen moet hebben. Wij vertrouwen op deze wijze genoegzaam
Redekunst in het
te hebben aangetoond, wat men gewoonlijk door Redeknnst
algemeen.
algemeen, zoowel
zoo wel als meer bijzonder voor den redenaar gefchikt ,. te
ver1l:aan
verfl:aan hebbe. Onder de ouden, die over de theorie dezer kunst
gefchrevel1
ARIsToTELEs, HERMOGENES , DIQNYDIONYgefchreven hebben, behooren ARlsToTELEs,
SIUS HALICARNAS&I!NSIS,
HALICARNASSIlNSIS, CICERO, QVINTILlANlJS
QVINTIUANUS en andere. De latere fchrijvers over de Rhetorica, of hare bijzondere deelen, vindt men
opgenoemd in SULZERS ..1!gemeine
Algemeine The01"je
Theorie der [chönen
!chönen /(ünste,
/{ünste, op het
woord Redekunst, waarbij wij evenwel niet nalaten kuunen
kUllnen te voe~
voegen H. BLAIRS,
BLhIRS, !.lsfen
l.rsfên Oll!Y
over de Redekunst en fraaife
fraaije letteren, vertaalt"!
vertaald
door wijlen profr. H. BOSSCHA , en uitgegeven te Utrecht 1804 Îll
in
3:; doelen
REdcelcn in 8vo.
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REDENEERKUNDE, of P'érflandsleer
JTcrjlandsleer (Logica) bel1aat in de
wetcnCchappclijke
wetenfchappelijke aanwijzing der algemeene regels van het denken en
Men ondcrfcheidt
onderfcheidt haal'
haar derhalve in eene zuiverlerzelver tocpasfing.
toepasfing. Mcn
dcrzelver
re Redeneerkunde, welke de algemeene en noodzakelijke regels aanwijst, waar naar
nsar wij ons in al ons denken rigten moeten, en in eene
toegepaste, die de voorfchriftell
voor[chriften aan de hand geeft omtrent het regt
gebruik dier regels. AI de werkzaamheid van den menfchelijken
men[chelijken
geest begint met het aanfchouwen, dat
dac is, met het zinnelijk opneder verfchij.
ver[chij.
Inen van de menigvuldige voorwerpen, die de wereld dcr
IDen
Tuslèhen het aanCchouwcn
aan[chouwen en het meer verheven
ning aanbiedt. Tllsfchcn
her denkvertmgen
denkvermugen ligt flechts
l1echts ééne
één e fchrede.
[chrede. Het befl:aac
beaaat
werk van het
in de vrijwillige verbinding
verbinding van het menigvuldige tot éénheid, en is
eene zaak van het verfland in eene ruimere beteekenis. Het veritand
verftand
in dezen zin, of het denkvermogen, vertoont zich op drieërlei wijze: of als verfland jn
en naamveren zin •, hetgeen de menigvuldiin een
eenen
ge der gegevene aanfchomvingen
aaufchouwingen tot een algemeen denkbeeld veree.
vereenigt, begrippen vormt; of als oordeelkracht
oordeelkraçht,, die verCcheidene
verrcheidene begrip.
pen en het oordeel tot een geheel verbindt; of, eindelijk, als vervcrfland
jland (Pérnzmft)
(Vernunft) waardoor men, uit meerdere, voor waar aangenomene
denkbeelden, de waarheid of valschheid van een ander denkbeeld afleidt, dat is, bef/uiten opmaakt. De begrippen bevatten of een
(indiYiduum) en heeten dan individuele begrippen,
enkel 'Voorwerp
voorwerp (individttum)
b. v. JEZUS; of een grooter
grootèr getal van bijzondere voorwerpen, die
in zekere kenmerken met elkalider
elkall.der overeenkomen, en worden dan
gelijkfoortige denkbeelden
denkbeeldm (!pecies)
ge!ijkfoortige
([pecies) genoemd, b. v. godsdienst-Ieeraar; of eindelijk
eindelUk alle ge!ijkfoortige
gelijkfool'tige begrippelZ,
begrippen, en heNen
heeten dan één.
êén.
foortige denkbee!delZ
denkbeeldeti (gelZus)
(genus) b. v. menseh.
mensch. Een begrip, hetgeen
foot·tige
meer voorwerpen omvat,
omvat. dan een ander, daaraan verwant, noemt
men, met betrekking tot de laatstgenoemde, de hoogere , deze de lagere begrippen, welke aan de hoogere ol1dergefdikt
ondergefchikt zjjn.
zijn. Begripê4nen aard, van ééne /oort,
jóort, die aan elkander niet onder
pen van êénen
onder-..
ge[chikt zijn, heeten
zamengel'oegde; de zoodanige , welke, encngeCchikt
heetel1 zamengevoegde;
kel in vergelijking met
mee anderen, van waarde zijn, hetrekkelijke
betrekkelijke,, b. v.
hoog, laag; doch diegene, welke op zich zelven , zonder eenige
bepaling en in alle betrekkingen gezag hebben, abfolttte begrippen
of denkbeelden, zoo als mensch,
menseh, aarde enz. Onze begrippen zijn
duideliJk, wm1l1eer
wanneer wU
wij ons alle
aIIe derzelver wezenlijke kcnmerken
kenmerken beduidelijk,
flechts in zoo ver kennen, om
wust zijn; klaar, wanneer wij deze l1echts
hen van andere bijkomende voorfiellingen
voorfl:elJingen te kunnen onderfcheiden,
Uechts
en duister, wanneer ook dit niet het geval is, en wij in hen l1echts
het meest algemeene kenmerk van aanwezen kennen.
hoofd.
De algemeene en noodzakelijke wetten nu, waaraan de 3 hoofdmenfchelijk denken, begriP,
begrip, oordeel, bef/uit,
beflttit, ondervormen van het mcn[c!Jelijk
zijn, maken den inhoud van hee
het eerJle
eerfle of zuivere gedeelte
worpen zUn,
terwijl het tweede of toegepaste gedeelte
der Redeneerkunde uit; terwUI
denkvormen, en door a:lllwenaanwenleeraart , hoe men bij het gebruik dier tknkvonnen,
ding
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ding der voor dezel
dezelve
ve gepaste, bepaalde grondregels, tot de waar.
waarbeid kan komen, en dwaling verhoeden. De Redeneerkunde moet
derhalve vooreerst de waarheid verklm'cn,
verklaren, en hare kenmerken aanwij.
aanwijzen, en vervolgens, even zoo, het denkbeeld van dwaling bepalen,
en op de bronnen. waaruit dezelve ontl13ar, zooweJ
zoowel als op de mid~
l11id~
delen, om haar te vermijdell, oplett('nd
oplettend maken. Alle onjuiste voor.
hCçt dwaling, en berust op waarfrellingen voor waar aan te nemen hCét
fcb~inli.ike be!1l1,tcn.
be!1luen, welker voor~t'g~ai1de
voorat"g~ai1cle vooronderlL:llingen
vooronclerlldlingen datgefchijnlijke
ne zijn, wat wij fci;ijn
illailllc.::r men den om vang der
fchijn nocrr.en. algemec!1e trekken is aange.
Redeneerkunde, zoo als zij hier in algemee!1e
wezen, in het oog houdt, dan ziet men gc:rcdelijk
gc:redelijk in. d:lt zij wel
het denkvcrmoge:l
denkvcrmoge!l in zi,jne
zijne werkza8mheden
werkzaHlTIheden kan lddcn,
leiden, en voor dwa~
ling behoeden, maar nooit tot de kennis van nieuwe kan voe·
ren, of de waardij van de cent
cene of unJçre
andere wcrenlcÏl?p
wcccnlcllap bepalen.
Zij is hcc
hee rigtfnocr
dgtfnoer (C(!IW;J)
(c(JiJon) en de grondf1ag va;1
van alle wetenfch~ppen
wetenlchappen ;
doch kan nouit tot een werktuig ( Organoll) va:l
van een derzelve worden.
De Redeneerkunde werd reeds vroeg door de Grieken, ollder den
naam van Dialektik
Dialek:il.:,, bcnrbeid,
bearbeid, en men houdt ZENO
ZE NO van E!ea voor
haren ecrf1:en uitl'indel'
uirl'Ïnc1el' Zij w(;rd
werd fpoedi;!:
fpoedi;; in de handen der Sophis.
ten en redenaars een \vcrl,tuig,
\verl,tuig, en bleef dit, tot dat ARISTOT~LES
ARIsTonLEs
haar door zijne fcherpzinnige ontwikkelingen in dien
dicn ral:';
ral:':; heraeld
herO:eld
fpitsvindL;heden der fchoolbad, waartoe zij behoorde. De Logifche fpitsvindL:.heden
14de eeulV
eeuw hadden
badden op haar eenen
fene
fche wijsbegeerte van de 13 en 14é!e
dus l;iet
niet te verwo:1dereil,
verwo:lderen, dat men,
nadeeligen invloed, en het was (!us
ten tijde van de hcrlevinr;
herlevin:; der wetcnlchapi1cn
wetcnlchappen in EuroPll
EUi"op,'l , tot de ge·
ge.
zondere leeraelrcJs
leerftelreIs van de fchool
lchool v~n
vnn ARISTOTELES terug kwam, wel.
ker hoofdgebrek echter, om de wctenfch::ppen
wetenfchappen ~ot
tot een werktuig der.
zelve te maken, kort daarn~', onder anderen door 13ACO
BACO DE VERULAN.
LoeKE
LOCKE en LEIBNITZ
LEIENITZ bell:redé:n; ma8r
maar ook door DESCM'YES
DESCM"rES en WOLF
WOLF
verdedigd werd, tot dat cindé~liik
eindé~lijk K"NT
IC1NT door zijne kritiek voor eene
Kltl'GS
meer volkomene Redenecrkund';
Redeneerkund;; den weg baande. - l'den
Men zie KIWGS
Denklehre od!r Lngik,
L~gi,~, /{ijllgsb.
f{ijllgsb. 1305
1306 ; Flms SYSt/i.
Syst/z. der Logik, Hei~
delb.
de/b. 18 II ; HEGI:LS,
HEGELS , 1f/t,fc!lcIJJ~·l?,
!f/{,[c!lcnJdz. der Logilc, Niimb. 18 16, en /{ie.
Kie{ewettcrs Logik zum Gebr. der
del' Sc
Sc'!{t/CII,
'miCI!, Lcipzig 1814.
REDERIJKERS. Dezen mWJn,
naam, uit
uit dien V:111
V:1n Rc'tetori/kcrs
R!tc:torifkcrs gefpro.
ge (pro..
teil,
ten, droegen, in navolgin~
navolging (lel' Frml/C.1e1Z,
Franfe,Je1Z, d:1'
die! de dichtkunst Rheto.
rique en hare beoefenaars R!letoridC11S
R!letoriàcns llo,:mclen,
l1o"~111den, bijzonder in de Isde
en 16de eeuw de dieh:ers
dich:ers hier te lande. Meer bcpa81d
bcpa8ld nog dUldde
men met dien naam d,~
d;~ leden dier dichterlijke gczelCchappen aan, wel~
ke, in de genoemde eeuwen, in Illerlerland,
Nederland, maar
maal' vooral in deszelfs
Zuidelijke gewesten, vroeger dan
d~n de Noordel\jke, tot
tor eenen a~nziell.
lijken trap van welvaart opgertegen, blocid':l1,
bloeiden, en onJer dcn
den naam
van Rederifkkamers zijn vermaard gew(}rden. Deze gezelfchappen.
die hunnen eerfl:p.l1
eerfl:~n oorfprong aan de geestelijkheid, bedacht, om doof'
door
tooneeimatige voorflcllingen
voorficllingen het on!mnàige gemc~n
geme~n in de Bijbeige
BijbeIge •
Cchiedenis
itrekten zich
fchiedenÎs te onderrigten, fchijnen
fchijncn verfehuldigd
verfchuldigd te zjjn, itrcktcn
in
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in de lsde
1sde en vooral in de 16de
16dc eeuw
ecuw toc
tot lieden
liedcn van allerlei rangen
cn
en flanden
f1:anden uit, en mogten !lier
niet zelden de aanzienlijkfl:e
aanzicnlijk!te mannen,
prinfen
e!1 vorsten zelfs, onder hunne ledcn
leden of hoofden tcllen.
tellen. Niet
prin[en cn
fleclns
f1:ad van eenig aanzien, maar ook de meeste dorpen,
flechts iedere !tad
hadden eene of ook dergelijke Redertjkkamcrs,
Reder\jkkamers, wel!{er
we!l{er lcd"n
led"n zich,
in hunne bijeenkomsten, met het maken van gedichten bezig hielden,
of ook andere kamers tot dichterlijke wedf1:rijden
wedf1rijden uitnoodigden. Bij
deze
dezc wed!lrijden,
weèfirijden, welke met groote pracht gevierd werden, en waar.
hij den overwinnaren
ovcrwinnaren prijzen van meerdere of mindere waarde wer.
wer/pelen
den uitgereikt, hadden meestal toonee[
tooneel vertooningen plaats, het zij [pelen
'Van
van !in
(in ne , (cene
( eene fooft van tooneeHlukken,
tooneeIllukken, meestal over eenige
zedelijke !loffe,
fioJfe, waarin zinncbeeidige perfonen, finnekens geheeten) op
Schriftuurlijke !pelen
[pelen 1'an
van {itme,
(imze, waarin Bijbelfche ondertraden, het zij Sc/mftuurlijke
werpen, ABRAHAMS oJferhande
o.!ferhande b. V.,
v., ten tooneele gevoerd werden, het
zij hJijfpelen
klllchten, gemeenlijk
gcmeenlijk Ebattementen en kluiten
lduitm of zot.
hlijfpelen of kluchten,
te kluiten genoemd. Men ondcrfcheiddc
ondcrrcheidde dergelijke dichterlijke feesten
in Landjuweelerz
Landjuweelen en llaagfpe!e1I,
lJaag[pele12 , waarvan de eerne,
eerfie, met meer luister
dan de laaene
laatne gevierd, eigenlijk tot de !leden,
fieden, de Haagfpelen tot de
dorpen behoorden. De gehecle
geheele plegtigheid droeg den naam van Intrde.
trede. De beroemdfl:e
beroemdfte van die Intreden was die, welke in het jaar
1561
IS6! te /intwerperl
Antwerpen gevierd werd, en waarop, uit 11 fl:eden
fieden van
Brabcmd,, 14 Rederijkkamcrs
Braband
Rederijkkamers ,te zamcn
zamen een gctal
getal van 1473 perfonen uitmakende, verfchenen; terwijl de feestviering zelve ruim 8 dain_
gen dunrde.
duurde. Dat deze
dcze dichterlijke gezelfchappell
gezelfchappen eenen merkelijken in.
vloed op den volksgeest geoefend hebben, laat zich uit den aard der
zaken reeds afleiden, en wordt door de geCchiedenis
geîchiedenis allezins bevesb evestigd. Eerst bediende de geestelijkheid zich van dezelve, zoo tot bevordering van het bovengemelde loffelijk einde, als van andere min
!offelUke
10ffeJ~ike en baatzuchtige bedoelingen. Later, toen dezelve meerendeels uit wereldlijke perfonen befionden,
be!1onden, werden de geestelijken niet
fcbimp en berpotting.
befpotting. Ten tijde der Hoekzelden het voorwerp van fchimp
fche
fehe en Kabeljaauwfcbe
Kabeljaauwfche verdeeldheden zochten beide partijen dezelve
aan de bevordering van hunne oogmerken dienstbaar te maken. Bij
Hervorming. werd deze door de Reder~ikkamers
Rederijkkamers niet
de opkomst der Hervormil1g,
Spaanfcben tegen.
weinig bevorderd; weshalve zij van de zijde der Spaunfchen
i1and en verdrukking, van die der Staatfchen aanmoediging en beîcberbefcherfland
ming ondervonden. Aan de dichtkunst zelve hebben deze gezelfchapgezelfchsppen, zoo men eene enkele kamer in
ilz Liefde bloeijende te Amflerdam,
Amflerdam.
welke tegen het laatst der I6de
r6de eeuw, onder het be!luur
beiluur van eenen
COORNHERT, SPIEGEL en VISSCHER,
COORNBERT,
Vlsscmm, de kweekfchool van eenen
een en
HOOFT, VONDEL en andere uit!1ekende
uitilekende vernuften werd, uitzondert.
geringe of liever geene diensten bewezen. In de Noord-Nederlal1d~
Noord-Nederland_
fche gewesten geraakten zij, in de 17de eeuw, door de afzondering
van de meeste lieden van [maak en kunde, În
in de !1eden
fleden althans, in
ilaande,
groot verval. eu hielden zich fchier alleen op de dorpen flaande,
wallr
Iade, doch 11:('t
n:et minachting van alie
alle kundigen.
kundigen,
waar zij tot in de 13de,
voort.
voort-
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voortduurden. In de Zuid-HollandCche
Zuid-Hollandfche gewe3ten bleven zij langer
in aanzien, en waren, onder de opgevolgde vreemde regeringen, de
kweekfcholen van vaderlandCche
vaderlandfche wal. en dichtkunst, toc
tot wel.
voorname kweekCcholen
ker verfpreiding zij ook nog in onze d1gcn
d1gen krachtig medewerken.
zij voor ons befrek genoeg. Meer
l\leer kan men vinden in de Schets
Dit zU
eener Gefc!ziedenis
Gefc!ziedcnis der RcderijkerelZ door IV'. Kops, gedrukt in het
Ir
II deel van de IVerken
,rerken der l'daatjè,'zi'Jppij
l'daatfd(Jppij Vtm Ncdcdaizdjde
Ncdc:"kmdjde LetterLettcrLeijden.
kunde te Lei/den.
J. In de vestingbouwkunde eene g2f1orcll
g:;f}otcil [chans met
REDOUTE. I.
4, alleen uitCpringende
uitfpringende hoeken, waarvan men zich bdir;:n,
bec{ii3:n, om ze.
plaat fen te houden, inzonderheid, wailncer
wailneer mcn vrc,~sc van te
kere plaatCen
zullen omfingeld worden; alsmede om de ver[chanfingen
verfchanflngen der loopgra_
ven te dekken. Derzelver uitgenrekthcid
uitgeCtrekthcid regelt zich altijd n2ar
naar het
getal der man[ehap
man[chap en het geCehm,
gefchut, weIlce
wellce men tot
tOt hare verdediging
bellemd heefe.
heeft. 2. Verl1aat men door Redoute, in het dagelijks
be11emd
leven, een gemaskerd bal, gewoonlUk
gewoonlijk met fpel en andere vermakelijkheden gepaard gaande. De Redoutcn
Redom0n hebben veelal in RoomCehe
Roomfche
landen, inzonderheid in plaaefen,
plaatfen , waar het Camal'a!
Camava! gevierd worde,
wordt,
in de laatll:e dagen voor de vasten plaats. In Venetië
J7elZetië geeft men
ll1en ook
den naam van Redoute (ridotta) aan de openbare plaats, alwaar, gedurende het Carnaval,
CarlJ(lva!, hazardCpelen, voornamelijk P!zarao, openlijk gefpeeld wordcn.
worden. Voorheen mogt hier ~llecn
~1l2en een Ven etiaansch
edelman de bank houden, aan wien als bankier verfcheidene,
ver[cheidene, under3
ander3
ongewone, vrijhêdEl1
vrijheden (b. v. om eenen [peler af te wij zen) vergund
f1:ond ecne gemaskerde .dame
om
waren. Aan ieder zijde l10nd
dame naast hem, 0111
hem op zijn nadeel oplettend te maken. Ook werden de Cpelers,
fpelers,
met uitzondering der edellieden, alken
fpel toegealleen gemaskerd tot dit Cpel
laten.
REDUCTIE.
RE DUeTIE. Dit woord, terugbre:lgm
tcnlgbre:lgell aanc1nidcnde,
aandnidende, wordt in
onderrcheidene
fcheidkl1ude, geonderfcheidene beteekenisCen
beteekenisfen genomen. I. In de Ccheidkllnde,
bruikt men het, wanneer aan een verbrand ligcha3111
ligchamn dat beil:anc1cleel
bef1:unddeel
weder ontnomen wordt, waarmede hN zich gedurende de verbran.
ding, tot
tot het voortbrengen eener bijzondere
bij zondere eigcnCchap,
eigenfchap, vereclligd
verecnigd
had; met andere woorden,
,voorden, wanneer een Iigchaam
ligchaam tot zijne vroegere
eenvoudigheid wordt terug gebragt. Metaalkalken (b. v. loodkalk
of menie) zijn eene verecniging
vereclliging van metaal en zuuril:of
zuurf1:of door verbranding. 'Vallneer
moer men
'Vanneer zij nu moeten gereduceerd worden, moet
aan de kalk de zuwl10f
zuu:-([of ontnemen. GewoonlUk
Gewoonlijk gClchiedc
geichiedc dit door
vuur en in eenen fmeltkroes, door de bijvoeging van koolnof,
koolt1of, wanneer zich deze, door de hitte, met de zl1urfl:of vereenigt, en het
lood tot zijne vorige eenvoudigheid terugkeert. 2. Beteekent Reductie in de rekenkunde die mam· of gemlverandering,
getalvcrandering, volgens wel
wel...
ke een gegeven getal van kleinere Coorten
fa orten van munten, gewigten, maten enz. tot eene grooeere
grootere Coort
foort van munten, gewigten enz. gereduceerd, dat is gebragt wordt; b. v. 1000 NederlandCehe
NederlandCche oneen
oncen tot
100 pond van dat gewigt. En 3. kOlllt het woord Reductie in den
konp-

eb.

lumDE
REE DE of REE. REFUGÉES.
REFUGl~ES.
33
kooplWl1dcl, meestal
koophandel,
mecstal echter in cellen
cellcn anderen zin,
zin. voor, en verflaat
ver!1a~t
mell cr
men
Cl' bijna altijd door de vergelijking van buitcnlandièhe
buitcnlalldlèhe mumfpe.
11111lltfpc.
den met de inlnlldCchc,
in!alldfèhe, en
cn de verwisfcling
vcrwisCding van
vaIl de eene in de andere.
Dut
Dm ieder koop111~m
kooplll~ln 1;1('t
lilct zoodani;;c
zoodanige vergelijking en \'erwisfcling,
\'crwisfcling, en
wisfelnar,, nnanwkeurig
nnauwkeurig moet bekend zijn,
wel inzonderheid ieder wisCelaar
[preekt
fpreekt van zelve.
REi!:. Is eelle
eC[Je flceek
flreek V:1:l
REEDE of REr:.
va;] de zee, niet vcr van den
ürand, voor de haven, waar de [c;lCpel1
[ci]epell cenen
ccncn goedel1
goedet1
oever of het flrand,
:1ukergrond
ankergrond vinden, zoodat
lOodat zij hier, zonder van eenige winden gevaar te loopen, zoo lang veilig kunnen liggen, tot dat zij bij cenen
bil1iJCn de haven kunnen Joopen,
loopen, of ook weder
opkomenden vloed bin;Jell
opkomendell
eene gr:.
het overige noemt men in de fcheepsraal
febeepsraal cene
zee kiezen. Voor bet
klippen.
zonde Reede diegene, waar een goede ankergrond, vrij van klippell.
gc(lote;zc, die door batterijen van het fhand
!1rand
gevon(kn wordt; eene gcjlotCI2C,
wordt berchermd,
befchermd, en eene
ecne opclIe, waar alle
allc fchepen,
fdlepen, zonder onder.
fcheid, ankeren bm;lCll.
knn;lel1.
bij de zeeliedcn
cr,
REEF. Een woord, bU
zeelieden in gebruik. Wanneer cr.
namelijk, een fierke
i1erke aandrang
2andrul1g van wind is, dan bindt men gewooil_
gewOOl1~
Jijk
Jij!{ een gedeelte van het
bet zeil door .eeftouwen
ree[wuwen op, die overeenc
over ecne
katrol !oopen,
btrol
loopcn, opdat het daardoor kleiner worde,
warde, en dus minder
"vind
wind vattIOll
vaw:ll kan; cu dit noemt men dan lzet
liet zei!
zeil rel/CI1.
reven.
REFLECTIE, of terugkaatfill!f
tcrugkaatlinif der lichtH:ralcn,
Iichtrrralcn, heeft
hcefc voorname_
voornnlllC~
w:mnecr het licht op eene geheele,
geheclc, of grootendecls
lijk dan plaats, wanlleer
ondoorfchij ncndc en min of meer
mcer gepolijste oppervlakte va!t:
valt: dan tcri
tcli
ondoor[chijnendc
minfle
regelmatif-i, en in dit geval keert d~
min!1c is
i~ . de terugkaatfing'
tcrugka!ltfing meer regelmatig,
d~
firaa!
i1raal op he:zclfde
hetzclmc oogenblik,
óogenblik, waarop zij de oppervlakt(,
oppcrvlaktp. bereikt, on.
eenen hock,
hoek, !;eli.ik
gelijk nan
aan dien, waarol!dcr
waarol]der zij inviel, terug. Van hier
der eellen
Iichtaralen, die loodregt hvallell,
hvallelJ, no00wendigh
nooJwendigi;] zich zelve wordat licht[1:ralen,
ondoorCcl1:jnende vlakte
vInkte is,
den terng
terug gebmsd.
gckaatsd. Hoe
Hoc gladder eClle
ccne oncloorièbzjnende
zoovee!
zooveel te regelmatiger
regclmntiger "aatst de darrrop
dartrop vallende
vallende> lichtf1:rnal·
lichtf1:raal· terug; en
i~ onder alll:ercn
:m(;erell de w.:rki;lg
w,::rking van,
vail, den gewonCll
ge WOllen el1
en andere fpie.
fpie_
hierop i,
gels gegrond.
REFIL\CTIE.
REH,,\CTIE. (Zie: m"!.EKE'>JG
m-:'EKE~G m:ll
m:i1. LICHTSTRALEN)
REFUG
REFUG1~ES.
JtES. (V!ugtc!ÎÎlgm)
(V!lJgte!ÎÎ!gCll) O,lder
OJder dien naam zijn die Fralljèhm
Frtw!chm
bekend, wdke
wdkc door
d')or de onverdraagzaamheid en vervolgzucht van
vaIl Lo.
DEWIJl{
DEWlJI{ XIV
XLV uit Fmllkrijk
Frailkr~:,~ verdrèven,
verdreven, en na de vernietiging van het
edikt van Nm!tc,
Nantes,, in 1685, uit l:oofde
l:ooCde hUl1:1er
hunner fiandvastige
i1andvastige verkleefda~l1 de lll:rvormde
hervormde leer. weigerden tOt
tot den heerfchcnden knthokathOo
heid a~n
goclsdiellsë tOe
toe te treden. Lilt
LL;t en geweld werde;}
werdca te werk
lijken godsdienst
geHeld, om
0111 cle
de nfgedw:l:lldcn
afgcdwf:alden - zoo ~ls
als me;]
me,] hell
hen noemde - in
dC:l [choot
tert1,!~ te voeren;
Frankrijk herde'l
fcllOot der moederkerk terug
vo~rel1; en in Franh'(fli?
Zie:l a:lc
a~le de
dc ::n:wc:cll.
~n,wc;cn. welke
well;e domme godsdienstijver
nieuwden zie;1
vervolgzl1cht ~ in vroehel"
vroeGer tijd, 0y.;r
O\~~i4 vele
veie landen gebragt
gebrngt hadden.
h~ddcll.
en vervolgzucht,
1\1e11 zond mar
Eaur alle
al\e> 11:rc:;èll,
Wa:lf gereformeerden
,;Gcïorn]ccrdcn woo!]dcn,
woo'1dcll, dragon1\Ien
llrc!zcl], \rt1~r
ders af. om door onvcrdra;~cl~ik,~
onverdragcl~ik~ idiegcriI1p;,
LJie;;crinp;, en onderdrukkingcn
onderdrukkingen van
der,
~3i 1, de flagtoifcrs
fla;itolfc:rs der dweepnlclJr
noodznken, om zich
allerlei ~Oil,
dweepwcht te 110odz~ken,
i\LGE:\IEEN 'VoOltnE;,n.
vr.
f:
uaar
ALGE:m:EN
\Voom.l!~;';)' VL
\.
1laar
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onderdrukken; te voegen, en zij,
zij , welke hUIlIle!
hunne
naar den wil hunner onderdrukker:;
godsdienstige overtuiging getrouw bleven, vondell
vond~lI of hunllen
hunnen dood onder
de fabels dezer handlangers der tirannij, of moesten, van de hunnen ge.
fcheiden, in bange kerkers zuchten, of in treurige ballingfchap, aan
gene zijde van den /itlantifchen
dtlantifchen Oceaan, hUll
hUlI leven doorbrengen. Ondeze ,opeen!lapeling van ellende zochten vele dezer ongelukkigen,
der dezeopeenl1apeling
mcnseh op aarde lief en waard is,
met achterlaten van alles, wat den mensch
in vreemde landen befcherming en toevlugt. Dan, ook dit laatfte
laatfl:e
middel van redding poogde het geweld hun af te fnijden. De gren·
zen Van
van Frankrijk werden door geheele fcharen van huurlingen bezet; en wee den ongelukkigen, die in hunne handen viel. Evenwel gelukte het aan meer dan een half milIioen,
millioen, door list, fomtijds
door eene w3uhopende
w~nhopende verdediging en andere middelen, hun, met
het bloed der hunne bezoedeld, vaderland te omvlugten,
olltvlngten, en in
vreemde oorden, en onder menfchclijker
menfehcli,iker vorsten, eene veilige fchuil_
plaats te vinden. Engeland, Holftmd,
Holland, De1Iemarke1l,
Denemarken, Zwitfer/and,
Zwitftrlrmd,
Duitschland, en hier wel inzonderheid Sakfe, Brmzdenóurg
DuitschIrmd,
Brandenóurg en
Heifen, ontvingen
omvingen deze vlugtelingen met de loffelijkl1e
loffelijk11e bcreidwilligheid,
bereidwilligheid,
en de meeste regeringen dezer landen fchonken hun gelijke voor.
regt en met hunne oude onderdanen. Frankrifk
regten
Fralzkri.fk verloor door deze
volksverhuizing zeer aanmerkelijk, alzoo
al zoo dezelve in vervolg van tijd
diende, om den bloei van zijne naburige fiaten
!laten te vergrooten
vergrooten;; want
de meeste vlugtélingen
vingtelingen waren geleerden, kooplieden, fabrijkenrs
fabrijkeurs en
handwerkers, die de kun,tvJijt
kunstvlijt uit hun vaderland op vreemden bodem,
en inzonderheid in de Brandenburgfche 11aten,
l1nten, overbragten, waar zij
groocendeels
fabrijkel1 werden, welke nog tegentegen.
groo:endecls de fcheppers der fabrijken
woordig een belangrijk gedeelte van den inwendigen rijkdom des
Pruisfifchen rijks uitmaken. Dan, hoe voordeelig de aankomst dezer
vlugtelingen in dit opzigt voor vele landen ware, kan men nogtans
ook niet ontkennen, dat daaruit, in vervolg van tijd, vele nadeelen.
nadeel en.
voor het karakter dier volken, zijn voortgevloeid, inzonderheid voor
de Duitfche1'S,
Duitfchn"., die door Franfche modezucht, galanterie
galamcrie enz. befmet
befinet
werden.
REGALIËN (Regalia)
'(Regalia) is een woord, welks beteekcnis
beteekenis gegrond
gegrond,
Is in, en verklaard moet worden uit den l1aatkundigen
!laatkundigcn toell:and
toe!land vall
is
hieronder,
Europa in de middelecuwen.
middeleeuwen. In het algemeen worden hieronder"
naar her
het toenmalig fpraakgebruik, alle zoodunige
zoodanige regten begrepen,
welke den koning of den vorst, uit hoofde der landvorstelijkc
landvorstelijke hoogheid of fouvereiniteit
lleid
!ouvereiniteit , eigcn
eigen zijn.
Z~jll. Zij worden
wordcn onderfcheiden
onderfcheidcn in groogroo~
te en kleine Regaliën. De groole
groote Regaliën
RegaliGll (Regalia majora f.
;: alal~
ta)
la) werden de zoodanige
z'Üodanige genoemd,
genocmd, die van de onbeperkte koninklijke waardigheid onaf[cheidbaar
onaf[eheidbaar ware!~, en, behoudens dezelve, door
den vorst aan
aun geenen
geen en anderen konden medegedeeld worden, als b. v.
het regt, om
0111 zich
zieh door de gwade
gmade Gods koning te noemen (als waaroppervorsteIl oudtijds te kennen gaven, dat zij geel1en
gecllcll hoodoor de oppervorstelI
geren leenheer boven zich erkcndcn);
erkenden); het regt van wetgeving, van
oor-

34

R E G E N.
REG
35
eOl'log
e()rlo~; eE
ell \"l(:dc,
\'l(:dc, V:ln
v:m IIllitjil1';!~k
itJiJf:lnk in het hooglh: beroep, van 1II11ntf1ag,
11I11ntflng,
"':ln
\'an genade,
gen~de, van
v:ln verh clling
elling tor
tot den adcl1l:alld,
ndelflnud, van
v:m z:l1uenroeplng
z:l111cnroeping dcr
der
/{/cil1e Regaliën
llegaIiëll (Regalia mil20m
millora f. basfa)
Handen, en diergelijke. K1cine
waren dan diegene, welke, van de koninklijke waardigheid niet on.
on:tffcheidelijk, door de vorsten, ook behoudens de onbeperkte fouvereiniteit, aan anderen overgegeven konden worden. Hieronder zijn
zoodailige inkomsten en regt0n
uit
koningenllit
regten begrepen, welke door de koningen
de vorstelijke domeingoederel1
domeingoederen genoten werden, en oudtijds, toen nog
de!
geene beden, vrijwillige fchattingen of belastingen plaats hadden, d\!
eenige . waren, waaruit zij de kosten der hofhouding en
eu van het rijks.
hefluur moesten goedmaken. Deze kleine Regaliën werden dus on.
hei1:uur
goedcfCtz werd alles gege.
derfcheiden iu goederen en regten. Tot de goedef'cn
rekend te behooren, wat geen bijzonder eigendom was, als b. v.
woest liggende akkers, oosfchen,
bosfchen, 11eidevelden
l1eidevelden en
cn alle onbebouwde
gronden, fimomen met de opgekomen en aan derzelver oevers aanaan"
gronden.
gefChoten zanden of waarden, het gebruik van wind en van loopend
water, de groote wegen, en
cn diergelijke. Tot de t·egten
,·egten behoorde,
in de eerfie
eeri1:e plaats, het regt om tollen te heffen, en voorts de zoo.
genoemde {iscaat-regten,
fiscaal-re{!tcl1, die ook bij uitnemendheid Regalië1Z
Regalië1z genoemd
bei1:aand" in het regt op de verbeUrt-verklaarde
verbeurt-verklaarde goederen van
werden; beflaand~
misdadigers, op de goederen van vreemdelingen, binnen der vorsten
waargebied overlijdende , op geldboeten of zoogenoemde breuken, waar.
voor oudtijds de meeste misdaden konden afgekocht worden, op
onbeheerde goederen, b. v. vakallte
vakante erfenisfen , aandriften, metaalgroemetaalgroe~
ven of mijnen, en wild, dus ook het regt Van
van jagt, vogelvangst en
visfcherij.
goe.
visCcherij. Deze onder de kleine Regaliën begrepene regten en goederen konden (zoo als wij aanmerkten) door den
deli vorst vervreemd
gefchiedde ook menigmaal; van daar, dat vele fre.
worden, en zulks geCchiedde
fte.
den en heeren, zoo van dagelijkfche als hooge heerlijkheden,
heerlijkheden , in het
bezit van dezelve waren, in zoo ver zij die van den vorst of
te of door aankoop verkregen hadden.
deszelfs voorgangers bij gif
gifte
Hierdoor is het, dat deze Regaliën vaak verward worden met
met· de zoo
genoemde heerlijke regten , welke, oorfpronkelijk alleen op den
grondeigendom berustende,
bernstende, zich tot den grond en de oudtijds aan
denzelven • onder verfchillende namen, verbondene lieden of lijflijf..
(glebae adfcripti
adfcl"ipti,, 1JZ(mcipia)
Breedvoerig
eigenen (gtebae
mantipla) bepaalden. gefchiedenis der middeleeuwen veel licht verf
veriprei.
prei.
wordt dit, over de gefchiepenis
dend, onrlerwerp
onnerwerp behandeld in ROBERTSONS Inleiding tot de Gefchicdm{s
van KAREL V, en VOOral
voorrIl in KLUIT, Primae lineae
derzis vall
IinetJe collegii didi"
plomatico-historico-politjca, c. 15.
REGEN. Het nedervallen vun
van water uit de wolken, bij droppels.
is ongetwijfeld eene der weltiadigfle
weldarligfl:e il1rigtingen
inrigtingen in de Natuur, waarde planten en kruiden door uitwareming
door datgeen , dat àe
uitwafeming verliezen,
derzelver groei bevorderd, het zaad tot een' kiem ontwik.
vergoed, derzclver
keld, en de bloeCem vervolgens tot cene vrucht geb ragt wordt. Het
water bevindt zich oC
of als damp in de lucht, of is er, in (leszelfs
d_eszelfs he·
bc~
C ~
fi:lI1d.
fi:md·
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flanddeelen opgelost, a:mwezig.
aanwezig. In het ('crn~
l'crft~ geval vertoont liet
herziell
ziell
(11' eene betrokkene lucht; doch in het laatlle
laatfte is de luch.
door wolken of
helder. Vereenigen zich de dumpen,
dampen, hetgeen
hergecll door verCcheidene
verfdwidl'ne oor·
oorzaken kan geCchiedell,
gcfchieden, zoo valt het water,
watcr, door de zwaartc,
drop.
zwaarte, in droppels op de
dc aarde nedcr.
neder. Is daarentegen
daarcntegcn het water in zijne bellanddee1en
deelen (waterf1:of
(waterl1:of en zuurftofgas) in de lucht opgelost, dan kan door
elcktriciteit, de ver.
vereene derde bijkomende oorzaak, b. v. door de elektriciteit,
ceniging dezer beide luchtCoorren
luchtfoortell plaats grijpen en
cn er
cr water geboren
worden. Er ontflaan
ontflaull derhalve, bij eene heldere
helderc lucht, dikwijls wol.
wol ..
ken, die zich·
zich eindelijk in Regen ontlasten. Gewoonlijk valt de Regen uit de wolken, en de donkerl1:e
donker1l:e geven het meeste water: flechtll
flechtG
gcbeurd het,
hct, dat in den zomer, bij eene heldere, 1l:i1le
ftille lucht,
zelden gebeurd
en zware hitte, regendroppels vallen.
vaIlen. I-Ioe
I-Ioc ligter
Iigtcr de wolken zijn.,
zijn-,
zooveel te minder en fijner zijn ook de droppcls
droppels.•. is de lucht geheel
bezet, dan volgt er een' algemcencn
algemeenen Regen; worden Ilechts
nechts enkele
zwarte wolken naar ééne rigting gedreven, dan is de Regen plaatfcplaatfelijk
lijk;; maar verdigten of vereenigell
vereenigel1 zich de dampen, die eene wolk
vormen, gelijkvormig en langzaam van onder naar boven, dan valt
ftofregen neder: begint
de Regen langzaam in kleine droppels, of als 1l:ofregen
echter de verdigting van boven, dan zullen de droppels door de
dampen, die zich in de benedelldeelen der lucht met hun vereenigen , grooter zijn. Verdigt zich, eindelijk. zoo als
nis bij fiorm
ftorm en onvallen er groote regendroppels, of
weder, eene wolk plotfclings, dan vaIlen
het water 1l:ort
ftort zich in masfa op de aarde neder;
neder.; zoo als bij plastegenfiand en de beweging der
regens of wolkbreuken. Door den tegenfl:and
lucht vallen
vallcn de regendroppels
regendroppclsllechts
onechts langzaam, en in eene fchuinfche
rigting neder, waardoor derzelver beweging meer gelijkvormig, en
tegenO:alld zouden reeds zeer kleiopgehouden wordt. Zondcr
Zonder dezen tegen!1:and
ne droppels, van eene hoogte van 6,000 voet va\1cnde,
vallende, met de [l1elCnel.
beid van ecn'
een' kanonskogel de oppervlakte der aarde bereikcn,
bereiken, en ééne
de groOtfie
grootfle verwocsting
verwoesting kunnen aanrigten.
regenbui zoude dc
De hoeveelheid van gevallen Regen
Rcgen hangt
bangt van de lucht~ellcldheid,
lucht~el1:eldheid,
lig~ing en andere ge1l:eldhcden
gefteldhcden van een hmd
Iig~ing
land af, en is hierom zeer
ongelijk. KRi\F'r
KRi\FT berekent, dat er
cr gewoonlijk, in Petersburg , jaar~
lijks flechts
Ilcchts 40; MUSSCHENBROEK,
'MUSSCHENBROEK, dat er in Lei.id~n
Lei/den 16n LAMBERT,
LAMBER.T, dat
er in Chur
Chltr' 115,
IlS , en BERm'lAN,
BERG~'1AN, dat er
er in AbrJ
Abt) in Finland,
HIt/and, in dien tijd
146 regenda;;cn
regendagen pla!\ts
plaats hebben. Sedert
Sedcrt hct
het bcr;in
be'f!;in dcr
der vorige eeuw
naanwkcurige waarnemingen gedaan omtrent de hoeheeft men meer nmmwkeurige
(iileeuw, hagel, enz.
veelheid van den jaarlijks
jnarlijks vallenden RegQn (fhecuw,
be~repcn) op ondcrfcheidenc
onderfcheidene plnatCen.
plaatfen. BRISSON levert uit
er onder be~repen)
C01111oÎssal1ce des tcmps
temps een ovcrzigt
overzigt v:m
de C(Jf11l0iSSallce
V~ll den iaarlijks gevallen
fncetlw in Parijs, van 1702 tot 1757; benevens eene
Regen cn fnccl1w
eelle tafel
jaarIijkfche hoeveelheid Regen van IJ7
27 verfchillcnde
vcrfchillcnde plaatfen
van de jaarlijkfchc
plaatCen en
landfl:reken.
nF:RG~IAN, die ;)0
~o duim voor het middelgetal
landarcken. Volgens TIERG;\lilN,
Van den jaarlijks vallenden
vnllel1den Regcn
Regen enz. op den geheelen aardbodem aanneemt, bedraagt dezelve jaariijks.
jnariijks. op de gcheele
geheele opperYlakte,
oppery!aktc, 1016
ge~
ge0
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geographifche (kubik-) mijlen. Over het geheel genomen, moet de uît
uit den
dampkring vallenden Regen nan de hoeveelheid der opgevoerde dampen
dnmpkring
gelijk zijn. Volgens gedane, naauwkeurige waarnemingen, is de hoeveelheid van Regen op de toppen der bergen geringer, dan aan hunnen voet. Ilell
Daar de dampkring allerhande vreemdaardige fioffen
bevat) en ook Iigte Iigchamen door de lucht worden opgenomen, en
daarin eenen tUd lang vertoeven kunnen, zoo is het niet vreemd, dat
de Regen fomtijds dingen van eenen anderen aard met zich voert, of
in zijne kleur iets bijzonders vertoont; en hieruit zijn wam"fchijnlijk
waarfchijnlijk
de gewaagde en overdrevene vertellingen der oudheid, en der middel.
zwayel-, tarwe- en koorllregm
koorllregen voOrtg, ~proten •,
eeuwen, van eenen zwaye!-,
waarbij men veel met den Regen liet nederdalen, hetgeen nooit uit
ui t
den dampkring gekomen was. Befpeurde men voortijds aan zekere
ligchamen roode vlekken, dan be!1oot
bcfloot men daaruit op eenen
cellen bevorens plaats gehad hebbenden bloedregm, waarvan reeds bij HOMERus
HOMERUS
en CICERO gefprokel1
gefproken wordt. Ondertusfchen
Ondertusfchcn is het thans aan geen
twijfèl
t wij fèl meer onderhevig, dat foortgelijke vlekken nict door bloed,
maar door zekere gevleugelde infektell,
inrekten, veroorzaakt wordel1.
REGENBOOG. Dit fchoon en luisterrijk Namurverfchijnfcl,
Namurverfchijnfel, hetwelk zich vertoont, wanneer een aanfchouwer,
aunfchouwer, met den rug naar
lIaar de
zon gekeerd, eene donkere regenlucht, door hare flralen
firalen befchenen,
befchcnen, vóór
zich heeft, offchoon aan N OAen tot
tOt een teeken -gefield, is geen won·
won.
der-verfchijnfel, maar ontftaat uit zeer natuurlijke oorzaken. Hij fiaat
altijd legen over de zon, en wel in eene regenbui, welker waterdroppels niet
nict alleen de invallende lichtftralen breken en terugkaatsen,
maar ook in onderfcheidene kleuren ontbinden. De werking van het
water op het licht veroorzaakt dus den Regenboog, hetgeen nader
kan blijken, wanneer men.
men, bij helderen zonllefchijn,
zonnefchijn, eene groote
fontein ziet fpringen, welke van onder, door het nedervallen van het
water, eene fiofwolk, als het ware, Vf.n
nn waterdroppels maakt, en
eIlmell
men
zich met den rug naar de zon plaatst; zullende men alsdan, in deze
[pattende droppels den Regenboog gQW3ar
gew3ar worden. Somtijds ziet men
twee Regenbogen te gelijk, die concentrisch (evenmiddelpul1tig) zijn.
zijn,
waarvan de benedenHe
benedenl1:e de Hoofdboog is, en de levendigfl:e kleuren
heeft; terwijl die der bovenfte flaamvcr
flaauwcr zijn. Ook ziet men wel eens.
ftukken van andere bogen,
binnen den cirkel van den Hoofd-regenboog, !luldccn
met matte kleuren. De kleuren van den Hoofd-regenboog;, van binnen
naar buiten gerekend, volgen elkander in dezelfde orde op, als bij een,
door eene
cheeld , namelijk: vio.
ecne kantzuil (prisma) veroorz.aakt, zonn cbeeld
let, Îndigo-blaauw,
indigo-blaauw, groen, geel, oranj e en rood; doch in. den buit<.;n(1:en
tenl1:en boog is de opvolt;ing der kleuren, insgelijks
insgelUks van binnen naar
buiten gerekend, olllgekeerd.
omgekeerd. Behalve deze, ligt in het oogvallende ,
kleuren van den Regenboog, ontdekt men eene oneindige menigte van
kleuren, die ongemerkt in elkander loopen. De halve diameter van
den IIoofd.regenboog
Hoofd.regenboog bedraagt 40 tot 42°, el1
en die van den buitenftcn
buitenften
l)o.og
hoog 51 tot 54°. Daar nu het middelpunt van beide bogen regt, tcteC 3
gen

33<,
~

.JO

REGeN-ELEKTROMETER. _.
REGeN-ELEKTllOMETER.

iU":(iENl\T
i~EGE;'Jl\IETEiL
ETER.

gen over
ovcr de zon gcplaatst
geplaatst is, zoo vertoont
vcrtoont zich, wanlleer
wanneer de
d0 ZOl!
aan den horizon is, een'
CCIl' volkomen halvcn
haIveIl cirkel boven
bovcn den gczigteingczigtcindaarcntcgen de zon
Z011 meer
mecr dan 42° en minder dau
dan 55° !Jo'
IlO'
dcr.
der. Is daarentegen
ven den horizon verheven, dan zal alleen de buitenl.1:e
buitl!ufle boog zigtbaar
~dgtbaar
kunnen zijn; terwijl ook deze zich onder den gezigteinder verbergt,
zoodra de zou
zooura
ZOll hooger dali
dan 54()
5.jY gekloillmen
gekloil1men is. Hieruit blijkt,
waarom bij ons
on3 in
În het langl.1:e
langlle der dagell, op den middag, geen
g0Cll ReiièllReiicllgezicn wordt. Valt op alle
allc plaat
plant l'en
ren uit de wolk geen Regen,
boog gezien
of zijn cr ilechts
flcchts enkele, afgebl'Okene
aigebrokene regenwolken aan dcn
den hemel,
hemcl,
dan ziet mell
mcn nlIeen
alleen afzondcrlijke
afzonderlijke !lukken
Hukken van dcn
den boog.
Wil men zich een duidelijk en zinnelijk
zinnel\ik denkbeeld
denkbecld van het omflaan
omflaalJ
van
V:111 den Regenboog vormen, dan late
latc men
mcn op eenen,
cenen, met water gevulden " glazen bol de zonneflrnlell
zonncflralcn onder cellen
Cèllen zekeren
zekercn hock
bock vallen, en men ziet
zict op ecnen
eenen witten
wittcn muur, welke de gekleurde lichtih~
licln11ralen
Jen opvangt, vcrfcheidcne
verrchcidcne gekleurde bogen, ("2;len
C<2;lCn wczenlijken Regenboog, omdat de
dc zonneflralcll
zOl1neliralcn hier even zeer, :1ls
als in de regendroppels, gebroken worden. Plaatst men zich met het oog zoodanig •
dat de gezigtlinie
gezig:tlinie met de z0l111cllraIen
ZOl1nefl:ïalen cellen hoe!;.
hoek van 42" nitmnakt,
uitmaakt,
dan ziet men aan de onder!1e, van de zon afgekeerde,
zijde van
al~~ckecrde, zijdc
den bol een
eeIJ zeer levendig rood; wordt deze hoek
hock van langzamerlangzamcr1t:md
hand 20 verkleind, dan komt cr allcngskens
allcngskcns geel,
gcel, grocll
groen en
cn blaaulV
blaallw
te voorfchijn;
voorrchijn; wordt de hoek tot 54.0
54° vergroot, dan vertoont zich a;m
a~Hl
de bovenf1:<~,
bovcn!l:e, naar de zon gekeerde,
gckrerde, zijde van den bol rood, en dan
de overige kleuren volgen, wanneer men den hoek van langzamerhand
langzamcrhand
cene onl.1:uimige
ol1!l:uimige zee, wanneer de golven zich
met 40 vergroot. Bij eene
verdeden, vormen de zOl1ncfl:ralcJl
zonllcftralcn in dezelve
dikwijls in droppels verdeeIen,
omgekcerde Regenbogen, waarvan men cr fom
fomtîjds
tijds 20 tot 30 te
omgekeerde
;;elijk
,~elijk ziet.
zict. Zij hebben
hcbben gewoonlijk flecfJts
nechts twce
twee kiemen,
kleuren, geel naar
lluur de
zon, en ligt groen naar
llaar de andere zjjde.
zijde. Ook ziet men dikwijls,
des
lIes lllOrgens,
morgcns, de kleuren van
V:1l1 den Regenboog in de daauwdroppels
daauwdroppcls op
de weilanden, wanneer dezelve hyperbolisch of elliptisch is. Som~ie
tijds, eindcIijk,
eindelijk, ziet men ook des nachts Regenbogen, die door de
breking en verfpreiding
verrpreiding der geklcurde
gekleurde Hralel1
firalen van het maanlicht, in
regendroppels, ontl1:1an;
omnaan; doch die zeer
de regcndroppcls,
zcer bleek zijn, en gewoonlijk
alleen witte en gele bogen vormen.
:.llIeen
REGEN - ELEKTROMETER. Is een geïfoleerd, of op zich
zdven Haande vat.
vat, dat van cenen
eenen gewonen
gewollen elektrometer voorzien is,
meerdcre of mindere elektriciteit van
nn den
en gebruikt wordt, om de meerdere
daarin vaIlcnden
vallenden regen
regcn te bepalen.
REG
ENlVIE TER. (Omtrometer)
COmtrometer) Is cell
eei! werktuig, hetwelk de hoc.
REGENlVIE
veelheid regen nanwijsc,
aanwijst, welke in
iu zekeren tijd gevallcn
geVallen is,
is , en uit
een, van boven open, glazen of ll1ernlcn
ecn,
Illewtcn vut
vat beHaat, nan
:1un welks 011.
derUe,
derlle, mauw
nn:mw toeloopende gedeelte ecne,
eene, aan het andcre
mldere einde gege~
noten, glazen buis gebragt is. De in het vat vallende regen klimt
floten,
nu natunrlijk
natuurlijk door de opening in de
dc buis, en
CIJ toont dus door zijnen
hoogereu
hoogerciJ of lageren fland
iland de hoeveelheid wat~r, die Cl'
cr gevallcn
gevallen is,
votvoI-
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'Volgens
volgens lijnen aan, die op de buis geteekcnd
geteekend zijn, en met d:e
d~
wijdte en opening van het
bet vat in naauwkeurigc verhouding !laan.
l1aan.
REGENS BURG. Voorheen eene
REGENSBURG.
eenc rijksftad en een bisdom,
bisdom. tot
den Beijerfcben
Beijerfchen kreits behoorende , en in 1808,
J 808, door een be!luit
beiluit van
de Rijksdags-deputatie, :Jan
aan den keurvorst van 111aintz
11laintz toegedeeld,
die van daar keurvorst-aanskani"elicr
keurvorst-a~rtSkanrehcr genoemd werd.
De rijks!lad
rijksf1:ad
werd met het bisdom vereenigd, en tot een vorf1:endom
vornel1dom verheven; doch
toen de keurvorst-aartsKani"elier,
keurvorst-aartskanfelier, en, na de vernietiging der Duitfche
Duilfche
NAPOLEON tOt groothertog van
rijksge11eldheid,
rijksgef1:eldheid, vorst-primaat, door N"~POLEON
Frankfort werd verheven, kwam het vorf1:endom
Fral1kfort
vor11endom en de fiad Regens_
Regens.
aau Beijeren,
Bef/eren, waarmede beide nog verëenigd zjjn. Thans is
lmrg
burg aan
RegelJsburg
Regemburg de hoofdftad
hoofdf1:ad van den Regenkreits van het koningrijk Bei_
Bei.
jeren: zij is met muren en grachten omringd, en ligt in eene vruchtbare landflreek, in een uitgebreid dal aan den Donau,
Donmi, waar deze riri·
vier de Regen ontvangt. Over den DO/lau
Do/uw ligt de beroemde il:eenen
l1eenen
brug, die naar den linker-oever voert; in de 12de
Izde eeuw gebouwd
werd; 13
J3 groote
grootc bogen heeft, en 1091 voet lang en 23
Z3 breed is. De
ftro01l1
fl:roolll vormt hier twee kleine, met aangename wandelîngen
wandelinge11 voorzicne,
zienc, eilallden,
eilanden, OpjJerOpjJer. cn
en Ncdcr-JFiJrth,
Ncdcr-IFörtlt, welke door deze brug
vereenigd worden. De Had bevat 21,+00 inwoners, meestal Roomsch.
lmthol~iken, maar is niet frmlÎ:
kathoI~jken,
fraai: de lhaten
llraten zijn eng en donker, doch
zindelijk, en de hnizen
huizen hoog, van !leen,
11een, en volgens de oude bouw.
orde ingerigt. Onder de merkwaardigHe
mcrkwaardigfte gebouwen behooren het oude, groote raadhuis met zijne boekerij; de domkerk; de St. Pieters
en drievuldigheids-kerken;
drievuldighcids-kerken; het flot
Hot van de vorsten van Thul'n
Thur11 en Taxis;
het Ditmarfche paleis; den nienwen
nieuwen fchouwburg, en de voormalige
Emmerttn, NierlerNieder- en Obermunfle1·.
Obermunfler. De eerstgerijksabtdijen St. Emmerml,
noemde abtdij bef1:aat
beftaat uit een' uitgeftrektel1
uitgef1:rekteu omvang Vatl
vatl gebouwen,
die op zich zelvell
zclven eene
ecne il:ad
l1ad uitmaken, en heeft eene boekerij, een
fáblnet
kabinet van fchilderij
i"childerij en, en eene uitlllumende
uitmuntende verzameling van wisen natuurkundige inl1rumenten.
inftrumemen. Over het geheel vindt men in Regensbu1"g aanzienlijke boekerijen
gensbu1°g
boekerij en en kunstverzamelingen, benevens
een gymnafium en lyceum voor alle Christelijke gezindheden. De
takken van nijverheid beHaan,
benaan , voornamelijk, in eene fabrijk van aardenwerk , wasblekerij , verwerij van Turksch garen, eene knarfenkaarfen- en
brandewijn_11ookerijen. De inwoners
zeepfabrijk , bier-brouwerijen en brandewijn_l1ookerijell.
verzendingen; drijven veel handel in zout, hout en
hebben 11erke
il:erke verzendilJgen;
granen, en hebben eene uitgebreide fcheepvaart •. In de nabijHad vindt men het gedenkteeken , in 1817 door den federt
heid der ftad
:1~rtsbisfchop en prilJs-primaat,
overledenen anrtsbis[chop
prins-primaat, (;I\RL
eARl; VON DALBERG, voor
den beroemden, en in 1680 alhier gel1orvenen,
geftorvenen, ll:errellkundigen
fterrenkundigen KEPIüp~
LER opgerigt. Door den vijfäaagfchen
v~ifdaagfchen flag in Grasm. 1809,
r 809, in den
korten oorlog tusfchen Frankrijk en Oostenrijk, die in
Ïll de nabijheid
van RegensbUfg
Regembufg voorviel, verloor de l1ad
fiad veel door brand en phmplunèering:
dering: door den eerf1:en
cel ften werden 131
134 huizen in de asfche gelegd;
fchade, door de lamfte
lantJle veroorzaakt, op 1,500,000
1,500)000 guldens
terwijl de fchade.
begroot werd.
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REGENT, REGENTSCHAP. -
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REGENT, REGENTSCHAP. Onder Regent ver11ant
vel'fiaat men.
over het algemeen, een ieder, die tot bet beltuur van een gelloolfchap of l1laatfchappij
maatfchappij bevoegd is; doch in het bijzonder dien perfoon, welke de regten van eenen itaat,
Haat, overeenkomltig
overeenkom!l:ig de vastgeHeide orde van zaken, onafhankelijk
HeIde
onafhankelij k uitoefent. In cellen
eenen nog meer
verfiaat men dooL'
door Regent dien perfooll.
bepaalden zin vernaat
perfoon , aan wien, bij
afwezigheid, of door onvermogen, van het wezenlijk opperhoofd van
den
naac, de uitoefening der hoogfle
clenfiaat,
hoogll:e magt, is opgedragen, en, in
laatfien zin, verltaat men door RegelltJè/zap
dezen laatnen
RegelJtjè/zajl de uitoefening d(!r
d~r
regtcn
regt
en van den
dt!n Haat, gedurende de afwezigheid of onbekwaamheid van
deszelfs wezenlijk opperhoofd. Het regt tot het Regentfchap kan
kun
op eene
cene wet, een verdrag, of den lliterHen
uiterHen wil van
vun cenen vorst
gegrond zijn. Onder de Regelltfchappen
Regentfchappen der vorige eeuw had dat
van
Vlm PlJlLIPS.
PIJILlPS, Hertog van Orfeal2s,
OrfetJlIS, gedurende de minderj:Jrig-heid
minderjnrig-hcid van
LODEW1JK XV (van 1715 tot 1723), voor Frcmkrijk
Frtmkrijle en Europa
Eurojla de
trcurigite gevolgen (Zie: ORLEANS); doch zooveel te weldadiger
trf'nrigHe
en
cn roemrijker, daarentegen, wns
was het mede-regentfchap van den kroOllkroon]Jrins FREDERIK van Denemarken, van 1784 tot 1808, wanneer hij,
onder den naam van FREDERIK VI, den troon beklom, niet
uiet alleen voor
dat rijk, maar ook voor andere muien,
natien, zoo wel door den vrijen geest
en
cn heL
het handelvertier
hundclvertier,, welke hij bcgunfUgde,
bcgullfligdc, als door de menige voortrelrclijke il11'igtingen,
trelrelijke
inrigtingen, door hem dnargefteld. Voor het overige is
lIet
20 jaar, in Europa,
lIer :opmerkelijk,
'opmerkelijk, dat in de laatile
laatlle !w
Elwopa, drie
dric koninklijke Regentlchappen
kroonprillÎen op zich zijn genomen en
Rege11lLChappen door de kroonpriufcn
nit[~eoclèlld geworden, uit hoofde van O'll;ic11:eldlJeid
O'llgtl1:eldlJeid van geest of
uitgeoefcnd
krankzinuigheid, bij de oppergebieders plaats hebbende, namelijk:
krunkzim;igheid,
het Regel1tfchap
Regclltfchap van Grootbrittmmië,
Grootbrittm111ië, van Portugal, en
cn het zoo ilraks
llrak~
genoel<lde
genoelCllde van Dmemarkm.
REGGIO. Een hertogdom iu
in Opper-Italii;,
Opper-Itati;;, hetgeen vroeger aan
den hertog van 1110detJtJ
l1fodentJ behoorde, door de Franfclzen
Frtmfc/7.en bij de Cis-Al.
Cis-AIl' ijnfche Republiek, daarna bij het koningrijk Italië
Ita/i;} getrokken werd,
l)ijnfchc
cn tegenwoordig weder in het bezit van den hertog van ModentJ
Mor/mrt is.
De hoofdHad
hoofdflad des lands, vun
van gelijken naam, ligt aan de Tesfone in
eene
fchoone vruchtbare landHreek,
landl1reek, en heeft vele kerken, een vast
ce
ne [choone
flot, en 14,000
14,000 inwoners, die eenige weverijen van zijden HOffen aan
den gang houden. De firatendezer
Hrntendezer zeer mmelijk
tamelijk fraai gebouwde flad
Had
zijn van arcaden (overdekte gaanderijen) voorzien, eu
en ollder
onder de ge.
110mven
llouwen verdienen de kerk l/laria
lVJaria Del/a
Della Ghiar(J
Ghiam en de 1èhouwburg eene
bijzondere opmerking. De 11ad
flad heeft jaarlijks eene beroemde markt,
cu is de geboorteplaats van
ARlOSTO.
vau den grootell
grooten dichter AIUOSTO.
Van
V311 dit Reggio
Rcggio moet men wel onderfcheiden
onderfcheidcn een ander in Ca.
Caitlórië,
labriii, in het koningrijk
koniugrijk NajJels,
Napels, gelegen in eene vlakte, aan de Si.
èiliannlChe
Cilia311lChe zee-engte, tegen over illesjtiJf1.
Mesjintl. Dit Reggia
Reggio werd bij
Je aardbeving van 1783 bijna .gehccl
geheel verwoest, doch feden
federe weer
fra:üjcr
fraaijer opgebouwd. Deze fiat!
Had heeft regte, brccde
brcede 1hatcn,
lhatcll, ecnc
cClle
zechuVl'1J eu
cn 16,500 inwoners, die dool' zijdell-fnul'ijkcn,
zijdell-fabrijlwtJ, en den
del!
zechavell

han,
hUll.

itEGILLUS. itEGlLLUS.

REGTSGELEERDHElD.
REGTSGELEERDHElV.
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hundel
befiaan vinden. OudOud.
handel,, voornamelijk in olWn en koorn, hun bef1:aan
tijds droeg deze fiad
f1:ad den naam van Rhegium, en was eene
cene der aan.
zielllijkae Heden van
vun Groot-Grielwiland;
Groot-Grieken/ai/d; doch
doeh vindt men, behalve
zienlijldle
eenige oude, iu muren gemetfelJe
gemetfelde bijfehriften
bijfchriften , de bouwvallen van
ecnige
cenen ronden tempel, en etteiijke
ettelijke brokken van zuilen, er geene
gecne over.
blijffels
blijtTels der oudheid
oudheid.•
van) Een meer in LatiutIJ,
.,REGILLUS.
REGILLUS. (Het
([Jet meer Ytm)
Latiu1I1, een win_
winIttûia propria, niet ver van het tegenwoordig f1:edeke
ftedeke
gewest van lt,lIla
Fraseati. Het is bekend door de zege, die de Romeinen in den
v~n hetzelve behaalden.
omtrek van
REGINA. Een bijnaam, in de fabelleE'r,
fabellef'r, van JUNO. Zij had, on
Jer dezen naam, eellen tempel op den Avelltijnfchen
Aventijn[ehen berg, in wel.
ken haar ft:mdbceld
i1:andbceld geplaatst was.
REGISTER-SCHEPEN. Zoo noemt men die koopvaardij-fehe.
koopvaardij-fche_
pen, welke door ,de Spaanièhe handelhuizen
handelhllizen (inzonderheid
(inzonderbeid vun
van Ca.
dix en Se1'illa) naar Spaansch
Spaans eh Amerika gezonden worden, om die
landen "an
Europifche waren te voorzien. .fIiertoe
landcn
\'an Ellropifche
Hiertoe wordt een verlof van den rand
raad van
vun ludië
Indië vereischt, te lVladrid
JJladrid zitting houdende,
waarvoor eene zekere belasting moet betaald worden, welke een geillkomften der kroon van Spanje uitmaakt. De naam
deelte van de inkomften
van Register-fchip ontleent zijnen
zUnen oorfprong daarvan, dat een zooáUllig
lianig vaartuig in het register van het hof van koophandel te Cadix
wordt ingefchreven
ingefebreven , of geregistreerd.
REGlUS , (HEl\'RICUS)
(HEl\'RJCüS) geboren te Utrecht, was een vlijtig beoefenaar der geneeskunde, en werd I-Ioogleeraal'
Hoogleeraar in de ze wctenfchap
weten[chap
in zijne
zUne gebool'tcftad,
gebool'tcHad, alwaar hij in 1679 in hoogen
haogen ouderdom f1:ierf.
fiierf.
Verfcheidene
Gro1Z.
Verfcheidelle werken zien van hem het licht, onder anderen: Gro12.
dm der NatuurNt/tuur- en GClJcesktmde,
GCliceskmzde, alsmede eene
ecne Verhandeting
Verhandeling over
tie
de 111cnjèlzelijÁ:e
mcnjèhelü'ke ziel.
REGTSGELEERDHEID beteekent of de kennis vau
van het regt
of de regtswetenfcbap.
eelle wijsgeeregtswetenrcbap. Deze wetcllfcllap is zoo wel eene
rige of rede-wetellfChap,
rede-wetenfchap, als eene gefchicdkllJldige
gefehiedkuJldige of wetenfchap
wetcnfchap van
,De eerne
auervaring. .De
eerf1:e heeft ten onderwerp het natuur
natUur regt; de andere het fiellige
i1:eilige regt. Deze verdeeling is genomen uit de twee onderi"cheidene
derfcheidene bronnen, uit welke het regt ontf1:aat.
ontfiaat. Het Namurregt
(zie aldaar) is eene wetenfchap
wetellfehap van het regt der rede. Dit regt is
l1wn[chen natuur gegrond, en van zijne
in '8 llwn[chen
zUne perfoonlijkheid onaf.
fcheidelijk. Het begrip van regt ligt, even als dat van pligt,
pligt. in dat
hooge begin Cel , hetgeen men de Rede noemt. Regt duidt altijd aan
cene vo!flrekte
vo!f1:rekte overeenflemming
overeenfiemming der vrijheid van alle redelijke we·
zens, voor zoo verre zij nevens elkander befiaan;
beflaan; en elke uitwen_
hundeling , welke deze hoedanigheid bezit, noemen wij regt.
dige handeling,
De wetenfchap
wetenfehap nu, welke het begrip van regt opfpoon en ontwikkelt;
keit; den
dell grond en de
dl:! mogelijkheid van het regt bewijst; daaruit regel~l1 al1eidç,
regren wij bezitten, en wa11_
gekll
aneid~, die ons leeren , welke regten
wan_
!leer
m::er Ollze
onze handdingeIl
handelingen kuullcn
kUUIlCll gezegd worden rl'gtmalÏg
rl'gtmalig te wezen,
C 5
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deze wetenfchap
wctenfchap is het Nacuurregt.
Namurregt. Dit regt dus is niet door de
dc natllur
natUur zelve van den mensch,
mcnsch,
maatrchappij ingevoerd, maar in de
:lIs
:1Is redelijk en
cn tevens zinnelijk wezen, gegrond. Aan
AalIonzen
onzen onHeronHcrfel0ken HUIG DE GROOT komt de eer
cer toe,
toc, dat hij het Natllurregt
Namurregt
het eerst in eenen wctenfchappelijken
wetenfchappelijken vorm geDragt
gehragt en
cn van alle an.
dere wetenfchappen afgezonderd heeft, in zijn werk de jure belli
bel/i et
verfebenen.
pacis, bet eerst in het jaar 1625 te Parijs in het licht verfchenen.
Dat deze eer van het Natuurregt het eerst op vaste beginfden
beginfelen en
grondOagcn gevestigd, deszelfs grenzen duidelijk aangewezen en hetgrondllagen
zelve van alle de overige wetenCchappen
wetenfchappen behoorlijk gefcheiden te
hebben, ten onregte, vooral door fommige Duitfche fchrijvers, welke die eer aan hunnen landgenoot PUFENDORF
PUFENDORF toeëigenell,
toeëigeneu, aan onHoogzen DE
DE. GROOT
GROOT ontzegd wordt, is krachtig bewezen door den I-Ioogleeraar GRATAiVIA
leeruur
GRATAiVIA in zijn Regtsgeleerd magaz&"n 1. d. I. !tuk,
nuk, nadat
reeds vroeger door den beroemden CRM de eer van de GROOT tegen
p;en deszelfs befchuldigers uitmuntend was gehandhaafd in de Latijnfelle
voering en lof[praak)
loffpraak, bij den heer GRATAMA
fche :-ede
ndevoering
GRATAMA aangehaald.
Na den tijd van HUIG DE.
DE GROOT
GROOl' is het Natuurregt wel menigvuldig
en door l1itPcekcnde geleerden voorgedragen geworden, doch men
heeft met hetzelve niet
nict altijd ecnen
eenen vasten gang gehouden, zoodat
Namurregt door hun niet
het Natuurregt
nict ficeds
Hceds als eene, vooral van de zede.
kunde onderCchcidcne
ollderCcheidene wetenfchap
wetenCchap werd voorgedragen. Later is men,
door de beginfelen der kritifche
Oechrs
kritiCche wijsbegeerte voorgelicht, met flechrs
weinige uitzondering te rug gekeerd op den weg, door onzen DE
GROOT
GROOT gebaand. Het belang dezer werenfchap
werenCchap valt een ieder, die
dezelve l1echts van verre heeft leeren kennen, zelfs bij eene oppervlakkige berchomving
befchomving,, al
nl aanfl:onds
aanüonds in het oog. Her
Het Naruurregt
NatUurregt toch
heiligHe regten kennen, welke hem, uit
leert den mensch zijne heiligfte
kracht van zijnen verhevenen aanleg, door de Natuur zijn geCchonken;
wijst ons naauwkeurig de grenzen aan, welke wij nimmer mogen
overtreden, zonder een' openbare inbreuk te maken op de onCchendonfchendbare en heilige perfoonlijkheid van den menseh;
mensch ; rigt een bolwerk op
overheerCching, en doet voor den regterHoei
tegen alle overheerCclling,
regterfioel der Rede de
regtmatige aanfpraken
aanCpraken der verdrukte onCchuld
onfchuld krachtdadig gelden, tete.
gen alle pogingen van geweld.
De Natuurlijke Regtsgeleerdheid , ook wel de Wijsbegeerte van
het regt genoemd, onderfcheidt men gewoonlijk in drie hoofdvakken
of weten!chappen.
weten!chnppen. Indien men namelijk het begrip van regt en deszelfs voorfchriften
de onderlinge regtsbetre~ldngen
regtsbetre~kingen vall
vnn
voor[chriften toepast op Je
el1kele
e\1kele menfchen,
menCchen, dan oml1aat
ontHant daaruit het Natuurregt in eenen engeren
en meer bepaalden zin. Past men het begrip en de regels van het
Namurlijk regt toe op den !laat,
Namurl\jk
flnat, of het Haats.ligchaam,
l1aats.ligchaam, als perfoon
gedacht, dan ontHaat daaruit het Natuurlijk of algemeen Staatsregt.
De leer eiodelijk,
eindelijk, waarin men wetenfchappelijk ontwikkelt, wat uit
den aard der zaak regt is tusCchen
tllsCchen volk en volk, noemt men het nuna·
tuuriijk
regt kan men
tuurlijk of algemeen Volkenregt. Het wij.sgeerig Straf
Strafregt
als
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al:;
:\l~ een deel Vl1n
van het Staatsregt befcllOuwen
befchouwen - doch hierover
hierovcr zal bree·
breeStrr:fregt.
der gehandeld worden op het ,voord
woord StuIfregt.
De lJuofdvcrdceling
hoordvcrdeeling dus der natuurlijke Regtsgeleerdheid
Rcgtsgclecrdheid , ontleend
onderfcheidene voorIVerpen
voorwerpen,, op welke men het toepast,
van de onderCclJcidene
is
;s deze: 1. N~tl1\lrregt.
Natnurregt. 11.
Ir. Natuurlijk
NatUurlijk Staatsregt.
Stamsret;t. lIl. Natuurlijk
An,krcn, vooral de F'ranfi:hm,
FraJlfi:hen I zijn ook wel gewuon
gewoon
Volkenregt. Anderen,
dc vcrdccling
1. Natuurlijk Privaatregt. Il.
H.
de
verdccling tweeledig te maken in I.
Natuurlijk Staatsregt.
a) 1Jaar
naar bill12C11:
binnen: Staatsl'egt
Staatsregt in eenc bepaaldere beteekenis. dat de
11aat als zoo danig en deszelfs burgers onderling hebben.
/;)
b) l1aar
naar buiten: Volkeren-regt.
Volkeren-regt, dat de eenc11aat
eenelhat ten
tCIl aanzien van
[raten of volken heeft en uitoefent.
andere Halen
Som mise , vooral Dut'tjè!zr:
Sommig-e,
Duitfr;hc fchrijvc!'s,
fchrijvcrs, eindelU
eindelij k , !lcmen
nemen weder eene
andere verdeeling
verdceling van dC!
de natuurlijke
nattlllrli.ike Regtsgeleerdheid aan. Zij belè:hmrNen
lèhOlrNen namelijk den mensch of in cenc
eene bijzondere
bijwndere mautfchappij
maatrchappij
vereenigd, of buiten dezelve, (ehaan
fcllOOll altijd gezellig, dat is met andevcreenigd,
ren bc11aande;
be11aande; want regt duidt altijd eene hoedanigheid aan der uiterlijke h:1lldelingen
handelingen van een vrij wezen, in zoo verre het met andere
Jijke
redeli.ike wezens in eene wederkeerige betrekking franc,
naat , in zoo verre
redelijke
meer redelijke wezens nevens elkander beltaan, en door hunne wederkeerige uitwendige handelingen op elkander werken, dns
dus het 'gebruik van een ieders vrijheid hinderen of
of' elkanders doeleinden bevorderen.
Naar deze beCchouwing
tocpasung van het regtsbefchouwing dan ontHaat
ontfeaat uit de toepasling
regts ..
uitwendige handelingen van menfchen
menCchen , die buiten eene
eenc
begrip op de uitwcndige
maatCchappelijke vereeniging
wcderkeerige betrekking ftaan.
11aan. 1.
maarCchappelijke
vereenigillg in wederkeerige
I. Het
buirell
buiten maatfChappelijk Namurregt.
Natunrregt. En uit de toepasfing van het
regtsbegrip en de regtsbcgin(èlcn
regtsbe;;'iilfclen op de maatCchappij.
maatfchappij. Ir.
Il. Het maatlchappelijk Natuurregt.
ichappelijk
Hetwelk in deszelfs
deszeW;
,,)
a) eerf1:e
eer11e deel den regtmatigen
regtmatigcn of wettigen oorfprong der maatfchappelijke vereeniging
vcreeniging opCpoort,
opfpoort, den
d~n aard en de foorten dier
fchappclijke
vereelliging vcrklaan,
cn die algcmcenc
algemeene regtsbeginfelen vastllelt
vastO:elt,,
verccniging
verklaarc, en
maat[chappclijke vcreeniging toepasretoepasfewelke op elke foort van maatfchappclijke
lijk zijn, omdat ze uit het wezen en den aard alleen van die
vereeniging
vcreeniging ontleend zijn. Dit gedeelte noemt men het algemeen tJatuurlijk ilfaatji:happeliJlt
i11aatfchappe!ijk ngt.
regt.
1;)
f;) lIet
Het tweede deel handelt over elke onder de menfchen, algemeen
aangegaan wordende vereeniging, afzonderlijk. Deze vereeniging
bel1aat of in het huisgezin, waartoe dan gebragt worde
wordt de regtsbeHaat
betrekking tllsichen
tllslèhén eChtge1l00ccll,
eChtgen0oten, tusfèhen
tllsfchen ouders en kinderen,
tllsCchcn huisheer en de diellstbuden,
tllsCchen
dienstboden, (Familieregt) of den burbnr.
gcr11aat zoo naar
regt) als naar buiten (Volkm_
!icrf1:aat
nuar binllen
binnen (Staats
CStaatsregt)
(Vo/ken_
regt.)
Eenige weinige fèhrijvcrs
Ecnige
lèhrijvcrs in Dllitschland hebhen ook wel onderl10men
algcmeen en als het ware natuurlijk Privaat of Burgerlijk
nomen een ::llgr.mcen
regt
rcgt
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regt (algemeines Pt'jvat-Reeht) te fchrijven; doch dit heeft bijkans
loch te regt aan, dat zulk
geene
gcene navolging gevonden. Men merkte toch
allen tijde. op
een zamenftelfel van regten , welke in alle fiaten. te :t1len
alle plaatfen en in eiken tocl1and
toel1and zouden geldig zijn, in de daad
menfchcn natUurlijke regten ,
geene
gcene and~ren konden wezen, dan 's menfchen
lliet kan onderzoodat die wetenfchap van het Natuurregt zelf niet
fcheiden zijn.
Wij merken nog met een enkel woord aan. dat men in Duitelt.
tand, op het door KANT gegeven voorbeeld, dat gedeelte der natuurlijke
cuurlUke Regtsgeleerdheid, waarin het begrip van regt opgefpoord
en ontwikkeld, de grond van het regt onderzocht, en een algemeene
regtsregel vastgefl:eld wordt, gewoon is de Overnatuurkunde of de
l'lletaphy(iek
Metaphyfiek des regts te noemen. Worden deze algemeene beginfelen op bijzondere handelingen toegepast, dan ontleent de wetenfchap
haren naam van het voorwerp, waarop die toepasl1ng gefchiedt; als
Natuur-, Staats- en Volkenregt.
De Regtswetenfchap der ervaring is men gewoon de !l:ellige of
pofttive,
pofiti,'e, ook wel ter onderfcheidillg
onderfcheiding van het Natuurregt de We/geleerdheid te noemen. Die Wetgeleerdheid leert ons, wat de wetgever iu
den !l:aat
!l:anc als regt.
regt, als bevel, en om als zoodanig geëerbiedigd te
worden i heeft vastgefleld.
vastgefl:eld. Verder leert zij ons.
ons, wat men in den
i1:aat, ter bereiking van het ltamsdoel,
naarsdoel , en om het beheer van de
i1:aatszaken, het zij bij overeenkomst, het zij bij daaruit afgeleide verordenitlgen, in het natuurlijk Staatsregt gewijzigd, uitgebreid of bekrachtigd heelt.
heert. Eindelijk leert de f1:ellige
fiellige Regtsgeleerdheid ons, wat
tllsfchen de volken onderling uit overeenkomst en door gebruik regt is.
Gelijk dus de grond van regt is de Natuur, zoo is die van de wet of
de overeenkomst of de wil der burgerlijke overheid, en hierdoor verHaat men dus ligtelijk de boven opgegevene hoofdverdeeling
hoofdverdeelin!!, der
l1elliRegtsgeleerdheid en der Regtswetenfchap in de natuurlijke en l1eIIige. Deze wordt even als gene verde;ld:
ven1e'~ld:
I. in het burgerlijk of fl:ellig
l1ellig Privaatregt , welks wetenfchap beftaat
ftaar in eene grondige volledige en zamenl1angellde
zamenhangende kennis der wetten, welke door den wil des burgerlijken
burger/ijken wetgevers tot een' rigt.
fnoer van de onderlinge regtsbetrekkingen
regtsbetrekkillgen en regtslJandelingen
regrsllandelingen der
burgers, zoo wel als van den vorm dier regtslJandelingen,
regtshandelingen , zijn vast~
genekt
gefcekt
II. lIet [[ellig
ftellig Staatsregt , van waar
waur men in den ruimften zin
zill ge_
llomen, naar hetgeen vroeger gezegd is, de ftrafwetten als een genomen,
ollafhunl;:elijke fraat zijne
dedte kan aanmerken. Even gelijk ieder onafhanl;:eIijke
eigene burgerlijke privaatwetten heeft, of althans hebben kan, zoo
ook heeft dit plaats tcn aanzien van het Staatsregt. Van hier, dat
men het Staats- of Publieke regt een. volks ook wel het bijzondere
of partikzt!icrc
partikzdiere Staatsregtnoemt
Staatsregt .nocmt,, in onderfcheiding van het algemee.
lle Staatsregt , waarover boven gehandeld is.
III.
lIl. IIcc
IIet ücIlig
ftcllig Volkcnregt. Dit is gegrond of op nitdrukke_
uitdrukkc_
lij-
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lijke
Iijke overeenkomst en verdrag of
oC op erkende gewoomc
gewoonte onder de
dc
volken, het zij {wee,
volken.
twee, het zij meerdere. Daar nu de
Je volken van Elio
Eu1'opa
1"Opa met Oechts
Dechts weinige uitzondering, zekere gewoonten
gewoOl:ten ftilzwijfiilzwijgend onder zich als regt hadden aangenomen,
a:mgenomen, b. v. ten aanzien
van den onderlingen rang, de klas[e
klasCe en regten
regt en der gezanten en
,'an
dergelijke. zoo ont[cond
dergelijke,
ontftond daaruit een dus genaamd Europeesch prak~
praktisch
tisd Folkenregt, hetgeen echter
echtcr thans ook reeds door eenige
ftaten van Noord-Amerika,
Noord.Amerika.
volkea buiten Europa, als de vereenigde [men
door Brazilië enz. is aangenomen. Een algemeen fte!lig
Heilig VolkenbeCcaat er nog niet; doch zal dit vermoedelijk d'oor
duor den tijd
regt benam
tot [rand
frand komen.
hoe langs zoo meer COt
REGULUS. (MARCUS ATTII,IlJS)
ATTILIlJS) Deze edele Romein
Romeiu was, in
het jaar 256 voor onze tijdrekening, te gelijk met MANLIUS VULSO
con[nl, en benevens dezen aanvoEnler
eonCn!,
aanVOErder der Romeinfche
RomeinCche legerbenden
C(wthago in den eerl1en
eerften Pllnifchen
PuniCchen oorlog. I-Ioe ongeoetegen Cm-thago
fend de Romeinen ook in den oorlog ter zee waren, (want
tot hier hadden zij nog nimmer oorIogCchepen
oorlogfchepen uitgerust), gelukte
het echter aan de beide dappere con[uls,
coniills, om de veel talrijker vijvIjandelijke vloot te 11aan,
Gaan, en zelfs in Afrika te landen. Hier vervolgde
REGULUS met fi1elle
fucHe fchreden zijne roemrijk betreden baan der overwinning. zoodat
zoodnt hij eerlang met zijne legioenen voor de muren der PuPl!niCche hoofd[tad
hoofdCtad fl:ond.
!tand. Het verfchrikte
ver[chrikte CarthagIJ.
Carthago. voor het tegen.
tegen~
ni[che
Idnd
woordige van de hulp zijner vloten beroofd, en toenmaals te land
niet zecr
fmcekte om ecnen
zeer fl:erk,
fierk, [mcekte
eenen eervollen vrede; doch REGULUS ~
meer krijgsheld dan fl:aatsman,
fiaatsman, vorderde met eene Romeinfche trotschtrots eh.
heid eene l1aaffche
Gaaf[che onderwerping. De Carthagers,
Carthogers , liever den dood,
dood.
dan zulk eene fchandelijke
dun
Cchandelijke vernedering, verkiezende, bel1otel1,
beGoten, om
zich tot het tliterfl:e
Lacedemon,
uiterfie te verdedigen, toen een leger van Lacedemo1',
onder aanvoering van XANTIPPUS,
XANTIPPUS , ter hunner
hUllner redding verfcheen,
verCcheen, en
door eene welgekozene pofitie, en zijne geoefende ruiterij.
rniterij, den Romein[chen veldlJeer
veldheer eene volkomene nederlaag toebragt. Dertig duizend Romeinen bleven op het Dagveld , en het verheugde CrtrthagIJ
Carthago
zag zijnen
zijnc:n harden onderdrukker gevankelijk binnen zijne
zijne muren brengen. Door deze enkele overwinning keerde de kans des 001'oorlogs, en de Carthagers lI10gten
mogten nu op voordeeliger en eervollervreeervoller vredes-voorwaarden hopen. Zij zonden derhalve een gezam[c!J:tp
gezantCchnp naar
Rome, om daartoe voorDagen
vaarDagen te doen, en deden hetzelve door hunnen aanzienlijken gevangenen, REGULUS,
REGUr.US, vergezellen, nadat zij hem
vooraf, door eenen
een en plegtigen eed, verbonden hadden, om naar Carthago terug te zullen keeren, wanneer Rome de voorwaarden van
vrede verwerpen mogt, die hij in last had, aan te bieden. REGULUS gaf bij deze gelegenheid een merkwaardig voorbeeld van
grootheid van ziel en vaderlandsliefde. In Rome gekomen, hield hij
het voor pligt, 0111,
om. tegen het verlangen der Carthagers,
Carthage:"s, den Romein[chen [enaat
fenaat en het volk tot eene hardnekkige voortzetting van
den oorlog aan te moedigen, en liet zich hierin noch door de fineekin.
fineekingen
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gen en
cn tr:lIlell
cranen zijner gade en
ell kindcren.
kinderen, noch door de plcg-ligl1c
plCgligt1c VPC.
V('f.
klaringen v:m
van den fena3t
femat en hel volk, die voor
VOOI' de vrijheid en h('f
!J('f
leven van eencn
eenen hunner
huuner waardigl1e
waardigf1e medeburgers alles wilden opoWeopoflèren
ren,, terughonden.
terughouden. lVIen
Men belloot derhalve tot den oorlog, en
ell de
C:mhaagfche
C:mhaagCche gezanten, verbaasd en vertoornd, keerden met
lllet REGULlJS
REGULUS
naar
uaar hun vaderland terug, die, door deze daad, in die dagen, een
ecn
uitllekend
heilig en naauwgezet
ll:lUUwgeZet men eenen pler;uicllekend voorbeeld gaf, hoe beilig
tig gedanen
gedallen ecd
eed moet houden.
Verfcheidene
VerCcheidene dramatifche dichters hebben deze daad van REGULtJS
REGULUS
Carthf1.fJers op hem
behandeld. De wreedaardige wijze. waarop zich de Corthagers
zouden gewroken hebben,.
hebben," wordt door vele latere gefchiedfchrijvers
geCchiedCchrijvers
in twijfel getrokken, en het fl:ilzwijgen
il:ilzwijgen van POLYBIUS
POLYIJIUS hieromtrent
REGUdan, wat hier
bier ook van zij, het gedrag van REGuis zeer opmerkelijk; dan.
I.US, die liever verkoos, zUn
zijn lot in de handen van onedelmoedige overwil11mars
winnaars te !lellen,
il:ellen. dan zijn leven, ten koste van het welzijn van den
fiaat,
hooglle achting en lof
fraat, te redden, zal door alle tijden heen de hoogfl:e
verdienen. Hoedanig voor het overige het uiteinde van REGu!.Us
REGULUS geweest zij, is onbekend; zooveel llogtans is zeker, dat hij, door
zijne opoffering voor het welzijn van zijn vllderland, op eene luisterrijke wijze voor z~ine
zijne te ver gaande gefl:rengbeid
gellrengheid geboet heeft, wel.
welke hem die gematigdheid deed uit het oog verliezen, die altijd het
l1art eens overwinnaars behoorde te vervullen.
11aft
REIGER. (Ardeo)
(Ardea) Vnn
Van dezen vogel, die zich door eenen regten, fcherpen, tangen,
langen, eenigzins zamengedrukten bek, en viervinge_
rige poten kenmerkt, heeft men voornamelijk twee foorten, als: I.
de hlatZuwen
aschgraaull1en Reiger (A.
tie
hlaauwen fJschgt'flfluwen
CA. Cinerea) met
lllet een glad.
glad, zwart,
blaal1wachtigen rug, van onder witachtig, en op
achterhoofd, een' blaauwachtigen
de borst met langwerpige zwarte vlekken. Men vindt hem bijbUna doorgaans in de oude en nieuwe wereld, en ook hier te lande, en hij is zeer fchadeiUk zoo wel voor vijvers in het algemeen,
als inzonderheid voor het jonge vischfchot. Het zijn voornamelijk
deze., alhoewel ook nog andere foorten van Reigers, welke door
hoogllc
valken gejaagd en gevangen worden. Zij nestelen op de hooglle
eiken, leggen 4- of 5 eijeren, en kunnen uren op éénen visch of
11aan wachten. 2. De witte Reiger (A. Garzetta),
Garzettl1), wel.
kikvorsch fiaan
onderfcheidt door eene kuif op het achke zich van den vorigen onderCcheidc
een en zwarten bek, groenachtige pooten en
terhoofd, een wit lijf, eenen
Ureep tusCchen
tllsfchen den bek en de ooren van dezelfde kleur. Men
eene Ilreep
vnll dezen vogel,
vindt hem voornamelijk in Perzië enz.; en het is van
dat de beroemde, lange, zilverwitte en zijdeachtige rug-vederen koOosterlingen zeer duur betaald, en op de tulban.
tulbanmen, die door de Ooscerlingen
den gedragen worden.
REIGERSBERGEN. (MARIA VAN) (Zie: HUGO DI!. GROOT.)
historiefchrijREIJD. (EVERARD) Een vermaard regtsgeleerde en hiscoriefchrijtot zijne geboorteplaats had,
had. en
cn in 1602
160.2 llierf.
11ierf.
ver, die Deventer COt
gefchicdverhnlen Zijll
zijll voornamelijl~
voornamelijl. belangrijk omtrent de Gelder •Zijne gefchiedverhalen
/"ch('
!G"hf'
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{che
[che en Friesfche zaken, :1lzoo
alzoo hij Tand
rand was vall
val! graaf JAN VAN
VAN N,\sNASSAU, fbdhouder
fiadhouder van Gc/derlaud,
Cdr/er/aml, en naderhand van graaf WII.LEM
WILLEl\1
LODEWIjK
LODEWljK van Y,·ieslmzd.
Pdeslrmd. In verfcheidcne
verfcheidene zaken van veel beleid ge.
bruikt wordende, en in de geheimen der grooten
grootcn ingewijd zijude,
zijnde,
zoo kende hij de fiaatkunde niet enkel uit boeken, maar ook uit het
werkzaam leven. Hij fchreef een werk in 4to, getiteld: de oor.
[prong
fpro/Zg m voortgang
vf)ortgang Vtm
van de Nederlamlfche
Nederlancljèhe Oorloge/2
OortogeJZ enz. feden
[edert 1566
tot 1602, Amflerdam 1626, kortelijk tot 1583, doch uitvoeriger
van daar tot 160
1601I uitgegeven door J. en F. VAN DEN SANDE, en
voortgezet door den eerstgenoemden, Leeuw. 1656, en meermalen.
REIJD is, even als VAN METEREN, niet voor onzijdig te houden,
hetgeen echter toen ook, te midden der tweedrngt,
tweedragt , ten uiterflc
uitcrHc
moeijelijk was. Zijn fiijl is levendiger dan die van BaR,
BOR, en zelfs
van VAN METEREN,
METEREN. De waarde van zijn werk kan, behalve uit de
herhaalde uitgaven, onder anderen ook daaruit blijken, dat de beroemberoem.
de DIONYSIUS
DIONYSIVS VOSSIVS
VOSSIUS hetzelve eene Latijnfehe
Latijnfche overzetting uit het
Nederduitseh
Nederdllitscll waardig oordeelde, en de moeite van dezen arbeid op
zIch
ZIch nam.
REIMARUS, (HERMAN SAMUEL)
SAl\IVEL) in het laatst der 17de eeuw
van 1714
17I4 af te Jena; werd in Wtt.
mt.
te Hamburg geboren, fiudeerde vau
tenberg tot ltfagistet
ftlagistef tegens
legens bevorderd, en kort daarna tot adjunct
bij de wijsgeerige
wijsgeerigc faculteit aldaar aangefield.
aangef.1eld. Nadat hij in 1720 eene
reis door België en een groot gedeelte van Engeland gedaan had,
keerde hij naar Wittcnberg
Wittenberg terug, om wijsgeerige en philologifche
philologifehe
voorlezingen te houden; werd in 1723 tot rector te Wismar , en in
1727 tot hoogleeraar in de Hebreeuwfche
Hebreeuwfehe taal aan het gymuauum
gymuafium
te Hamburg beroepen, welken post, waarbij nog naderhand de
Wiskunde gevoegd werd, hij tot groot voordeel dezer inrigtillg
inrigting tot aau
aan
zijnen dood, in 1763, bekleedde. Hij was een grondig taaltaal· en letlet·
begon.
terkundige, gelijk inzonderheid bleek uit de door F ARRICIUS begonnene,
ne ne , en door hem volkomen uitgewerkte en voltooide uitgave der
Romeinfche
Romeinlche Gefchiedenis
Ge{chiedenis van DIO
Dro CassIUs.
CAS SlVS. GESZNER verklaarde hem,
uit hoofde van dit werk, voor den groorfien
groot1l:en oordeelkundigen van
Duitschlan.t,
Duitsch/and, hetgeen ten gevolge had, dat de heer van MUNCHHAU_
MUNCHHAUSEN, na den dood des laatfien, hem het leeraarambt
leernaramht aanbood, hetgeen
hij echter, uit liefde voor zijne geboorcefiad,
geboortefl:ad, van de hand wees. Hij
bepaalde zich niet alleen tot enkele vakken,
vakkcn , maar bezat eenen groo.
ten omvang van weten[chappelijke
wetenfchappelijke kennis, vooral in de Wijsbegeerte
Fran.
en Natuurlijke gefchiedenis, door welke hij, tegen eenige Frullfehe geleerden in Duitschland,
Duitsch/and, zijnen medeburgers achting en eerecr.
bied omtrent het Hoogfie
HoogHe wezen poogde in te boezemen, waarvan
zijn belangrijk werk: die ,'oJ'lJchlllflen
,'ornchlllflcm Wahrhez'ten
Wahrheiten der Natürlichen
Re/igion, in 10 verhandelingen, de beilisfendfie
beflisfendfl:e proeven opleveren.
Religion,
overeenkomHig met de behoefte van dien tijd,
Dit werk was zoo geheel overeenkomfiig
dat het zesmaal herdrukt werd. Toenmaals werd, inzonderheid, het
gewigtigfl:e
Phyfiko.theologisch bewijs, als een der meest geldende in de gewigtiglle
Phyfiko-theologisch
beo
be-
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belangen der 1l1cllfchell,
mcnfchen, bearbeid en hoog gewaardeerd; cn
en het waren
LINNWS, BONNET, 1I;\I,J.ER,
LJNNWS,
lL\J.J.ER, en inzonderheid REnlARUS,
RJmIARtTS, die zich
aan het werk de~
dc~
llieromtrcnt zeer verdienltelijk
verdienllelijk maaktenj
m:mktenj doch werd aun
11ieromtrem
l:mtfien: die Férnunftlehre,
Férnunftle1zre, al,'
a/i eÎlle
·ZWlJ rieht(f!en
l:.mt!ten:
eine Á1llveifung
Amlleifung ·zm1J
richt(f!en Gehraucn der Yernzmft
ht'fltlen
Pérnzl11ft in der
det' Er/mmtlli
Erlmwtllisz
sz der lYa/zrlzeit,
JYfI,'zrlzeit. flllS
fltlS ZlJIl.'J
Z1I'f!J
gmJz
gom; unt1'tÏglie!zen
ul1t1'lïglichen Rcgetn
Rcge!n der Eillflimllltlng
Ei1lflim7lltlng untl
utltl des lf7idcrliJl'tlchs
IFldcrfpruchs
1756 , de voorkeur toegekend. Hij maakte
herge!eittt.
hergeleittt , Hamburg 1756,
m:tnkte
frel.
eene toepasfing van de in dit werk vervatte regelen tegen een !tel.
lig Christendom; en alhoewel hij zijn onderzoek; al, Fragmenten.
Fragmenten,
-alleen aan
anll zijne venrouwdf1:e
vertrouwdf1:e vrienden in handfchrifc
handCchrifc mededeelde,
wist echter LESSING een atTchrifc
atTchrift er van te verkrijgen, en gaf deze
Fragtllenten
Fragfllenten uit, onder voorgeven, dat hij die in de Wolfenbut_
telrche
opziener was, had gevonden, ondcr
onder
telfche boekerij, waarvan hij opziencr
FrfJg1lZI!1Jte cines
Cil1CS Ungellflnntm
den titel van: Wo!fetZhiittelfc,~e
Wó!fe11hüttelfc/~e FrfJgmerJte
Ullgellfln1ztetZ ;;
doch waarvan niemand de fchrijver dan REI~IARUS was. BUSCH en
KLOTZ hebben van hem eene
eel1e korte levensfchets
level1sfchets in het Latijn geleverd.
KLOTZ
REIlVIARUS , (JOHANN ALBERT HEINRICH) de zoon des vori.
gen. legde zich op de geneeskunde en wetenfchappen
gen,
wetel1fchappen toe, en beoefende in 1753 en ) 754 inzonderheid de praktifche
praktirche geneeskunde te
Lcijden en Edimburg,
Edimhtlrg, ter welker laatfr.e
laat!t.e plaats hij aanleiding gaf tot
het naderhand aldaar opgerigte geneeskundig genootfchap. In 1755
bezocht bij, onder het geleide van D. HUNTER , de hospitalen in
Londen, en verloor op zijne te1'l1gl'eize naar Holland alle zijne fcbrif.
fchrif.
ten. verhandelingen en boeken. Hij promoveerde te Lei/den en
ten,
fcbreef: de tumore ligtl11JeiJtortlm
Iigtl1lle1ltorflllZ circa articulos,
artfeulos, fUllgo
f/lngo Ill'timlorum
IIl'tiatlorum
Jicto, 1757; was wel geen groot geleerde,
geleerde. maar een gelukkig ge.
ge·
Jiito,
neesheer , die de inënting der natuurlijke kinderziekte, in Hamhurg
neesbeer
en omliggende !treken,
firekcn, met een goed gevolg,
gevolg. verfpreidde. Voor de
heelkunde deed hij de gewigtige ontdekking, dat de
d.e inrpuiting van
Bel/adom/a, waar door hij toevallig bevonden
bevGndel1 had,
het fap der Belladomla,
dat zij de verwijdering van den oogappel bevorderde, met nut bij
graanwe Haar konde worden aangew.:?l1d;
de behandeling der graauwe
aangew~l1d; gelijk
zich ook vele oogärtfen
oogärtren tot in later tijd van deze olltdekking
ontdekking met
vrucht
vl"Ucht bediend hebben. Hij was een vijand van
vart al!en dwan'g, en
bepaald werd,
werd. een
was overal., waar de in- of tlitwendige vrijheid hepaald
was hij
bij
harer ijverigf1:e
ijverigfie verdedigers. Ook in zaken van godsdienst Was
tegen alle lecrfl:elIige
leer!tellige bepalingen, en volgde alleen het licht der ge.
zonde rede. Hij werd in 1796 Hoogleeraar in de Natuurlijke gefchie.
Namurleer;; poogde reeds voeger de :;Ileiders van den blikdenis en Natuurleer
fem te verrpreiden,
verfprei den , en helderde veel. omtrent dezelve, hunne
baan en werking op de verfchilIende ligchamen op. Voorts liet hij
aBe rijken der Nattlur
Namur ,
een plan na tot eene doelmatige inrigting in alle
Teleologie genoemd, waarbij tot een aanhangfel zijne eigene levensbefebrijving
fchrijving gevoegd is. In het ongelukkige jaar 1813 moest hij Hamhurg verlaten; fiierf
merf in 1814 te Ranga!l, en werd, na de bevrijding
Ilad, aldaar bij de zijnen bijgezet.
dier frad,
REIN-
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REINFAL.
REINfAL. (t/lIlon
(t'lJJl!Jn pucÎilill/J)
pUcillIlW) Eene foort van wijn, die in is
lstri;',
tri?, op
l1eenachtig gebergte Projèk,
het lleen:lchtig
Pro/ek, in overvloed groeit, waarom hij ook
gemeenlUk Profek~er
Profek,~er RciJlfat
Rcillfa! genoemd wordt.
WOL-dr. Hij is zoowcl
zoowel uit
gemeenlijk
hoofde van zijne deugd, als aangenamelJ
aangenllmelJ fmaak, zeer beroemd; wordt
door de inwoners des lands dagelijks gedronken, en voor zeer gezond
gehouden.
REINIIARn.
REINIIARD. (fRANS
CFR.\NS VOLK~L\R)
VOLIBLm) Deze beroemde godgeleerde en Protestantsch
Protestl1lltsch recraar
leeraar werd in 1733 te Brtdenjlrausz,
Bmlenjlrausz, een markt.
vlek in het hertogdom Su/:::'bacll,
Sulzbac!t, geboren. Nadat hij zijne l1udielJ
Hudien
aan de univerfireit
univerficeit te lrittmbel'g
Tf7ittenberg volbragt had, werd hij in 1780
bij dezelve als buitengewoon Hoogleeraar in de wijsbegeerte,
wijsbegêerte, en naderhand tot gewoon IIoogleeraar
Hoogleeraar in de godgeleerdheid aangel1:eld.
aangefteld. Zijlle
ne gelukkige afgelegde
afgeiegde proeven in het prediken, vereenigd met zijne
grondige en uitgebreide kennis in het godgeleerde vak, deden de Sak·
Sakiilèhe regering bef1l1iren,
iifèhe
beiluiten, om hem in 1792 tot opperhof.-prcdiker,
opperhof-prediker,
kerkenraad, en opperconfistoriaal-bijzitter
opperconfistoriaal-bijzittcr naar Dresden te beroepen
beroepen,..
welke ambten door hem tot aan zijncn
zijnen dood, in Herfstmaand 18u
I8IZ
voorgevallen, mct
met dc
de grootl1:e
grootf1:e infpanning van geest
gecst en ligchaam,
ligchaam 7
met eene
ecne zcldzamc
zeldzame belanp;eloosheid,
belangeloosheid, en echte vaderlandsliefde vervuld werden. Zelden
Zeldcn heeft ecn
een man met hct
het hem toevertrouwde
REIXII.\RD.
L'\ILIRD. IIij
Hij tmd
trad te voorfchijn al.~
als
pand zoo gewoekerd als RE
een
ccn fcherpzinnig denker, als een twijfelcnd
twijfelend onderzoeker, en bef100t
beiloot
zijne nafporingell
vroom godgeleerde en Christen. De uitnafporingen als een vr00111
ilag
nag en het gevolg van zijn onderzoek was een vast, gerusttlellend
gerustl1ellend
EI'3ngclie van JEZUS, zoo als
geloof aan de zuivere leer van het E\'ungelie
zij, volgen
volgenss de regelen
rCiielen eener juiste
juist~ taalkundige uitlegging, in de
fchrifi:
fchrifc vervat is; en I~et
l~et is in dit tijdvak van nnvorfching, dat
ll
ltEINHARD
.. EINIlARD zijne voornaamf1:e
voornaamfl:e wcrkcn
werken gcfchreven
gefchrcvcn heeft.
heefc. Onder dede·
behooren zjjn: I.
1. l!syclzo!rJgi[clzer
f!sycholfigtji:lzel' Férfuc1
f/érfuc,Tz lïber
7Ïber das 1f7z11lIf/imzelve hehooren
de,bare
férWII/I{!clïl1Jg, waarvan alleen het ]J fl:e
ver~
derbare ulld
Ultd die l'érw/!1Jdc/ïtllg,
f1:e deel verrchellen is J> !2.
(J.
Ve,IlIe,'l
Ve:fllc,'t iibcr
iiber dl!
rLll [lJmt,
Plml, we!c,'U'1l
welelzm der Stifter
Stifte? ,dC'1'
-d('r
rehellen
Clzl'istliclzen
Z1i1ll besten
hrstell der ilJemcn,leit
111el1sc!zlteit C1Itll'aJf,
f1ItJllmf, waarvan
ChristHelm! Relt'gio71
Re!/gioll :::'1II11
4 uitgaven, door hem telkens
telken, verbeterd, in het licht kwamen,
kwamen.
3. zijn SystiJem
Systhem der
d<!r C'tristlic!tm
C,'tristliclzC1l il!oro!,
1] !ora! , wa::rvall
wa~rvan hij in 1783
1733 cn
en
17R9 de twee eeri'ce
ecrite en later de drie laat!1e
laatl1e deelen
deden uitgnf.
uitgaf.
EINUARD niets, hetgeen met de
de
In de godgeleerdheid billijkte n EINflARD
duidelijke leer
Jeer v::n
v~n den Bijbel i1:rijdig
f1:rijdig was. Hij wns
was een vijar,d
vijar.d
van de natnnrlijke
natlmrlijke wijsbegeerte, en verheugde zich over iedere
poging, wUQrdoor
wa~rdoor mcn
111 en hare hccrfcha
hecrfchappij
ppij zocht te verdringen;
zoo als uit de voorreden van het door hem uitgegevcn
uitgegeven werk van
den hofraad
hofraad CRELL, in GüttingeJI,
Güttingm, PYRRIJO
PVRRIIO en PIJlLATHETES
PIIILATHETES,, kan
blijken. Even openlijk kwam hij, in zijne voorreden voor zijne
Christlichc
Christ!iche Moml,
Mom!, voor zijn gevoelen, omtrent de kritifche wijsbegeene, uit, aan welker inhoud hij geen geloof iloeg,
Doeg, maar
manr de.;.
de.:.
geerte,
zelve als een gr.wapend
g"ewapend Christen bei1:reed,
beft-reed, ten einde haren invloed
invloed,7
ter vermindering
vermindering" van het
hct gezag
gczap; der Openbaring',
Openbaring, Z,w\"cel
z,)0\'ee1 'mogelijk
ALGEMEEN
D
ALGE~n::EN \VOORDENB,
\VOORDENB. VI.
te

so
sa

R E I N I C I\: E, de Vos.
Pos.

fluiten.
!luiten. Als lcer~ar bekleedde REINHARD eenen
cenen aal1zicnlij~
aanzicnlij~
ken rang, en onder zijne leerredenen houdt men die, ter opwekking van het zedelijk gevoel, voor de voonreffelijkf1:en.
voonreffelijki:en. - Als opperconfistoriaal-bijzitter
confistoriaal-bijziuer zorgde hij voor de inll:andhouding
inll:andhonding en verdere
ontwikkeling v:\n den wetenfchappelijken geC'St op de Hooge- en de
drie Sr.
Sn !difche Vorscen-fcholen;
Vorsccn-fcholen; alsmede voor de daarll:elling en betere inrigting der Seminarien voor fchoolleeraars, ten einde langs
dien weg aan de lagere [cholen,
fcholcn, van langzamerhand, eene betere gedaante te geven. Eindelijk maakte hij zich als kerkenraad inzonderheid verdienstelijk, ten opzigte van den openbaren eerdienst,
ecrdienst, door
Agmde
krachtdadig mede te werken tot de invoering eener nieuwe Agende
(formulier-boek), nieuwe gezangboeken enz. Om de beoefening van
den Bijbel te bevorderen., befloot hij, met toell:elllming
toeflemming der opperkerkenraden , om voor de Zondags-leerredenen eenen vierjarigen
CU1fus van teksten vast te fl:ellenen in te voeren. In het eerCUlfus
fie
Ue jaar moeSten de teksten uit de El'ongelien, in het tweede uit
de /lpostoli[che
/Jpostoli[che Brieyen gekozen worden; voor het derde verzamelde hij een aantal teksten, waarin de gefchiedenis van den oor ..
[prong
fprong en 'voortgang van het Christendom, doch altijd met betrekking op de invallende kerkelijke feesten, in een duidelijk overzigt
aan de toehoorders vertegenwoordigd werd; terwijl bij eindelijk voor
het vierde jaar meestal enkele korte verzen uitkoos, waarin de ge~
wigtigfle Hukken der geloofs- en zedenleer vervat waren. Daar hij
ieder jaargang vooruit bearbeidde, zoo werd bem
hem in 18 t 1 opgedragen, om over teksten uit het oude Testament te prediken, ten
einde met het jaar 1812 de inrigting van den vierjarigen Cyclus, in
het gehede land en iedere gemeente., eenen aanvang konde nemen.
Deze door hem ~ in dezen omvang, het eerst gemaakte inrigting,
heeft reeds oneindig ,reel goeds te weeg gebragt , en zal voor de bevordering van den godsdienst, in het vervolg, nog heilrijker worJevcnsbefchrijvingcn, als:
den. Men heeft van REI:\'HARD twee Jevensbefchrijvingen,
eene door den hofraad BÖTTIGER, Dresden 1813, en de andere door
laaül:e voor de
den Hoogleeraar PÖLITZ 1815, in z2 deelen, welke laatll:e
beste gehouden wordt.
REINICKE, de Vos. Dit beroemd episch, r.1tiriek
h1tiriek fabclgedicht,
verfcheen omtrent het einde der Isde
lsde eeuw in de plat Duitfche taal,
en wel in den Vriefchen tongval, onder den titel van: Rynke, de Vos.
Het bevat, in 4 boeken en IZ
12 gezangen, eene vernufd[~e en fatirieke
befchrijving van de hooffche, fireken
Ureken en menfchelijke drif,en. Alle de
daarin voorkomende perfonen worden in de gedaante van dieren voorgcfl:eld,
gc!1eld, en het treffend vernuft, en de naÏve grappen van de daarin getooneelen, maken dit werk tot een kostbaar oorfpronkefchilderde toom~elen,
lijk overblijfsel van oud-Duicfchen
oud-Duitfchen luim. Over den waren naam van den
voorred~ HRINRICH VON ALKfchrijver van dit gedicht, die zich in de voorrede,
MAR noemt. is veel g\!twist , zonder dat men de
cie zaak tot zekerheid
heeft kunnen brengen. Volgens ROLLENHAGEN zoude zekere NJco.
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de maker
Imker van hetzelve geweest zijn; een landman, di~
vroeger in diellst
dienst "an
yun den hertog van Gulik
Guli/.: l1ond,
Hond, doch naderhand
in dien van den hertog van
vun i11eÁ'/mburg
ilfek/I'JJ!Jllrg overgillg,
overging, wanneer
wanlleer het onge.
lijk, aan het Gulikfcbe
Gulikfebe hor
hoC ondervonden, hem tot het vervaardigen
van dit G'1tirick
f:'1tirick gedicht zoude aangemoedigd hcl)bcll,
hellbell, hetwelk allereerst door hem
hcm in 1522 werd uitgegeven; doeh
doch waaraan de mam
naalll
van
vau IIEINRICII
Ih:INRJCIl VON
VON ALIDlàR
ALJDJ.\R alleen,
allecn , om alle vcramwoording
verantwoording te Ollt~
OI1t~
duiken, gegevcn werd. Ho;! zeer ROLLENrL\G,,:N
ROLLW[L\G";;:; dit verzekert in
zijne voorreden tot den li'osc/mz!ius!er,
li'osc!z;ulius!er, en GOTTSCIiEDT
GOTTSCliEDT ilJ
in zijne
RETi\'ICKlè Fr;clIs
FGCIIS van 1752 dit gevoelen ondcrftcum,
onderfteullt,
uitgave van REli\1CKE
zijn cr
er echtcr anderen (zoo als ECKART, in de inleiding tot LElBLEIENlTS Col/cet. EtJ'illOlog.,
NITS
Et)'iIlolo/;., en llusscrm\G
BUSSCflING in zijne lFiJc/zelJt/icltm
lFCcheJ1tlichm
Nachrichtcll)
NachrichtcJI) , die het weder in twijfel trekken, zoodat men tot dus
du s
verre omtrent den waren fchrijver van dit gedicht nog in het ollzeke.
onzekc.
~ebleven is. Onder de menigerlei uitgaven van hetzelve was
wa~
re gebleven
langen tijd die van
\'an GOTTSCIIEDT
GOTTSClllmT de beste, tot dat de uitmuntende
":c:i GÖ'Im:,
GÖTlH:, in de IIoogduitfche
Hoogduitfche taal en in hexameters,
bearbeiding Vc:i
benrbeiding
wdke later door eene andere Hoogduitfche uitgave
verfcheen, welke
van SOLTAU , in de versmaat van het oorfpronkelijke, in 1803 gevolgd
vau
00:, heeft
hQcft SCHOPPEN eene Latijnfche
Latijn[che overzetting, in foorrge~
foortge~
werd. Oo!{
lijke korte jamben, van dit gedicht geleverd; terwijl
tenvijl reeds in 1483,
in Holland,
Ilolland, en wel te Deift,
Delft, eene Nederduitfche,
Ned0rduitfche, profaïfche gefchie
gefchi(.'~..
denis van REYl'\AET
REY1\AET de Vos
f/os werd uitgegeven, welke in 1784 door
SUIIf. in Lubek
Lu!;('k op nieuw gedrukt werd, en door fOllliuigen
fOl1111ligen voor het
Sum.
eigenlijke oorfpronkelijke gehouden wordt.
REI}NOLDS,
(lOSUA) lid van de koninklijke maatfcnappij,
maatfchappij,
RE
IJNOLDS, (10501\)
van die der oudheidkellllcren
oudheidkenneren en van STEI;\,[èRS
STElXEftS fèhildergenootfchap
i~hildergenootfchap
te Londen, was de zoon eens geestelU ken in het westelijk gedeelte
van Engelalld. die wegens zijne geleerdheid el1
cn algemeene
algemecne kundighE'kundiglwden zeer beroemd wa~.
vro.;:~n:c bczÏ!~hedell
bezigheden befl:onden in teekt>.
teeke.
was. Zijne vro,::;fle
nen, waarvoor zijne ncip;in:;
alle7:ins openbaarde; llogtam
opennei:~in;.; zich allezins
nogtan~ open.
;:<.! kunst niet vroeger, dan na·
de hij
hU de volgende loopba~n
loopbaan voor zij
zij,~c!
ebt
dnt hij RrcHARDsONS
RICHARDSONS befchonwing
bcfchouwing dcr
der fcÏ1ilderkUl1st
[cllilderkunst (RICIBRDSON
(RICIIARDSON
Tleorie
Ti/eOl'ie of Paintillg)
Painting) gelezen had, het~een
hetgeen de 110g
nog fluimcrende
Dnimerende ver.
verteedcre ziel opwekte,
opwekrc, en eeilsihgs
eCl1sibgs levendig en werk.
mogens in zijne tecdcre
Naauwelijks had hij eenige
cenige vaardigheid in het tceke.
tee kezaam maakte. Naauwclijks
l1en
11en verkregen, of zijn vader zond hem, op zijn dringend aanzoek,
het· onderw(ig
onderwiïs van den heer HunHUDnaar Londm, waar hij eenigen tijd het
SON
SoN gcnoo~.
genoo~. Van hier ging hij met lord IC:ri'n
IC;r;:EL IJUaf
naar :Italië,
:Itatii!, bezocht aldaar de voornaamfl:e
voomaamf1:e fchilder-fcholen;
fchildcr-fcholen; bleef cr ,2 jaar, en
kwam da:lrna
daarna in Ei1ge!and
ENgeland terug,
terng, :Jlwaar
nlwaar zijn eerac
eer!1e werk, een
eell portret V:ln
van zijnen befchermhecr en begunf1iger,
bcgl1nfticicr, dat naderhand in plan
is llÎtgegeven,
uitgegeven, hem den hoogaen
boog!1en rang onder de pometichilders
portret1i::hilders deed
verwerven. Daar
Danr hij lJiet
niet lani;
lang' da2rnn
dai'rna eene der voortreffelijkfl:e
voortreifelijkf1:e fchoonCchoonheden uit de aanzienlijkfle
aanzi~nljjkne Elinilien
Camilien fehilderde,
fChilderde, werd JI:j
hU .wddra
.weldra de
~erf1:e en ui
l~crne
algemeen
gemeen gelicll~oosde
gelicf1:oosde fchild0r in El!ropo;
EI!ropa; g<llijk
gqlijk zijll
zijn roem
D 2z
~~n
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aan alle vreemde hovt'n,
hoven, en de fl:ukken,
flukken, aldaar berustende, daarvan
fprekendl1e bewijzen opleveren. REIJNOLDS zoude niet
nict minder
de fprekendlle
als historie-fchilder eellen
roem vereenen gelijken, algemeen verfpreidell,
verfpreiden ,roem
hehben, indien hij zich met denzelfdcn
dCl1zelfdcn Uver
ijver op gefchied.
gefchieclworven hehl-en,
kundige vOOlw~rpen
vOO1w~rpen had toegelegd.
toege1c:;cl. ZUlle pro~ven
pro3ven in dit vak zijn,
onder ander~n:
~ntier"n : Hope nurfing
nur(ing Love; F'emls
Fenus cltastifil7g
c/tastifing Cupeid ,[or having
Jearned
famous picture of COlmt
learned to cast acc?unts; The
T/te {lm/ous
COlmt Ugolino ilt
the Dzmge611.;
Dunge(;71; The calling of Samuel; .in
/in infant .Tupiter
Jupiter;; Tlte
The Na·
Nativity mld
(md the
dze [our
Jour cardinal
cardintJl ,'irtues,
vir/ues, with Hope, Faith and Charit'J
voer de
(le r,;euw~
r;euw(, kapel re
te Ox[ort.
Oxfort. REI]NHOLDS
REIJNHOLDS 11:lerf
iNerf in Sprokkelm.
Sprokkelme
voor
179
17922 in den ouderdom van 69
6!) jaar, en zijn
zijil Hoffelijk
l10ffelijk deel werd met
vlC'le plegtigheid in de hoofdkerk van St. Paulus begraven. In
vele

fmaak,
[maak, bevalligheid, ongedwongenheid, gelukkige vjndi~lg,
Vil1di:lg, rijl,heid
rijkheid en
harmonie van koloriet fl:ond
!tond hij gelijk met
me.t de grootll:e
grootl1:e meesters, en
in het
·portretfchilderen overtrof hij de meesten. Ook was in hem
hetportretfchilderen
heUl
kUllst ,de
de theorie met de praktijk der kunst,
de man van letteren en de
diepdenkende wijsgeer met den konstfchilder, ten naauwfte
naamval' vereenigd;
terwijl zijn zedig, opregt en algemeen deugdzaam karakter hem, in
elk van deze hoedanigheden
hoedanighedcn en
cn betrekkingen, bovendien, eene bijkomende, des te grootere waarde en verd,ienfl:en
verdienflen bijzettede.
REISKE (JOHAN .T1I.COIl)
Jl\COI.l) was een man van uitgebreide kundigheden, bijzonder ervaren in de Griekfche en Arabifche letterkunde
letterkunde...
Hij werd te Zorbig in Sakfe
Sakfe geboren
geborcn in het jaar 171"6,
1716, en fl:ierf
flierf aldaar in 1774. Na dat hij zich, in zjjne
zijne geboorte!l:ad',
geboortel1:ad', eenigen tijd
aan de beoefening .der
,der talen had toegewijd, verliet hij dezelve in
173&,
1733, en ging naar Holland,om
Holland, om aldaar aan de hooge fchool
fc!1001 te Lei/weten.
den, toenmaals de zetel der Arabifche letterkunde, ,zich in die wetenfchap te oefenen. Hier vond hij in SCHULTllNS,
ScrlULTENs, 's GRAVESANDE,
D'ORVJLLE en BURMAN aanzienlijke begunftigers
begunfl:igers ; dan, daar hij zich,
n'ORVILLE
naar de toenmalige inrigting der Hooge fcholen, voor eene der hoofdhoofd.
faculteiten moest verklaren, zoo verkoos hij de geneeskunde, op
welker befchouwend gedeelte hij zich met zooveel ijver toelegde
toelegde,~
dat hij kore
kort daarna tot dokter bevorderd werd.
werd, RlllSKE
REISKE werd in
Leijden, zoowel uit hoof<1e
hoofde van zijne vlijt als geleerdheid, geacht;
Lei/den,
ontving ver(cl1eidene
verfcheidene aanbiedingen, die hij echter allen, om dat hij
hoog er bedoelingen had, van de hand wees, en zoude in Holland ge.
hooger
ea
lukkig hebben kunnen zijn, indien hij niet, door eigenzinnigheid en
omafhankelijkheid, zich diegenen tenollvriend
tenonvriend g~maakt
gemaakt hadzucht tot omafhanketijkhcid,
hem meenden. Hij keerde derhalve in 1746
de, die het wel met hcm
naar Lei!Jzig
Leipzig terug, waar zich echter nog mindere'
mindere'voordeelige
llaar
voordeelige uitzighij verfcheidcnc
verfcheidene jaren geheel afgezonten voor hem opdeden, en hU
derd leefde; zijn onderhoud vindende in het geven van afzonderl~jke lesfen , het fchrijven en overzetten van boeken, het leveren
derltike
\lan fiukken
frukken in fommige jonrnalen,
journalen, voornamelijk in de Act.
.dct. eruditovan
rIJm, enz. Intusfchen
Intllsfchen genoot hij naauwelijks zijn
zjjn dagelijks onderonder.
'Olim,
houd, vermits hij bijna zij
ne geheele verdienl1en
zijn.e
verdiellfl:en tot aankoop der
voor-
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vool"treffelijkf1:e boeken, inzonderheid ovcr
voonreffelijkf1:e
over de Griekrche en Arabifehe letterkunde, befl:eedde,
bef1:eedde, en zijne wcrl~n
wcrk,çn allen
allcn voor zijne ei-gene
eÏ'genc
rekening liet drukken, waarbij hij veel nadeel leed.
REISI{E deed in 1756 eene reis naar Dresden, waar hij door de
verklaring van een Arabisch bijlèhrift
bUCchrifc de vriendfcÏ1ap
vricndCchap van den graaf
van WACKERBARTII
\\1' ACKERMRT!l verwierf, door wiens invloed hij tot recwr
rector bij
de St. Niko/aas fcl1001
CcllOOI te Leipzig werd aangefl:eld.
aangefield. Zestien jaar bekleedde hij dit umbt,
ambt, in weerwil zijner
zUner menigvuldige werkzaamheden, met de uiterfie
uiterfl:e f,etrouwr,etrouw- en naauwgezetheid,
nuauwgczetheid, en huwde intusfehen
fchen aan ERNESTINE CURISTINfè
CIIRISTlNI': MULLER, eene vrouw van uitfieken.
uitfl:eken.
de hoedanigheden, en eene, bij hare kunne, zeldzame geleerdheid.
Zij vervrolijkte zijn 1l10eijelijk
1110eijelijk leven; en was hem zelfs in de uitga.
uitgave zjjner
zijner werken, voornamelijk van Griekfehe
Griekfche fehrij
fchrijvers,
vers, die zij zelzei.
vervolgde nog na zijnen dood de fchriften,
ve las, behulpzaam, en 'Jervolgde
welke hij begonnen had. Onder de talrijke werken
werleen van REISKE
zijn inzonderheid merkwaardig zijne VerzallZelil1!Ç
Verzall2e1il1f5 'Van
van eenÎgc
een/ge drabiArabifi:he
fche [preekwoorden,
fpreeliwoorden, Leipzig 1763 , cn
en ander
anderee fchriften
rehriften over de Arabifche
bi[ehe letterkunde. Zijne kennis van de Arabifehe
Arabifcbe taal werd voorna.
vool'l1a.
melijk door hem tot de Hebreeuwfche
Hebreeuwrehe aangewend; doch hij ging
hierin te ver; zoo als uit de na zijnen dood uitgegevene CQlljecturae
Conjecturae
in J
JOBUM
OBUM et Proverbia SALOMONIS,
SALOMONIS • Lipf. 1779, kan blijken. De
Griekfehe
verf'eheidene voortreffelijke uitgaven aan
Griekfche letterkunde heeft verfcheidene
hem te danken, als: THEOKRITUS,
THE,oKRITUS, 1I2 deel.; de Griekfche Redenaars,
12 deel.; PLUTARCHUS, 12
IZ deel.; DIONISlUS
DIONISlllS van Halikarnasftts,
Halikarnas[ils, 6
deel.; MAxfl\lUS
MAXIl\IUS uit Tyr/ls,
Tyrlls, !2 deel. enz.
enz, Zijne ongemeene belezenheid en fehrander
fchrander oordeel heeft hij, inzonderheid, aan den. dag gelegd
Al1ill2adve/fiol1es in
ilJ Graecos
Gl'aecos auctores, die te Leipzig 1759in zijne dnimadverfiones
1766 in 6 deel. zijn uitgegeven,
nitget:even, en waarin een groot
groOt aantal van plaatfen uit klasficke
klasfieke rchrij
fchrijvers
vers verbeterd
verbetcrd worden. Hij hield dit zelf
voor
gjsfi~gen in
VGor zijn beste werk, ofCchoon
ofCcllOon er ook vele gewaagde gisfillgen
voorkomen. Minder
MindlT gelukkig was hij als overzetter, ten minfie
minne mangelt het die
clie van de redevoeringen van DEMosTHENEs 'en AESCIIINES
AESCIITNES
aan [maak
fmaak en fierlijkhcid,
lierlijkheid, off<:hoon
oflchoon men haar den voorrang in ge~
trouw· en naauwkenrigheid niet kan weigeren. De talrijke verver.
trouwzameling van uitmuntende, inzond':rheid
inzonderheid Arabi[che
Arabifche handrchriftell,
handfchriftell, door
hem met vele moeite en kosten afgefehreven
afgefchïeven of aangekocht, zijn na
zijnen dood in Koppenhage door SmUl,
SUHi\!, en verrcheidene
verfcheidene derzelve later
uitgegeven, zoo als b. v. zijne AnULFEDAE
ABULFEDAE anna/es lJ1os!emici
Jl!Ioslemici drabice
Arabiee et
Latine (Koppmh.
(Koppenh. 1789 - 1794, in 5 deel). REISKE heeft zijn
be[chrcven, en wel met eene zoo zeldzame onpanijdig.
leven zelf berchreven,
onpartijdigheid en openhartigheid omtrent zijne zwakheden en gebreken,
gebr~ken, die
di·~
de hoogfl:e
hoogO:e verwondering
verwol1ckring verdic;J:.
verdien. Zijne vrouw heefè'
heefc dez
dez' leveils~
leVel15befehrijvillg
berchrijving tot
tOt op den dood van haren man vervolgd, en in 1783 te
Leipzig uitgegeven.
REKENKUNST. (drithmetica)
(Al'ithmetiea) Eene kunst, waardoor men uit
eenîge bekende grootheden, of getallen, cene
eenige
eene andere onbekende grootD 3
heid
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}Jeid
heit! leen
leert vinden, welke wt gene in eelle
eel1e bcpa:lld-:
bcpn:llcL: bctrekking
bctrckkilJci Ha~t.
llJ~r,
vOLJrnaJmfte regelen der Jtekcnkullsr
ltckenku!lst zijn de 0lJtcllillg,
ojJtcJlillg, oj'trd,;_
De voomaaml1e
aftr,·k.
ldag,
)JermC11igJ'uJdiging cn
werkingen gefchiedcl1
!ZÎ;lg, ,'ermcnigl'uldi;;ing
en dee/ilJ/',";
deeling; alle andere wcrkiDgcll
gefchiedcn
alleen door de \"cr:chillende
ycr!cbillcndc tocpr.sfingcn
toep;;dingen nll
nu deze. De RekenReken.
kulJst
kUJlst is ongetwijfeld
ongctwij;cld zeer oud. l\leil
]\Icn lèhrijrt
fchrijft lmc
hare uitvinding aan de
Eg)~tJtent1reJI
Egyptenaretl en
cn Phellieiërs
Phmjciërs toe,
toc, waardoor mcn
me:] cchtcr
echter alleen verl1aan
verilaan
moet, dat deze beide volken de kUllst,
maN,
kunst, om getallen
get!llli:l1 zumen
zamen te ftellen
l1ellen
en uit te rekenen, het eerst, tot cellen
eenen zekeren trap
tïap van juistheid gebragt
llebben
eerHen , die haar tot eenc
eene wccenCehap
wetenrchap
hebben •. De Grieken waren de eerfl:en,
vormden, en op wisl;undit';e
wishmdi;,;e gronden bouwden. De Romeirzm
Romeinen maakmaak·
ten zich omtrent dezelve weinig verdienstelijk. In de middeleeuwen
(en
was hnre
hare uit"rcü1ing
uit1'reic'ing gering; alleen
allecn de Arabieren.
Arabieren, die, met de cijfers
der Indianen, tevens
tC\'CllS hunne meer beknopte en volledige wijze van
rekenen tot ons hebben overgebragt
overgebrngt,, waren vlijtige beoefenaars derzelve. In lateren tijd is de Rekenkunst tot eellen
cenen hoogell
hoogen trap van
:volkomenheid
volkomenheid gebragt , en de wijze,
w~jze, wa2rop
wa~rop zij thans in de [cholea
[cholcll
wordt voorgedragen, 'verdient
verdient Oln
om derzelver
defzclvcr duidelijkheid
duidcJij kheid en gemakgemak.
lijkheid
lijkbeid allen lof.
RELAND, (ADRJANUS)
(ADlUANVS) een beroemd taal. en oudheidkundige,
werd den 17 V,ill
V,ll! IJooim.
Hooim. 1676 geboren in de Rijp,
Ri/p, een
ecn vlek
v lek in
Noord.1lulland, alw:l.ar
Noord-Hulland,
alw:1.ar zijn vader predikant was. Naauwelijks
NaaulVelijks zijn
llaar Amjlcrdam,
dllljlcrdam, waar
WH ar hij
elfde jaar ingètrcdcn
ingètl'edcn zijnde, begaf hij zich IJaar
onclerwijs ontving
ontvinL; in de Latijnfche,
Latijn[che, G11ekichc
Gr~ekrche en Oostcrfche
Ooster[che t:lien,
talen,
wijsbegcerte cn
en meetkunde. Hij zette zijne frudien
fiudicn voort te U.
'wijsbegeertc
tredt
trecht en te
tc Leijden.
Lei/den. In 1699 werd hij Hoogleeraar
Hoogleernar in de wijsbegeer.
wijsbegeerte te Ilrlrdcrwijk,
lJ(m/crwi.lk, en in 1700 te Utree/tt
Utredt in de Ooster[che
Oosterfche talen ell
en
fchol<;u begeenlen
begeerden hem vruchteloos
gewijde oudheden. Andere Hooge [cholen
tot
lOt leeraar. Hij flicrf
flierf aan de kinderziekte in Sprokkelm. 1718, toen
Jlij llechts
flechts dep ouderdom van 41 jaar bereikt had. Een aantal, ook
lil!
Illl nog zcer
zeer ;geachtc,
;geach:e, fchrifren
fc!rriften getuigcn
getuigen van zijne graote
groote geleerdheid
en vlijt,
vlUt, onder anderen 7.ijne Be/èlIri/1J;;;g
Bejèhri/Fi;;g WJ1J
yal! Palestina,
Pi/lesthw, en eene
verhandeling over den 11lahomedaanfchen
ilfahomedoanjèhen godsdiemt; terwijl hij door
'verhandeling
zijne gedichten eene,
eenc, niet onaanzienlijke, plaats onder de nieuwere
Latijnrche dichters vepvorven heeft.
heefr.
LatijnCche
RELlEF. Zoo noemt 111en
men in de beeldhouwkunst ieder werk, hetis, op zich zelven
welk rondom uitgehouwen .is,
zeIveIl !laat;
naat;. b. v. fiandbecl.
den. Inzonderheid echter verHaar men er
cr door FCJ",'zeven
FerhevctJ werk.
(Zie verder BAS-RELIEF).
RELIQUÜ~N. Overblijffels.
RELIQuIl~N.
Ovcrblijffcls. Ilicrolldcr
Hieronder vcrl1aat
vcrl1ant men alles, wat
van dierbare en bebngrij
belangrijke
ke perionen
perfonen der oudheid
oudbeid voor de nakomeling_
fchap is overgebleven, waaronder men telt deden
declen van het ligchaam,
ligehaam,
1:oll1elingcn eene zekere
huisraad, boeken enz. welke allell
na';omclingcn
allen bij de m
waarde hadden. Inzonderheid, echter, verfbat
vcrnnat men onder deze benamilJg die dierbare overblijfsels, welke de kruisvaarders, in de II/(1e
naming
{(le
ell
en 112clc.
::dc. eeuw, uit Azië naar
lJaar Europa brngten:
brngren: h.
b. v. de zWeGtdoekr:lJ
zweGtdoekell
van C1Jlu.'l'[;S,
CIlIUSlTS, eenige
ecni;;e Hukken
llukken van
Vt1l1 zjjn kruis, v:m
V:lll het graf,
gmf, ell
cn all.
:lIl-
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overblijfTeIs van MARIA, JOZEPH
JOZEPH en de heilig-e
heilige mannen
maunen der eerdere overblijffels
fie Christen kerk. In het eerst hield men dez~ voorwerpen alleen
van eene uitflekende waarde; doch in vervolg van tijd fchreef het
bijgeloof aan dezelve eene heilzame luacht toe, waardoor bij de
Roomfche geestelijkheid den grOEd
groed gelegd wcrd
werd tot fchandelijk beeene goddelij.
drog en wiilzucht, en men aan deze voorwerpen bijna ecne
goddelij_
[omtijds
ke eer bewees; zocdat men aan eenen fplinter van het kruis fomtijds
cene
eene meerdere kracht toekende, dan aan den VerlGsfer zelve. Ande.
vercering reeds van die der martelaars federt de 4de
ren leiden deze vereering
eeuw af, wier overbliJfsels
overblUfseIs aan de heiligfle
heiligfl:e planefen
plantfen der kerken bewaard werden. Langen tijd werd dit bijgeloof niet
nictalleen
alleen door de
Roomfche kerk gevolgd, maar ook zelfs tot de Canonifatie hunner
heiligen uitgef1:rekt; doch tegenwoordig heeft het bij velen zijne
meeste kracht verloren, en waardeert men alle deze vo.orgewende
voorgewende
uverblij fsels niet hoogcr,
hooger, dan zij wezenli,ik verdienen.
uverblijfsels
REMEDIE. Bij het muntwezen is wel door de regering de aard
cn wijze vastgefl:eld, hoe de gcldfpecien
geldfpecien moeten vervaardigd worden;
doch zelfs de bekwaamfl:e
bekwaamf1:e kunst~naar is niet in flaat,
f1:aat. om enkele
fc hroot en
cn kor!, zoo juist te maken,
mumfpecien, ten aanzien van [c
dat zij volkomen aan elkander gelijk zijn. Hierom heeft.
heeft men voor
beide een
en hoogeren ea
eenen
en lageren muntvoet bepaald, waarin zij vall
elkander verfchillclJ mogen; en dit is het, dat men Remedie noemt.
REMINISCERE. bete:kent
betd_ent gedenk, en is een der bewegelijke
feestdagen bij de Roomlèhe
Roomfche kerk, den sden zondag voor PaCchen
PaCehen
invallende, en aldus geDoemd
gelloemd naar het eerll:e
eerfl:e woord van het 6dc
6de vers
van den 2sf1:cn
2sf1:en Pfalm,
Pfulm, hetgeen alsdan wordt voorgelezen, en volgens
de Latijnfche vertaling dus luidt: Reminiscere miferatiolZutJl
miferationum tuaru11t,
tuarum,
Domine enz. dat is: Heer: gedenk uwer barmltartig!ledCil,
barmhartig/leden, enz.
REMONSTRANTEN. Eene gezindheid vun
van CImstenen in ons
vaderland, eertijds vrij talrijk en aanzienlijk; doch tegenwoordig, in
vergelijking hiervan, in eellen
eenen kwiJncndcn
kwijnendcn !laat. Zij heeft tot haren
fiichter JAKOBUS
JAKOBUS ARilIINIUS,
ARlIIlNIUS, Hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de
1100ge
llOoge [chooi
fchool te Leijden,
Lei/den, en wordt, naar hem, ook wel drmillirl11e1l
drmil1iallell
geheeten. Zij draagt den eerstgemelden naam, bij welken zij het liefst
Relllo17jlralltie, welke de aanhan.
genoemd wordt, uit hoolde eener ReIl1017flrmltie,
gers van ARMINIUS,
ARMINlUS ,. in Sprokkelm. 1610, bij de toenmalige godgeleerde gefchillen onder de hervormden, die den IIoogleer~w
IIoogleer~r Gm'lAGOMARUS
RUS aan hun hoofd hadden, bij de {taten
f1:aten van Hol!(md inleverden. De
laatf1:e, j,amelijk, leerde, overeenkomf1:ig de gevoel~ns
gevoclens van
vaa CAI,VICALvr.
NUS
NUS en diens aanh~,llgcrs: " dat door een eeuwig goddelijk raads" befluit
beOuit was vastgc;[1.eld
vastgcrleld en onveranderlijk bepaald, wie uit de men.
""fehen
[chen zalig, wie verdoemd zouden worden; dat, volgens dit be_
be.
" fluit, eenigen tot het geloof en godvruchtigheid
godvruchdgheid on\Ved~rt1:ündelijk
olJ\ved~rnàndelUk
" getrokken, en voorts voor afval bewaard werden; doch dat God
"alle de overigen, in de algemeenc
algemeene verdorvenheid der men[chelij.
menCchelijTegen.
"), ke natuur, en in hunne eigene misdaden liet liggen." Tegen_
D 4
de
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deze begrippen,
begripP(>IJ, die reeds federt
feden eenigen
cenigclJ tUd
tijd V::11
v;:n elders tCgcnfp:·~:l1;
tcgcnfpr~al;

hadden
badden gevonden, beweerde ARMINlUS:
ARMIl\'IVS: "tl,lt
"tI,lt God van ecuwi;;eeuwigolJdcrfcheid, tusfchen
tllsfchen het ge\'allcn
gev:l11cn menfchelijk
menfchclijk gcl1acht,
gcflacht,
" heid dit onderrcheid.
" gemaakt had, dat hij dezulken, die van hunnc
hunne zonden afflafll1,
at11aan, en
" hun vertrouwcn
vertrouwen op CHRJSTUS
CURJSTOS Hellcn
Hellen zouden, hunne misdaden vcrgc.
vcrge.
" ven, en het eeuwig leven fchenken; doch de zooc1anigen,
zood~nigen, die onboetonboet.
" vaardig bleven, i1:raifen
HraiTen zou. DM
Dat het wijders Gode aangenaam wawa.
" re, dat
dnt alle mcnfchen
menfèhen zich bekeerden,
bekecnJeIJ , en,
CIl, tot de kennis der waar.
({at hij niemand daar" heid gekomen zijnde, daarbij bleven; doch dat
" toe dwong."
Hevig waren de twisten onder beider n:1t1hangcn
n;1l1hangen over deze ultëcn.
ujt~ell.
loopcnde
loopende gevoelens, welkc
welke nog een nieuw voedfel
voed[el omvingen door het
gerezen gerchil
gefchil over de voorheen vasrgefl:elde
vastgefl:elrle formulieren van
vau eenigeenig.
heid, waaromtrent
waarom treilt de vrienden van GOl\JARlTS
GO~IAr,l'S beweerden, dat ARl\Jl·
AR~!I·
NIUS van dezelve nfweek;
NIUS
afweek; terwijl deze daarentegen oordeelde, dat
beider gevoelens met de formulieren niet gevoegelijk konden worden
laatfie dus een
eenee herziening llOOdig
noodig hadden. De
overeengebragt , en de laatHe
Qvereengebragt,
algemeene fiaten bewilligden wel in 1606, in eene algemeene fynode
tot dat einde; doch de aanhangers van GmlARus
GmlARUS verklaarden zich
i1:aten
en van Hollfmd,
Holland, ziende, dat de verdeeldverdeeld.
llier
hier tegen,
regen, zoodat de fiat
ARl\IINIUS, beflobelloheden meer en meer veld wonnen, op verzoek van ARMINIUS,
teil , om Gonl1'.n.us
ten,
GO:llAlèUS en hem voor den 110ogen raad te hooren. Dit ge.
fchiedde in Wimcrm.
Winterm. 1608, en andermaal in Oogstm. des volgenden
jaars,
iaars, in de vergadering van de Haten van Ho/land, en wel in tegenwoordigheid
~voordighcid van 4 predikanten. Dan deze pogingen tot bevredibevredi.
ging hadden geen gevolg.
Ondertusfchen fchoot de verdeeldheid meer en meer wortel, en
OndermsCchen
b:JrSte
bars
te eerlang tot openbare beroerte uit, inzonderheid te Alkmaar,
waar de klasfis 5 predikanten in hunnen dienst Cchorschte,
fchorschte, omdat
onderteekening te verklaren, dat de belijdenis en
zij weigerden bij onderteekeninfj
kathechismus
kathcchisl1l11S in allen deele overeenkwamen met de Heilige Schrift.
be110ten de Relllonjlranten,
Remonflranten, die hier en daar veel leed, uit
Intuslèhen
IntlJs[chen befloten
hoofde hunner gevoelens, verduren moesten, en van vele hatelUk.
hatelijk.
inleveren eener Remonjlrantie
Remonflrantie
heden betigt werden, in 1610 tot het inlevcren
aan 's lailds
lands fiaten,
Haten, waarin zij hunne gevoelens, over de betwiste
llukken,
nukken, in de volgende 5 punten openlegdcn:
openlegden: I. "dat God van
" eeuwigheid beflotcn
bellotcn had, dezulken, die door zijne genade in JEZUS
"CHRISTUS zouden gelooven,
geloovel1, en in geloof en gehoorzaamheid,
"tot den einde toe, volharden,
vol barden , te verkiezen ten eeuwigen Ie.
Ie~
" ven, en de ongeloovigcn
onge!oovige-n en onbekeerden te verwerpen ter eeu"wige verdoemenis; 2. dat CHRISTUS voor allen gefl:orven
geit or ven
" was, in dien zin nogtans, dat alleen de gcloovigell,
geloovigcn, dadedade.
" lijk, door zijnen dood verzoend werden;
werdcn; 3. dat de 1I1ensch
mensch
" het zaligmakend geloof niet had uit zich zelven , noch uit zijnen
zijncn
,~ vrijen wil, maar
Illaar d:lartoe
daartoe Gods genade Ïtu
Ïln CHRISTUS behoefde; 4.
,
"" dat deze genade het bc~iIJ,
begiJ), de voortgnlJg
voortgang en voltrckkillg
voltrekking van
vall ,s menmcnrehen
" Cchcn
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"fChCI1
" fCllen zaligheid was, e;l
e:J al het goede daaraan
daarnan moe>t
moest ,,'orden
,,,orden tocgctDcgczij echter niet ollwederfhndclijk
ollwcdcrftandclijk werkte; 5.
" H:hrcvcn;
ü:!Jrcvcn; doch dat zjj
" dat Gods {';cnadc
genade (icn
dca geloo\'i;:;en
geloovig-en genoegzame kracht gaf, om het

overwinn::!]; maar of zij die genade niet konden
" booze
boozc te kunnen ovcrwinne:J;
\'erliezen, z0l1de
zOlHlc inder
mder moeten onderzocht worden, eer zij dit
" yerliezen,
leeren:"
:" verklarende nader_
nader" met volle verzekering zouden durven leeren
hand oll~trcnt dit laatile
laatllc pUnt,
pnl1t, "dat
"ebt een wa?,r
wa~r geloovige, door eigen
" CcllUld,
Cc1mld, van God
Goc! g.:hcel
g~hccl kon afwijken, en
el1 het geloof verliezen."
Hij
Bij deze
dac Remonnrantic
Remonltrantic verzochten zij tevens, om in eene wettige en vrije
r,::der gehoord
geboord te worden, of dat
d,lt men, zoo dit niet konde geSynode G"dcr
fcbiedcn,
fchiedelJ, intusCchcn, db,nder
elkander broederlijk zou verdragen, waartoe zij
vnn hnnnen kam
kant over genegen betoonden.
zich van
ol1derCcbeiden waren
wnren [eden
fiaten van
Ceden de pogingen der 11aten
Vele en onderCcbeiden
llû!!(wd, om partijen te bevredigen; doch de aanhangers
a~llhangers van COMAGOl\lA1Jr;!land,
RUS leverden bij hen in 1610 eene Contra-remonjlrantie
Contra-remofljlrtmtie in, (waarRVS
naar zij Contra-remO?lftrantcn
Contra-re IllDrljlrantetl genoemd werden,) en verkozen niet,
llaaf
om zich naar het merkwaardig befluit
beflnit van opgenoemde 11aten,
nat en , van
geHeld, te
re gedragen
Louwm. 1613, door den beroemden m: GROOT gefl:eld,
(*) Ons be!1ek
benek gedoogt niet, om
0111 alle de verdere heilIooze
hcillooze gevol.
gevol_
gen, buitendien ook te over bekend, welke deze godsdienstige
fe den hndden,
hadden, hier op te teekenen. Gl?nocg
twisten Ceden
Genoeg is het, dat
en door de Contra·remo!1.
Comra·remO!lde fcheuring langs hoe grooter werd, ell
Hranten , on der ::nderen,
anderen, te ./1mfterdam,
/Jmjlerdam, door hunne predikanten hei.
flrantell
melijke bijeenkomsten gehouden werden, in eene
cc ne van welke men in
il~
Louwrn.
Louwm. 1617 befloot,
benoot , om geene kerkelijke eenigheid
ecnigheid met de Relllonl1ranten meer te onderhouden; waarop zich ecnigc
lllon!1ranten
ecnige maanden later
vcrCcheidcnc
ycrfcheidcnc Comra-rell1ol1flramCcbe
Comra-remonfhamfche leeraars
Iceraars)) in eene
eelJe bijeenkomst in
's
'5 IIage,
//age, verbonden tot verdediging van hetgeen zij
zjj voor de zuiveRemonllr:U1tcn, en tevens vastflelden,
re leer hielden tegen de Remon(lr:UJten,
vastaelden. dat
re houden, die de Remonfl:ranten
Remonfl:ralltCll
men alleen die voor broeders had te
en Remon!1:ramsgezinden
Re1l10n!hantsgezindcl1 voor valCche leeraars
leer aars verklaardcn.
verklaanh:l1. Soorrge.,
Soortge.
·lijke
-lijke vergaderingen hield men feden in verfchcidene
vcrfchcidcne !leden,
Hencn, en ook
de Rel110n
Remon flranten
aramen deden hetzelfde, en verbonden zich eerlang in
's Hage
/lage nader aan elkander; Hellende
fl:ellende zekere punten van eenigheid
dIe zij door de predikanten, die aan hunne zijde waren, lieren
op, die
tcekenen,
teekenen.
Ccheuring van beide partijen nog niet zeer openTot hiertoe was de fcheuring
tot openbare afzondering, inzonlijk geCchiedt; doch IJU
nu kwam men tot
'5 Hage
/lage van de ldoos.
derheid [edert
federt de Contra.remonfl:ranten zich in 's
tcrkerk, en ook op andere plaatCen
plaat fen van de kerken meester maakten.
tcr1:erk,
Om de wond te heelen, bcwerk!1elligde
bcwerkllelligde men eindelijk eene NationaNationa.
Üm
Slagtm. 1618 te Dordrecht bijeenkwam, doch wel_
wel.
le [ynode,
fynode, in S1;]gt111.
ke voor de Rel11onftrnnten,
Remonllrmlten, die men als gedaagden in dezelve toe.
all11<èd<è ongunstig ~lliep.
~jJiep. Zij werden !ltet
niet alleen buiten dezelve
liet, almcde
D 5
ge.
gel\Jen ",,,dt
v;Gdt dit
"ir o,;]ni:
ilJ
(*) l\lcn
u,;]ui: in
l:lbdz.
Bl~dz. 63.

\YAGENAAR,
\YAGE1U,\R,

l'(/derlal1tlsche 11i,/ol'ie,
llitlDrie, deel X,
V(/derlal/dsche
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gezet, nl:Wr
manr zelf. bij een beOuit
bel1uit veroordeeld, welk vonnis naderhand door de algemeene fiaten werd bekrachtigd. Sedert namen de
vervolgingen dcr
der Remonflramen
Rcmon!l:ranten meer en meer toe. De weigering
van ecnigen
celligen hunner predikanten, om zekere dus genoemde akte van
jlilftand te ondencckenen,
onderteekenen , waarbij zij beloofden, zich van prediken
jlilfland
te zullen onthouden, haalden hun een vonnis van ballingCchap
ballingfchap buiten
de vereenigde gewesten en het gebied der algemeene fiaten
fiat en op den
hals, waarbij nog kwam een fireng verbod aan anderen, die men
van hunnen dienst ontzet
ontZet had, om openlijke of heimelijke vergaderingen
van de Remollfl:ranten
Remollfl:ran tcn bij te WOner..
wonen. Bij de gebannen predikanten,
(!ie zich te Waalwijk,
WaalwiJk, in BI'aband,
Braband , ophielden, voegden zich
zieh eerlang
die
velen van hunne gezindheid, weshalve men eene vergadering te dntAntwerpen
wcrpen belegde, om orde op de heimelijke bediening der vaderlandfche gemeenren
gemeemen te fiellen,
fieIIen, hetgeen wel door velen met groote vrijCche
fl:aan kwam.
moedigheid verrigt werd, doch ook aan fommigen duur te !l:aan
Eindelijk namen de zaken der Remon1tranten,
Remollllranten, toen, na den dood
van prins MAURITS
MAURJTS , zijn broeder FREDERIK HENDRIK
HENDRl\{ het fiadhouderlijk
lij k bewind aanvaard had, een' gunfliger
gun!l:iger keer. Hij liet toe, dat zij op
onderCcheidene plaatfen
plaat[en meer openlijk vergaderden, zonder ooit te drinonder[cheidene
gen op de uitvoering der plakaten, hetgeen, gevoegd bij de meerdere
Amfl:erdam[che regering, in het jaar 1630 ten gevolge
gematigdheid der Amflerdamfche
had, dat zij in <!ie
die aad
Had op de keizersgracht een huis kochten, en tot
e~lle
e~ne openbare godsdienstige vergaderplaats in gereedheid bragten.
EPISCOPIUS,
EPISCOPlUS, een der gebannene, doch nu wedergekeerde, predikanten
hield er de eerfte leeneden,
leerreden , en werd tevens de eerCte
cerfte Hoogleeraar
aan de kweekfchool, welke in 1634 te Amflcrdam
Amflerdam door de Remonte vei[tranten werd opgerigt: eene
ecne ftichting , die zij thans ZOo veel le
beiluit van
liger konden ondernemen, alzoo de vroedfchap, bij een befluit
Herlstm. 1631, het vernieuwen en uitvoeren der plakaten ~egen hen
voor onbeflaanbaar
onbeüaanbaar met de rust der ftad verklaard had. - In andere fee.
Cte.
den en gewesten duurde het langer, dan in Amflerdam
Amfterdam , eer de Re.
Relllonftranten
monflranten hunnen godsdienst ongertoord
ongeftoord konden uitoefenen: zelfs
vrucbteloodeed de Noord-Hollandsche fynode nog, in 1655, eene vruchtelooze poging, om het kweekCchooJ
kweekfchoo~ te weren, hetwelk feden in bloei
EPJSCOPlUS, heb"
meer en meer toenam. Behalve de reeds genoemde EPISCOPlUS,
ben CURCELLEUS, LmmORG
LIMBORG en DRlBERGEN,
DRIBERGEN, door hunne fchriften,
eel1en beroemden naam verworven. Ook zijn }OANNES CLERICUS en
eenen
WETSTEIN,
WETSTEJN, Hoogleeraren in de wijsbegeerte, bij ieder bekend, en
is ABRAHAM AREND VAN DER MEERSCH, eerst Hoogleeraar in de
wijsbegeerte, en naderhand in de godgeleerdheid, nog bij velen.
velen,
wegens zijne geleerdheid, in groote achting.
REMSCHEID. Ecn
Een dorp en kerfpel ,in het hertogdom Berg,
tegenwoordig tot Dus/e!dorps regerings.distrikt van de PruisfiCche
Pruisüfche proIaeef en Berg behoorende. Het dorp zelf bevat l1echts
ilechts
vincie
viucie Gulik, Kleef
omtrent 100
100 huizen; doch het kerCpel,
kerfpel , hetgeen tllsfchen
tusfchen de !!2 en 3
uur in den omtrek bevat, telt 6,000
6,000 bewoners, heeft tus[chen
tusfchen de
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en 60 landhoeven , en omtrent 90 handelhuizen
handelhllizen,, waarvan fommi_
fabrijkcn hebben van
ge aanzienlijke fabrijken
vall zeisfen , zagen en andere, voor
plantages, gefchiktegcreedfchappen, die zelfs in groote menigte naar
vo;kplamingen verzonden worden; terwijl anderen
de West-Indifche vo;kplantingen
de Doodige
noodige werktuigen voor de ijzerfmederijen en fiaal-fabrijkenvervaardigen, en binnen. en buitenlands verzenden. In den omtrek van
3 uur van dit dorp vindt men 45 ijzerfmederijen, die alle foorten
van ijzerwaren voor den fcheepsbouw vervaardigen, en bovendien
800 artikelen van fnij- en andere werktuigen leveren. Voor den omla millioen
wentelings-oorlog werden hier jaarlijks tllsfchen
tusfchen de 9 en 10
ijzer verkocht. De Remfcheider waren worden naar alle oorden der
wereld verzonden, en vele kooplieden drijven mede eenen aanzienlij.
ken handel in Duitrche
Duitrcbe en vreemde fabrijkgoederen. Het getal del'
zeisfen , welke jaarlijks te Remfcheid vervaar.iigd, en naar Frankrijk
Portugal, Spanje, Rusland, Amerika enz. verzonden worden, beo
bedraagt gewoonlijk 400,000 fluks.
fl:llks. Voor.
Voor het overige is dit kerfpel
hontsarm aan natuurlijke voortbrengfels, en moeten het ijzer)
ijzer, !l:aal.
fiaal. houtsJwlen,
kolen, en andere voorwerpen, tot de· fabrijken noorlig, door andere
landen en plaatren geleverd worden •
. REMUS. (Zie: ROMULUS.)
RENDIER. (Het) (Cm'is T(/1'{mdus LINN.) Dit dier he.
he·.hoort onder het geilacht
geflacht der herten,
henen, heeft lange, ongetakte, rol.
:ronde
:fonde hoornen,· welker toppen eenigennate handvormig zijn; neer.
Jlangende maan haren aan de keel, en, wat zijne nitwendige
uitwendige: gedaante
zamenHel betreft, zeer veel overeenkomst
,en inwendig zamenllel
overeenkoms( met het gewone herr.
hert. Hetzelve is bijna even groot, doch lager
WODe
lager op de poo
pao •
.teil; zijn haar is veel langer en digter clan bij alle de andere herten.
..ten;
[oorten
[oonen;; zijne kleur ver[chilt naar het jaargetij; zijne ooren zijn veel
langer, dan die van het hert; zijne hoeven zijn dik, hetgeen aan hetzelve,
.bij het loopen zeer vele vastheid geeft: zelfs op het gladlle ijs loopt
lpet,
,pet, hoewel zwaar beladen, .met de grootfte fhelheid.
fnelheid. .Het wijf.
je van het Rendier Is met hoornen gewapend, echter korter dan die
Nan het mannetje, het welk bij het gewone hert het gevál
gevá\ niet is.
"Bij het wijfje van het Rendier wordt het uitbotten der hoornen
henen-roorten, niet verhinQerd.
:door de castratie , gel~ik bij andere herren,foorten,
De wilde Rendieren leven bij onnoemelijke troepen in bet Noor.
;den van Amerika. Men ziet jaarlijks een getal van 8 à 10,000 van
,het Zuiden naar het Noorden trekken, die in Lentem.
Lemem. door de Moskieten uit de bosfcijen
bosfchen gejaagd worden. Het wijfje werpt: hare jon,gen in Zomerm. in de verafge\.egenfte
verafgeJ.egenfte fchuilhoeken, wanneer zij ook
hunne hoornen verl~zen. Zij worden door viervoetige vleesch-eten_
vosfen. In den Herfst
de dieren vervolgd, vooral door wolven en vosten.
keeren zij met hunne jongen naar het Zuiden terug~ Het wijfje
tlraagt
l1ecIJts één jong. De manpetjes
tiraagt 8 maanden, en werpt ilechts
mauJ:letJes zijn
ze~r l1loeijelijk
moeijelijk te temmen, en, over het algemeen, is het tamme
zeer
Rendier zfiergcnegen
uergenegen tot zijnen vorigen wilden [tQat.
ftQat. Zij eten
wei.
50
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weinig, vergenoegen zich met boom-knoppen, en lederachtige mosmee het naar hen genoemde Rendieren-mos, (Lid/en
(Lh-hen
[aorten,
[oorten • vooral met
1"a71giferil1ltS
uJlJgiferinus LINN.) hetwelk weinig voed [el
fel bevat en doo, hun uit
IIen Cneeuw
[Geeuw wordt opgedolven.
~l~n
Het Rendier leefc
leeft in een' tammen [raat
fraat ongeveer 15 jaar, en het
is waarCchijnlijk,
waarfchi.inlijk, dat hetzelve in een' wilden Ctaat
ftaat :ó
25 tot 30 jaar oud
wordë.
hoeven en
warde. Bij het loopen maakt het Rendier, door zijne hO<:'1en
fterk geluid, dat de wilde dieren er door gelokt
geledingen een zoo üerk
worden, waar tegen het Rendier zich zeer wel weet te verdedigen.
Dij de Laplanders, zegt PENNANT, vervult het Rendier de plaats
Bij
van de koe, het [chaup,
fchaap, en de geit. Dit onfchuldige
onCchuldige volk [maakt,
fmaakt,
koudell hemel, het aangename van het herderszelfs onder hunnen konden
leven. lIet
Het heeft dit dier uit den wilden üaat
fLaat genomen, en hetzelve aangebragt en gevormd tot allerlei nuttige einden. De Laplander
venrezelt
verrrezelt zijne troepen Rendieren, even als onze herders in den Zome; hunne kudde fchapen, tot op de toppen der Alpen en de oe.
oevers zijner heldere rivieren, en meeren. Hij is bekend met alles wat
tot de melkerij behoort; melkt het Rendier en maakt van de melk
,,'oede
''-oede kaas. Hij gewent het aan de nede, en befchouwt dit dier als
;ijnen
~ijnen grootaen
grootilen [chat,
fchat, dien hij met de meeste zorgvuldigheid bewaakt.
De grove Samojeed befchouwt dit nuttige dier niet anders dan als
gefchikt, om met hem de wilde Rendieren te jagen, die
een trekdier, geCchikt,
hij alleen doodt om de vellen, het zij tot zijne eigene kleeding, of om
er zijne woning mede te dekken. Hij is onbekend met
mee de :langena.
aangename melk van hec
het Rendier, en deszelfs voonbrengfelen;
voortbrengCelen ; tot zijn
voed[el verkiest hij de ingewanden van dieren, of het half bedorve.
ne vleesch van een paard, os, of fchaap, hetwelk hij dood gevonden heeft. Op dezelfde lijn als de Samojeden kan men de bewoners
van Kamfchatka plant[en.
plamfen. Zij onderhouden
onderhonden onnoemelijke troepen van
deze dieren, zelfs hebben de,
de. rijkaen
rijkf1:en er menigmaal 10,000 à 12,000,
Oagten, uitgenomen
en zijn zoo gierig, dat zij er niet één zouden ilagten,
diegenen, die om het vel gedood worden, als een tak van koophat'l.
koophat'ldel met hunne naburen. Menigmaal vergenoegen zij zich met het
vlees eh v.an
vlecsch
V~n die, welke doór
door ziekte of eenig ander toeval omhUIJne fleden;
neden;
komen. Zij gebruiken het Rendier tot trekken voor hunne
[pannen er twee voor ieder, en deze dieren kUllnen
kunnen op één dag 159
wersten of II2
Il2 EngelCche
Engelfche mijlen afleggen. Bij de Eskimo's en
Groenlanders wordt het Rendier zelfs Iliet
niet eens tot trekken gebruikt.
Hun element is het water en hunne jagt die der zeehonden. Het
1èhijllt,
[chijm, als of zij geen ander dier weten te temmen
tel11me"n dan den hond.
v~jandrchap met alle de overige diereiJ.
diere;}. Het vleesch van
Zij zijn in "Uand!èhap
het Rendier, hetwelk zij op de jagt gedood hebben, wordt door
raauw, gedroogd of gerookt, met mos gegeten. De jagers, door
hUll raamv,
vennoeUenis ui[geput, drinken het verfche bloed van het Rendier,
vennoeijenis
en menigmaal eeten zij gulzig, wat in de maag van dit dier bevat
is. Behalve het opgenoemde nut, hetwelk het Rendier deze Noorde-
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hoorllen allerlei
delijke volken toebrengt, maken zij nog uit deszelfs hoornen
huisraad; uit de beenderen naalden, uit de zenuwen garen, en zelfs
van de pisblaas zakken en flesfchen; uit de huid bereiden zij Ideehedekken met dezelve hunne Deden
fleden en tenten.
deren en bedekken
De Karavanen der Laplanders zijn zamengell:eld
zamengefl:eld uit eene lange r-:i
rei
fleden, waarvan elk door een Rendier getrokken wordt, en de een
Deden,
aan den anderen is vastgemaakt tot een getal van 40, die allen hetzelr.
de kleine fpoor volgen, hetwelk de eerfte gemaakt heeft. Een La!,.
Laf'lander te voet leidt het eerCte
eer[te Rendier. Hij is zeer rijk, wanneer hij
tander
flechts honderd bezit, wordt weiwei.
duizend Rendieren bezit. Die er Deches
g.eteld, en hij wordt voor arm gehouden, die nog minder dan
nig geteld,
honderd dezer dieren heeft.
hor.
Het Rendier wordt menigmaal geplaagd door eene foort van 1101"Rendiers-horzel (Oestrus Taraftdi)
Tarandi) noemt. Het
zeI, welken men de Rendiel"S-horzel
die.
wijfje dezer infekten legt hare eitjes in de huid dezer levende diedan eene foort van fontanel
fol1tllnel of bobbel omftaat,
ontftaat,
ren, waardoor als d~11
ollthoudt en geneert. Ook heeft het Renin welke het masker zich onthoudt
dier veel van de Moskietel1 te lijden. Tot voorbehoedmiddel dezer
drijven.
infekten, waarvan een klein getal duizenden op de vlugt zou drijven,
gebruiken de Laplanders den rook van pijnboomen en anderen, die zij
verbranden, en waarin het Rendier langen tijd geplaatst wordt.
RENEGAAT. Dit woord beteekent zoo veel als een afvallige,
iemand die zijne godsdienstige belijdenis verzaakt. Men geeft dien
het algemeel! , aan die Christenen, welke tot het Heiden.
naam, over hec
dom, doch inzonderheid aan de zoodanige ,die tot den Mahome.
lVIahome.
daanfchen
-godsdienst overgaan. De gevallen, waarin de hatllendaarhatflel1daar.
daanfchengodsdienst
toe gedwongen worden, (offchoon de Turken nog niet geheel van
bekeeringszucht zijn vrij te pleiten) zijn zeldzamer dan voorheen; doch
daarentegen gebeurt het zoo veel te meer, dat Christenen uit eigen
aandrift, en overgehaald door de voordeel en , welke de afvalligen,
bij deze verandering van godsdienst, ten deel vallen, het Islamismll$
Islamismu:;
omhelzen; want een ieder, die geen Muzelman is, moet, vooreerst,
de Chat"f1dsch,
CharmJsch, dat is een jaarlijksch hoofdgeld, van I tot 44- ZechiZeehinen, betalen, waarvan alleen de vrouwen, de vreemde gezanten, de
fiaan, bevrijd zijn;
confuls, en die onder de befcherming van dezen Haan,
ten anderen is hij ten aanzien van burgerlijke vrijheid zeer bepaald,
kan veel bezwaarlijker
bezwaarl~jker dan een Muzelman regt verkrijgen, en mag;
mag,
eindelijk, hetgeen inzonderheid in aanmerking komt, op geene openbare ambten en waardigheden eenigen aanfpraak maken.
maken •. Het laatlle
laatfle
lijdt.
lijdt, nogtans, in Moldavië, Wallachifen
Watlaehifen en Griekenland
Grieket1land eenige
geringe uitzondering. Om mI met de Mahomedanen gelijke regten
te
ce genieten, gaan vele Christenen tot hunnen godsdienst over: een
Ilap,
flap, die niet alleen tot het verkrijgen dezer regten , maar ook tot
aanzienlijke rijkdommen en eerposten leidt. Ondertusfchen
Ondercusfchell heeft men
het aan deze onzuivere beginfels toe ~e fchrijven.
fchrijven, dat de Turken, eu
en
de bewoners van bet zoogelloemde
zoogeuoelllde Barharyen
Baróarycn in dfrika,
Afrika, de hraafbraaf·
.heid

REN I. (G.)
heid en getrouwheid dezer Renegaten veelal wantrouwen; en, in d~
daad, men kan ook niet ontkennen, dat onder hen meer Ilechte
f1ecllte dan
achtenswaardige
:Ichtenswaardige menichcn
men/den gevonden worden, en de meesten die verachting ten
teu volle vedienen, waarmede hunne nieuwe geloofsbroeders
hen behandelen.
(Gl'lDo) een der berQ(~mdl1e
RENI, (GVIDO)
beroemdl1e ltaliaanlche
Italiaanfche [childers
fchildcrs der
17de
eerl1eonderwijs in zijne geboorteltad
geboorteflad BoBo·
t7de eeuw, welke zijn eerfteonderwijs
logna, genoot, bij den toenmaals hooggefchatten,
hoogge[chatten, Nedcrlandfchcn
Nederlandfchcn fchillchiIDIONYSIUS CALVART,
CALV,~RT, die aldaar eene
ce ne [cbooi
kuns.
der, DlONYSIUS
ièhoo! voor jonge kunstenaars had opgerigt, waaruit de grootHe
groot!le meesters van dien tijd zijn
voortgekomen. Ondertusfchen hadden de CARACCI'S in Bologna
Bo!ogl1a eene
fchool gevormd, welke met die van CALVf\RT
CALVART wedijverde, en waar.
zijnde, overging. Hier gaf bij eerlang gelegele.
toe RENI, 20 jaar oud zUnde,
genheid, om zijn talent
t~lent en fireven
l1reven naar iets buitengewoons te bewonderen; doch hij verliet ook deze fchool,
lehool, na verloop van eenigell
eenigen
tijd, weder; begaf zich, met .22 zijner medefcholieren, DOMENIcm.
DOMENICHI.
NO en ALBANI, naar Rome, om
0111 aldaar met eigene oogen de kunstfchatten te bezigtigen; begon nu in de manier van CARAVAGGlO te
m'beiden, en behaalde eerlang zoo veel roem, dat de kardinaal BORGllEZr:
HEZE hem, voor de kerk de/le
de!fe tre Fontane
FOlJtane , een fchilderfiuk,
fchilderftuk, de
Krttifigil1g van den
dm heiligen
heilige:z PETRUS, en PAUL V
V het verfie.en
Krui[iging
verfieren van
eene kapel op 1110fJte
M01Jte Cava!!o,
Cava!fo, met tooneelen uit het leven van
MARIA,
MARIA ,opdroeg,
opdroeg, welk laatl1e
laat!1:e hij zoo zeer naar het genoegen van
den heiligen vader uitvoerde, dat deze hem vervolgens ook de [ehilfchilderf1ukken voor eene andere kapel in St. Jl1aria
deraukken
l11aria Maggiore toeverzulk eene menigte beaellingen
bell:elIingen ontving.
trouwde, en hij eerlang zu1k
!laat was, om ze allenit
alle uit te voeren. Onder de regerege.
dat hij buiten aaat
URBANUS VII geraakte hij
bij met diens betaalmeester, den
ring van URIlANUS
eenflags Rome, en keerde naar
kardinaal SPINOLA, in onmin; verliet eenilags
Bologl1a
Bo!og/za terug, alwaar hij reeds voor het huis Vf<l1
van SAMPIERI
S,nlPIERI zijnen
heiligen PETRUS en PAVLUS, doch voor de DominikanerDominikaner. kerk den
bad, om
0111 de kapel
Kindermoord gefchilderd, en juist ten oogmerk had,
van dezen heiligen met fcbilderfrllkken
fchilderlhlkken te verfieren
verGeren , toen hij naar
Rome werd terug geroepen, met eerbewijzen overladen, en door den
paus op het minzaamst omvangen werd. Nieuwe onaangenaamheden,
echter, deden hem andermaal beiluiten,
beflniten, om naar· Bolog12a
Bo!ogna weder te
keeren, al
alwaar
waar h~i de bovengenoemde kapel voltooide, en fchoone
JJledica:;ti , eene Heme/J'aart
Hemeh'aart ~'all
van MARIA
beelden voor de kerk de 1I1edica~ti
voor Napels, en eene menigte andere fiukken
!lukken zoo voor zijn vader.
vadcr~
land als andere landen, doch inzonderheid voor Rome, fchilderde.
Onder dezen verdienen de volgende met onderfcheiding genoemd te
worden: een heilige lVIICHAEL
MICHAEL voor de bpuc~inen;
bpucijnen; de gefchiedenis
van den heiligen BENEDICTUS voor het klooster S~. MICHELE te
Vosco;
17osco; HELENA·
HELENA en PARIS voot
voor den l{Oning
koning van Spanje; Tool1ee/m
Tool2eelm uit
lIet
het leven van HERKULES,
HERKULES) de heilige SEBASTIAAN ,J een Eet:!
Eet:? homo en
eenige MAGDALENA'S
MAGDALF:N1\'S,, die het IDtlzeUlll
mnzeum te Pafi/shezit;
ParijJbezit; een CHRIS.
CHRIS-
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Tus-knaap, op !tet
het kruis flapende, eene MAGDALENA,
lVIAGDALENA, een JOHANNES
JOHANNES de
Dooper (welk laari1e
laat!le fiuk uit zijne ceri1e
cerf1:e manier is), in de keizerlijke
gallerij in lVeenen voorhanden; eene acmbirldillg
atmbirldillfl der Herders, eene CUACHARITAS en lVfAGDALE.NA,
lVfAGDALENA, inde Lichten{leinjèhe
Lichtenfleinfche verzameling aanwezig;
fchoonfle flukken, in de koninklijke
eene Hemelvaart, een zijner fchoonflc
1Vlunchen; te vinden; een Eece
Ecce Homo, een JOHANNIS de
gallerij te lllunchen;
Eva;ige!ist,
Eyangelist ,de
de heilige BRUNO en eene Fortuna, in lIftmchcn
Jlftmchen berusEcce homo; CHRISTUS, die aan MARL'\.
lVI.\RI . \ verfchijnt; eene
tende; een Ecee
1I1adonna,
Madonna, van heiligen omgeven; NINUS en SE.~lIRAMlS;
SEi\lIRAMlS; een kleine
BACCHUS en eene VE.NUS,
VENUS, in de gallerij te Dresden voorhanden. GUIDO RENI had reeds te Rome eene eigene fehool
fchool opgerigt, en dezelve in Bologl1f1
Bologl1a zoover uitgebreid, dat men het getal zijner leerlingen op 200
200 fehat, onder welke bijzonder uitmunten: GurDO CONSIEGI,
SlEG!, SIMONE CANTARINJ PESAREZE, FRANCESCO RIcm, ANDRE
ANDREAA SIRENI, GIOVANNI SEMENTI en G. BAT. BOLOGNINI. ZUne
Zijne ongelukkige neiging tot het fpel, waaraan hij niet alleen veel tijd, maar ook
verbazende geldfommen verrpilde,
verfpilde , deed hem op het
hct laatst met overhaasting arbeiden> waardoor zijne fiukken veel van derzelver waarde
groot. dat hij,
hij. om zich
verloren; en dikwijls was de nood zoo groot,
levensonderhoud te verfehaffen,
verfchaffen, heimelijk fchilder!1ukken
fchilderflukken voor ee.
nen geringen prijs ten verkoop aanbood, waarvoor hij anders aanzienlijke rommen
fommen zonde
zoude gemaakt hebben. Hij viel door zijn aanhoudend
geld gebrek ook dikwijls in de handen van onbarmhartige fchuldei_
fchers. die hem ten laatfle zoo fierk drongen, dat hij in ce ne foort
fchers,
van zw~,annoedigheid
zw~,armoedigheid verviel, welke door eene
eenc kwaadaardige koorts
gevolgd werd, die in
ia I642 een einde aan zijn leven maakte. Hij
Hîj
werd te Bologna in de kerk van St. DO~lINICO
DO~1JNICO begraven.
Roomseh-Katholijke kerk eene
ecne
REQUIEM. ZOO noemt men inde Roomsch-Katholijke
zielmis. welke voor eenen afgeflorvenen
afgeflorvelJell gehot!:..
plegtige muzijkale zielmis,
ei; enz. beden wordt, en met de woorden: Requiem aeternam dona eis
groot1l:e meesterftukken
meester Hukken van deze foort is het Requiel"
Requiem
gint. Een der grootfle
van den onfierfelijken
onfl:erfelijken MOZART. Ook die van }OMELLI en WINTER
zijn beroemd.
RESONANS. Is de voortduring van eenen
cenen klank, welke of door
de aanhoudende trillingen
trilliugen der fnnren
fnaren van een fpeeltuig. of ook wel
door de terugkaatfing van den toon tegen de wanden van een geluid.
ge.
gevend ligehaam, waartegen de toon fiuit, wordt te weeg geRe[ol1ans-bodem aan fnaarfpeeltuigen, zoo als klavier, vibragt. De Re!oncms-bodem
001, guit ar cnz. is hierom van veel belang en invloed op den klank
dennenhout,, hetgeen volderzelve.
der
zelve. Men maakt die gewoonlijk van dennenhom
komen droog en glad
gll1d zijn
zjjn moet, want de geringfie
geringfl:e fcheur
feheur of befcha.
diging van denzelven verandert of bederft den toon van het fpeeltuig.
Men heeft voor ettelijke jaren in Engeland de proef genomen, om
Forte.pial1o·s enz., in plaats van hom,
hout, (het.
de Refonans-bodems aan Forte.pirJl1o's
geen dikwijls l110eijeiijk
moeijeiijk van de vereischte
vereisehte deugdelijkheid te krijgcn
krijgen
is, en door de noodige dunheid ligtelijk befchadigd
befchadigd· wordt) van
Zwaar
zwaar
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w vervaardigen; doch men heen: daardoor
daardoo!' de vcr.
zwaar perkament te
langde uitwerking
uit\Verkin::; niet te weeg
\Veeg gebragt
gebrngt,• cn
en is het,
hct, zoo veel ons beoekend is, bU
bij de genomene proef gebleven.
Ond::!' dien naam
mam zijn de bijdragen beRESPONS GELDEN. Ond~r
kcnd van de onderfcheidene
ondcrCchcidcne tongen, of mtien, waarin
waarjn de Maltheul"Mal/heul'kend
orde verdeeld was, en welke de priors derzelve
derzclve jaarljjks,
jaarlijks, van de inkom~ten
kOInsten hunner gezamenlijke
gezamenlUke kommanderijen
kOIl1l11anderijen en balijen, aan den groot.
grootmoestcn ter hand f1:ellen.
nellen. Ook geert
geeCc men den
meester te llialtha
jlJaJtha moesten
Refpomgcldm aan CclJattingell,
lèlwttingen, die t('ten
teek en van onderwernaam van Refpo1JSgcldm
11 teekel1
moeten betaald worden.
ping aan eenen oppergebieder moelen
RESPIJT-DAGEN. (Zie: DISCRETIE-DAGEN.)
fclJeidkundigen ter overRETORT is een vat, waarvan zich de Ccheidkundigel1
haling bedienen. lIet
IIet heeft
heen eene buik- kogel-vormige gedaante; is
van glas, metaal, kleiaarde enz. nadat zulks vereischt wordt, vcr.
vaardigd, en verlengd zich van boven in eenen hals, die zich ge.
vaIl 60 gr. kromt.
woonlijk onder eenen hoek van
(D2) Zoo noemen
IJo('men wij dat zintuig, waardoor wij de
REUK. (DE)
fijne
fiine uitvloeiCels
uitvloeiCeJs der
del' Iigchamen
ligchamen (dampen) gewaar
gelVaar worden. De teedere
teedef(~
huid, welke het
bet binl1enl1e
binnenl1e van den neus bekleedt, en waarin zich de
reukzenuw, die uit de heriens
herfens komt, verCpreidt,
verfpreidt, is het eigenlijk
-reukzenuw,
werktuig
de;:es zintuigs. De uitvlociicls,
uÏtvloeifcls, of riekende deelen der ligwerktllig dezes
nro0111cn te gelijk met de lucht, die door denl!enS
den t:ens wordt opchamen, l1roomen
getrokken, derwaarts, en raken in het binnelllle
binnclJ!1e der neus de zenuwen,
&e
(te wederom de ontvangene ind~ukken
indrukken tot de herCens
11erfens voortplanten,
wa,w zij in de zid de gewu3rwordil1gen
gcwanrwordingen veroorzaken. Het woord
waar
fij:lC uitvloeiiels
uitvloeircls der ligReuk beteekent , echter, ook iedere riekbare fijne
c1lamen zelv.e, welke ongelooîelijk
ongeloofelijk fijn zijn. Wr.nneer
W~.!1ncer men, b. v.
chal11en
de dagelijkfche
dagclijkfche ondervinding de 1110gelijkheici
mogelijkheici leert, ec.
ee·
waarvan de.
ne kamer van 18 voet lengte, van eene gdijke
gl'lijke breedte, en 10
JO vo~t
hoogte, en dus van 3,!24-0
3,!240 kubik
kubik: voet, dat is van 466,360 kubiklijneu, met de uitvloeiiels
nitvlociiels van
vaD ééne zoodunige
zoodanige lijn van
nn Lavendel.olie
Lnvendc1·olie
nen,
vervult (pmfu1JZeert)
(pmfzIIIICcrt) , en
cn men daarbij
dam'bij aanneemt, dac
dat in de ruimte
f1cchts 4-4 riekende deeltjes zweven,
z\veVen, dan zoude éévan ééne kubiklijn flechts
VRn
zoodanige lijn van olie in 1,866,240
1,866,240 riekende deeltjes verdeeld
11e zoodanitie
Wam;eer men
mei] een f1:uk
nuk amber vau
vaa 100 grein, op eene weeg.
worden. Wanneer
klcinfl:e geqeelte
gcc)eeltc van een grein merkelijk bewo.
fchaal, die door het kleinf1:e
gen wordt, in eene
cene kamer vrij hat
laat liggen,
liggell, dan zal dezelve, niette.
gcnfl:aandc de gefiadige
gel1adige toerlrooming
toeflrool11ing van de verCche
verfche buitenlucht,
genl1aande
riekbare
met de riek
bare uitvloeifels vervuld worden; en evenwel bemerkt
men, na verloop van 5 dagen, nog niet bet
het minfte
minuc verlies aan den
lijnheid harer uicvloeifels
uitvloejfe!s kan opmaken.
amber, waaruit men de fijnheid
EVERARD) werd in Slagtm. 1763
]763 te Haarlem,
REUVENS (JAN EVERARD)
den middelmatigen burgerlland, geboren. Omtrent
Omtrellt 7
uit ouders van delI
ZUne moeder, eene
ecne goede,
jaar oud zijnde, verloor hij .zijnen vader. Zijne
verfl:andige en
cn huisfelijke
huisCelijke vrouw, had noch kennis van zaken, noch
verl1::mdige
opvoediil:; tc
te geven,
middelen genoeg, om hem eene behoorlijke opvoediilL;
e11
en
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cn LOt
,Ot cenen
ccnell geleerden cc
te doen vormen. In zijlIc
zijne vroege jeugd
l(;erde hij naauwelijks
nannwelijks iets meer dan lezen, fchrijven,
lèhrijven, en dc
de gronden
leerde
godsdil:llst, en het ontbrak
o:ltbrak hl.:111
h~ll1 llict
llicc al!ccil
alleen aan onderwijs in
van den godsdienst,
vreemde t~lcil,
t~len, wetenCchnppclI
wetenlchappcn en kUllsten,
kunsten, lllaar
maar zelfs aan het onderrigt
in het rekenell,
rekl:llell, de aardrijkskunde
arrrdrijkskunde en gcfchiedcnis.
gcfchicdenis. In zijn udc
jaar kwam hij op de LatijnCche
Latijnfche [c!100!
fcllOO! in zijne g~boortcftad,
geboorte Had , en
werd reeds in 1778, met allen lof, tot dc
de akademie bevorderd. Nog
No;
wordende, om de Hooge [chool
te jong geoordeeld wordende.
fcllOOI te betreden,
werkte hij een jaar lang op het kantoor
bntoor vno
van een' kundigen Notaris
vertrok niet voor hN
het najaar van 1779 naar Leifden.
Leijden.
te Haarlem, en venrok
Daar het
hN hem aan eelle
eene behoorlijke leiding ontbrak in het uitkiezen
der noodige kollegien,
kollegicn, om zijne lettcwcf(!ningen
letteroefeningen regelmatig aan te
vangen en
cn voort te zetten, zoo betrad men mct
met hem eenen vcrkeerverkeervoorbereiding, terll:ond
terrrond
den weg, door hem, zonder de vereischte voorbcreiding,
aan
uall dc
de regtsgcleerde
regts,;elecrde les[cn
Iesfen te doen bcginncn.
beginnen. De vriendfchap
vriclldfchap cn
e1l
goede raad van den Hoog!eeranr
Hoogleeranr VOORDA
VooaDA bragten hcm
hem op het rcgte
regte
fpoor, en nu begon hij de lesCen
les fen van RUIINKENlUS
RUHNKE.NlUS over SUETONIUS.
SUETONlUS,
van VALKENAAR over het Gricksch,
Grieksch, van D. VAN DE WUNPERSSE ovcr
de redeneerkunde, en van ALLE;lIAND
ALLE;\1!ii'W over de Namurkundige
Nnmurkundige wetenfchappen te hOOl'en.
hooreo. De oefening van hct
het Grieksch echter moest hij
Latijnfche fcl1001
fchool niet
laten varen;
varen:, ?:evoelende,
gevoelende , dat hij daarin op de Latijn[che
verdcrcl1
genocg
genoeg onderleid was; doch het Latijn bleef hij in zijnen verdcren
leeftijd, voor eigen genoegen en
cn uit[panning,
uicfp~nning, door hct
het lezen van
V:ln
de beste gefchiedCchrijvers
cn dichters,
gefchiedfchrijvers en
dichters. beoefenen. In een
eea vijfjarig
verblijf
Lei/den hoorde hij bijna alle de lesfen
lcsfcl1 van den HooglecrHoogleerverbli.if te Leijden
aar
uar VOORD.~,
VOOltD.~, op wiens wijzen
wljz'~ll raad hU ook nog, in hct
het laatll:e
laatae jaar
zijner letteroefeningen
letteroefen:llSC~n,, onder
o~ldcl' de leiding
leidiil~ van VAN DEr.
DEi<. KEESSEL,
KEESSEI., ziö
zich
in de Pandecten en het .Jus
.lus Crimi/ia,:e
Cr/mij/ale met de meeste vrucht oe[ende;
fende; zoo als ook deze zijn ondciwijzer
onde,wijzer altijd met veel lof [prak
fprak:
over de onvergciijke!ijke
onvergelijkelijke kunde
kl1nd,~ val!
vai! dezen
dezeil zijnen
zijllcn leerling, van wien
wiell
hij fl:eeds
f1:eeds veel wcrk
werk hb;f
bleef ;nakCll.
;;lak21l, C11
ei] op wIens
wiens verhandeling, de
Cautione
Cautio72e IVlllcimu]
]}!ucirma,, welke hij gef::breven
ge[;;brcvcn en den 6dcl1
6dcn van SIagtm.
Slagtm.
172+
had, ll:j
hij zich
173+ openlijk verdedigd hd,
zi;::h menigmaal in zijne [es[en
Iesfen beriep. I:J
Ia zijn
zUn I~atfb
l~~t[b akademie-jaat
~kademie-ja,,~ het :;-c:ni8
gc~nîs der
del' Fr;m[che
Fr:llJrche taal
tnal gevoegevoclende, waren 6:)0 lcs0:n
12sf~n het geheele
gehc,;!e onderwijs, hctwc[l:
hetwelk hU
hlj er in ge.
b::ai,(t hij h:!t,
h~c, zoo
ZD:) als in al wat
w~t hij was,
wr.s, door e;gen
c;gcn vlijt en
elI
noor; doch bragt
kracllc van !ie::st,
gc~st, daarin zoo ver, ebt hij in latCl'
lat Cl" tUd
tijd voor een der
kmct!t
bekwaamfl:t:
bckwamntle f1:ellers
i1elIers van ftuklvèl1
ftukk'ê:l in (Ee
die taal gelIOuden
gellOuden wcrd.
werd.
Om~rent het einde van 178+ begaf zich onze REUVENS
RSUVENS naar '5 lJ,,;.
Ik;.
Omtrent
ge, om als pleitbczorg2l'
pleitbezorg'cr zU
zij ne
lle ve,'krege:le
vel'kregene regts;;'~lccrde
regts;jé:lccrde kundighedcn
knndigheden
uit te oefenen, en genoot
geaoot hier de vriendfchap
vri(~ndrchap en leiding
!~iding van den
G.u.Lsr:, welke 11e;;l
11e1:1 in dit vak
va 1{ groorendec)s
grootendecls
beroemden advokaat G.\Li.EE,
vormde, en zijne
Zi.i;l~ kraC;1teil
kracht,:;\ d,~cJ
d~~d ontwikkelen.
ont\Vi:äct~n. HU
Hij maakte
nnakte weldra
weIdr:!
opgang, inzondei'11Cid,
inzollde~'hcid, omdat
Olilr..lat hij [~2CnC
,;2CilC andere,
al1dcrc~, dan ccnc
cClJe kicfche
kicfchc en
uitgezochte
uicgezocht~ pi':tkt~ik
praktUk begeerde.
lJcgeercl~. IJ,lll
Ibd hij eene voorrpr'1~k
voorrp!,;l~l{ v~n
\'111 kWJd:!
k\V~dc
:nken
Z 1kclJ w!llen
W~llèll woden,
wod"n, en
en de
cl~ l'llSl
nlSl van
V~ll ('-:1)
c(~n ri0,),1
[';0 ~- J ";::',VCt'~ll
~:-:',Vé;tr:ll voo)'
VOD!' I~~I{J
,(~el(1
ALG;.:~m".N WOnf,.1JENn.
ALGr-:~m;':"
\VOO~,1)EN]~. VI,
VL
E
wil,
wil·
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willen opoffèren,
opofferen, dan had hij zich toeil
toen reeds een aanzienlijk inko.
verfchaflcn; doch hij verkoos liever den roem van een
men kunnen ver[chafl"en;
braaC en eerlijk man, offchoon hij daarbij naauwelijks op een midmid~
braaf'
[wnde rekenen. Dij gelegenheid
gclcg;cnhcïd van zekere onlus.
delmatig bel1aan lWllde
ten in 1787, die met fChending
Jchending van eigende;mmcn
cigcndummcn en perlonen
perfonen gepaard
gingen, bekleedde hij eene regter!ij k~
kc commisfie,
commisue, waarin hij met
billijke
ke onpartijdigheid werkzaam was;
bedaarde omzigtigheid en eene biI!ij
doch bij de verandering van zaken, in dat zelfde jaar, oordeelde hij
het veiligst te zijn, om voor eenen korten tijd uit Holland
Hotland naar Brtts~
Brus[el
fol te vertrekken, om t:enige
eenige gevreesde onaangenaamheden van het
onbefnisde gemeen te ontwijken. Hij keerde echter in Zomerm. des
onbefuisde
volgenden jaars van daar naar 's Hage terug, om zijne bezigheden
als advokaat met lust te hervatten, en ten nutte van yelen
velen gelukkig
voort
VOOrt te zetten. Meer dan 10 jaar in dit werk volhard hebbende ~
werd hij, uit hoofde zijner uitf1:ckende
uitfl:ckende bekwaamheid en beproefde eerlijkheid, tot de gewigtigl1e
gewigtigfle postcn
posten geroepen, in welker waarneming
zijn roem
rocm telkens vermeerderde.
vermeerdcrde. In 1795 werd hij in de fchepensbank van 's Hage geplaatst, vervolgens tot lid van het hof van HolHotIa/ld
/.md en Zeeland, en kon
kort daarna, met 4 andere heeren, tot de comcom~
misfie benoemd, ter afdoening van de voor den Hoogen raad nog hangende zaken, in welk moeijlijk werk hij
bij 2 jaar doorbragt. In 1796
benoemde hem de Nationale vergadering in de c0l11111isfie
commislie tot het vervaardigen der Criminele wetboeken;
wctboeken; doch, voor zoo ver men zich
ziel!
]mn
kan herinneren, zijn de leden, om welke reden dan ook, nooit bij
elkander gekomen; waarop hem in Graim.
Grmnn. 1798 de minder aangename commi.sfie werd opgedragen, om een regterlij
regterlijkkonderzoek
onderzoek
te doen over de zaak van 2 Reprefentanten. Men vergaderde te Ut'5 lands
lánds openbare omf1:andigheden
recht; maar door verandering in 's
omflandigheden
ging deze commisfie, na verloop van 2 maanden, uit een. Nog in
hetzelfde jaar werd hij door het Vertegenwoordigend en Uitvoerend
bewind in eene commisfie van i z2 perfonen geplaatst, om, volgens de
regterIijke magt in werking te brengen; doch
wetboeken, de nieuwe regterlijke
reeds in her
het volgende jaar, door zijne aanfl:elIing
aanil:elling tot agent van juju.
Hitie, aan
ftitie,
~an dezelve onttrokken, welken post hij rot
tOt in 1801 waarnam, wanneer een andere regeringsvorm dien deed vervallen. Het
in dat j~ar
jaar ingel1:elde
ingef1:elde Staatsbewind droeg hem
hem. in vergelding van vroegere werkzaamheden,
w·~rkzaamheden, wederom den toC'nma:1Is
toenmaals hoogfl:en
hoogflen post in her
het
regterli
regterlijl(
j), vak op, dien van voorziteer van het Nationale, naderhand
KoninklUke Hooge geregtshof, hetgeen in Lentem. 1802 bevestigd
Koninklijke
werd.
REliVEN~ bleef prefident
REl'VEN~
preûdem van dit hof, en
C11 volhardde dus in zijnen
regterlijken levensloop, tot dat Holland in een koko~
tot hiertoe altijd regterlUkcn
ningrijk herichapcn
herich~pen werd, wanneer koning LODEWUK
LODEWTJK hem in Hooim.
1806 tot buitengewoon Iraatsraad
fiaatsraad benoemde, welken post hij gedronaanvaarden. }jij
Ilij werd vervolgens, bij de oprigting
oprigtiog van
gen werd, te aanvaarclen.
de ridder-orde der unie, als hoogfl:e mubtellanr
ambtenaar iu
in het rcgterlijk
regterlijk vak.
vak,
met
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met :l11clcren
mi:(
:lnclcrcn mede tot ridder benoemd, cn
e11 bevond
b,:vond zich,
zieh. (oen
toen in
Sprokkcll1l.
Sprokkclm. 18°7
r 807 ecnigc
ccuige b\!i[Cl~ge\\'ollc
bllitcl~ge\\'O)]e leden van
V~ll den ftaalsrnnd
fiaalsrnnd dien,
dicn ,
als of zU
zij in gewonen
gcwoncn dienst waren, moesten bijwonen, oncIC'f
onder
dezelve. Het gevolg dezer
d~zcr bijeenkomst
bij eenkomst was,
W:1S, dat de koning in
Slagtm.
Slngtl1l. {h:araanvolgende,
(h,araunvolgende, 3 cOl11misuen
commisuen benoemde ter
rer bcrzlening
herziening van
de voorheen gemaakte
gemanlne omwcrpen
omwerpen van wetten, REUVEi'S
REUVEi'iS werd tot
voorzitter van
Vtlll de cOl1lll1isuc
commisue tot
tot het Criminele wctboek
wetboek verkozen, en,
na dat de
cIc 3 cOlllmisucn
commisuell ieder derzelver taak volbr~gt hadden.
badden • werden de voorzitters, aan welker hoofd hij bleef, op nieuw gemagtigd,
gel11agtigd,
om het werk dier cOl11l11isfl
coml11isu en te herzien, en met elkander in overover.
eenflemming
brengen. Na den afloop
eenf1:emming te br(!ngen.
ntloop hiervan, en na de goedkeuring
keurIng en vastl1:elIing
vastf1:elling van her
het Cril1linecle
Cril11ineele wetboek, voornamelijk
door hem zamcngef1:eld, werd hij, ten
tcn blijke van '5
's konings tevredcnheid,
denheid, tot commandeur der ridder-orde
ridder.orde verheven, bij welke gelegenheid zijn ambtgenoot in den f1:aatsraad,
l1:aatsraad, de uitmuntende
HINLOPEN
IlINLOPEN , hem met een hartelijk Latijnsch vers vereerde. Zijne
eerfl:e afdeeling van den ftaatsfiaatsnieuwe betrekking van voorzitter der eerfte
raad, waartoe hij inmiddels in
iJl Hooim. Ir808
S08 benoemd was, gepaard
met het toenmalig verleggen van 's
'8 konings vast verblijf naar .dmfler/1mJlerdam, noodzaakte hem, om ook in het najaar zijne woonplaats naar
die fiad
fiud over te brengen; doch in het volgende jaar maakte hem de
koning vicevice-preudent
prefîdcllt van den Staatsraad, welke benocming
benoeming echter van
geen gevolg was, :ot
wt dat de koning des niet te min hem de portefeuille
vic2.prcfident van het genoemde Haatsligchaam.
van den minister, vice-prefidcnt
1batsli.~chaam.
in Lentem. 1810, bij voorraad opdroeg, en hem in de daaraanvo!·
daaraanvol~
gende maand in dien post bevestigde, welken bij
hU bekleedde, tot dat
Ho!!(wd
/Jo/land met Frankrijk vereenigd
verecnigd werd,
wcrd, wanneer de geheele Staatsraad, in Hoo;m.,
Hooim., werd opgeheven en ontbonden.
Zoolang koning
konicg LODEWJJK
Zoolan{;
LODEWJJK regeerde, muakte
maakte hij veel werks van
REUVENS regtcrlijke
regterlijke klln:le
kunde en e~rlij
c~r!ijkheid,
kheid, waarvan zijne verkiezing
tot lid van den !"azd
ra~.d over alle verCchilpunten
verîchilpunten van 's konings huis.
(Confeit
(Con[eit dit Contentieux);
ContentÎeux); de bewaring van de flcmels
flemels der acre
acte van
cen aan!1aand
een
aunl1:aand mogelijk regemfchap
regcm[chap in 1807, hetwelk
hctlvelk geen voortgang
gehad heeft, en eene foongelijke
foortgelijke commisfie bij 's konings atll:and
af1l:and
van de regering de;;er
dezer lanelen,
landen, ten onwrankbaren
oilwraakbaren bewijze ver!1rek.
vcrfl:rek.
heet REOVENS
REljVENS meend~
l11eenc1~ zich echter aan de laatngenocmde
laati:rgcnoemJe
ken. De heer
te moeten onttrekken,
onttïekken, wildiO
wild~ hij
bij niet
n:et in flaatkulldige
flaatkundige OlläJngenaamhe.
on:1angeuaamhc.
den, waarvan dç
de gevolgen niet te berekenen waïen,
waren, gewikkeld worden.
Na de vereeniging van ons v2dcrland
vaderland met het Franîche
Franfche rijk, verkoos
l1ii
hij il:il
fl:U te Leifden te gaan Vi
WOll::!ll;
on en ; doch kort daarna werd hem het
ambt van preudent in hhet
et !lieGw
niet: w opgerigte keizerlijk
kl'Îzerlijk geregcshof in
's !lage
Hag!! opgedragen, hetwelk hij van Lenrcm.
Lcmem. 181I
ISU tot het volgende najaar met roem bekleedde, toen bij.
hij. tot lid van het hof vall
van
Casfatie
CasCade benoemd
benoc;md zijnde, zich met er wo
woon
ai! naar Pûrifs
Parijs be:;af.
bC'iaf. In eene ver:;rdcring
vcrgdcring van dat hof, op 221I van Oogstm. gl'houdell,
gehouden, [prak
fprak de
prokureur generaal met korte woorden tot lof nu
van het 11nieuwe
icmve lid.
en
E ~
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uitlW.
en erkende de ware geleerdheid en diepe kundigheden, zoo uitnemend doorblinkende in de regtsgeleerden
regtsgelecrdel1 in ons vaderland, waarin
van den
del! eerl1en
e('racn rang te vinvin.,
een groot getal van zoodanige manllen vall
den was, waarop de eerfie
eerile voorzictereene
voorzirtereene meer uitvoerige amlfpraak
aHnfprnak
aan de leden van het hof deed, waarin hij onzen RWVENS
REUVENS als een
kundiglle en verlichtfie
verlichtfl:e,,regtsgeleerden
regtsgeleerden van Holtalld
Hollemd roemde, die
der kundigf1:e
in de waarneming van aanzienlUke en verhevene posten aldaar eenen
welverdienden lof verworven had. (*) De ondervinding bevestigde de hooge gedachten, welke men omtrent hem had opgevat, en
REUVENS bleef zijn ambt in het hof bekleeden , tot dat de gelukkibefluitell, om hetzelve neder
ge omwending in Holland hem deed befiuitell,
te leggen.
Bij ,zijne
Bil
zijne terugkomst in het herboren vaderland, in 1814, werd hij
opdevereerendll:e
Majefteit, toen
toell nog fouvereill
op
de vereerendfie wijze. door zijne Majelteit,
vorst van Nederland, tot prefidellt eener afdeeling in het hof, hetvitn
geen thans den naam V'
<ln Hooge- geregtshof hernomen had, en veraanvolgens tot lid der reeds benoemde commisfie tot de wetboeken aallgell:eld; en hoeveel hij alleen tot dit werk bijgedragen hebbe. weten
gefield;
ijverig gearbeid hebben. Het
en erkennen allen, die met hem in dezen ijverIg
ontwerp der wetboeken voor de l'"oordeIUk~ provincien ingeleverd,
en inmiddels de Zuidelijke met dezelve vereenigd zijnde. werd REU~
Rw·
VENS met ,den voorzitter
commisfie, den fiaatsraad
vQorzitter der COIDmisfie,
fl:aatsraad en Hoogleer:lar
KEMPER, in llloeim.
Illoeim. 18 16, door den koning der Neder/andm
Nederlandm
aar KEMPER.
naar lJrusjel
lJrusjet gezonden', om de ontwerpen der wetboeken, gezamenlijk met eene commisfi e uit de Zuidelijke provincien, te onderzoeken, en den weg te banen ter bepalingvlln
bepaling van dezelfde wetten voor
het geheele koningrijk ; doch, terwijl men nog aan dit werk bezig
was, maakte een ongelukkig toeval, waarvan de bijzonderheden niet
genoeg bekend zijn, in Hooil11.
Hooilll. deszelfden jaars, een onverwacht
einde aan 's mails arbeidzaam en nuttig leven, Groot was het vel'~
verlies, hetgeen de geleerde wereld, en inzonderheid de regtskunde ,
door zijnen dood leden. Zoolang als hij als pleitbezorger aan anderen ten dienste ll:ond,
fiond, roemde elk zijne ll:ipte
fiipte eerlijkheId, onkreuk.
bareregtvaardigheid
bare 'regtvaardigheid en l1al1dvastige
fial1dvastige trouw, welke deugden niet mine
min.
der in het bekleeden der hem toevertrouwde posten doorllraaIden.
doorf1:raalden.
REUZEN BEDDEN. Zoo noemt men onder de grafheuvels de
zoodanige, die zich hier en daar in Duitschland, doch inzonderheid aan
de kusten van de Oostzee en op het eiland Rugm
Rugen bevinden. Zij zijn
gemeenl~ik met rorren
roefen en fl:llkken van1l:een
vanfieen omgeven, en dikwijls
vindt men binnen in dezelve aarden vaten met metalen banden,
rin
Ren , fieenen, ,oJfcrmesfen,
oJfcrmes[en, oorjogsbijlen
rinRen
oorJogsbijlen enz. In de Reuzen.
bedden,
bedden. jtlister HlmnetJ-bedden
Hrmne/1-bedden genoemd, aan de Pommerfche kusten op het eiland Rugm,
Rugen, zijn.
zijn dc
de oflèrmesfen
oftèrmesfen en oorlogsbijlen , die
men
Registres de
dt la CotIr de Cas!atiolt,
Casfation, te vil!den i11 het Proces
CO) E:1:trait des RegistrCl
'JIubal
!erti~lIr r'clm"s,
I'audi,n'. de la cDur
cour de Cas!atiDI1,
Casfation ,f.uions
reu",'" pour I'jll[tolI'inftal.
verbal ds l'audience
latjoll
lafion dB
de Mr. REUVl<NS.
REUV~:NS.
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men in de meesten dezer oude grafheuvels vinde,
vindt, ongemeen net en
fraai van vuurf1:een
vuurfieen gewerkt; doch niet alcijd
altijd vinde
vindt men van de op·
opgenoemde voorwerpen in dezelve: dikwijls zijn zU
zij geheel ledig, en,
voor zoo ver bekend is, heeft
heefe men er nooit ijzeren wapentuig in
gevonden, hetgeen een bewijs voor d2
cl::! hooge oudheid dezer grafhcuw
grafheu.
oplevert.
vels oplevertREUZENGEBERGTE. Een bekend, en door reizigers dikwijls
bezocht gebergte in
In Drtitsch!(md,
Duitschlrmd, in hoogte Gen
den Harz, het Ertzgebergte,
hergte, den Fichtclberg,
Fiehtelberg, het Thuringer- en Bohemer woud overtreffende; doch hetgeen niee,
niet, zoo als de Alpen, in het Zuidelijkf1:e
Zuidelijkfie ge.
deelte van Dttitschland,
Duitsch/and, de f!leeuw-linie
fr!eenw-linie bereikt. Het eigenlijke Reuzen-gebergte
zen-gebErgte ligt voornamelijk in het Reichenbaclzs
Reichenbachs regeringsdistrikt ,.~
en firekt zich aan de Oostzijde van Boheme en de. WestzUde
Westzijde van Sileûë
lezië,.~ van de badplaats Ftimberg
Flinsberg tot aan de fiad Schmiedenberg uit,
waar het, tllsfchen
tus[chen laatstgemelde en de Boheemfche f1:ad
fiad Hohenelbe,
zUne
Sdfzijne grootf1:e
groot!l:e hoogte bereikt. Hier vertoont zich namelijk de Seiffel1berg,
fenberg , en, als deszelfs hoogf1:e
hoogfl:e toppunt, de Schne.ekopf, welke
w.elke
zich 4,950 voet boven de oppervlakte der zee verheft. Behalve dede.
ze hooglle
hoog!l:e bergtoppen heeft het Reuzengebergte nog tusfchen
msfchen de
20
20 en 30 andere bergen, welke 4,000
4,oCO tot 4,5°0 voet hoog zijn;
doch over het algemeen ligt het hoogf1:e
bergke.
hoog!l:e gedeelte van dezen bergketen aan de Silefifche zijde, waar hij fieil
fleil oploopt. Het ligchaam
beltaat uit graniet, welke in de lage ftreken
Hreken
van het Reuzengebergte be!l:aat
overal met meerdere of mindere vruchtbare aarde bedekt is, dieech.
die ·ech.
laatftt:, in mrfmoer
ter hooger minder wordt, en ten laat1te
turfmoer overgaat.
REVAI. (J. V.) Een Hongaarsch dichter, in het begin der 18de
r8de
fraaUe lettereu
leuereu beoefende;
eeuw geboren, die !.1let
met een goed gevolg de fraaije
zich
zUne dichterlijke en andere geachte letterkundige
zieh naderhand door zijne
liolJg~.arfche
onderfclJeidde, en den post van Hoogleeraar in de Hong&arfche
werken onderfcheidde,
taal- en letterkunde, tot algemeen genoegen, bekleedde. Hij fchreef een
werk in het Latijn,
LatUn, behelzende eene verzameling van de oudheden
der Hongaarfche letterkunde, waarvan het eer!l:e
eerf1:e deel ver[cheen
verfclJeen,,. tocn
toen
lf1:en van Grasm. 1807 te Pesth overleed. Men vindt in hetzel_
hetzeI.
lJij den Ifien
bij
ve twee lijkredenen in den ouden tongval, en opgehelderd door zeer
zUnde dit het oudfie
oudi1e gedenkfchriftder
gedenkfchriitder HonI-I 0 11geleerde aanmerkingen; zijnde
gaarfche taal.
Ecnc Rusfifche,
RusGfche, fierk
f1:erk bevestigde zee!l:ad
zeei1:ad aan de FinREVAL. Eene
land[che
ZU is de hoofdfiad
landfche golf, met eene uitmuntende haven. Zij
voorf1:eden;
van het gouvernement Esthland ; heeft twee uitgebreide voor!l:eden;
bevat 1700 huizen, waarvan meer dan de helft in de voorfieden
voorlleden gezUn, en telt 13,000 inwoners, welkeeel1igen
welke eenigen zeehandel drijven.
legen zijn,
Lmhcrfche, 6 Rusfifche en ééne
éÓle Katholijke kerk, eene
Zij heeft 7 Luther[che,
f-Ioogleerarea zijn aange!l:eld
aang"cf1:eld,, eeberoemde ridder akademie, waarbij Hoogleeraren
een en [chouwburg,
fchouwburg, en een land en zeehospitaal ; voorts
voortS
ne beurs, eenen
kOllfèn
gefchut- en klokgieterij
klokgieterlj,,
fpiegcl-, leder- en kou
eene [piegcl-,
[en- fabrijk, eene gefchmcn eene koperflagerij. In de nabijheid der fiad liggen fraaije landen
huiE 3
hui.
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huizen met winell,
tuinen, en de haven bevat gewoonlijk cent: afd<.:cling
afdccling van
vall
de Rustifchc
Ruslifchc oorlogsvloot. Jaarlijks 100pCll omtrent
oll1trellt 100lenepell
100 fcltepen
l1echts 5°0,000
500,000 roebels.
binnen dezelve; doch bedraagt de uitvoer llechts
REVERBERE. Ecn
Een gepolijste holle fpiegcl,
ipiegcl, dien men gebrnikt,
gebruikt,
om de daarin vallende lichtltralen
tcru~ knarren.
barlen. Zoodanilichtlhalen Herker te doen terug
ge holle fpicgels
ipiegels hecft
heeft men in de 1~11t:;rcns,
lamr.rcns, die tegenwoordig in vele
groote Heden tot verlichting der fl:rarcn
firaren gebruikt, en hierom Rel'erbeer-Lantare1JS
De fcheikundigen
beer-Lantarc1JS genoemd worden. fcheikundigell lwdiel1C'l1,
lwdiel1C'll,
zich tot het verkalken in het vuur, yan
van eellen
eCl1en Rel'erbeer-ol'en, welke
illgerigt, dat de hitte va n het vuur niet alleen verl1erkï:
zoodallig is ingerigt,
uit del1zelven
denzelven ftroolllt,
ftrool1lt, maar ook het ligchaam,
ligch:lalll, dat verkalkt moet
worden, van alle kanten
kamen omgeeft.
RHABARDER.
RHABARllER. (Rheu1lt,
(Rheum, Rhabarbarllm)
Rhabarbal'um) Deze, in de gCIlCt:sgeneeskunde, zoo heilzame wortel,
wortel. was bU
bij de Arabieren reeds in groot
aanzien, en werd voor ruim 200 jaar in EUf'ojJa
Europa bekend. De plant
groeit, oorfi)ronkelijk,
}Ju.
oorfiJronkelijk, in AziiJ,
Azië, en
cn wel in C.JiJia,
C'Jjna, Th/bet
Thibet en
cn lJuchar/iJ;
chl1rië; bereikt eene hoogte van 5 tot 6 voet, en heeft groote uitgetande bladen.
Goede Rhabarber moet uitwendig eene bruine, fafraan- geelc
geele kleur
bezitten; doorgebroken zijnde rozcnkleurig
rozenkleurig zijn, met donker roode
raode
aderen, veel overeenkomende met het inwendige van den nootmus.
nootmus_
nict wormf1:ekig
worm!lekig zijn. Deze beste
kaat; zij
z\j moet tamelijk zwaar en niet
foort wordt ons uit Rus/mld
Rusltmd aangevoerd, onder den naam van RusG[che of Moskovifche Rbabarber,
Rh~barber, alwaar daaromtrent eene zeer
fifche
goede verordening beHaat,
befl:aat, volgens welke de Rhabarber,
Rhabnrber, die door
de Bucharijfche kooplieden aangebragt wordt, eerst te f{irlchta.
Killchta.
door eellen,
cellen, daartoe benoemden keizerIijken
keizerlijken apotheker, onderzocht
van
wordt, die de flechte !lukken
fl:ukken doet wegwerpen, en de beste vna
[{if/chta wordt dezeivc
alle aanhangende onzuiverheden reinigt. Van f{iflchta
naar il1oskou,
11loskou, en van daar naar Petersburg geb ragt ; nogmaals onderonder·
zocht, en eindelijk in kisten gepakt, die behoorlijk bepekt zijn.
melk.
PALLAS zag in Siberië drooge Hukken Rhabarber, die eene melk[maak hadden, en dezelfde kracht
witte kleur en eenen zoetachtigen iinaak
~Is de gewone beste Rhabarber bezaten. Deze wordt, wegens ha.
eigenfchappen, voor het hof van Petet"sburg
Petersburg verzameld.
re goede eigcnfchappen,
TROMMSDORF zag in het jaar 181 II,
, in de reis-apotheek van keizer
foort: minder goed is die Rhabarber,
ALEXANDER, eene dergelijke [oort:
die uit China wordt aangebragt , en hoezeer met de vorige een
en hetzelfde vaderland hebbende. door de lange zeereis aan veel beder
derff is onderworpen.
vcle jaren heeft men in onder[cheidene
onderfcheidene landen van Europa,
Sedert vele
namelijk in Duitschland , Engeland, Schotland,
Schot/and, Ft'tlnkriJk,
FrankriJk, Portttmet goed gevolg aangekweekt. DeDe.
gal, Zwcdm enz. de Rhabarber mee
Europifche Rhabarber ver[chilt
verfchilt in uitwendige eigenfchappen veel
ze Europifchc
Vlln de Oost-Indifche, hoe zeer, vol~ells
volgens proefnemingen van vele
van
~ellte$heeren,
iCntesheeren, ecn~
ecni! grootere gift Vlm
van de eerHe, dezelfde uitwerkillg
uitwerking
zon~
zou-
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zoude hebben, als eene gewone dofis van de laatlle. De Rhabar.
ber, reeds door vele fchei!mndigen ten opzigte harer zamenltellenzamen!tellencencn RUDOLFI ontleed,
ontlced,
de deelen onderzocht,
oJlderzocht, is laat!l:elijk door cenen
plal1t[;'nloogzom (alca/oïde)
(alcaloïde) vondr,
bij welke ontleding hij een plant[;'uloogzom
cigcnfchap van de Rhabarber in
hetwelk de olltbsting bevorderende eigenfchap
hooge mate bezat, waarom hij hetzei ve dan ook met den l1aam
naam van
Rhabarbarine be1l:empelde.
bef1:empelde. De bereiding van dit plantenlqogzol1t
plantenlqogzotlt
is daarna door eenen lraliaanfchen
Italiaanfchen fcheikundigen
fcheiknndigen meer gemakkelijk
gemaakt.
Behalve tot geneeskundig gebruik,
gebruik. kan de Rhabarber ook tot een
verwmidde1 aang~wend worden.
MINos, beroemd koning
RHADAMANTUS. Een broeder van MINos.
van Creta. Hij leefde omtrent de Isde eeuw voor onze tijdrekening,
en was wegens zijne wijsheid en liefde voor regtvaardigheid algemeen
bekend en geacht
geacht.•. Volgens fommigen zoude hij op het eiland Creta
aan de regering zijns broeders deel genomen; doch volgens anderen
Atlantlj'che zee een eigen rijk gehad hebop eenige eilanden in de AtlanttIche
ben. De fabelleer der Grieken, welke hem als den zoon van JUPITER en Europa voorfrelt, verhaalt. dat hij met MINOS
MlNOS en AEtlcus
AEACUS
benedenwereld , of het fchimmenrijk, gefteld
gefteId
tot regter over de benedenwere1d,
was.
RHAMNUS. Eene
Eelle fiad
f1:ad in het eigenlijke Griekenland,
Griekenland. over welAVSANL\S en PTOLOMEVS' verfchillen. Zij had eenen
leer ligging P AVSANl.\S
NE!\IESIS. de wl'eekfler
IJ!l'eekfler 1Jfln
van het kwaad;
kwaad~ die
beroemden tempel vnn NEMESIS,
Rhanmllfia Firgo,
f/irgo, RHAlIINUSIS genoemd werd.
van hier ook Rhammtfia
RHAPSODEN. Dit wns de llaalU
naam van hen, die fiukken
nukken van HoMERUS en andere dichters bij plegtige gelegenheden, voor het vergaderde volk zongen of opflleden.
opfneden.
RHATIE.
Pindelicië, voerden bij de
RHA
TIE. Twee landen, Rhatië en Pil2delieië,
Atheners dien naam. Beide werden in later tijd van een gefcheiden ,
Rkatië genoemd.
genoemd; Het eerfce
eerfte of eigenlijk
en het eerfte
eerfre en tweede Rlt"atië
Rhatië (Rhaetia propria) ftrekte zich van den Ri;'n
RiJn tot aan de No..
rifche Alpen, ell van Italië "tot
'tot aan de grenzen van J7indelicië uit, en
lag Zuidwaarts. Het bevatte de rivieren den Ri;'n
Rijn (Rhenus), de lnn
(Aln
(AJuus),
us) • de Etsen
Etsch (/Jthefis)
(/ithefis) en verfcheidene kleinere rivieren, en
belloot
Fool'alberg en Tiro!.
Tirol, met een gedeelte
benom dus het tegenwoordig Fooralberg
Graauwbunderland, in zich. In vroeger tijd woonden hier de
van Graauwbunderlmzd,
RHAETUS. deze bergEtruskers, die, onder hunnen aanvoerder RHAETus.
achtige oorden bezetteden ; doch later, door de aangroeijende magt
d!lar, voor de eerder Galliërs verdreven, naar Italië trokken, en daar,
fie befchaving V:1n
V!1n dat land, eene zeer gewigtige rol fpeelden;
fpeeldell; om
welke reden JUSTINUS, PLINlUS
PLINIUS en STEPHANUS, de Byzamijner,
Byzantijner. de
Rhatiers een Etruskisch volk noemen. De Rhatiers verbonden zich
dikwijls met hunne Gallifche vrienden.
vricndcn, en verwoestten het RomeinDRUSUS met een
fehe gebied, zoodat AUGUSTUS zijnen fchoonzoon DRusus
leger tegen hen afzond. Deze floeg
noeg hen 16 jaar voor onze tijdreE 4ke-
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kcnin;;,
hniog, omflrècks
omflr<2cks Trellt!:
Trcntc op de vlngt;
Vlllgt; doch daar
danr deze overwinninG
ovcrwil1l1i]]i~
niet
DltUSiJS, met zijnelI
nict veel
vcel te beduiden !J~d,
11~d, zoo ondernam DIWSC;S,
zUnen brue.
broe.
dder
cr TIllERlUS,
TlBERlUS, cellen
eenen twcc(]i:l1
tweeden veldtogt,
vddlO;;-t, wam'in
wanrÎn de laatHe
InatHe de FindeFîndcHeiiJrs
liciiirs van de JJodenfcc
Dor/enfce aanviel,
nanvic:!, terwijl de eerl1e
eerlle te land tegen de
R hatiers rukte. Deze ondcl11cmLlg
ondcrncmi;Jg viel tell
tcn voordeele
voordeell! der RUlI1eiRomci71Cll
ven uit, en beide landen wcnkn
wcrdtèn RomeinfclJe
Romcinfchc provincien,
provincicn, welke echtcr,
lel', na de l1cerfclwppij
hccrfclwppij dcr
der RO;llcincJl,
RomeinelI , door A!/cIlU!lmell
Al!cllliJli1leJJ eu
en SUeyC12
SuevCIJ
bezet werden.
RI-lEA. Eelle
Eene bekende godin der oudheid, de gemalin van SA.
RHEA.
SATURl'\US,
TURNUS, en de moeder van JUPITER, NEPTUl'H:S,
NEl'TUN['S, PLUTO, JUNO,
} U1';0 ,
CEI\ES
CERES enz., weshalve
we3halve zij ook altijd de moeder
mocder der goden genoemd
zij, volgens de l~lbel,
rabcl,
wordt. f\lIerkwaardig
Merkwaardig is de wijze, waarop zjj,
SATURNUS misleidde, toen deze zijne l:indcren,
kinderen, uit hoofde eener
eellcr
voorfpelling, dat een hunllcr
hunner hem van
v~n den trooll
troon zou fiooten,
f1:ooten, onmiddellijk na hunne geboorte wilde verf1înden
verl1inden:: zij reikte hem, namelijk, in plaats van de kinderen, die zij heimelijk had verwijderd, Geefî:eenen toe, die zij in doeken gewonden had, en bevrijdde daardoor
d~ardoor 3
zonen en 3 dochters voor de vervolgingen des vaders. RHEA, die
CYllELE venvisfcld
verwisCc!d wordt, beeldt men g'èwoonlijk
g"woonlijk af
dikwijls met CYlJELE
met ecne
muurkrooIl, en zittende op eellen
eene limurkrcJOn,
eenen wagen, die met:.l
met 2
lec\l\ven bel}lannCll
bell1annen is.
leeuwen
RBEA
RilEA SYL VIA leefde omtrent 800 jaar voor onze tijdrekening",
tijdrekcning',
en
ell was de dochter
dOl:hter van NWlITOR,
NUJ\lITOR, koning van .dlufmiè'.
A!br!l1ië. Zij was
wns
C(.!lle VcstaallcIJe
vcnvckte, volsens
volgens de fnbcl,
eene
VestaaIfClle priesteres; doch verwekte,
fr,LJC!, bij
i\I;\l~S,
broeders RO!VIüLUS
i\Ll~S, de tlvceling
t\vlècling bro~ders
ROMVLt'S en Rimr;s,
REMUS, die nnderhand
naderhand
de ilichlers
ilic1llcrs van hct
het wereld
werl'id dwingend ROiJIe
Rome ge
gClVol'l:cn
\Vorden zijn.
lUlECUS.
RlJECUS. In de làbelleer
iàbeI1eer een reus, die door lhcCllUS
13,\cCIJGS gedood
werd.
nnam van een' Centaurus, die bij hee
het huwewen!. Dit is ook de mam
lijk van PERlTIlOUS
PUUTlIOUS met de Lagit,'zclZ
Lagit!zen fireed.
f1:reecl. Men
l\1en noemt hem ook
Rite/us.
Rhetus.
RIIEIMS. Eenc
RBEIIVIS.
Bene fraaije
franije fiart
fbel in Frankrijk, in het departement
lJ.iame, hoofdplaats van een
cen :ll'l'olldisremellt
arrondisfemellt en
e11 zetel
zetd van eceede lJJarnc,
d;.! f/ós!c,
J70s!c, en
cn bevat
llen bisfchop.
bisCehop. Zij ligt in eeuc
eene vlakte, aan de
Men vindt er eel1e
eene oude Gorhifche
Gochifche dOllldomruim 30,000 inwoners. 11,;1en
kerk, waarin voorheen de
dc koningen van Frankrijk gekroond wer(]cu;
deu; fchool1e
fchooue wandelingen;
wandelingcn; eenige Romeinfche
R omeinfche oudheden, waaronder
ecncn
cenen rriu11lfboog;
triumfboog; een raadhuis met cenen
eenen zeer fraaijen gevel; eClle
ccnc
akademie
~kadclllie van wetellfchappen;
wetcnfchappell; cen koninklijk collcgie;
collcgic; 7.ijde',
zijdc·, wol",
wol·, ka.
kazlmicr.,
zimicr" ledel'-,
leder-, hoeelenhoeden- en anderc
~lldere fabrijken, mct
met welke, zoo als ook
met d"
de wijncn,
wijnen, de
(lC .illgczeten<:l1
ilJgezetclîcn eellen
eencn aanl11erkclijken
aanmerkelijken handel drijven.
Ook is dc
de peperkoek van R!zeims
Rhcims zeer beroemd, en de aldaar in den
omtrek groeijendc CiampagJle
CftaiJIprl(!,'lIe wijn de beste.
best".
RHENEN. Ecn
Eell klein, onaanzienlijk, zeel'
zeer vervallen iladjc
nadje in de
lIcill1cllbcrg,
Ncderlandfche provincie Utrecht,
Utrc.·ht, aan den voet van den
dCl! llcimclZucJtf,
Nederlandfchc
cu
en de Greb, !liet
met 1600, volgens den
del! fiaars-almanak
flaats-al 1mll1ak 2,177 inwoners,
inwoncrs ,
(He
die voornamelijk van den handel
h~ndcl met boekw~it
boekweit el!
en tlLde lnualmeelt
lauaksteelt bc~
!la:!!],
lh!!],
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fiaan. Op den top des genoemdcn
genoemden bergs vindt men cenen plat.
ten .!leen,
fieen, de konings-tafel genoemd, naar den paltzgraaf FREDElUK, vcrkozcn
verkozen koning van BohaftJa,
Bohl?me, en neef van prins MAURITS, die,
nadat hij in 1620
J620 door keizer FERDINAND II
1I uit zijne landen verdreven was, alhier een prachtig huis, het
heL Koningshuis,
/{oningshuis, liet bouwen,
waar hij zich, verrnkt
verrukt door de fchoone ligging, fteeds ophield; doch
hetgeen in 1812, uit hoofde van bouwvalligheid, genoopt is. lndedaad, dc
/{/aef[che km/ande uitzigten van dezen berg over de Betuwe, de Kleeffche
dm,
dan, de lr/ei/ari}
J/;/t;ijl?l'i,j en ondcrfcheidcne
ondcrfcheidel1e rivieren van Gelder/and, zijn aller
bekoorlijkst, waarom ook de Greb des zomers veel bezocht wordt.
Behalve het fl:adhuis, in 1732 in den hedendaagfchen fmaak met een
uitllek
koepeltorentje gebouwd, en de groote kerk met eenen bij uitll:ek
fraaijen
fraaijel1 toren, bevat Rlmlell
Rhenen weinige aanzienlijke gebouwen. De
geneesheer en fchrijver GERARD LIJSTE.R
LIJSTER werd er geboren.
RHESUS, koning van Thracië ten tijde van den Trojaanfchell
Trojaanfchen oor.
O(}l"_
log, die
dic PRIAMUS met hulptroepen onderfieunde, en met zich voer.
de witte paarden, van welke het orakel voorfpeld had, dat Troje niet
kon ingenomen
ingcnomen worden, ten zij men deze paarden bemagtigde, alXanthtts gevorens zij Trojaansch voedfel en water uit de rivier Xanthus
vörens
proefd hadden. DIOMEDES en ULYSSES waagden het, zich 's nachts
nadat RHESUS met zijne troepen aangekomen was, in frilte naar 's kon ings legerplaats te .begeven, waar zij gelukkig genoeg waren, om
oen koning in den flaap te overvallen, hem en zijnen hoffl:oet te
dooden, en de paarden met zich naar het Griekfche leger te voeren.
doodcn,
llIlETORlCA.
RIIETORICA. (Zie: REDEKUNST.)
lUIE TRA. Dus noemde men, bij uitfiekendheid, de wetten van
LYCURGUS, en vervolgens alle Spartaanfche
SpartaanCche wetten. Men zie:
J'r,uTARclIUS
J'LUTARCllliS in het leven van AGIs.
RHIGAS, de voornaamlle
voornaamll:e oorzaak van den eerll:en
eerfien opfl:and
opaand in
Griekal1/rmd,
Grickl?l1/rmd, die de omwenteling en den oorlog voor de onafhankelijkheid van hetzelve moest voorbereiden, zag Olnftreeks 1753 te
re/estini, eene
eerJ1e daglicht. Hij on011Velestini,
eelle kleine llad
fl:ad in Thes[a/iii,
Thesfalië. het eerfte
der[cheiddc
dcrfcheiddc zich reeds vroeg zoo wel door eene ongewone vlugheid van geest, als door zîjlle
zijne lIitllekende
uitll:ekende vlijt en naari1:igheid,
naarfl:igheid, en
maakte uitmuntende vorderingen op de beste fcholen van zijn vaderland; doch geene middelen genoeg bezittende , om vrij en eer..
vol de lJloeijeiijke
Illoeijclijke loopbaan der letteren op te fireven, legde hij
zich op den handel toe, 0111 daardoor een onafhankelijk befl:aan
beilaan te
verwerven, en begaf zich, nog jong zijnde, naar BuchfJrest,
Bucharest, alwaar hij tot de Franfche omwenteling, in 1789
J789 en 1790, vertoefde,
en zijnen tijd tnsfchen
tnsCchen den handel en zijne geliefkoosde fl:lIdiell
fl:udien verdeelde. In deze fiad,
toen nog rijk in mannen van verdienfl:en
fl:ad, toeu
verdienll:en uit
verfchilIende volken, cn
en voorzien van eene uitgelezene boekerij over
ondcrCcheidene
deelen der letterkunde en wetenfchappen, was het,
olldcrfcneidene deelel]
dat RIlIGt\S
RIlIGi\S de uitgebrcidfte
uitgebn:idil:e kennis opdeed. De onde
oude letterkunde
letterJmnde
van Gric:kctt/tmd
GrMa:ttkmd ontvlamde zijne verbeelding; de LatiJnfche,
Latijnfche, FmnE 5
fche,
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fChe.
fche. ltalinanCche
ltaliaan[che cn
Ol Duitfi:l1e
DuitfChe talen waren hem eigen; hij voerde
de pen zoo wel in het Grieksch als in het Franseh, en was tevens
dichter en toonkunstcnaar.
toonkunstenaar. Zijne meest gclietäe
geliefde bezigheid was de
aardrijkskunde, met andere wetenfchappen
wetenrchappen vergeleken, bij welk allcs
alles
een levendig gevoel kwam voor zijn
zUn fcllOon
fclwon en ongelukkig vader.
land, welks fchandelijke flavernij hij IJiet
lliet konde verduren, en
tot welks bevrijding hij alle mogelUke middelen infpande;
infjJande; en
dit bragt hem op het ontzettend denkbeeld, in dien tijd, om
heimelijk een groot genootfchap
genootrchap op te rigten, met geen ander oogmerk, dan om geheel Grieketlfand
GrieketJland tegen de Porte in oplland te
brengen, en alzoo zijne medeburgers van het hatelijk juk der bar.
baren te ontheffen. Vol ijver, en tevens eene groote mate van welfprekendheid bezittende, en reeds deelende
deel ende in de achting van de
aunzienlijkllen
aanzienlijkfl:en des volks, werd dit genootfchap niet alleen gevestigd.
gevestigd,
maar traden vele bisfchoppen,
bis{choppen, archonten, vermogende kooplieden,
in één woord de hloem der Griekfche natie, verfcheidene vreemdelingen van aanzien, en zelfs Turken, tot hetzelve toe. Onder
de laatfl:en bevond zich,
ASW
AN OOLOU, die lanzicb, onder anderen PPAS
WAN
weerfl:and bood.
gen tijd de magt der Porte weerlland
Nadat RHIGAS
RHiGAS het voornoemde genoot[chap
genootfcbap had opgerigt, koos
hij Wemen tot zijn verblijf, al \Vaar
waar zich een groot aantal Griekfchc
kooplieden, en eenige uitfl:ekende
uitfl:e kende geleerden dier natie bevonden,
en hij met de voornaamfl:e leden zijner partij, in GriekeniantI en EuInttlsfchen beoefende hij, met een geluk"opa, briefwisfeling hield. Imusfchen
kig gevolg, de letteren; gaf een dagblad uit, ter onderrigting zijner
"~fm den jongen ANACHARSIS,
medeburgers, vertaalde de Reizen ,Jan
waarvan
w~arvan ook eenige deelen zijn in het licht gekomen; fchreef eene
krijgskllnst, en eene andere Over
over de beginfelen
verhandeling over de krijgsknl1st,
der natuurkunde voor het algemeen;
nlgemeen; leverde eene overzetting in
hedendaagsch Grieksch van het Franfche werk: Ecole des Amants
het hedendaagscll
fl:ijl der 4rchonten
fJ;rchonten volgde, en gaf
délicats, waarin hij volmaakt den fiijl
MARMON.
tevens ecne goede vertaling van de Herderin der Alpen, door MilRMON.
TEL, in het lich:. Niets echter bezorgde hem in Griekenland meerder
vaderlandCche liederen, in den volksfl:ijl gefchreachting, dan zijne vaderlandfche
ven, die dienen moesten, om de verbeelding der Griekfche jeugd
met· de brandendfie
brandendfl:e liefde voor het vate doen ontvlammen; haar met
fl:erkfl:en baat
haat tegen de dwingelandij. der
dp.r
derland te bezielen, en den fierkfien
Muzelmannen in te boezemen. Zijne navolging van den Marfeillaanfchen
(/l!!01lS, enfmzts
enfants de la patrie !), die nog onder de
fehen marsch (/lllo1JS,
helden van Griekenland gezongen wordt, wanneer zij in onze dagen tegen hunne onderdrukkers ten firijde
fl:rijde gaan, en zijn fchoon, in
het Grieksch gefield
lang zul/en
zulle1Z wif op
gefl:eld berglied (Helden, tot hoe tang
de bergen leven), hebben onder alle de vruchten van zijn dichterlijk genie, het meest de bedoelde werking op den geest eener
RH ljeugd, uit haren aard vurig en ondernemend, te weeg gebragt. RHlGAS heeft ook eene groote kaart,
kaan, van 12 vel, van geheel GrilkenGri,kenGAS
lnud
loud
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!'md
/,md vervaardigd,
vcrvanrd;,~d, waardoor hij zijnen roem ilJ
llJ de gèlccrdc
geleerde wereld
van Europa voor altijd gevestigd heeft. Op dezelve vindt men
een , zoo wel door de oude als
~ls nieuwe lJamcn,
!lumen, alle plaat[clI
plaatren
lllct ;;11
nict
alleen,
aailgctcckend, die in de jaarboc:zcl1
jaarbo<.::u:n van
\<an Grieken/mld
Griekenland beroemd zijn;
:l:liJgcteekcnd,

maar teVellS,
tevens, onder andere
r.ndere iCllOonheden, een groot aantal van oude
gedenkpenJiingen.
gedenkpenningen.
buitengelVone, en
nccds ollvci'1llOeide
onvermoeide man, die alleen de
Deze buitengewone,
cn Hcds
(~oor de kracht yan
van zijn vernu[[,
vernu[t, had
Grîek[che
bad weGricklche omwenteling, door
ten
tcn voor te bereiden, of liever daarvan de voornaamf1:e bewerker
was, kwam
kwmn op eene noodlot:ige
l1oodlot~ige wijze aan zijn einde. Een valfche
valfci!e
ancbulVel~k mensch, die alleen zijn eigen fortuin beoogde,
broeder, een afichuwelijk
al ware het ook ten koste zijner eer, werd zjjn verrader bij het Oos.
tcnrijkscll gouverncment,
tcnrijkseh
gouvernement, waarop RHlGtlS,
RHlGAS, met 8 zijner vrienden,
op last des keizers, werd gevat, en allen, behalve 3, die in Oos.
tenr~;k gel1<1tul":llifeerd
gcn<1tur:;JHeerd "'<1ren,
warcn, aan de Porte werden uitgeleverd. De
tenr~:k
VJn RHIGAS en zijne ongelukkige lotgenoocen,
lotgenooten, om niet
verzoeken vun
aan de ,Vl'eede
wrcede agenten van het hof van Konjlalltinopel
f{onflantinopel te worden
overgeleverd, mar.r
maar in den fchoot hunner huisgezinnen te mogen
f1:erven,, waren vruchteloos: zij werden vervoerd; doch door hunne
Herven
P.~SW1\N OGLOU
achtingwaar_
gelciders , uit vrees, dat p,\SW,\N
geleiders,
OCLOU hun deze achtingwaar<lige flagwffers
f1agtoffèrs 1110gt
mogt ontnemen, in den Donau geworpen,
geworpen. waarmedl}
waarmede
dige
zjj
verichrikkelijkf1:e pijnigingen bevrijd werden, die hun
zij dus van de verlChri1;kelijkfre
omfireeks de
te wachten llonden.
Honden. Dit treurig lliteinde, in 1798, oml1reeks
helft van Blocim. vOOl'gevallen,
voo:'i;e'lallen, vervulde geheel Gric!.'enland
helfe
Gricl.'ciJtand en een
groot gedeelte van Europa met afgrijzen. Na dit voorval gaf ANTIlYiIJlJS,
THY1v!US , patriarch vall
van jef'lJzalem,
jeruzalem. en dekcn
deken ('er
der Griek[che
Griekfche prelaten,
prelaten.
die eenen grooten invloed bezat, op last van de Porte een gefchrîft
gef"chrift
n
11 het licllt,
licht, hcnveIl,
hetwelk echter te Konjla;ztinope!
J{oiljt'mztinopel gedrukt was, ten ticel
titel
1"o1Zdgaande brief aalJ
flan alle
[Jtfe Grieken, waarin
voerende: !(u/erlijke
jiuJerlifke 1'o7Zdgaande
hij aan alle zUne
zijne geloofsgcnootcn
geloofsgc110oten van het Oosten raadde, om in
hunne trouw aan
Forte (e
fe volharden, en den grooten
grooteIl
hunnc
flan de verhevene Porte
fOllverein te bel'chouwen.
belèhomven. Deze brief,
heer als hunnen wettigen [ouverein
door SELIlIl
SELl~1 lIl.
lIl, tocn
beheer[cher der Turken, opgegeven, werd
wen beheerfcher
Cellel] vrieD'
vrîCl1 , van RllIGAS
RIliGAS tcn
ten volle wederlegd in een !tuk,
Huk, gedoor cellen
1'aadgcl'ende brief aan alle
nlle Grieken,
Grie/wil, die onder.
titeld: Broederlijke raadgevende
lJ,!orpen
worpen zijn aalt
aan het Ottomal1Îsch
Otto1l1anisch keizerrijk, in antwoord
antHIoord op den
K012jlantinope/ in liet
het licht gege"tl(lcrhjken 1'ondgaanden
"mierlijken
rondr;aanden brief, te KonflautilJope!
'Yen,
ven, J'a/ji:helijk
l'alji:helijk onder den naam ')lcm
')1(111 den eerbiedwtJardigm
eerbiedwaardigm patri_
patriParij, 179S,
179f:, in !lvo
8vo 58
S8 bladz. In de voor.
arch ')Ian
van .Jeruzalem.
Jeruzalem. Parijs
rede zegt de fchrijver
fcl1r~iver met een gevoel, de fchoonHe
fchoonfie tijden van
Griekenland waardig: ""laat
laat ons
011S aan de geheele wereld fiellig
i1:eIJig ver" klaren, ten
teil einde dit uitzinnig gefchrift
geichrift te wederleggen , dat de
hant tegen de w:'ccde
w:<ècdc Muzelmannen diep in onze hartell
harten gcwor_
" haat
afgeworpen, dat on.
on" tcld is, en zoo wij het juk nog niet hebben afgeworpcn,
drnh, \VU
wij danrom
daarom geene
beü:hnldiging verdienen, als
""ze
ze halzen drnh"
gcene beü:hllldiging
te lafhartig zijn. De naiJver
naijver van eenige Europi[che
Europifche mo" of wij tc
" gend.
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" gendheden is alleen oorzaak, dat het uur der vrijheid voor ons nog
" niet gellagen heeft." De fchriJver
tchrijver betreurt vervolgens tien dood
van RHiGAS
RHIGAS en zijne lotgenooten, en eindigt deze zijne welfprekenwelfprekende voorrede met
!Dl?( deze opmerkelijke woorden: " dat noch
boeijen ,
" noch brandfl:apels,
brandftapels, in uwe borst de gloeijendfl:e
gloeüendfte vaderlandsliefde
" verkoelen, of den onverzoenlijkfl:en
onverzoenlijkfrcll haat Legen de dwingelandij
"nitblus[chen. Houdt
Hondt altijd voor oogen, wat kwaad van allerlei
"uitblusfchen.
"aard de wreedheid der Turken U eIken dag doet
doer ondervinden.
" Brengt u de verhevene uitdrukkingen uwer voorvaderen voor den
" geest, toen z~i
z~j elkanders moed tegen de Perzen trachtten te OntOut" vlammen: Zonen van Griekenland! gaat henm,
henen, ver/ou
vcr/ou uw va" derland, uwe kinderen, uwe Vt'ouwen,
vrouwen, de goden uwer vaderen,
yoorgef/acht! Nu is het tijd, voor alle deze
" de graven van het voorgeJlac/tt!
" heilige
heitige belangen te flrijden.
flrifdm. (AESCHYL. perf.
Per!. V, 202) Ziet daar
"de woorden, die ik den Griekm
Grieken in het algemeen toeroep. lVIaar
lVI aar
" tot U
u [preek
fpreek ik vooral, die aan het hoofd des volks fiaat.
fraat. We" reldliJke
reldlijke bef1:uurders
befrmlfders,,vereerd
vereerd onder den naam van Archonten!
" leden der Geestelijkheid, die heilig genoemd wordt! U roep ik
"nog eens toe, dat de voorzigtigheid of godsvrucht der geloovi" gen u deze gewigtige namen niet gegeven heeft, dan om dat gij hun
" ten
zondt, gelijk het verlichte en waakzame herren leidslieden zijn zoudt,
"ders betaamt, die ia
in waarheid dienaars van God zijn, gelijk de
" bijbel zegt, niet uit bedwang, maar gewillig, I PETR. V. 2;
2; op
" dat gij hen beamen
bei1:uren zoudt, hlm
hun 1'egt en gelijk doende, cOLOSS.
COLOSS.
" IV. I , en opdat gij V,Jor
V-Jor allen het zout der aarde, en het licht
" der wereld zijn zoudt. MATTH. V 13 en 14."
De dood van RHIGAS gaf tot de uitgave van eellige
eenige werkjes en
fchriften in het hedendaagsch
hedendaagseh Grieksch aanleiding, waaronder één
merkwaardig is, hetwelk ten oprchrift
op[chrift heeft:
heert: NOlJZocratia,
N0711ocratia, gewijd
aan de fchim van RHlGAS, dien ongelukkigen, maar in de daad
buitengewollen
vall het tegenwoordig Griebuitengewonen man, die in de jaarboeken van
kenland billijk eenen onl1erfelUken
on!1erfelijken naam verworven heeft.
RI-IINOCEROS. (Zie: NEUSHOORN.)
RHINOCEROS.
RHIJN. (REM13RJ\ND
RHl]N.
(RE~lnRAND VAN) Een beroemd
berocmd Nederlalldsch
NedcrJandsch kunstfchilder, in
iu het begin der 17de eeuw even buiten Leijden
Lef/den geboren.
Zijn
Ziin natuurlijke aanleg en heerfchende
heer[chende neiging voor de teekenkunst
werd
w~rd door zijne ouders, fchoon
[choon een ander plan met hem voor heb.
bende, wijsfelijk gevolgd. Hij
IIij had tot zijne leermeesters J. VAN ZWAZWA.
NEN13URG, P. LASTMAN
NENIIURG,
LASTMAN en J. PINAS,
PINAS, en maakte bij deze
dezc groote vorVOl"
deringen; doch bcfloot,
beO OOt , om zich zelven verder te volmaken, waar·
waar
in hij zeer gelukkig
Daagde, Ondertusrchen
Ondertlls[chen moet men in zijne finkfrukgclukkig flaagcle.
ken geene juiste naauwkeurigheid. noch het echte antike
anrike zoeken, alzoo bet zijn
zij 11 llelrcgel
11e lrcgcl was, dat men alleen de Natuur, zoo als zij
zich vertoonde, behoorde te volgen. Evenwel maakte hij veel
ltaIiaan[che teekellingen,
tcekeningen, waarvan hij eene
eenc menig.
werk van de fraaije Italiaanfche
te verzamelde,
verzameldc, en van de beste platen,
pluteil , alhoewel hij daarmede zijn
voor"
voor'
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voordeel Iliet
niet genoeg gedaan heeft. Hij heeft eehtcr
echter een flan
annra\
en! porgefehilderd, waarin men niet
nict weet, of men zich meer over
tretten gefchilderd,
de kracht en zachtheid,
zaclJthcid, dan wel
wcl over het welgelijkende moet ver.
edIng met flerk
wonderen. Zijne etfing
ilerk water heeft vele overeenkomst met
zijne manier van fchilderen.
fcililderen. Zij is krachtig en geestig, inzonderheid
in zijne portretten,
portrctten, waarvan de trekken zoo juist zijn, dat z\j
z~j het
z~jne hand,
vleesch en leven uitdrukken. Het getal der platen van zUne
afDeeldfel dikwijls voorkomt, bedraagt omtrent ûlo.
280. waaronder zijn afoeeJdfel
RE"IlJRAND,
RE~IlJRAND, zich eindelijk naar Amflerdam
Amflcl'dam met der woon begeven.
de, verkreeg hier veel werk en een aantal leerlingen, zoodat hij,
om meerdere ruimte te hebben, een pakhuis op de Bloemgracht huur.
hUllr.
de, waar ieder voor zich een afzonderlijk vertrekje had, dat met
flooren,
zeildoek was afgefchoten,
afgcfchoren, ten einde, zonder elkander te fiooren,
llaar
Jlaar het leven te kunnen fchilderen. Hij was rijk in gedachten,
waarom hij dikwijls verCchillende
vcr[chillcnde fchetfèn
fchetfen van een en hetzelfde
hetzelfae onderwerp maakte; ook vol veranderingen, zoo ten opzigte der wezens als in de kleeding, waarin hij boven alle anderen geroemd wordt.
Jammer is het, intusfcl!cn,
intus[cl!cn, dat hij zoo fchielijk tot
tOt wat anders
overging, en door zulk eene los[e
losfe drift in zijn
zjjn werk gedreven werd,
flukken maar ten halve heeft ~fgemaakt.
afgemaakt. Er zijn echdat hij vele fiukken
ter ook vele, die ten volle zijn uitgevoerd, in de voorname kunst.
kabinetten en op het
bet fiadlmi..
fl:adbui~ te AmflerdtlllJ
Amj!erdmlJ voorhanden, in welke
fiad
!lad hij v~lgcns
villgens fommigen
Commigen in 1674, doch volgens anderen in 1688.
1688,
overleden is.
RHIPHAEI-l\10NTES.
RHIPHAEI-J\10NTES. Zoo noemde men den bergketen, waar
uit de Tallais
Tmlftis ontfpringt,
ol1tfpringt, en die tot de bronnen van de Rha (Wol.
(l4?o!.
ga) voortloopt, en den loop
Joop dezer rivier bepaalt. Deze bergen
werden bij de dichters voor de uiterfie
uiterfle grenzen van het Noorden
gehouden, zoodat , toen men verder in het Noorden bekend werd,
ook deze meer NOOlodelijk
Noordel\jk moesten geplaatst worden, waardoor
verwisCeJd, om het eenmaal aangenozij dikwijls met anderen zijn verwisfcld,
men d~l1kbeeld
d~nkbeeld vol te houden.
RHODANUS. De naam, dien bij de oude Cchrijvers
fchrijvers de rivier de
Rhone draagt.
RHODOPE. Een gebergte in Thracië, waarvan dikwijls landen
Thracië bellOoren
behoorcn,, bijvoegelijke
bijvoegelijkc naamwoorden
en perfonen
perfol1cn,, die tot Thl'acië
ontleenen.
RHODUS. Een eiland, tusfchen
cnsÎchen Ctmdia
Candia en Cyprus, twee mUmijlen
Ien van de Zuidelijke kust van Klein-Azië, in de Middellanrlfi:he
Middel!andji:he zee,
waarvan de geheele omtrek, zoo als die doorgaans berekend wordt,
niet mcer
meer dan 44 mijlen
m,jlen bedraagt, die door 37,000
31,000 zielen bewoond
hoofdfiad, welke denzelfden
worden. Deszelfs hoofdi1ad,
deuzelfden naam voert, en de
zetel der regering is, ligt ten
een Noordwesten, en is bevestigd; doch
hare bolwerken getuigen van dcn
den ilecl!ten
flechten fiaat
fl:aat van alles, wat onder
mees eer maakten ~
het beheer der Turken is, die er zich in 1522 van meester
en de Johaniter.orde, aldaar gevestigd. noodzaakten,
noodzaal>:ten, om de wijk
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nanr
n~ar il/altlta
jJIal//tfl te
re nemen. Men vindt nOR
nog op verfcheidc:1c
verfclJcidcnc plaatfcn
plantlcn
kenmerken
kenmerkcn van deze hare vorige bezitters, en
cn onder anclc:'en
andc:'cl1 cene
eene
[traat de Riddeljlraat gcnoemd,
fhaat
genoemd, welker ode
oude huizen ter
tcr wederzijde
nog met wapcnfchilden
wapcnfchildell der orde pronken. Tegenwoordig
Tegcnwoordig is de Ibd
tbel
in diep verval, en wordt door Turkeli
TlIrkm en
Cl! .J
Joden
oden bell'oomj;
bewoond; want de
Christenen, die hun verblijf
vcrblijf in de vvoorltcden
ooritcdcn houden, mogen in de
fiad
ftnd niet overnac:Jten.
overnac!lten. lij
Zij heeft
hecft cene
eene haven, de Sc.'z~cpsitaven
Sc lccpslzaven gegcgehecten, waarin de lèhepell
lè hepen alleen kunnen binnen loopen, en die
door een' fcheidsmuur,
fcheids:nt1l1r, of beer, in drieën verdeeld
vcrdeeld is. Ook vindt
men er fcheepstimmerwerven
fcheepsti1lll11CrWerven voor de Turk/che
Turkièhe zeemagt;
zeemagr; doch de
lclieepsbollw
fclIeepsbouw gaat zoo la!lgzaam,
langzaam, en hct
het hout wordt zoo f1eeht
Hecht ge_
ge.
kozen.
kozen, dat de fchepen.
fchepen, voor. hunne voltooijing, bij na half verrot zijn.
Het eiland Rhodtts
R,'z?dus was oudtijds zeer beroemd wegens deszelfs gunluchtgerccI en vruchtbaren grond; loowel
[tig luchtgeftcl
zoowel als deszelfs
des zelfs ingeze.
tel:en
teeen wegens hunne uitgebreide zucht voor kunsten en wetenfchappen. Men vond er de oudfte fcllOOl
fcllOOI der fchilderkunst, waarvan men,
ten tijde van ANAcREoN,
ANACREON, bij de Grieken
Grieketz eeilige
eenige fporen ontdekt, en PROPRO·
1hcid, bragt hier
TOGENES, een van de beroemdfte lchilders
fchilders der om
oudheid,
zijne meesterli:ukken
meesterftukken tc
te voorfchijn
voorfcllijn ; doch domme
dOllJlHe en alles belJcerfchenbehcerfchende onkunde hebben den bloei van kunsten
hUllsten en wetenfchappen
wetcllfclwppen geheel
vernietigd. Aan den ingang der haven (meer waarfchijnlijk
waarfchjjnl~ik , volgens
CAl]LUS en andere geleerden, op eenigen amand
afftand van de zee), ftond
li:ond
CAIJLUS
oudtijds het vermaarde kolosfi\le
kolosfale fWlldbec
ftnndbccld,
Id, ter eerc
eere der zon opge.
rigt, waaraan het geheele eiland was toegewijd. Het was volgens
PLINlUS,
PLINlUS, 70
70 el hoog, en geheel van metaal; doch van binnen hol,
hol.
en met fteenen van eene aanmerkelijke
2anmerkeIijke grootte gevuld,
gevlild, om
0111 hetzelve
daardoor onbewegelijker te maken. CH,'lRLES,
ClI.~tlLES, ccn
een kunstenaar uit Li12.
Lin.
dos, eene plaats op het eiland, werkte cr
er 1.2 j~,ar
i~,ar aan,
ann , zzonder
onder het te
voltooijen , hetwelk naderhand door ('enen
eenen LACHES
L!,cr-lSS gelukkig volvoerd
werd. Dit ftand"
ftand- of zOl1llcbeeld
jaar , wanneer het dool'
zOl1nebce!d frond
frmd 60 jaar,
dOOL"
eene aardbeving werd omver geworpen. Sedert werd
Wt-rd er
cr niet weder
wedcl'
:lan gedacht, om deze
dcze vervaarlijke CO/OS/IIS
Co10sjils weder tc
re herfcellcn,
herftellen , en
bleef zij omtrent 900 jaar op den grond liggen.
liggen, waarna zij eerst
in 672, bij fLUkken
fmkken en bi'Okken,
bl'Okken, weggenomcn,
e;" al het
weggenomen, c:'
h et metaal,
waaruit dit beeld beftond, na de verovering der fwd
fcad door de AraAra4
hieren, door dezen werd weggevoerd, en
e11 aan een' Jood Verkocht,
verkocht.
die, zegt men, 900 kameelen gebruikte, 0;11
om het kopc·r
koper weg te voeren. PLlNIUS
PLlNIl'S telt nog 100 andere fta:1dbecldcll
fwndbeeldcll van mindere grootte,
te. die in onderfcheidene hoeken
hoekcn der !tad
ftad pronkten, in welke tevens
eene van de fchool1fre
fchoonfce tempels der oudheid, aan de zon g2wijd,
gewijd,
gevonden werd, waarin men haar, even als :\21]
aan VENUS
VENUS
cp
op het eiei·
l:md C'Jprus.
Cyprus. eene godsdienstige hulde bewees, die het uitwerkfcI
uitwerkrcl
land
was van de erkentenis van een volk, welks land, volgens het algemeen gevoelen.
gevoelen, door cenen
een en buitengewoncn
bnitengewonen watervloed overftroomd
des zelfs opdrooging aan de ftralcn
ftralen der zon te
tC danken h,al:.
had.
zijnde, deszelfs
( JOl(
Ook
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Ook fchijm
rchijnt zij het eiland tot eenen tempel van hareu
haren zachten invloed
verkozen te hebben; want cr is, volgens de aanmerking
n:1nlTIerking van
vaIl oude
en hedendaagfcbe
hedendaagfche geleerden, geen lbg
dag in het jaar, waarop zich hare
koesterende {traIen,
ftralen, ten minfte,
minfee , niet eenige oogenbllkken
oogenbIIkken vertoon
vertoonen.
en.
RI-lOER. (l~COflUS
RIJOER.
(l~COllUS DE)
Dl:) Een voortre1feli.ik
voortreffeli.ik taal., gcfchied. eu
en
oudheidkundige, wiens langdurige leeftijd geheel aan
aalJ de wetenCchap_
wetenfchappen
peu en geleerdheid was toegewijd. In 1723 te
ti: dngerell
dngerm in GelderGelder·
land geboren, (waar zijn vader toen
toeu predikant was) mogt hij niet
langer, dan tot den ouderdom van negen jaren de opvoeding
opvo\!ding en lei.
leiding van hem genieten, die ook zelf
ulf een geleerde was, vooral in de
Oosterfche talen. Te Nijmegen
Ni/megen aan de Latij:,fche
Latij:1Cche i'c
Cc11001
110 ol zijnde, gaf
onze DE
DE RHOER reeds eene welgelukte proef van zijne Lati.in[c/Je
Lati/nfche
Utrecht verliet, wekte
dichtkunde , en voor dat hij de akademie van Utredt
hij de gunstigfte
gUllstigfte gedachten op van zijne kunde en geleerdheid, door
het opfcellen
opHeUen eIl
en verdedigen een
eener
er LatijnCche
Larijnfche disfertatie:
disièrtatie: kort daarna
werd hij predikant
prediknnt bij de Hervormden re
te DeJrlet1
De/dm in O)·eri/sfe!,
overifsfel , doch
hleef
bleef daar 11echts
l1echts drie maanden;
maand.:n ; wordende ia
in 1745, toen nog geen
23 jaar oud, aangefteld
aangerteld tot Hoogleeraar in de gefchiedenis, welfprewelfpre.
kendheid en Griekiche
Griekfche taal aan het Atheneum te DevC1Jter.
Deventer. I-lier
Hier
fchreef
ü:hreef hij eenige werken, onder welke, behalve de uitgave van POR'
PORPHYIUUS,
PHYIUlJS. de Feriae DaJlentrienses
Daventriemes en het Otium DaJ'entrie11[e
Dm'entrien[e (1758
en 1762) uitmunten, welk laatfte
laatrte werk vooral eenen fchat van oudheidkunde bevat.
In J768 werd hij aan de Hooge fcllOol
fchooI te Groningen,
Gro/zingen, als gewoon
Hoogleeraar in de Griekfche en Larijnrche
LatijnCche Letterkunde, geplaatst:
ook hier i'chreef
fchreef hij , hl:halve
behalve zUne Ob[el'Jlationes
Obfervationes jJhi/o!ogicae
philologicae in lfie.
Hie.
r'oe/is
,·oc/is "~E7x,
&~sï", verfchilIende
verfchillende Latijn[che
Latijnfche verhandelingen en redevoe.
ringen, zoo in proza als dichtmaat. Al
AI fpoedig werd zijne werk·
werkzaamheid vermeerderd, doordien hem in 1710 het houden van les.
fen over de Vaderlmzd[che
Vaderlandfche en in 1778
17?ll over de Romcinjèhe
R011zei:z(èhe oud/zeden
oudheden
werd opgedragen, en hij twee jaar later
la:er toc opvolger van den beo
roemden L. OFFERHAUS
OFFERHAVS in de dlgemee71c
Algemeene en Vaderlandjèhe
Vader/andfche ge[diede.
gefchiede.
nis werd aangei'te!d,
aangefceld, waarbij
w~arbij hij de oudheden insgelijks behield, en
ook zijne lesfen
lesCen als pl'ofesfor
profesfor in de Griekji:he
Griekfche en Latifnfche
Lati/nfche Letterkun.
Letter/wn.
de voortzette, tot dat de geleerde JOH.
JOH. RUARDI hem in dit laatfte
vak opvolgde. In 179
r, behandelde hij voor het eerst opzettelijk de
'79 I,
Statistiek JlalZ
van om l'aderland.
,'ader/{md.
Hoewel de zeer werkzame post, en het zorgvuldig opftellen
op[tel!en zij.
zijner collegien, welke van jaar tot jaar met belangrijke bijdragen ver"
vermeerderd, en veeltijds geheel omgewerkt werden, hem beftendig
bezig hielden, befreedde hij zijne fnipperuren
fnipperurel1 aan het fchrijven van
geleerde verhandelingen over Oudheid en Gefchiedenis,
Geîchiedenis, zoo in het
Latijn als in het Nederduitseh,
Nederdllitsch, van welke laatfte
laatfre een [chat
fchat bewaard
is in de werken van het GroI2Ï1Jgc;'
Groninger genootfchap pro excolendo
excolCfZdo jure
patrio. Ook zijne lievelings
uitfpanning, de Latijnfche dichtkunde ,
lieveIilJgs uitfpallning,
beoefende
tlIs[chenpoozell, waarvan hij, in zijnen 87 jarigen
beoefen.de hij bij tusfchenpoozell,
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ouderdom, nog een fprekend bewijs gaf door de uitgave van
Vlln eellen
eenen
Jubelzang aan eenen zijner hoogbejaarde vrienden, waarin jeugdig vuur,
dOOl·[tralen, en welke door een
zoetvloeijendheid en puntige naiviteit doorfrralen,
geoefend kenner (den Hoogleeraar S. GRATAi\JA)
GR!\TA;\JA) genoemd
geno(!md wordt een
meesterftuk van vernuft en karaher-kennis.
meester[tuk
Intusfchen
DE Ru
RH OE!/.
OER ,, ruim 80 jaar oud zjjnde,
zijnde, in 1804 op
Intus[chen was DE
de meest vereerende wij ze, (hoewel tegen zijnen zin), ontslagen van
zijne gewone Akademifche werkzaamheid, en benoemd tot PrlJfesprofesfc!lOon hij zelf van oordeel was, wegens zijne lig[or
[ol" hOl1orarius, fcllOon
Iigchaams- en zielsvermogens, het werk van een gewoon Hoogleeraar
Hooglecra:!r
nog te kunnen waarnemen: hij hield zich daarom onledig met, onder zijne voorzitting, van tijd tot tijd geleerde verhandelingen te la.
ten verdedigen, en bel1eedde
bell:eedde den tijd zijner ruste voortS
voorts aan het
fchrijven van eenige diplomatifcbe,
fchrijvell
diplomatircbe, l1atistieke
ll:atistieke en oudheidkundige
ll:ad Grlmingen
Gr01t111gClZ betreffenwerken. Een van deze laatften , vooral de l1ad
de, droeg zoo zeer de goedkeuring der ftadsregering weg, dat zij
den
dell waardigen grijsaard deswegens met een kostbaar gefchenk in
gefchrif.
zilver begiftigde. Jammer, dat van zijne talrijke nagelatene gefchriften hoogst waarfchijnlijk niets het licht zal zien: onder deze onuitgeol1uitgetJl1tJlogicU111
gevelle [tukken
ftukken munten
mumen vooral uit een Lexicon Graecum fJl1alogicu1Il
gevene
N. T. in zijne Grol1inga
Grol1ingtJ erudita. Een warm beminnaar zijnde van
zijn vaderland, had DE
DE RHOER
RHOER met leede oogen deszelfs vernedering
onder de FrtJllfche
Frall{che heerfchappij gezien; m.ar hoe onbegrijpelijk het
ook fcheen, wegens de toenmalige omftandigheden en zijnen 110ogen
hoogen
ouderdom, bleef het altijd niet alleen zijn' wensc11,
wens eh , maar ook zijne
verwachting, dat hij het herfcel van zijn vaderland zou beleven, en
cn
hij heeft het beleefd, doch flechts weinige weken er van genoot en.
Den 12 van Winterm. 1813 fderf hij, na eenige verzwakking, in den
hoogen ouderdom van ruim 90 jaar; hebbende hij zijne zielsvermo.
gens tot het laatfle zijns levens zoo wel behouden, dat hij, pas 2
jaar voor zijnen dood, eene plegtige redevoering hield ter viering
van het 50 jarig bef
beftaan
taan V:ln
v~n het bovengenoemd letterJetter- en oudheidlie·
oudheidIicho~wel het beven zijner handen hem het voeren
vend genootfchap,
gellootfchap, hoewel
der pen verhinderde.
Opgemimd van geest, deugdzaam en frandvastig
fcandvastig van karakter, ook
Opgeruimd
in tegenfpoed en druk; godvruchtig in den ede!ften
edelften zin des woords,
toegevend, belangeloos, minzaam en dienstvaardig, was DE
DE RHOER
RaoER
altijd de ziel der gezelfchappen, welke hij ook gaarne bijwoonde,
aangenomene, maar nimmer bijtcnde
bijtende
en die hij, zoo wel door zijne aangcnomene.
fchens, als door zijne telkens wel aangcbragte, veelomvattende
fcherts,
veel omvattcnde kenkeil'
lIis,
nis, zonder eenige praalzucht, ten hoo:;f,e
hoo;;ii:e veraangenaamde en lJuttig
maakte. Bij ieder die hem kende, vooral ook bij de ftl'ldel1tcn,
ftHdenten, was
hij geacht en bemind, zoo dat men van hem kan zeggen, hetgeen
zoo weinigen mag te beurt
beert vallen, dat niemand hem een
cen klVand
kwaad hnrt
hart
toedroeg. Onder verfcheidene kinderen, van
VUil welke
we!i,e ook een en :111lll1dcre
Llcre voor den achtenswnardigen
nchtenswaardigen grijsaard
g~ijsaard zjjn
zijn overleden, heeft bij eeeclIell
!lCll
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tlen
nen zoon nagelatcn,
nngebten, als erfgenaam van 's mans roem en geleerdheid.
geleerdheid,
UtrcclJtj,'hm I-Ioogleera:ir
levensberig'c
den Utt'CClJtjdm
Hoogleera~r C. W. DE RnoER,
RIlOER , wiens levensberi!jc
l1ier dadelijk volgt.
RHOER. (C. W. DE) Deze Nederlandfche
Nederland[che geleerde
gcleerde was
\17a5 de
Zoon van den vermaarden ]ACOJms
]ACOIlUS DE RIlOER
RnoER , en werd te Devm.
Deven.
ter opgevoed in de letteren, alwaar hij zijnen vader gc!bdig
gc!h:dig
lettcroefcnillgcn bezig'
hield,
voor oogen had, die zich fteeds
f1:eeds met letteroefeningen
bezi!j hield.
-en wien hij gedurig
gcduri b r.1et
raCt vrienden en leerlingen
leerJing,en over bocken en
fchrijvers hoorde fpreken. Hierdoor fmaak aan dit alles gekregen
gernakte hij aan het lezen en onderzoeken, en was het,
hebbende, gerr.akte
bij zijne vorderingen in de Latijnfche en Grieklche talen, nog fteeds
f1:ecds
zijn Wlder.
vader. die zijne zucht tot kennis voedde; hem aan het lezen
der oude fchrijvers bragt; het fchoone
fchoonc en bevallige daarin deed op·
merken,,en
en daardoor niet weinig ter verfijning van zijnen fmaak bij·
bijmerken
droeg; terwijl, wat zijne overige leermeesters betreft, zich geene
~elegenheid aanbood, of er werd tot zijne verdere ontwikkeling gege.
gelegenheid
gemaakt; Deventer verlatende, vond hij te Groningen',
Groningm·,
bruik van gemaakt.
Lei/den, velen der ecrfle geleerden van dien tijd.
tijd,
en naderhand te Lei,/den,
wier onderwijs hem in onderfebeidene
wicr
onderfcbeidene vakken van kunst en we.
wetenfehap
toeu
tenfchap inleidde; terwijl juist de bloei zijns levens inviel, weil
behanmen de wetenfchappen meer en meer wijsgeerig begon' te behan.
wedij"
DCR MARK en CUEvALmR
CUEVALmR te Groningen als wedij·
delen; toen VAN DER
eene nieuwe en vrijere manier van denken in
iu
verden , om in alles ecne
te voeren, en een PgS1'EL
PgSrEL aan de Hooge fc!lOOI
fcllOOI te Leijden
Lev'den zijn nana·
getrokken
tuurregt voordro~g. Dan hoe zeer het niet in twijfel kan getrokkeIl
RHOi':R veel aan zijnen vader, zijne leermeesters,
worden, dat DE RIlOER
en tijdsgelegenheden en tijdgenooten is verfelmldig
verfchuldig geweest, en zoo
opgekweekt werd, om zich eenmaal heerlijk te ont·
ontgevormd en als opgekweeh
wikkelen,
het· echter, inzonderheid. eigen aanleg, eigene ziels.
wikkelen. was het'
f1:reven naar al wat fcllOon
fc1lOon en edel is, gepaard
vermogens,
ve'rmogens, eigen flreven
kende.
met eeile
eeiJe zl1cht
zucht tot kennis en wetenfclHlp
werenfclJap •, die geene grenzen kende,
welke hem van die gelegenheden deden gebruik maken, en hem
misfchiel1 ook zou
ZOl! ge.
dedèn worden, hetgeen hij geweest is, en hij misfchien
deden
worden zijn, al had hij ook, met vele anderen, met
mC!t tijdsomllandig.
tijdsoml1:andig.
heden te worstelen gehad.
DB RIlOER werd in de fchool
DE
feb 001 z!jns voonreffclijken
voomcffclijken vaders, en in
die van den beroemden OFFE!Ul!.US,
OFFE!lIlAUS, tot de oude letterkunde en
11lgemeene
algemeene gerchiedenis
gefchiedenis opgeleid; doch hetgeen
het;;ecll bij daar en elders
krec;; door hem eellen nieuwen
vorm, ell
en droeg den {temontving, kreeg
niel1wen vorm.
Hempel vun
van oorfpron!:clijl:heià,
oorfpron!rclijl:heid, eigen ilJZÏI.;t,
illzi~t, ei:;eil
eisen ;;cvocl
gevoel en eigen oor~
deel. Dit bleek weldra
we!di'a uit ('ene
eene akademi!è'lc
akaàel11i1è'le proeve de ftudiis
fludiis litelife.
rariis Cf!e[aris
C'!c[aris Al/glist:,
AlIgiiStf, w('):,e
wcl!(e hij,
j~nr ond,
oud, in
rfJl'tÏs
hi,i, nog llecllts
llcchts 20 i"ar
1771,
IïïI, op de Groriingfche 3kndemie
abdemie onder zijllcn
zijnen vader verdedigde.
nog. zag men hem t0211
toen ree,Is
reeds de oude lett2ren
letteren ge.
ge ..
Hoe jong ook no,C:,
fchiedkulldig behandelen, ja met oordeel ondcrzüeken,
onderzoeken, hoc men
fchiedkundig
over AUGusn's
AUGUSTPS en zijne tUdgcllootcll,
tijdgC'l1ootcl1, en hunlle
hunne letterkundige ver.
ALGg:'IC"N
WooRDwn. VI.
F
dicn.
ALGIDICEN WOOIwr."n.
dien.
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dienften
dienl1:en te dcnken
denkim hebbe, hetwelk toen nog met de gewone wijze
van onderzoeken
onderzocken en fehrijven
lchrijven in het geheel niet overeenkwam;
doch tegenwoordig in jongelingen v~n zijnen leeftijd niets zonderlings
is. Dan, terwijl hij aldus op zi,ine
zijne letterkundige
k:terkul1dige loopbaan voortging,
gefehicdkllnde iets hoogers was, en
gevoelde hij meer en meer, dat gefchiedkunde
beoefend ,vorden,
tot hoogere doeleinden moest bcoer~nd
vvm·den, dnn
d~n zoo als hij haar
-tot
JlU toe had hooren voordragen.
Eigen aanleg, en bUzonder
bijzonder het
tot nu
lezen der oude gefchicdfchrijvers,
gefchiedfchrijvers, leidden hem hier toe; en nu gehet·, dat hem toevallig het werk van MONTESQUIEU, de la
beurde het-,
Romaim et de kur
k/lr decadeil(;?,
gral1deurdes R01l2aim
decadelzc?, in handen kwam, en
eenen
cellen onbefchrijfelijken
onbefehrijfelijken indruk op hem maakte. Niet te vrede met
fieclm bU
bij fragmenten, die door tijdorde
zich de oude gefchiedenis
g·efchiedenis fiechts
z~mlenha\Jgend geheel gebragt werden, te hebben eigen
alleen tot cien z~U11enhangend
:llies zamenhing-,
zamenhing,
gemaakt, had hij zeif zoeken op te [paren,
fporen, hoe ::lIes
boe de eene leeftijd
leefdjd op den .anderen
.llnderen had invloed gehad, en hoc de
belangrijk ae voorvallen reeds door vroc.g-ere
'belangrijkae
vroegere tijden waren voorbereid;
en zoo had hij reeds het verband beginnen optemerken van de ge~
fchiedenis vnn het oude Oosten !;let
met die der Ct·ieken en Romeinen; van
de Griek[che
Griek[ehe volkpbntingen
volkpbntingcll in bet
bct Westen mee den wedll:rijd van Ro.
me en Cartlzago,
Rome'l· vroegfre
vroegl1:e inrigtingel1
'me
Carthago, en van Rome')'
inrigrillgen met de groote
magtige natie. Dit een en ander was, echter, tot
krijgsbedïijven dier l11ugtige
krijgsbedrijven
'(\11S
-dus verre duister vOOli.;evoel
voorgevoel geweest; doch door het lezen van
MONTESQUIEU vond hij
bij :liles
alles censflags
censibgs ontwikkeld, wat hem verward
gret:g oj)
O? alles, wat in den geest van
had toegefchenen. Nu viel hij gret;g
zi.inm gefchreven
ge[chreven was.
dezen on[ehatbarel1
fehrijver, of liever in den ZiJl1C1Z
onfchatbarcn fchrijver,
Al het nieuwe en voortreffelijke in de Es[ay's van VOLTAIRE, in
die van
ROllERTSON was hU
hij in korten tijd
V<1n HUME, in KAREL V van ROIlERTSON
meester; terwijl 13ECCARIA,
I3ECCARIA, FILANGlEar,
FILANGIErlr, en vooral l\'foNTESQUIEU'S
lVloNTESQUIEU'S
zljne rcgr3geleerde
regtsgeleerde il:udiell
i1:udien te Lef/den,
Lefjden, zijne
Esprit des /oix,
Joix, bij zijne
ZiC~l trokken. Hierdoor opende zich voor hem
geheele aandacht tot zie;1
gehe<:le leven zoo heerlUk
heeft,
een vak, waarin hij zijn gehec1e
heerlijk gewerkt heeft.
gefchiedl;llndige en wtisgeerige
wUsgeerige befchou.wing
befcho\1wing der ounamelijk de gefchiedkundige
de en hedendaugfche
hedendangfche regtsgeleerdiJeid;
regtsgeleeïd1Jeid; en wat hij hierin, gedu.
rende zijnen akademie-tijd, reeds gearbeid heeft, en wat hij toen
reeds in dat vak beloofde, ziet men uit zijne historisch-regtsge.
hij in 1773 tot doctor
doeror in de regten
leerde verhandeling. waarop hU
bevorderd werd: de poen a ad ft/Jos
ft/jos et propinrJUos
propintJUos rel
ret" 1lon
non extenda,
qua variarUI1I
variarUITI gClIliunt
gentiunt mores ae leges exponuntur, earumque
earUlllquc cartcau{ac
[ae inlogt/ntar.
intagantur.
DE
DE. RUOCR,
RlIOER, wel verre vnl1
V:111 zich
Zic~1 door de nieuwere Frnnfcne
Frnnlehe en
fchrijvers te laten wegf1epcn,
wcgf1epcn, en uit hen alleen kennis eu
Engelfche fchrUvers
ea
weten[ehnp
wetenfchnp op te zamelc!J,
zamele:l, fcheen
echecn door hun f1echts
flechts wenken ontvan.
OI1tVall~
gen te lle~)ben,
he~)ben, om zelf dieper te onderzo.cken.
ollderzo,eken. Zoo brngt hem
MONTESQlJ1EU nJ!l
aan het herhaald
v:m ARISTOTELES,
ARISTOTELES , POLYllruS
POLYllIUS
MONTESQVIEU
herllanld lezen V:ll1
en T,\clTus;
T,\CITus; ROllEltTSON
ROJlEltTSON ~an !Jet
het beGuder,~n
beG:uder..:'ll vnil
van l\TU:U.TORI
]\TU;U,TORI en van
fclJrijversder
de fehrijvers
de!" miL!delcenw,
midddcenw, e!l
e:1 zijne gefc:Ji:!dhmdige
gerc:Ji,~dktmdjge l1afporingcn
l1afporingen
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eeuw van CONST,\NTljN.
CONST'~"'ITJJN, cp
op den LOenmd
toefhmd der regtsg~leerdheid
regtsg~lccrdheid
in die tijden, en op den invloed, dien de voortgang
vOortg~llg en vestiging
van den Christelijken
belr.ngrijk
ChristelijkeIl godsdienst daarop
dam'op geh~d heeft, welk belnngrijk
opzcttelUJ: bclum!cld
behandeld werd in zijne verhande~
verh:1l1de·
onderwerp door hem 0plctt<:1\11:
lingcn, in lÎÏ6
lingen,
I776 uitgegeve:l,
uitgegeven, de efFe/u
ejJe'ct/! rc!igiolzi,
n:!igiollis C'Iristiolloe
Christirm.1c in ju1'i"prudentiom
1'i"pmdentimll Romallam.
ROlllfJ1Jam. Ook in de kerkelijke
kerke Iijke gcCchicdenis,
gcCehiedenis, die
oie hU
bij
meer wijsgcerig
wVsgcerig ell
en oordeelkundig befehouwde,
befchouwde, is hij eenmaal,
eenmaal, in
-al
navorfehingen
:ll haren omvang, meester geweest, en voor zijne navorfchingen
kon wel geen ge[chiktcr
ge[ehikter onderlVerp
onderwerp bedacht worden, dan hetwelk
l1U
hij in gcnoemde
gClloemde verhandelingen bearbeidde. Ilier !tand
Hond hij op het
fchcidpullt van de oude gcfchiedellis
gefehicdcnis en d2
d~ middeleemvcn;
vnn de
fcheidpl1l1t
middeleeuwen; van
Romeinfchc regtsgeleerdheid en de inf1:e!!ingcn
RomeinCche
inllellingen van het kerkelijke
kerkeli}ke
regt; van de godenleer der oude volken en den godsdienst, die
haar deed verdlVijnen,
verdwijnen, en trachte hU uit echte bronnen, uit GriekCehe en
eIl LatijnCcllC
lèhriCt~n en fragmenten
Cmgmenten
fehe
Lati,inCeltc fchrijvers,
fcJlI'Uvers, vooral uit de fchriïten
van RomeinCche
Romeinfche regtsgeleerden , en niet minder
micder uit de kerkvaders,
aan te wonen, hoe dat oude op het
h2t nieuwe, en omgekeerd, gewerkt hebbe, en hoc llit
uit die onderlinge zamenl11enging
zamenmenging veel is geboren geworde:l,
geworde!l, dat nog
no!; heden in de zeden, gewoonten en wet.
teil
ten der hedenda8gfche
hedendaagfche volken gevonden wordt. Zes verhandelin;;ell
vcrhandelin;;el1
h~eft hij over deze
d~ze moeijeJijke
moeijel'jke en veel ollwatcende
omv~1ttel1de f1:ofuitgegeven,
flof uitgegeven,
heeft
en het.
het is voor de letteren eIl
en wetcnCcbppcn
wctellfch~ppcn te bejammeren, dat
men hem nimmer heeft
heeCt Lumen
b1l1nen overhulen,
overhnlen, om de zoo voortreffe.
e11 voortgezette taal: verder af te
tc werken.
lijk begonnen en
Dl: RHOElt
vaderl~!1d met
Door deze verhandelingc;]
verhandeIinge:l werd m:
RHOlèlt in ons vaderlnnd
roem, en als geleerde bekend, en hrt
he~ duurde 11U
nu nict
niet Inllg,
lang, of hem
werd a"n
ai;l1 de Hooge
Hoog~ [clJOol
ft;11001,, te Harderwijk, hct
het Hooglccraarambt
IIooglccrrrarambt
in de geCchicC:cnis
gcfèh:ec:cnis en oude lctterlnmde
12tterklmde opgedragen, waardoor hU in
eenen
eellen werkkring
wcrkkrÏllg gcpl~atst
geplaatst werd, di:;
dIe geheel aan zijn verl;ll1gcn
verlp.n;;cl1 be~
be.
1111tlVoOrdde,
antwoordde, en waarvoor h:5
h:,Ï \'011:0111en
\'olkomcn berekend was. Regtsgeleerdheid , zoo
ZOf) in het pleitbczor;;elJ,
wUsgeerig onder.
plcitbczorgell, als vooral in wUsgecrig
zoel;:,
feden eenige jaren zijn hoofdwerk geweest; doch
zoek, was wel [edert
hij legde daarOl~l
daarol~1 de
dp. Cchrir'ten
Cchrir'[cn der ouden niet ter
tcr zijde, er.
cr: het was
hcm een bijzonder genoegen, dlt
he111
dJt hij nu de
cic gcCehiedenis,
gcfchiedellis, onbelemoabeIemmerd,
merrl, zoodanig
zoodal1ig aan anderen kon voordragen, als hij baar
hanr zelf beoefende. Dan, zijne llwli2r
manier van de gefchiedcnis
gefchiedenis te leeren
keren,, vond
dien
<hen bijval niet, dien hU
hij zich billUk voornelde,
voorf1:elde, en
el1 dit maakte hem
bem
daar !Jij
hij nu
llll en dan opmerkte, dat dit nieuwe.
verdrietig, te meer, c1a~r
:llleen
alleen omdnt
omdat het
h~t nieuw was,
\V~s, aan fOlmnigen
fommigen zijner
zijller ambegenootell,
ambtgenooten ,
en.
en ook velen elders, nict
niet zeer behaagde. Hij viel hierdoor in ze·
kere droefgeestigheid, die hem ook nict
niet zdden
zddell in het vervolg over·
over·
kwam, waarin hij een misbagen kreeg aan zich zei
zelvell,
ven , en aan alles, wat hij recds
reeds gedaan bad, of Ilog
nog fl:ond
nond te doen. Dan, deze
deZe!
oogenblikkcn van misnoegen eil
oogellblikkcn
en ge111clUkhcid
gcm~lUkheid duurden ook niet lang.
of hij verzoende
verZOende zich weer met zic6
zich zelvcll
zeI ven cn
el1 de vooroordcelen
vooroordeel eu
zijner eeulV,
Ci'l1W, en vci'1,ief,
verHef, met beleid zijnen
zijll;;n eens betreden weg voort17 2
W:1n_
F
wan.
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ziel.
wandelende, de gefchiedkullde uit den OIledelen !hult,
flaat, waarin zij zid.
tot nu toe op onze Hooge fcholen
fcholcn bevonden had, waar men
mcn haar?
zoo in ons vaderland als elders, tot dien tijd, enkel
cnkcl als eene hulpwetcnfchap, bijzonder
wetenfchap,
bijzondcr voor de godgeleerde en letterkundige nuHudicn., befchouwde. DE RnoER, daarentegen, behandelde haar a Is
dien,
eene wetenfchap op zich zelve,
zelvc, en
cn maakte zUne toehoorders
tochoorders op·
merkzaam op den vel'fchillenden (laat
ilaat van onderfcheidene volken,
volkcn,
op den natuurlijken voortgang van barbaarschheid tot hoogere befchaving, op den invloed van landbouw, [cheepvaart,
fcheepvaart, koophandel,
kunsten en letteren, ter bevordering van maatfcbappelijk leven, eene vaste regering, algemeene
algcmeene welvaart
welvanrt en menfchenveredeIing; en
oefenfchool, niet ilecbts
ilechts voor godzoo werd de gefchiedkunde eene oefenfcllOol,
geleerdheid en letterkunde, maar ook voor alle vakken van kunsten
en wetenfchappen, die op de ondervinding van tUden
t~jden rusten; terwijl vele derzelve , die de meesten tot nu toe door eene drooge
behandeling hadden afgefchrikt, in nut en belangrijkheid wonnen.
MONTESQUlEU, doch vooral door
Bovendien werd door VOLTAIRE en lVIONTESQUIEU,
ROBERTSON, een nieuw vak
vak. in de g~fchiedkullde
g~fchiedkunde geopend,·
geopend" namelijk,
de wijsgeerige befchouwing der middeleeuwen, welke men veelal
voor een vervolg der Romeinfche gefchiedenis gehouden had, waarin
III men het licht der oudheid meer en meer zag verduisteren,
verdllisteren, tot
tOt
dat alles zich in eenen nacht van onwetendheid, bijgeloof en bar·
baarschheid verlonr.
vcrlonr. DE RnoER,
RHOER, die ook in dit vak zijne hoorders
poogde voor te lichten, deed hun in dezelve opmerken den aan.
levcn, de eerl1e
eerfie ontwikkeling der Germaanfche
Germaal1fche
van 6 van een nieuw leven,
volken, de morgenfchemering, om ZO) te [preken,
fpreken, onzer tegenwoordige befchaafdheid, die bij het herleven der letteren zoo blijkbaar
werdcn deze eeuwen, hoe
toenam; en zoo werden
boe barbaarsch ook, hoogst
belangrijk voor een ieder, die eenig belang in wijsgeerig llavornavor.
kennis van zijn' eigen leeftijd Helde.
fchel) of in eene grondige kcnnis
fchel])
Zestien jaar onderwees DE RHOER op deze wijze de algemeene
toen over tot de Regtsgeleerdheid ,
Volken_gefchiedenis, en ging tocn
g-efchiedkunde berebere·
waartoe hij niet minder dan voor de letteren en gefchiedkunde
kend was, en waarvan hij reeds vroeger een g'2di:clte
g'~deelte vrijwillig had
op zich genomen. Het was er echter zoover
zoovcr af, dat hij dc
de laatUe
laatil:e
nu geheel aan· eene zijde zoude gezet hebben, dat zjjne
zijne beoefening
der historie, vooral in de volgende tijdperken zijns levens, zoowel
UtrecIJtfche Hoogeaan de Harderw~jkfche, als naderhand aan de UtreclJtfche
fchool, zich op het luisterrijkst uitbreidde. Dr.
DF. RIlOER bezat vele
bUzonmenfchenkennis en ook menfchenkl1nde,
l~iet tot bijzon'
menfchenkllnde, welke zich niet
dere perron~n
perfol1en bepaalt, maar zich tot de algemeene
nlgemeene kennis van den
uitil:rckr. Het waren niet alleen boeken,
bocken , waaruit hU
h~j hem en
mensclz uitl1rckr.
wereld was vooral het
zijne gefchiedenis leerde kennen, maar de wercld
boek, waaruit hU
hij zUne menschkunàc
menschkuude opdeed. De mellsch
mensch was het
groote
poote voorwerp zijner befchouwingen;
bcfcbonwingcn; en va:1 bier,
bier. dat hij de
b~oc[cl1de 7 en gevolkengefchiedenis zijn gan[c!H.l leven ;;cfl:di;
be!1:!dig b2oc[~nde
fchied.

RR HOE
HOE R.
R. (C.
(C. W;
W. Dl()
DE.)
85
8S
fchiedkulldc
fchiedkunde met
met wij3begeerte
wij3begeertc panrde;
paarde; zoodat
zoodat men
men ûch
zrch niet
niet behoeft
be110eft
tete bevreemden,
bevreemden, dat
dat wijs6eerige
wijsgeerige hiswrie-beoefeningop
hiswrie-beoefeningop zijne
zijne regcs!luregtsllu.
il:aats- en
en volkenregt
volkenregt gedurig,
gedurig, door
door voorvoordie werkte,
werkte, waardoor
waardoor zijn
zijn !laatsdie
de fiaadmndigc
fla:ukundige gefchiedenis
gefchiedenis der
der volkeren,
volkeren, werd
werd opgehelopgehel.
beelden uit
uit de
beelden
derd;
derd; zijn
zijn llatuurregt
natuurregt tevens
tevens dat
dat gene
gcne werd,
werd, wnt
wat het
het waarlijk
waarlijk geweest
geweest
is,
is, eene
eene 'praktifche
-praktifche anthropologie;
amhropologie; in
in een
eCIl woord,
woord, dat
dat alles.
alles, wat
wat hij
hij
leerde, vol
vol wns
was van
van hi3toïirche,
hi3tOiirche, menschkllnd.ige
menschkund.ige opmerkingen.,
opmerkingen._ Wel
WelIeIc ,,
leerde,
eerl'en heilzamen
heilzamen invloed
invloed dnsdanige
dusdanige voordragt
voordragt der
der regtsgeleerde
regtsgeleerde wewe- ,_
eencn
tenfchappen oek.
ook. op
op Utrechts
Utrechts Hoogefchool
Hoogefchool gehad
gehad hebben,
hebben, isis bekend:
bekend::
tenfchappen
uit· de
de gevolgen,
gevolgen, die
die men
men er
er nog
nog fieeds
fleeds ,van
-van ziet
ziet en
en ondervindt"
ondervindt._
uit
Hij
en gaf'
gaf
Hij beoefende
beoefende zijn
zijn geheele
geheele leven
leven de
de oude
oude letterkunde;'
letterkunde, en
vele
vele jaren
jaren in
in dezelve
dezelve akademiscll
akademiscll onderwijs;
onderwijs; en
en IlOgt~11lS
IlOgt~11lS erkende'
erkende- hij
hij
zelf.
zelf. dat
&.it hij
hij -den
'den kritifchen
kritifchen zin
zin van
van VALKENAAR
Vl1LKENAAR,, RUHNKENIUSRUHNKENIUS- nod!
noch
W1JTENBACH bezat;
bezat; doch
doch weinigen
weinigen lazen
lazen de
de ouden
ouden zoo,
zoo, g'elijkhij
g'elijk hij
W1JTENBACH
zè
heeft, geheel
geheel met
met het.
hct oogmerk:,
oogmeri" om
om er
er nut
nut mede
mede te
ze gelezen.
gelezen heeft,
doen, ter
befchavl1Jg en ware geleerdheid.,
geleerdheid •. lli
III het
tcr bevordering van befchavillg
gefchiedfchrijverö, om hen uit den ge.est.
ge.est, de
beoefenen der oude gefchiedfchrijver~,
beoefénen
zeden en denkwijze der oudheid te verklaren, behoefde
behocfde hii
hij echter
voor geen WESSELING zelf te wijken, zoo als genoegzaam gebleken
is uit zijne voortreHèlijl:e
voomeHèlijl:e verhandeling de jiáe'
fiàe· Horodoti ,"eete
recte aestiaesti.
manda.
DE RHOER WITS
''lias n:et
n:er geheel vrij 'iran
van veranderlijkheid en wispeltuwispclturigheid;
righcid; doch bleef altijd fiandvasrig
fiandvastig in zjjne
zijne grondbeginfels omtrent
zaken van hooge aangelegenheid, en in het beoogell van het goede
en edele. Eij
Hij was noch minzaam noch voorkomend bij de eerll:e
leven iets eigenzhmigs,
eigenûnnigs, iets
ontmoeting; had door zijn ongehuwd Icven
moest toefchijnen, dan
fiüotens gckregen,
gekregen, waardoor hij velen :mders
nootens
andcrs moest
hij waarlijk was. Men mClest
hwgdllrig met hem omgaan,
omgaan.
maest vee]
veel en l2ngdtlrig
dat het nietigheom zich aan dat alles te gewennen en in te zien, dar
maar
den waren, hoezeer men aan dezelve ook te berispen vond; maal'
dcn
dan was het ook een onbefchrijfelijk genoegcn,
genoegen, wanneer men, door
hct
niterlijke de fchoonneid van zijnen inborst meer en meer zag
het min uiterlijke
döorll:ralen.
doorfiralen. DE
DE RHOER had
had vele
vele gebreken, die
àie bij
bij hem
bem te
te meer-'
meer'
uitkwamen, om
om dat
dat hij
hij die
die nooit
nooit zocht
zocht te
te bedekken;
bedekken; maar;
maar; daaren~
daaren-·,
uitkwamen,
tegen, ook
ook vele
vele deugdcn,
deugden, die
àie men
men in
in anderen
arrderen roemt,
roemt, maar
maar in
in hem
hem
tegen,
voorbij
voorbij zag.
zag; Waarheidsliefde
Waarheidsliefde en
en rcgtfchapcnheid
rcgtfchapenheid heersehten
heersclrten in
in zijne
zijne
van denken
denken en
cn handelen.
handelen. Spotlnst
Spotlust was
was hem
hem onverdra.
onverdrageheele wijze
wijze van
geheele
gelijk , wanneer
wanneer die
die het
het heilige,
heilige, het
hct wezenlijke
wezenlijke van
van den
den godsdienst
godsdienst
gelijk,
aanrandde,
of, waarin
waarin het'
het' ook
ook zijn
zijn moge,
mogt, de
de waarheid
waarheid aan
aan eenen
eenen
aanrandde, of,
geesçigen
geesçigell inval
inval opofferde,
opofferde, waarom
waarom hem
hem'-vele
vele der
der fchriften
fchriften van
van VOL.
VOL_
TAlRE
TAIRE zeer
zeer mishaagden.
mishaagden. Even
Even min
min kon
kon hij
hij met
met menfchen
menfchen omgaan~
omgaan~
die door
door Iigtzinnighcid
Iigtzinuigheid gcen
geen karakter
karakter rchenen
fchenen te
te hebbeH,
hebben, en
en van
van
die
zich anders
anders vertoonden,
vertoonden, dan
dan zij
zij waren,
waren, had
had hij
hij een
een
dezulken, die
die zich
dezulkcn,
nffchnw.
nfTchuw. Hij
Hij kwam
kwam er
er zclf
zelf rond
rond voor
voor uit,
uit. wat
wat hij
hij dacht
dacht en
en be,
bedoelde,
doelde, en
en verborg
verborg zich
zich ook
ook daar
daar de
de waarhcid
waarheid niet,
nier, waar
waar her
her hem
hem
zelven
zelvell betrof;
betrof; terwijl
ccrwijl hij
hij over
over zijne
zijne eigene
eigene fchrifren
f..:hriften zich
zich z-oo
z-oo onbeonbcF :3
wim.
F3
~~
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wimpelt! uitliet,
tlÏtlict, als iemand over die van zijne mededingers doen
dO'êU
konde.
lwnde. Vcr
Ver venvijderd
verwijderd van afgunst,
al'gunst, werd niemand, die met hem
konde vergeleken worden. en vcrdienlten
verdicnften bezat, om met hem te
lnlllnen
kunnen wedijveren, meer geprezen, dun juist door hem. Zoo ook
ol1veranderlijhn afkeer van verwaandbeid
verwaandheid,, praalzucht,
had hij eenen onveranderJijkL'll
ingenomenheid
ingenomenbeid mee
met zich zelven
ze!ven,, en met hetgeen men wist, of meende te weten.
weteD. Zijn leven was vrij eenparig, zonder lloemenswaardi.
noemenswaardi.
ge ramp!l)oeden
rampf}10eden of ongelukken. llij vond genoegen en verftrooijing
in zijne letteroefeningcll,
lettcroefeningen , en het mededeelen zijner kundigheden
aan anderen; had tevens weinige zorgen, bekommeringen en teleurllellingen, daar hij geene naallwe
leurl1:ellingen,
naauwe betrekkingen had, en nog
roem noch eer najaagde. Getrouwer vriend, dan DE RHOER, kon
niet mogelijk, noch kon hij
men niet verlangen. Vleijen was hem niee
de gebreken vergoelijken, di
diee hij iinl~ anderen waarnam. Voor belangrijk onderhoud was hij
h\i bij uitfiek
uitfl:ck gefchikt, te meer, omdat hij vrij
was van allen eigenwaan en zelfbehagen, en nergens den geleerden
vertoonde; doch zou hij fpraakzmun
fpraakzaam zijn, dan
dun moest hij
h~i zich onder
men[chen, met wien hij
zijne vrienden bevinden, ten minne onder menl'chen,
openhartig zijn mogt, en zeggen, wat hem voor den geest kwam.
openhnrtig
Hij hield veel van de gezelligheid, en op vrolijke maaltijden was
hij het voorzeker niet, die het minst tot de vreugde toebragt,
toebragt. Het
was dan een venmak
vermaak,, hem ar,n
ann te hooren, zoo als zijn g.;est
W:est zich
llitllortte en heerlijk openbaarde, en al wat hij uide
zeide of bijbrngt
bi-jbragt op
llitfiortte
hetgeen door anderen gezegd
geze(.';d was. Zelfs nog in den laatften
IaatGen tijd
zijns levens, toen zich alle kenteekenell
kenteekellen van verval en ouderdom
fprak hij nog met zijne vrienden over oude en nieuwe.
vertoonden, [prak
gewigtige en min gcwigtige
gewigtige zalten
zaken,, tot dat eindelijk de dood hem
in het
1821 weg nam, en hij deze zijne lotverwisfeling onderht:t jaar 182I
ging, voor dat bij ophield geheel DE RnOER
RlIOER te zjjn.
zijn.
RHONE. (DE) Eene
EelJe der hooidrivieren
hooCdrivieren van Frankrlj'k.
Frankrijk. Zij OlJtOllt.
fpringt
[pringt in Zwit!crland,
Zwitfcrlalld, in het kanton tYtJllis,
IP'it/lis, aan den voet van den
berg Furka,
Fllrka, z uur van de bronnen van den RiJI!;
Rijn; komt
kOlTIt door het
meer van
vun Gerieve
Ccr.cJle in Frrmkrijk;
Frankrijk; is bij Seis(el bevaarbaar, en valt, na
nu
eenen loop van omtrent
ollltrenc 90 mijlen, Illet
met 3 monden, in de golf van
LJ'û!Z
Lyûll (een gedeelte van de lJliddel!andjche
Jlliridelland/che zee), waar hare armen
nrmen het
omtrerJt
CamarfjlIc vormen. Zij ontvangt
omvangt meer
omtrer,t 3 v. m. groote eiland Camartjue
dan 22 rivieren, W311'Van
waarvan de
(;e vool'l1aamüe
voonJaum[ce zijn de Ain,
.//in, Saone, Doubs,
lfere.
Ifcre, DrollIc
Drome,, .//rdec,'zc,
Ardec!ze, Durmn'e,
Dunmcc, en de Card of Cordon. ZU
Z\j geeft
den mam aan twee
twce departementen, dat 1'1111
)',]11 de Rlzol1C
RhoJZe en van de mOIlmOIiden VfliZ
')Ion de Rhollc. Voorheen was hr.al'
hr.~1l" mond door ondiepten, klipzanc!balJken voor inkomende ichepell
!(~hepen zeer moeijelijk;
moeijclijk; doch dit
pen en zandba!Jken
is door llet
Ij et bl18al
bm,l:!1 van BcaucrJire,
Beauwire, in het
bet depnrtemem
departemellt CtJl'd
Cttrd en HeHc'i11l!t,
,'all!t, verholpen, waardoor men tevellS
tevens omtrent 25,000 morgen lands
gewom;en
gewonnen lleeft.
heeft.
der Rh01ZC,
Rlzolze, in PrOl'cI/cC,
ProvCllcc, Dauphille
Dau/Jhille enz. leveren
De beide oevers dcl'
Hermitage,
uitmuntende wij::cn
wij:;e!, op. Tot de beste [oorren
uitlilUlltCnde
rOOl'ten behoort de Iicl'mitagl',
die

RIClIARDSON. (SAi\ll'EL)
RICIIARDSON.
lUlYTMUS.
lUIYTMUS.
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dic
Valenc!? cn St. YfJliere
P;ûiel'e !jrDeit
[irDeit , en
cn wanrvan men witte cu
die tl1Slèhen
tuslèhen Va/encr:
roode heeü;
hcefc; voortS de C'akcmie,.
C'akCïiiiey van C!zateall-lleu!,
C!tateau-muf, la l{ert/ie,
]{ert/ie, C()le
C(}1t!:
de St. dllr/;-é
Á12r/ré enz. Zij worden in eerfte en tweede roort van Hermitage, cn ecrl1c
ecrl1e en tweede foort van Cote-rotic
Core-rotie onderfChciden,
onderkheiden. en
/lvip;llo;z, Cofte
komen over Avi!j1l0:1,
Cotte en J11olJtpcl!ier
J1iompcl!ier tot ons.
lUIYTMUS
RHYTMUS is een woord van h;;t Grickfc[1e
Grickfc[le Rhytmos ontleend
ontleend...
ni]
Dij de Griekm
C1"icken vcr!1ond
ver!l:ond lllen
men er
cr door ied2l"
jed~r GelUk\lJutige
Gelijkmatige verhouding
de}"
€leF voorwerpen ten aanzien van ruimte
rL1imte en tijd; in den zin der welda~relJ[ege\l ver!1aat
ver!l:aat men er die eigenfcbap
fprekende redeneerkunde, danremegcu
ecner
cellen gelijkmatigen aHoop, of
eener rede door, waardoor zij, door eenen
ronding, van
Vall alle hare deel en , het gebaar
gehoor op cene aangename wijze
bezig houdt. Dit wordt voornamelijk te weeg gebragt door gepaste
afwisfeling van lange en korte volzinnen, door eene overeenllemmellovereenllemmende vermenging van klinkers en medeklinkers, door eene wed..!rzijdwed.!rzijdfche
fehe gelijkmatige verhouding der grootere deel en eener rede eu de
bijzondere afwisfelcnde
afwisfelende leden derzelve , en eindelijk door eene
ccne verfi~ndige
fl.~ndige verbinding van vol. en minder klinkende woorden. Terwij
dus de R,"yt1/1l!S,
Rlzyt1/1l!s, zoo door welluidendheid, afwis!èling
afwis!eling en verfcheiverfchei.
edl! bevorden,
denheid, het uitwendig fc1lOon eener 1ede
bevordert, zoo wint dezel.
Rcr/ekunve ook daardoor in duidelijkheid en krac:lt. Van deze, of RcdelmnR!tj'tmm moct
moet men echter dic/ttedijke
dic!ttcl"lijke onderfcheiden,
onderfcheidcn, welke,
flige, RltJ'tmm
offehoo11 uit een gelijk natuurlijk l1reven !laar
naar afronding voortrprui.
offchoon
(qualltiteit) der letter.
tende, voornamelijk op de lengte of kortheid (quûntiteit)
grepen berust, en in de overecnl1emmende
overecnltemmende verbinding der bijzondere
bewegingen Cl'oeten)
(l'oeten) , naar derzehrer
derzelver langere of kortere duurzaam.
!leid,
eene gemccnCcbappelijke
gemecn[cbfippelijkc voetmaat, gelegen is. Eene
heid, onder ecne
overecl,[I;cUlmend geheel, vergeheele reeks \':m zoodanige, tot een overecdl;cmmend
bondene tUddeelcn noemt mea
Jll::!:l een Yen.
Fers.
RICHARDSON. (S,1MUEL)
(S,1~1UI-:L) W.1S
W~lS de zoon van eenen pachter, en
cn
werd in 1689 in het graatTcbap Derbey geboren. Het bepaald verlnovermo·
gen zijner ouders Jüt
nIet toelatcnde,
toelatende, om hem tot de fludie op te leiden,
zoo verkoos hij de Boekdrukkunst, om daardoor zijne neiging voor
de letterkunde te kunnen bevredigen, en werd de fchepper van eene
fooft
foort van zedelijke romans, die, zoowel in zijn vaderland als bni.
bui.
teil hetzelve, eerlang veel
opziens b~ardell,
ten
veelopziens
baarden, en hunnen fchrijver
fcbrijver
een aanmerkelijk voordeel opleverden. Hierdoor Z:lg
Z:1g zich RICHARDSQN
in fiaat
that geHeld, om ce
een~
ne a~mzienlUke drukkerij 0,1 te rigtell,
rigten, en
door de uitgave en bet drukken
dfLlk!,ell vnll
vnn vcri'cbeidenc
vcrfcheidene tijdfchrifcen,
tijdfchriften, all engkeus, een aanmerkelijk vermogen te verwerven. De voornaam!1e
voornaam!l:e zij;
P.'UIELA, CU.RISSA
CU,RISSA en GRANDISON, zijn meermalen iu
ner werken: P.'UlELA,
onderfcheidene talen, ook in de onze, overgezet, en hebben zijnen
11aam
Imam tot de nakomelingfchap
nukomelingfchap overgcbrngt.
overgebragt. In deze werken, die men
mogelijk alleen eene te groote
grootel:itvoerigheid
dtvoerigheid zoude kunnen te laste
fchoonheic! en ceue
ccne diepe men~
1eggen, leert hij, met dichterlijke fchoonheid
fehenkennis, de zuiverfl:c zedekuIlde , ea
fchel1kennis,
en fchildcrc
fchilderc de hartstogten
hartStogten op
de treftèndlle
trcftèndlte wijze (b. v, de krankziunlgheid
krankziuDlghcid van CWmSNTlNA
CLlmSNTlNA in GRilNGRANIH·
F 4.
Di-
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Zijne CLlIRISSA,
CLl1RlSSA, inzonderheid, wordt zelfs door RoussEAu
befchouwd als den besten roman, die immer gefchreven werd. Zij1le grondregels, welke bij allerwi!ge
allerwege aan den dag legt, zijn zoo verl1ev~n,
beven, dat zelfs godsdiêllst-leeraars
godsdiêllst-Ieeraars niet fchroomden, dezelve openlijk aan te bevelen. H
. JCHARDSON fiierf in 1761 aan eene beroerte,
RJCHARDSON
en liet den roem na van een braaf, weldadig en arbeidzaam man ge.
ge·
weest te zUn.
RIDDER-ORDEN. De wereldlijke Ridder-orden, zoo als die te·
genwoordig
gemvoordig in alle Ellropifchc
Ellropifclle Haten
naten gevonden worden, zijn door de
vorsten opgeri!~te gCllootCchappen,
genootrchappcn, waarvan zich de leden door uit.
wendige teekenen onderfchciden,
onder[chciden, en het lidmaatfchap
lidmaatfèhap aan zoodanige
perfonen verleend wordt, welke zich bijzonder verdienl1elijk
verdienllelijk bij den
vorst en den l1aat
naat gemaakt hebben, of aan welken, uit hoofde hunner geboorte, de hoogi1e onderfcbeidillgen
ondcrfèheidillgcn in den fiaat,
naat, zelf's
zelfs zonder
vnorafg~allde
voorafg~allde verdienLten
verdicnLten,, niet z~lden
zelden ten deel vallen. Zij ontont.
Honden oorfpwnkelijk
oorCpwnkclijk uit de inftclling
inltcllillg der Riddcrf'chap
Ridderf'chap eu geestelijke
jjroederfcllappell.
l~rocderCcllappell, eiJ
en waren in den aanvang broederlijke verëenigingen
verëenigi11gen
V211
van w:wrclige
w:wrdige mQnnen,
manllen, ter
tcr bcrcil;ing
bereiking van vaderlaudfche of algemeen
Christc:lJke
ChristclJkc bedoelingen, met uitoefening van bepaalde pligten onder
(Je
(ic wet van eer. Eene vrUe geboorte en cen
een onbefproken gedrag
brocderfchap werden opgewaren de voorwaarden, waarop zij in de broederCchap
11omen:
nomen: verdicnf1:en
verdicl1flen moesten C2rst
e2rst ia
in dC!
de orden zelve verworven wor(len.
ordeil, waarvan men vindt gewag gemaakt,
(Jen. De oudile Christeliji:~ orden,
zijn die van Sfmctae
Stmctae ampul/ae.
ampul/ae, door KLOVIS.
KLOVIS. in 499, lik van den
Eik, door GMlCIAS XUJENi:S,
XUJièNi:S, kor;illg
kOl,illg van lYCJ'ûI-re,
lYCJ'arre, in 7:::2.
722, en de
orden
ordl;n van de la Céi2ctte
Cénctte door lC\:uoL
Kil:',IëL l\hRTl1L in 7:6
726 ~ellicht;
gellicht; doch
waarvan de
dl; bcid2
beide ecrilc
cerilc onzeker zijn.
zjjn. l'J;derha;lll
l'J;dcrha!lli omf1:ollden de eerecrfie orden, gedurende de kruiscogccn,
wuren een riglfnocr en
kruisrogten , en deze waren
voorbeeld voor alle
aIlc VOlgCl;dc.
volgclide. Uit vercenigillgell
verccnigillgen van pcrfoilen,
pcr[oilen, wier
vroom
vr00111 doel, onder het in acbt nemen
neme11 van zekere regels, in het vcrverzorgen van kranken, zoo als ook in de
de! verbreiding en bef'chermin[;
be[c!Jcrming
van den Christelijkcll
Christelijkl;n godsdienst b::f1:oud,
bCf1:011d, [proten het
bet eerst de gees~
telijkc
tE'lijke Ridder-orden voort, waarvnn
waarvan de olldllc
ondiEe die van St. JOllLlNNJ'S
JOHANNES
van Jeruzalem was. D'2rzelvcr
Derzelver wetten kwamen, met die der mOlJ.
1110lJ.
niks-orden over een. De paus moest haar, ten blUke van wettig.
11llCid,
cid , bekrachtigen, en was in zeker opzigt derzcIver
derzcIvcr opperhoof(!
oppcrhoofèj;;
e11 meester werden door de leden bij meerderheid
doch haar opziener en
laeer de
van fiemmen verkozen. Volgens deze orden vormden zich later
godsdienflige oefeningen l11et
met ridderlijke
wereldli.ike Ridder-orden, die godsdienilige
wereldlijke
vereenigdel1.
vereenigdcl1. Ook zij namen, gcl~il;:
gelijk vroeger de gees:elijkc
gees:elijke orden,
mar
n:1ur het yoorbccld
yoorbceld der kruisvaarders, gedaan hadden, een uitwendig
teeken aan, waardoor zich de
dl; leden
lcelen van bun, die het niet
nict waren,
\Var:::11, ondcrfcheidden. IIetzeln
Hetzelve was voor de geestelijke Ridder-orden g:ewoon
g:eWOOllw
lijk een kruis, en di~ droegen ook de wereldlijke, l11:\ar
m:\ar onderCcheionderrchci·
den vm de eenvoudige zinnebeelden van deze hunne geestelijke med"broetL,r;;,
wer::ldrche Cl] aardfche
aardü:hc fkmdclI
fiçmdcu aan bijte.
bij tedt:broetL,rs, dool'
door cr
er 1l1eer wcrddi~.;he
zet"
DISON).
DlSON).
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zetten, in menigerlei kleuren aan te geven en uit kostbare fl:eenen,
fieenen,
en edele metalen te doen beilaan.
In vervolg van
vall tijd onderging ook
befiaan. lil
dit ,eeken
aau;
teelren vele verandering, door dat men er linten en Herren aan'
hechte; doch ook dit nam, bij de veranderde behoeften, weder ee-·
ee-.
oorrpronkelijk godvruchtig ceel
nell anderen keer, namelijk in het oorfpronkelijk
nen
dezer Ridder-orden, en zij ontaarden lungzamerhanrl,
Iangzmnerhanrl, toe derzel_
ver tegenwoordige befl:emming,
alJCe.Il in het beloonen
van-.
beftemming, welke alleen
beIoonen vall'.
verdiensten, of in de onderfcheiding alleen van hoogen rang en gege.
boorte, of, om meerder luister mm
aan een hof bijtezetten, gelegen is. Van'
Van
verdediging van het Christelijk gdoof,
g.:loof, elI
el: foongelijke
foortgelijke godvruchtige·
godvrnchtige'
bedoelingen, fpreken
rpreken nog wel hier of daar de grondwetten, maar aau
aan
de uitvoering van dergelijke voorfchriften wordt niet meer gedacht •.
De fiaten, welke Ridder-orden van de laatstgenoemde foort
fooft hebben.
hebben,
zijn thans Bflden,
Baden, ;Beijeren,
BeiJeren, Denemarken, GrootbritttJlInië,
Grootbrittannië , Frankrijk, HannOl'er,
"iJk,
HamzOl'er, Hesfm, de f{erke~i.jke
J(erke~i.jke flaat, Napels eu
en Sicilië, de
lVederlalldell, Oostenrijk, Parllla,
JVederlal1den,
Parma, Polm, Portugal, Pruisfen
feil , Rus.
Rus_
land, Sa!.fe, Sardinië, Zweden, Spanje, Turkije, TFeimar
TYeimar en Wurtemberg , en voorts, buiten Europa, Chinc,
China, liaiti en Perzië•.
RIDDERSCHAP EN RIDDERGEEST. De ridderfchap
ridder[chap is ooroor.
fpronkelijk eene militaire infielling, Illet
met het leenf1:elsel
leenftelsel l1aau
naan IV verbonden. Derzelver oorfprong, de wijze op welke, en het volk, ouon·
der hetwelk deze infielling het eerst omfiond,
ontfiond, is, even als die van
het leeGflelfei
leellflelfel zelf, moeijelijk op te fporen. Sommige fchrijvers
HE:NRIK I, die in den toeiland
toefland der edelen en van
meencn, dat koning I-If:NRIK
het volk in Duitschla;;d
Dltitsc!zla;;d belangrijke veranderingen
verandering~n te weeg bragt,
brugt, de
ridderlijke ocfcningen
ridderlijkc
oefeningen het eerst in zwang deed komcn;
komen; a:JderCll
a:Jdercn mee·
mee11en
nen de wieg en bakermat
b::kermat der Ridderfchap in het
bet Zuicien van Frankrijk te vinden. Zeker fchijnt het intt1sfèben,
intusfèbcn, dat men den oorfprong
oor[prong
inaellin~ niet
nlet vroeger dun de llde
IIde eeuw moet zoeken; ;:!11
en
dezer inflellin;:(
wanneer men de ligging en den fiaatkundigen
fl:aatkundigen toefiand
toefl:and van het ZuiZui.
delijke Frankrijk in die eeuw gadefbat,
gadeflaat, benevens den graad van DCbefchaving, welkc
welke daar fieeds,
fl:eeds, te midden van de barbaarschheid der
middeleeuwen, bleef heerfchen
heerrchen (*), dan fchijm fchaars
rchaars eene
eelle landfireek
dc·
in Europa zoo gefchikt geweest te zijn, om eene infielling, gelijk deRidderfcbap, voort te brengen of althans te vormen, als juist dit gegc..
Ridderfchap,
declte;
deel te; en men is te meer geneigd, om hier den oorfp!'ong of de
vorming der Ridderfchap te zoeken, wanneer men bedenkt, dat na.
genoeg al de knnsttermen,
kunsttermen, welke bij de ridderlijke oefeningen voorkomen, van Franfche
Fr~l1rcbe of Spaan[che
Spaanfchc afkomst zijn. - Doch, dit
daarlaten de , zullen wij op het voetfpoor van den heer DE
DE LA
LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, die in zijne iWémoires ct) dit onderwerp op.
op'
eene wijze, die weinig te wen[chen
wenfchen overig laat, behandeld heeft,
F 5
de
HEIlREN,
HEIlR~N, Invloed de,. ",./IistogtClt,
k,.tlÏstogtCIJ, bi.
bI. 1<>3
I<>3 en vcrv. der Nedcrd,
Ncdcrd. uitg.
uitga
Gedrukt ouder
om!cr auderen
anderen te Parijs in 1759; latcr
later dOOi:
doo~ cenCl!
ceDCl! Duitfchcn
Dllilfchcll ce~c
leerde vertaald
met aaDlllerkilliicll
ven""ld en !net
aaDlnerkilliicn verrijkt.

CO)
(0) Vcrgc!.
Vcr;;cl.

(t)
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RiDDERSCllAP
R1DDERSCllAP EN RIDDERGEEST.
de oude Ridderfchap als ecne
eene 11:aatHaat- en Idjgskundigc
krijgskundige inrigting l:onelijk
befchouwcn, ons daarbij in het bijzonder vertegenwoordigende den
befchouwc!l,
hoogf1:cn bloei, zoo als zij dien erlangde door de
tijd van derzelver hoog1l:cn
kruistogten
kruistogten,, gelijk door den hoogleemar
hoogleeraar HEEREN (§) overtuigend.
overtuigend
aangetoond is.
Reeds van hunne eerne
eerlle kindschheid af, werden de zonen der
edellieden, door eene in vele opzigten gc1l:renge
gcf1:renge opvoeding, tot de
werkzaamheden voorbereid en gehard, die zij eenmaal als krijgslieden en ridders te verrigten zouden hebben. Aan het hof, niet vall
van
ridder, als page geplaatst,
zijnen vader, maar van eenen anderen ridder.
edeIl113n zijnen meester op al deszelfs togten,
togtell,
vergezelde de jonge edehi13n
denzelven
op deszelfs bezoeken, op reis, op de jagt; hij bediende denzeIveIl
aan tafel, en bragt
brngt deszelfs boodîchappell
boodfchappell over. Aan dat hof Ollt.
ont.
ving hij onderrigt aangaande den godsdienst en de liefde; hij leerde
er zijnen katechismus en de kunst om te beminnen; de eerHe
eerfie vol
bijgeloof en benzelingcn,
beuzelingen, de tweede dweepachtig in cenen
eenen hoo.
hoogen graad. Vroegtijdig leerde hij er, aan eene·
eene. der edeI1l:e
edelf1:e en
fchoonfie
fchoonf1:e vrouwen
vrOUwen zijn hof maken, en aan dezelve, als een hem
geheel beheerfchend wezen, al zijne gevoelens, gedachten en daden
dienstbaar maken. lV18ar
Maar bovenal leerde men hem den ridderfl:and
ridderlland
als een
eeU hoogst begeerlijk einddoel befchouwen,
befchollwell, cn
en zocht DIen
men hem
alIerlei ridderlijke oefeningen te bekwamen, om eenmaal mede
door allerlei
als lid van dien fiand
f1:und in
in. de algemeene
algemeelle vereering, waar!Ued<.~
waar!Ued'.~ men dcndenkunnen declen.
zelven alom onderfcheidde, te kU!lnen
deeIen.
Zijn veertiende jaar bereikt hebbende, werd de jonge edelman door
nuar het altaar geleid en door eenen priester met een en
zijne ouders naar
degen omhangen, over welken deze vooraf zijnen
zjjnen zegen had uitgefproken:
fchildknaap (écuyer) ingefproken : en zóó werd hij rot den rang van fchildknuap
wijd. Als fchildknaap wachtten hem hoogere pligten, altijd echter
nog zeer ondergerchikte
ondergefchikte dienfiell.
dienfien. Het beltendig verblij f op ridderlijke
verl'chafce hem overvloedige gelegenheid, om de liefde nader
burgen verl'chaf(e
te leer en kennen, en zich in de beoefening van al de voorfchrifhun.
ten der hoffelijkheid te oefenen. Bijzonder aan den dienst van hun11en
nen ridder verbonden, waren de fchildknapen .op den ridderlijken
burg ceremoniemeesters en kamerdienaars te gelijk: zij deden de
dienf1:en van
dien1l:en
vau voorfnijder
voorfutder en van
v::n keldermeester; de fpijskamer en de
fial
fl:al waren gelijkelijk aan hunne zorg bevolen; de inrigting van gasr.
malen en andere feesten werd door hun gemaakt; zij leidden de
d~
vreemdelillgen binnen.
binnen, zorgden dat dezelve behoorlijk bediend wervreemdelingen
den, en llamen
namen (gelijk men thans zoude fpreken) de hOIJueurs des
huizes waar. Den in jaren en bekwaamheden meest gevorderden
fchildlmapen
behandeling der paarden, en het afrigten van defchildknapen was de hehandeling
krij~, a~llbevolel1; terwijl anderen zorgden, dat de
zelve tot den krijg,
ridderlij
ridderlijke
ke wr.pellnlstill
w~penrustin~
Üecds rein en
cn fchitterende bleef. Steeg
b 1l:ccès

de
(S)
(SJ

111
In deszelfs
deszclfs bOVCl'
boven aangchaa;dc
aan;;chaa'dc \'crhandelirlg,
vcrhandcli!lg, bladz. !76
176 cu
cn volg.
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tic ridder te pa~rd, dan waren het ièhildknapen,
fehildknapen, die de flijgbcugcls
flijgbcugels hiel.
hiel·
den; fommigcll
rommigen droegen vcr[chillende
ver[chillende gedeelten zjjner
zijner wapenrusting,
zijne armbanden, zijne l11alie-lJandlèllücncn,
malie-handfcllücncn, zUncn
zijnen helm cn
en zUn
zijll
fchild;
fehild; andcrcll
andercll zjjne
zijne lans en zjjn z\'liaard, terwij
terwijl[ anderen weder
aann:,deren van den vijand
het fiere llrijdros leidden. Eerst bij het aann:,derea
beHeeg hij dit en liet als dan zijnen telganger aan de fchildknapen
over; deze zetLCdcn
zettedcn hem dan zijnen helm op, bevestigden het
borstharnas, dat hij nltijd
altijd droeg, en trokken hem de overige gedeelten zijner wapenrusting aan, hem tevens de lans en het
zwaard overreikendt:.
overreikende. In
111 den lbg
(Jag hielden zij zich bell:endig achter hunnen meester, naauwkeurig acht gevende op al deszelfs betel"
wegingen: was deze overwinnaar, dan hielpen zij hem zijne voordeelen vervolge n en bewaarden de gevangenen, die hij maakle;
maakLe;
was zijn vijand hem te magtig , dan hielpen zij hem verdedigen ~
rigttcll
rigttcn hem op,
op. wanneer hij nederll:ortte,
nederl1ortte, en gaven hem, zoo
110ödig, een versch paard of nieuwe wapenen. Ook bij ll:eekl1eek1i)clen
1i1ckn en andere ridderlijke oefeningen leerden de fchildknapen zich
aan krijgsverrigtingen gewennen: zij maten dan elkanders
clkanders krachten
met Iigtere
ligt ere en minder gevaarlijke wapenen,
wapellcn, en
cn die den prijs dier weduitflekende eerbewijzlngell
eerbewijzlngen aanfirijden behaalden, werden vaak door uitll:ekende
gemoedigd.
Om in de Ridderfchap toegelaten te kunnen worden, moest de
kna~p den ouderdom van 21 jaren bereikt hebben; doch werden hiel'.
omtrellt,
omtrent, bijzonder
bijzondcr ten opzigte van regerende vorsten of aanf1:aande
aanflaande
koningen, menigmaal uitzonderingen gemaakt. Het aannemen van
nieuwe
nicuwe ridders had doorgaans plaats op hooge kerkelijke feesten,
feestcn,
of bij buitengewone heugelijke gebeurtenis[en, als: bij de krooning
der vorsten, bij de geboorte of den doop van vorstelijke kinderen,
bij derzelver huwelijken, en diergelijken
clicrgelijken,, of ook wel op het nagflagveld, vóór den aanv8l
aan vol van eene
eelle flerkte,
l1erkte, of na derzelver verovering;
bU
eeD en uitbij het overtrekken van een en vloed, vóór het doen van een
val, vóór of na eellen
eenen bcDis[enden
be(Jis[enden nag
flag enz. Altijd haddcn
hadden hierbij
a~lJflaande ridder zich
velerlei plegtighcdcn
plegtigheden plaats,
pl8ats, tot welke de a~nf1:aande
vooraf door geftreng vasten, door langdurige gebeden, door biecht
en
elJ boetedoeningen, door het gebruik der gewijde
gewi.ide teekenen en door
reinigingen moest voorbereiden. Daarna, met gevouwen handen,
voor het altaar geknield, legde hij op zijm~n
z~jm~n degen de geloften der
orden af, dezelve bevestigende met eenen plegtigen eed. Vervolgens
werd hij door
dOOl" de tegenwoordig zUnde ridderen of derzelver vrouwen met de teekenen der ridderlijke
ridderlUke waardigheid, en ridderlijke wa.
penrusting, bekleed. Eindelijk
EindelUk ll:ond die ridder, welke hem eigenlijk
lUk tot dcze
deze waardigheid verhief, van zijnen zetel op en gaf hem.
hl
in den naam der heilige
,!zeilige Dricëmlzeid,
Dricëen!u!id, Vim
va1! S. MICHIEL en S. .TORI],
den ridderDag
ridderl1ag,, befiaande
beflaande doorga;cns
doorga::ns in drie
dric Dagen
flagen met het plat van
den dcgcn
degen op den [chouder,
[eh ouder , of in eenen flag
(Ja;; met de blootc
bloote hand
waDg. Tot be!luit der plegtigheid !leeg de nieuwe ridder te
op de WUlJg.
paard,
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paard, en vertoonde zich, terwijl hij met veel kunst zwcnkte
zwcnktc <'11
('11
behendigheid zwaaid,~,
zwaaid(~, in zijne nieuwe
draaide, en zUne lans met behcndigheid
hem n~ct luid vrcugdcgejuich
vrcugdegejuich be_
waardigheid, aan het volk, dat l1e:11
groette.
De hoofdpligten, welke de ridders te VCITullcn
VCITUlIcll hadden, bcfl:on_
beil:ol1_
den in het verdedigen \'an
"an den bthoIiekcn
katholieken godsdienst, het befchermen van weduwen en weezen , en in het gemeen van allen, die onregt leden, of onfchuldig in ongeluk waren: altijd moesten zij gereed zijn, zich te wapenen tot verdediging van de regten, de goederenen de eer der vrouwen, en, verre van zelve zich hieraan fchuldig
ee11 ander in hUllne temogten zij zelfs niet dulden, dat een
te maken, magten
genwoordigheid iets tot derzelver nadeel fprak. Nimmer mogten zij
gemvoordigheid
verrchul_
vergeten, wat zij aan llUnnen vorst en aan het vaderland verrchuldigd
di
gd waren; maar firijdende moesten zij fl:eeds de wenen van den
krijg eerbiedigen, en in het gewoel van den /lag
Dag niet minder naar·
regt en billijkheid handelen, dan wanneer zij als regters over hunonfchendbaar te houboune fl:andgenooten gezeten waren. Hun woord onFchendbaar
den, was een hunner eerfl:e pligten, en de geringfl:e
geringil:e ontrouw was
een onuitwIschbare fmer,
[met, zoo zelfs, dat zij, van
van eenen krijgstogt terug gekeerd, gehouden waren, een naauwkeurig
naallwkeurig verhaal
rogt
van denzelven te geven, en daarbij ongelukkige en vernederende
voorvall::n, even min als roemruchtiGe bedrijven, verzwijgen mog1110gvüorvall::n,
ten. - Jammer intllsfchen,
intl1sfchen, dat de geest dier eeuw den ridders niCE
niet
vergunde, zich bij de beoefening dezer op zich zelve voortreffelijke
h,len befturelJ,
beiturelJ, waarvan het gevolg was, dar
dat
pligten, door de rede te holen
dat zij
zjj wck~ra
weldra ten aanzien
:laIEien van del!
den godsdii:llst, de liefde en de dapper~
dappergelijkelijk dweE'pers
heid gelijkclj.i~:
dweC'pers werden. Dit gaf ook mClli::;1l1aal
meni:;maal aanleiding tot
buitenrporige gelofte I , om zekere
zel,ere buitengewone
het afleggen van bnitenFporige
proeven van dapperheid en onverfcbrokkenheid, of liever van roekeloosheid, te geven, als: het aanvallen eener onwin~larc
onWin~l:lrC fl:erkte,
ongenaakbare muren, het veroveren van het
het beklimmen van ongcnaakbare
waarvan onder anderen de gefchiedenis
heilige graf en diergelijken , w~arval1
kan. - Intusîchen
Imusfchen
der kruistogten veelvuldige proeven opleveren Ion.
toon en deze zelfde kruistogten, hoeveel de tot geestdrift toe verhoogde godsvrucht en dapperheid vermogten. Vooral verrigtten
oorlog, welde ridders wonderen van dapperheid in dien geduchten oor:og,
cie 14de en Isde eeuw tusfchen
tllsfchen Frankrijk en El1g91and
El1gdand
ke in de
woedde; want, terwijl onder de voor FrankriJk ongullf'dgfl:e
ongunfl:igfte
omfl:andigheden
Engelomftandigheden het grootO:e gedeelte van dat land door de Enge![ehen
fchen bezet was, waren het de ridders en de ridderlijke heldenmoed alleen, die hen daar uitdreven en alzoo den fl:aat van
LOt welken dat rijk zich naderhand verhief;
bloei voorbereidden, lOt
ja wij fchroomen niet, met zekeren fchrijver te zeggen, dat de meh21c!Clldellgd en
nigvuldige blijken van grootheid
grootbeid van ziel, van heldendeugd
nllcel1 van
dapperheid, op welke dat tijdperk roem mogt dragen ~ alleen
ridders nfkolUilig
nfkomilig waren.
Over
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fieekfpelen of tollrnooijen
tournooijen zullen wij hier niet ipreken
fpreken :;
Over de !1eekfpelen
men kan
bil derzelver bc[chrvving
befchrijving elders vinden, en ook in dit Woordenboek onder het :lrt.
:Irt. TOUPJ\'OOISPEL;
TOURNOOISPEL ; het zij genoeg, hier te herinneren, dat deze en andere wedflrijden
wedfl:rijden oe[en[cholen
oefenfcbolen waren van behendighet gebruik der wapenen; dat zij de dapperlwid
dapperheid en den helden ..
heid in bet
befl:endig aanvuurden, en in het bijzonder den gloed van eer·
eermoed beHendig
fchoone geflacht
geilacht in het hr.rt
11(\rt van den ridder
bied en liefde voor het fèhoone
iteeds
was voor hem in el111lige
ernfl:ige ge.
ge_
fieeds onderhielden; en dit gevoel W~lS
flerk!l:e fpoorflag tot onver[chrokkenheid
onverfcbrokkenheiden
vechten de !1erkire
en leeuwenmoed.
eellen ridder zijnen vijand uitdagen, om door een
Vaak zag men eenen
gevecht te beflislèn,
beilisfen, wie van beiden de fchoonfte
fchoonfl:e vrouw huldig ..
meeste liefde beminde, en 1)immer
nimmer waren
de, of haar met de lneeste
onverzaagdgevechten hardnekkiger, noch door meer blijken van on
verzaagdna een gevecht aan den dapperlten
heid gekenmerkt. De prijs, n3
r:ddcr
r:dder toegewezen, de ecrbeIVijzingen,
eerbewijzingen, welke men zulk eenen dan
betoonde, de gouden keten, waarmede hij IVerd
werd omhangen, bevattedell
mede een krachtig middel, om de dapperheid aan te moedigen,
en zulks te meer, daar vnak,
vaak, wanneer de riJder, die zieh
zich het
meest Oliderfcheidcn
onderfcheiden had, gevangen was genomen, hem bij zijne
vijanden dezelfde eer wedervoer. Ook de zoogelloemde
zoogenoemde wapenbroederfchappen, welke 101115
foms tIVee
twee of meer ridders met elkander
brocderfchappcn,
zij verIVondden
verwondden
bevatteden fpoorflagcll
fpoorflagcil tot dapperheid: zV
aangingen, bt'vatteden
zich en mengden hun bloed ond~r
onder elkander, kusten te zamen het
teckenen ,
beeld des GekruiGgden,
GckruiGgdcn, gebruikten te zamen de gewijde teekenen
wijze tot de volvoering van het een
en verbonden zich op deze ",tize
/1oot ontwerp,
of ander fiom
ol1t11/erp, tot hetwelk buitengewone kracht of
moed vereischt werd,
waarbij zij dan veelal, om
\Verel, en wam·bij
0111 door den
vijand niet onderfcheiden
onderlclJeidell te worden, eene gelijke
gelUke wapenrusting
wapenruscÏng
aantrokken.
a:gemeen flonel
fronel gedurende de middeleeuwen
De Ridderfchap in het algemeen
in het allergrootlte
allcrgroo:1te aanzien.
aailZÎen. De ridders behoefden niet te
re dragen in
[ch8tt1ngcll, die door anderen
aDderen bemald
bcmald werden; zij behoeflasten en fchartingen,
niee teregt te fl:aan,
fl:a8il, dan voor hunne fIandgeilooten,
üandgenooten, en zelfs
den niet
wel];e zij, veroordeeld
vcroor(1ccLl zijnde, betalen moesten,
de dubbele boete, welke
eene vereerel1de
vere~re!,de onderfcbciding
ondcr[cbciding gehouden. De gevange,;.
gevange.;.
werd voor ecne
\\':lS a!lijd
:J!Lijcl dragelijk:
ónlgdijk: men floor hem niet in
ÎiJ boeijen,
nis eenes ridders was
want zijn woord
\voo!'d was
\vas genueg.
geuoeg. In
111 de gewigtigfl:e
gc\vigtigL1e /1aatsaangelegenhe_
fim:tsmmgelcgenhe,de vorsten
VOrS[2ll zich altijd
a:rijd van ridders; vele ambten en
den bedienden :de
koeden alle;:n
alleen door ridders
ridc;crs bekleed
bcI~leed worden;
wort1:::n; zij bekrach.
beb-ach.
bedienÏJlgen konden
bedieningen
tigden met hUil
hun zegel de
d(~ h:ll1(!\'cstcn
iJall,[\'cstcn en verdrag-cn
vef(:r~r;cn der vorsten, en be.
kwamen,
k\vmuen, als
2I~ /1and
üand in den 1l8Ut,
l~~;at, alkngs
~dlcIlgS deel in het bestuur. In wa\Vi1pcmuSt;l1!~, in
iiJ kleeding,
kleedillg, in huisraad, mogwll
mogë<:ll anderen hen nict
nice ever.penrusting,
TcrwJjl de knaap
];na~;) (Ecli'J'er)
(EtltJfr) flechts
i1echts met eenen
cellen degen en een
aren. Terwijl
fchild
[ehilcl gewapend
gew:Jpcnd en
Cl! met
l11é't een ligt
Ii,it h:trnas
hmms gec;ekt
gcc'l:kt was,
w~s, zwaaide
zw:dde de rid2rC ':J1 zijne
zi.il1~ lans,
I~us, beveiligd door
(~oor eenen
cellen z\Varell
ZV/;lfcn ijzeren muliekoll11nllckol . .
der 811eCJl
(,~cr
(~{'r of
cf prr?Hi1·~r,
r.~,~~:f:.'~f, cn cenen
ccacn hclta
~:,:11:1 111Ct
:i1Ct lncer
rnccr of l::in
1:-:1n genoten
gefleten vizier; ook
droeg
r
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droeg hij alleen, bij plegtige gelegenheden, eellen
cCllcn fcharlakcn
fcharlaken wapcnrok
wapenrok
ofmantel,
nan ridders w~s het dragen van gond:!n
gond~n fporcn
fporen en
eu
ofmantcl, en alleen aan
van fluweelen en damasten kleederen geoorloofd. Van de op hunne
andere omilandighcdcn
omilandighcden bij groovijanden veroverde wapenen, of van anderc
wupcnfchilden ; maar
te wapenfeiten, ontlcenden
ontleenden zij hunne zegels en wapcnfchilden
alleen ridders mogten zich op hun zegcl
zegel in volle w:,pcnrusting
w:,pcnrustin g te
paard zittende, doen afbeeldcn,
afbeelden, en alleen
nllecn op de torens dcr
der ridderliJ~
ridderlij~
ke burgen mogten vanen geplaatst worden. - D~arbij waren dc
de ridders, boven andere edelen, in de gelegenheid, om groote rijkdom.
men te verzamelen; want de vorflen
vorll:en beijverden zich om fl:rijd,
il:rijd, hen
gefchenken aan hunnc
hunne belangen
door groote jaargelden en rijke gefehenken
te verbinden, en begiftigden hen met aanzienlijke leengoederen, op
welke de verpligting tot krijgsdienst lag. Ook de bisfchoppen
bisfehoppen en
abten bevalen de belangen van
val! hun gefl:icht
ge!l:icht bij voorkeur aan den
fl:rijdbaren arm eens ridders, wicn
wien zij
zjj daarvoor in de geestelijke inkomf1:cn
komil:cn rijkelijk lieten deelen. - Eillddijk,
Eindelijk, de piegtigheden,
plegtigheden, onder
welke de ridder, die zich door lafhartigheid of ontrouw onteerd
had, vall zijne waardigheid beroofd werd, moesten het gewigt dier
waardigheid te llerker doen uitkomen: zijne wapenen.cn
wapenen. en zijne rusting
rllsting
werden voor zijne oogen verbroken; zijn fchild
fchiId het onderst boven
nnn
n~ll den !l:aart
fl:aart van een paard gebonden en door den modder geOeept;
geneept;
daarop werd door den mond eens priesters dc
de vloek over hem uitgerproken,
uitgeilon, om de waargei'proken, en warm water over zijn hoofd uitge!l:on,
digheid uit te wisfchen, welke hem door den r:dderOag
ridderOag medege·
deeld was; eindelijk werd hij, met een dood kleed overdekt en met
cene doodkist, naar de
touwen gebonden, op eene horde of in eene
kerk geOeept, waar dan, even als over eenen
cenen doode 1 een lijkdienst over hem gehouden werd.
IntusfC:lcn
IlltusfChen kon het niet lllisfen,
misfen , of de inf1:elling
inl1:eIling der Ridderfchap
niette;enfl:aande al het [elloone
fcboone en goede', hetwelk haar
moest, niette;enilaande
kenmerkte. groote nadeeIen
kenmerkte,
nacleelen naar zich Oepen.
nepen. en weldra geheel o nt~arden. Welk eenen
eellen nadeeligen invloed moest niet op den fl:aat
eene
cene krijgsmagt hebben, die haren moed fl:elde
f1:elde in het vermeer4
deren der gevaren, die ijdele praal. met waren roem, roeke.
loosheid met dapperheid verwarde! en zulks te meer, daar die
krijgsmagt verdeeld was onder een groot aantal van elkander onaf.
hankelijke opperhoofden, waardoor het bijna onmogelijk was, dezelve tot één bepaald doel te doen
docn werken, of na cenen
een en verlo.
Wcldra zag men bij het aannemen vall
ren nag te hereenigen. Weldra
nieuwe ridders niet
nict meer naar dapperheid en goede zeden, maar
verrpilde men die wanràighe:id
verfpilde
waarciighe:id aan jonge lieden zonder ondervinding, of
o[ zelfs aan kinderen; en, vergetende dat de ridder niet alleen in de lamst des oorlogs,
oorlogs. maar
mnar ook in de eerl1:e ll11er
\lller menfchelijke wetenlchappen.
fcheliJke
wctenrchnppen, behoorde uitte111Unten,
uittemunten , vergenoegden de
ridders zich weldra met eene oppervlakkige kennis
kCllnis van
vnn tüerlijke
tüerlijkc
l!;odsdicllst-gebruikell,
l!;odsdicllst-gebruiken, vcrvielen tot het diepl1e
diep1l:e bijgeloof en waren
w!wen zoo
011.
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onkundig, dat de meesten
mccstcn zelfs niet konden
kondcn lezen;
Iczcn; voor gerchen~
gcrchen~
kcn of erfmaldngen
ken
crfmaldngcn aan geestelijke gelUchten
gellichten mecnden
meenden zij zich
vrUbricvCIl te
vrUbrieven
tc verwerven
verwervcn tot het
hct berooven
beroovcn van de ganfche ovehet Il. land alle misda.
Christenheid, en
rige Christcnheid,
cn met
mct eellen togt naar hct
misdaiJl één woord, van velen
vclcn viel niets andcrs
anders
den
dcn te kunnen boeten: in
tot lof te zeggen, dan dat zij over de jagt, de wapenen en
cn de
Iiefdc konden fpreken. Ook fieHe
fielIe men zich hunne, vaak als on.
on..
liefde
fchuldig geroemde vcnnaken,
vennaken , aau
deel namen,
aan wèlke ook vrouwen dcel
niet tc
te ecnzijdig
eenzijdig uit dit oogpl1nt
oogpl1l1t voor; want van dweepzucht
licfde hadden zij flechts
flcchts éénen
ééncn flap te doen, om tot de
in de liefde
grootlle
grootO:e buitenfporigheden
buitenfporighcden en
cn ongebondenheid
ongebondcnheid te vervallen; hunne
hct voorwerp,
voorwcrp, dat zij huldigden, wankclde
wankelde vaak bij de
trouw aan het
minfie aanleiding, en
minae
cn iinn het algemecn
algemeen waren de 7eden
7cden nimmer
ongebondencr. noch de buitenfporigO:e
ongebondener.
buitenfporigf1:e wcllost
wellust mecr
meer algcmcen,
algemeen, dan
ridder[chap. In naam verdedigers
in den tijd van den bloei der riddcr[chap.
verdcdigers
cn eer,
ccr, ontaardden
ontaarddcn dc
de ridders weldra in derzelver
van onfchuld en
grootf1:e
de rooffloten,
groodte onderdrukkers. Uit dc
roomoten, die
dic zij vaak .op
moeijelijk te
bosfchen fiichtflichttc genaken
gcnakcn bergen,
bcrgcn, of midden in digte bosfchcn
ten, vielen zij onverhoeds
onvcrhocds op den reizenden
reizcnden koopman aan, of in
een naburig. gebied, om cr
er de dorpen tc
te verbranden en
cn den oogst
te rooven; of zij hielden maandcn
maanden lang
des landmans met zijn vee tc
het fiot
not van eene,n nabuur belegerd, om als eigen regters wczenlijwezcnlijzoogcnoemde Veken of vermeenden hoon te wreken. Van daar de zoogenoemde
tm,
tCll, (zie op dit woord) wuarvan de gefchiedcnis
gcfchiedenis der middeleeu.
wen vol is.
is, en welke door kerkelijk noch wereldlijk gezag gehecl
verhinderd konden worden; want de ridders,
ridders. in die eeuwen van war.orde en regeringloosheid, bijna zeker van ftra(fdoos
fira(fdoos alle onregt
omegt te
waagdca het me~rmalen
mc~rmalcn , zich te wapenen tegen het
kunnen plegen, waagdea
koninklijk gezag, en om den troon, tot welks bevestiging zij gezworen
zu!1en prijs geven, te doen wankelen.
badden
baddcn hun goed en levcn
leven te zullen
Eindrlijk werkten in het laatfte
laatf1.e der lsde en in den aanvang der
16de eeuw verfchilIende omf1:andigheden
omfiandigheden zamen, om de Rldder[chap
Rldderfchap
aJs militaire inflelling te doen vallen.
vallcn. Toen namelijk was, door de
en daar door het omfiaan
ontfiaan
vrijmaking van vele lijfeigenen, en hier cn
van eenen derden fiand,
ftand, die der fieden,
fieden. dc
de leenband aanmerkelijk
verflapt en' dc Haatkundige toef1:and van Europa ten eenemale veran.
derd. De vorsten, de koning van FrfllJkrijll
den!.
F1"{1I1kriJll en
cn de keizer, -bragten
bragten
cene fiaande legcrmagt op de been, die weldra, door betere krijgseene
tucht en meerdere bekw3amheid
bckw3amhcid in de
dc behandeling der wapenen,
den roem.
roem, welke der Ridderfchap ten dcze
deze nog overgebleven was,
verdonkerde; terwijl FItA~S I en ({AREL
KAREL V te
tC gelijker .tijd de rid.
riddcrlijke waardigheid aan mannen fchonken, die, niet in dapperheid of
derlijke
oorlogskunst, maar in de
dc kennis der wettcn
wetten en in wetenfchappen uituicEindclijk: de dood van koning IIENDRIK II, die, te midmuntten. Eindelijk:
freek11,el om het leven kwam, gaf
den van zijn hofgezin • bij een
cen ficck1}lel
tot de geheele
gehcelc affchafiing dier gevaarlijke oefen
oefcn illgcn aanleiding, en
vol.
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voltooide den reeds lang voorbereiden val der van haar oorfpronke_
oorrpTonke.
lijk doel geheel afgewekel1e RidderCchap, van welke allecn
[paalleen nog fporen overbleven in de federt
[edert door verCchlllende
verCchlllcnde vorstcn,
vomcn, bij ondcrfchei.
onderichei.
den gelegenheden, ingefl:cldc ridder.orden, 'Cn in die op eenen mili.
tairen voet ingerigte geestelijke orden, (de DuitCche orde, de orde
van ST. JAN en die der Tempeliers), welke, in den tijd der kruiskruis.
vaarten, in het heilige hmd zelf gellicht,
ge1ticht, tot groot aanzien geraakten
en
cn groote goederen verwierven,
vcrwierven , en, uitgezonderd de orde der TemCUt op onzen tijd toe,
peliers, -door al de omwenteltngen heen, tut
hun beftaan gehandhaafd hebben.
RIEMTALEN , ook vroollfchuld, genoemd, zijn, volgens S. VAN
LEEl'WEN; een Oluflag?
omDag? tot onderhoud der wegen ~ bruggen, kadens.
vijvers en andere wateren. Deze belasting ontleent haren naam van
de riemen, waarmede lllen
men van ouds fchepen
fehepen plagt te regeren; wmlt
waBt
het is bekend, dat [ommige
fommige :landlèhappen,
:landfchappen, !1eden en dorpen, ten diensdiens.
-te
1:e van den gr:rafen van den lande, verpligt
verpIigt waren eel1lge te leveren
en te onderhouden ; en hiertoe was ieder dorp en ambaclit
ambacHt op zeker
getal van demen,
riemen, naar mate van de ge!1eldheid, in de belastingen
aangeflageIl.
voor elke riem, geaangeDagen. Volgens dit getnl
getal werd, jaarlij ks, vuor
rekend 25, 30 en iomtij
fom tij ds meerdere ponden, van 40 grooten, of
~o Nedcrlandfche
NedcrlandCche gnldens.
guldens. lVlen
l\;1en zie hierover in het breede
Rn:NIER
RIENIER in zijne befchriJvil;g
bejèhriJvil;g van 's !lage 2de deel, bladz. 407 J alsmede S. VAN b:EUWE~, Kostumcn
Kostwm:n eN Keuren van
~'an RiJnland, Inleid.
bladz. 70 - 7 2 •
RIET. (Artmdo)
(Armzdo) Een
Ecn plantengeflacht,
plantengeDacht , hetwelk tot de natuurlijke
familie der gra,Coorten behoort, en onder de 2de order van de 3de klasfe bij LINNEUS geteld wordt. Dit geilacht was oudtijds zeer uitgebreid; doch thans zijn ver[cheidcne
ver[cheidene [oorten uit hetzelve tOt
tot andere
of niemve overgebragt. Ook zijn niet
nict alle planten, die men dagelijks
met eenigell
ccnigell bijnaam Riet noemt, tot deze afdeeling te brengen
zoo als
a1s b. v. [uikerrict,
fuik erri ct , bambusriet
bambusrict,,enz.
enz. Immers het laatfl:e behoort
klasCe, (z.! deel bi. 224),
224.), en onderCcheidc
zelfs tot eene geheel andere klasfe,
zich ook daardoor, dat hetzelve Coorten oplevert, die alle andere
grasaardige planten in grootte overtreu<:n,
ovenreu<:n, zoo als de Sammat, die
tot de hoogte van 80 voet zich verheft. Bij RU~IPlJIUS
RU~IPUlUS en ADANSON kan
1uen
111en veel omtrent de bambnsfen
bambnsren nalezen. Onder
Ollder onze inland.
fche Rieten zijn zeker h~t gewone 1'iet,
1'jet, dekriet of bladriet (/lrundo
(/lrulldo
Phragmites L., Phragmites communis der nieuweren) en de llelm of
Duinhelm
Duinhe!m (Arul1do areliflria
arenaria L.) de belangrijldl:e.
belangrijk!1e. De eer!1e groeit
overal aan vaarten, floten
Doten en moerasfen
moerasCen welig, en wordt menigvuldig
gebruikt tot het dcldcen
dekken van fchuren,
fchurcn , huizen, tot het maken van omheiningen, tot matten voor broeibakken, bij plafonwerk, enz., zoo als
bekend is. De laatl1e,
laat!1c, eene
ecne drooge, doch wortelrijke en !1evige plant,
bewoont de dorre duinen en gure !1rundcn,
!1randcll, de zandheuvels der Amersfoortfche heide en den lilnde
lande van Breda, volgens den Hoogl. Kops.
en andere zandgronden van ons land en van andere gewesten. De
Ilelm
Helm,,
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" HelI!!, e'ene wezenlijk nuttige plam ter wering der zandverl111ivingen,
FRANCQ VAN
VAN BERKHElJ) door de
" fchijm, of liever is (volgens onzen FRANCQ
" zorg des Scheppers lJatuurlijk gefchikt, om op dorre zandgronden
" te groeijen. en door het weeffel van hare wortelen, met een wei" nig van haar natLJurlijk vocht of leem, de zandkorrels, hoe glad
" en glasachtig, bijeen te houden;"
houden; " en met regt, want geene plam""
plant""
zelfs niet de nuttige fleedoorn, fl:aat hierin met haar gelijk, weshalve
de zorg voor de behoorlijke verplanting, enz. door hem aanbevo_
len, van aanbelang is voor onze met duinen, voorziene kusten.
Overigens komen in onze gewesten nog voor: het gekleurd Rfet.
Re'et.
1"ietgras,
co!orata \VILLD; beter P halaris
ha!aris arUn_
1'ietgras, of een halm, (Art/ndo colorata
Diagl"aphis TR.), waarvan de verfcheidenheid, met
menvitdil1acea L. of Diagraphis
witte l1repen op de bladen, in de tuinen bekend is onder den naam van
Lintgras, enz.; het Pluim-rietgras
P!uim,detgras (Arundo ca!amagrostis L.), op
vele plaatfen voortkomende; het
Landriet (A. epigeios
hee Duinriet of Landdet
L.) in onze duinen; het Stral1ddet,
Strandriet , (A.litterea
(A. !itterea ROEM. en SCH.)
SOl.) door
KUHL te KatWiJk
Katwifk gevonden zoo vroeg aan de wetenfchap ontl'Ukten KUHL
den • J
.T OHN,
OHN, DAvyen
DAVyen anderen onderzochten de Rietfoonen
Rietfoorten fcheikundig.
den.
zouden hier kunnen
Riet[oorten van andere
Wij zonden
knnnen voortgaan met de Rietfoorten
landen kortelijk te doen kennen; doch achten dit vreemd aan het doel
van dit werk. In Duitsclzland
Duitsclz!and vindt men, behalve de opgenoemde
van ons laDd, ten minl1e nog zes [oorten , waarvan er waarfchijnlijk
ook nog bij ons te huis behooren. Van her
het DOllax-riet, (Arzmdo
Donax L., Donax aru12dinaceus
arU12dinaceus PAL. D. B., Scoloch!oa
Scolochloa arzmd., MERT.
en KoeR.), Portugeesch of Spaansc!z
Spaansch fiet.
fiet. in het Zuiden van Frank.
plamfen van /striel1,
Istriell, enz. voort
(Rojèau caJme), op 1Il0erasfige
lIloerasfige planefen
rijk (RoJèatt
komende, moeten wij evenwel met een woord gewagen. Het is de
Europifchc grasfoorren
grasfoorten , be~eikende
be,eikende eene hoogte van 6
-reus onder de Europifche
tot 10, ja van J 5 voet, wasfende loodregt , fl:evig, houtachtig, vrij
dik en met vele geledingen. De lancetvormige bladen zijn onge.-veer
.- veer 2 duim breed cn
en 18 20 duim lang; terwijl de bloemen
\paarschachtig zijn. ln Frankrijk kweekt men dit Riet in de tuinen.
om er de eerfl:e fpruiten van te eten, zoo als men in de Indien van
__0111
Bumbus-fcortcl1
BumDus-fcortcl1 doet. Het bemin t de warmte en een weinig vocht;
-blijvende op drooger en koudere plantfen
plaatfen laag. De fl:engel wordt me.
lligvuJdig
nutte; terwijl de levende plant
nigvuldig gebezigd teil algemeenen
algemeencn mme;
af kabbeling der boorden van rivieren en beeken,
beeken.
ook dienen kan tegen afkabbeling
-alzoo de wortel kruipende is. De ontbladerde fl:engel
Hengel dient b. v. tct
tet
wandel- en hcngelftokken;
hengelHokken ; gefpleren en afgeplat tot bedekking van
herhuisjes, en tot plafonwerI;:: gedeelten van dunnere fl:ellgels voor her~
dersfluitjes ; de dikkere voor [chalmeijen,
fchalmeijen, (van daar de Duitfche naam
Schalmeijen1'ohr)
Schalmeijml"ohr) en tot ecne
eene meqigte kleinigheden. Ook dit Riet geeft
cene
eene verfcheidenheid met wit~chtjg
wit~chtj1-i gellreepte bladen, die kleiner blijft.
RIGA. De 1100fdilad
hoofdihd van het Rusfisch gouvernement Lifflal1r1.
Lifflanrl.
Zij is bevestigd, en ligt aan de Dzma,
D!ma, in eene zandige, op haar zelve
ze:vc
n:ce behagelijke land11:reek; doch die door vele lUSl!Juizcn
lusdmizcn cn minen
t1Jinen
ll:C[
AI.GLm::JèN \VOORDEI'\B, VI.
AI.GLM::Jèl\'
G
der

98

R I G I B ERG.

der burgers vera:i1lgenaamd
vermmgenaamd wordt. Zij bellaat
befiant uit de 1hd en de voor.
fi:!den,
fi~den, welke !aatfl:e
laatfie bij de belegering van 18 r '2 in de asch gelegd, en
door den ijsgang van 1814 verwoeGt
verWOCGt werden, en grooter dan de eigen.
Iijke flad
nnd waren; doch tegenwoordig grootendeels weder zijn opgebouwd.
Riga telt 35,000 inwoners, en heef1:
heefi: vele kerken, een lyceum, ecu
een
ogymnafrum
ogymnafmm .. eene fiads
flads boekerij met een kabinet van natuurlijke zeldzaamheden, en talrijke liefdadige gefl:ichten
ge([ichten tot onderhoud en ter verzorging der lijdende menschheid. Onder de gebouwen onderfcheidcll
onderfcheidell
zich inzonderheid, het prachtig raadhuis met zijnen fraaijell
fraaijen toren, het
keizerlijk paleis. het oude flat, de reG,1entie
keizerlijl{
reG,ientie des gouverneurs, en het
groot prachtig gebouw der Lijflandfche
Lijflandrche ridderfchap. De inwoners zijn
meestal Duitfchers, welke veel rijkdom en goeden fmaak hebben. Men
vindt in Riga fabrijken van fniker,
fuiker, fiijfsel,
flijfse!, poeder, fpeelkaarten J
koufen en naalden; doch belangrijker is voor de flad
i1:ad de handel,
welke haar, naast Petersburg , tot eene der gewigtigne
gewigtigae plaatfen van
het Rusfifche
Rusfirche rijk voor den zeehandel verhefc. Het groot11e
grootl1:e gedeelte van de RusfiCche granen wordt uit hare haven uitgevoerd: ook is
de uitvoer van vlas en hennep van veel belang. Jaarlijks loopen bijbij.
na 1000'
1000' fchepen
Cchepen uit en in dezelve. In 1815 bedroeg de waarde
van den . uitvoer meer dan 24
24 millioen roebels. In het jaar 18 I 22 ,
1813 en 1814 hebben de kooplieden, op eigen kosten, een ijzeren
gedenkteeken , ter zwaarte van 142,568 pond doen oprigten, op de
eene zijde van welks vierkant voetll:uk
voet1l:uk men, tus[chen
tusCchen twee met lau.
verfierde zwaarden, het volgend bijCchrift
bijfchrift leest: "» De vereenîgde
weren verlierde
vereenigde
20 rijken en volken drong te vuur en
eu te zwaard in RusRus.
"» magt van 20
" l{tml,
lantl, en vond hier den dood of kerker. Ruslantl
Rusland overwon de verver·
" woesters , en verbrak de kluisters van Eza'opa.
Europa. ALEXANDER I beves" tigde, door zijne zegevierende hand, de vorsten op hunnen troon,
" fchonk
Cchonk aan hen derzelver rijken, en aan de volken hunne wettell
wetten
"weder/'
Riga heeft menigerlei lotverwisfelingen
" weder." lotverwisCelingen ondergaan: ill
in
het begin der 16de eeuw behoorde de flad
i1:ad aan de Duirfche
Duüfche orde;
omtrent het einde derzelve geraakte zij onder PoolCche
Poolfche heerfchappij;
in 162 [ werd zij door den Zweedfchen
GUSTAVUS AnoLPHus.
ADOLPHUS.
ZweedCchen vorst. GUSTAVUS
veroverd, en kwam eindelijk in het begin der 18de eeuw, na den ongelukkigen oorlog van KAREL
KAREL XII, onder den Rusfifchen fchepter,
waaronder zij [eden
feden gebleven is. In 1812 werd zij door de vereenigde Franfclzen
Franfchen en Pruiifen
pruiifm wel belegerd, maar niet genomen, en in
1814 leed de 11ad
flad door ijsgang een aanmerkelijk verlies: zijnde daardoor meel' dan 400 huizen verwoest geworden.
RIGIBERG. Een der hoogfie
hoog11e bergen van Zwitferland, in het
kanton Schweitz, aan het Zuger-1l1eer,
Zuger-meer. Zijn hoog11e
hoog1l:e top is 5,676
voet boven de oppervlakte der zee, en dus 2,148 voet hooger dan
-de Brokken, en 7,024 voet lager, dan de Mont-blanc. Aan deszelfs voet liggen loof
] 0 of II dorpen, en hooger vindt men ISO hier en
daar vcr11rooide
vcr1l:rooide hutten
fumen voor het vee, henvelk de bewoners val] den
Voet des bergs derwaartS ter weide drijven, Rigikulm is de beroemd!te
fie
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He
fte tOp van dezen berg, die hier de heerlijkfle gezigten oplevert.
waaromtrent men in de befchrijving
befchriiving van TOll. lVfE1JER
MElJER (Zuricll
(Zuric11 1807),
eene
ceIle breed ere opgave bil
kan vinden. Op de zuidelijke hoogten van den
berg groeijen tamme kastanjes, en
vijgeboolllen;
cn zelfs amundelamandeI- en vijgeboomen;
Zuger-mecr zijn
zjjn zij woest en zeer !leil.
neil.
doch aan den kant van het Zuger-mccr
1\1en
JYTen mecnt,
meent, dat de naam van dezen berg van Reginc.
Regina 1nontium
montium (konin_
gin der bergen) afkomil:i;;
afkom!tig- is.
RIJCKE. (THl:ODOfWS)
(THEODORUS) Een vcrmaard
vermaard Nederlanasch
Nederlandsch taaltaaI- en oudheidKundige,
heidkundige, die omtrent ck
dC! helfc
helft der 17de eeuw binnen /trnhem
Ar/dlem
geboren werd. ZUne hoofài1:udie
hoofdlIndie was
w~s de Regtsgeleerdheid ; doch hij
was tevens
tc\·ells zeer bedreven in de Griekfche en L~tijn[che
Latijnfche talen, waardoor hij aan de toenmaals beroemde Latijnrche
Latijnfche fcl1001
rcllOOI te Kampen
/{ampen als
rector beroepen werd. Die pose eerlang moede geworden zîjnde.
zijnde.
begaf hij zich aan heL
het reizen, en befleedde
bel1eedde 5 jaar aan het bezoeken
van
vun Hooge [cholen,
Ccholen, en den omgang met geleerden, in verfchilIende landen. Na zjjne
zijne terugkomst verkoos hij 's llage
Hage tot zijne woonplaats, en den post van pleitbezorger tot zijn beroep; doch
docll in 1672
droegen hem
hcm de bezorgers van Leijde'ls
Leijdms Hooge fchool
fcI100! den !eer!l.oel
leernoel
in de Gefchiedenis
Gcfchiedenis en Wclfprekcndheid
tOt
WelCprekendhcid op, welken post hij, tot
zijnen dood, in 1690, bekleedde. Van hem zijn den geleerden bekend eene Latijn[che
Larijnfche verhandeling: Over de eer(le
eerfle bewonen
bewoners "tm
l'aI'
Italië, en de komst 1'al1
l'(J12 AENL\S
AENE:\S in
ill dat gewest; eene redevoering
over
mier de Reuzen, en
cn /tmzteekenillp;e:t
Armteekeninge:J over T ACITUS.
ACLTUS.
RIJM, RIJP, is door koude verf1ijfde
verfiijfde daauw, welke zich in
il1
den vroegflen
vroeg([el1 morgen!1:ond
morgennond aan
~an de takken der boomen, planten enz.
vastzet. volgens dezeltoe
vastzet,
dezelfae wetten, als de aanzetting van de zout.
kristallen gefchiedt.
gerchiedt.
RIJN. (Os)
(DE) Ecne
Eene der hoofdrivieren van Dttitsc!J!al1d,
DuitscMaTJd, inzonderbcfpoeld, en
heid beroemd door de heerlijke landflrcken,
landfl:rcken, welke zij bcipoeld,
de voortreffelijke.
voortreffelijke wijnen, die aan hare oevers !!ewannen
g-ewonnen worden.
worden,
Zij ontfpringt in het TJelvctisch
IJelvetisch kanton GI'aatltl'h(!1zdcrland
Graauwhmzrlcrlandllit
uit.33 hoofdhoofd·
bronnen
bronnen,, welke de 17001'-,
Voor-, lI1idde!Middel- en Achter-Rijn
Achter.Rijn genoemd wor.
qen. De eerl1:e
qcn.
eer!1:e komt uit het gebergte Cr/spa!t,
Crispalt , ten
tcn Nonrd-oo.,ten
Noord-olBten
van den Got/lard,
Gothard, en vereenigt
verecnigt zich bij Di[mtis
DiJentis mee
met den :Rliddd.Ri/ll.
Middd-Ri/lf,
welke van den Lukmanier
Lukmaniel' berg amroomt , waarna zich deze beide
rivieren bij ReicleJlau
RfÎczcnCJu met den /tcltterAc/tter- Rifn
Rijll vermengen, welke in
het gebergte /Jdula,
Adu/a, op hN
het vogelgebergte, ontrpringt,
ontfpringt, en tot ReieheReichantZu
nau lOO
riO uur vcr ftrool11t.
ftroomt. Hier verkrijgen de 3 vereenigde
vcreenigde rivieren den
gemeenCchappelijken naam van Rijn, die hier eene breedte vun
gemeenfchappelijken
van 230
2.30 voet
Ch!!r, de hoofcl!1ad
hoofd!1ad van Graauwbll1ulerland,
GraaftwbttiuJedand, of eigeulijk
ei,l(enlijk bij
heeft. Bij Cltllr,
bU
Jla!demtein
Ha!dl!ilStein wordt de Rijl1
Rijn eerst bevaarbaar; llort
(lort hij
bij Reinegg, tus[chen
tusfchel1
Rosfcltach
Rosfcliach en Fuszach met een groot gedruisch in de Boden-See.
Boden-See, die
hij tus[chen
tusfchen Stiegen en Eschenz weder verlaat, en loopt vervolgens tot
Sclrafhaufen en Bazel voort, nadat hij alvorens verfcheidene watervallen
Schafhau/èn
gevormd heeft. Van de Boden-Sct!
Boden-Sa COt
tot Bazel, waar deze ril'ier
ril'Ïer reed~
eene
eenc breedte nn
yan 750 voet heeft, is
i~ zijn beel
bed zeer rot~achrig,
rot5uchtig, het.
G 2
geen
<
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R IJ N. (DF)

geen van Bezcl a[
af door vele cilandcn
eilanden door[ncden
doorfneden wordt, die meestal
uit zand- en kiezel-banken
kiezel_banken befiaan; doch van Brei{ach
Bretfach af vindt men
etteliji.e,
ettelijke, die bebouwd zijn. Tus[chen
Tusfchen Straatsburg en Germersheim
is het bed var!
van den Rijn nog altijd met vele eilanden doorrneden,
waarvan echter de meeste met houtgewas bedekt zijn. Zijne breed.
breedte ttlsîchen
tusîchen Straatsbu1'g en Speijer is Vflll
Vfln 1,000 tot 1,'200, bij 1I1entz
Jlfe1ltz
1,500 tot 1,7°0, en bij Schenken{challs,
Schenken[challs, waar hij Dllitsch/fmds
Duitsch/fmds bodem
verlaat. 2,150 voet. Van Straatsburg af neemt deze rivier den naam
van BOYI!11-Rij n 'aan, dien hij tot Maintz behoud~;
behoudt; van daar tot Keu'
ten heet zij MiddelMiddet- en van daar,
daar ,tot
tot waar zij in de Nederlanden
valt, Bmeden-Rfjn.
Bmcden-Ri,jn. De diepte van den RiJn
Rijn is ver[chiHend,
verfchiHend, en be·
draagt van 5 tot 28, en zelf~ bij Dusfeldorp
Dus[eldorp 50 voet.
Dij Schenken-fchans
Schenken-[chans komt deze rivier in ons land en verdeelt zich in 2
Bij
armen, waarvan de Zuidei. de Waal heet, die twee derde van haar water
op, de hoogte van Wouopneemt; langs Nijmegen, Tiel en Bommel, tot op'
drichem
dl'ichem voortloopt, waar zij zich met de 11faas
i1faas vereenigd, en
onder den naam van de Merwe haren loop vervolgt, weU,en
welken naam zij
naderhand weder in dien van Maas verliest. De Noordelijke arm
van den Rijn liep eertijds in ver[cheidene
verfcheidene bogten naar Arnhem; doch
federt 172,Q
f/f/aai af tOt bij het dorp PautJerdm
1720 heeft men van de Waal
Pannerdm
een kanaal gegraven, waardoor het Qude
Dude bed van de rivier nu groo.
tendeels verdroogd is. Zij firoomt door dit kanaal voort, nadat zij
zich beneden Jlfillil1gen
lVlitlil1gen van de Waal heeft afgercheiden.
afgefcheiden. Voor dat
deze arm Arnhem bereikt, verdeelt zich dezelve
dezelve: weder boven Wes.
te1'VoOt't
tervoort in den Nieztwcn
Nieuwcn {15ftl
l.fsftl,, welke eigenlijk het kamlal
kanaal is, hetgeen
DRusus
DRUSUS·. liet graven, en, na zich bij Doesborgh met den Oudm
OZ/dm {!s[el
IJsJe!
vereenigd te hebben, ontlast de zich eindelijk in de Zuiderzee. Van
daar, waar zich de Nieuwe
NieZ/we {jsft!
l,jsftl van den Rijn [cheidt,
fcheidt, wendt zich
7age_
de laat!1e
laatne naar Arnhem, en behoudt zijnen naam tot voorbij 11
Tf7ageningcl2
nÏ1Jgen en Rhenen ,waar hij Lek genoemd wordt, en naar
l1aar rf/ijk
rFijk bij
DUll1:flede
Duul'Jlede loopt. Van hier vloeide weleer de Rijn in vollen 111'00111
firoom
naar Utrecht; doch thans is ei
er {lechts
{1echts een zwakken arm van over,
die de Kromme Ri.fn
Rijn genoemd wordt, en naar die Ilad
fiad firoomt. De
7 i:fk biJ
Lek, van 11
TP7:fk
bij DUU1jlede voorbij J(uilenburg,
Kui/ellburg, J7ianlm
Ranlm en Schoonhoven voorrgeloopen zijnde, valt op de hoogte van Krimpen in de
Maas; terwij de Kromme
[{romme Ri/1Z
Ri/n zich bij Utrec/z! in 2 takken verdeelt,
waarvan de eene, eerlang den naam van Fégtaannemende, door een gedeelte dier provincie firoomt; welhaast den Hollandfchen bodem nadert;
door Weesp en 111uiden
Jl1uiden vloeit, en bij laatstgemelde fiad in de Zuider-zee
valt. De andere tak, bij Utrecht den n:1am
mmm vun
van Ri/n,
Rijn, cigenlijk
eigenlijk oude RiJn
Rijn
weder
weGer hernemeDde, loopt vnn
van daar door Woerde1Z
Woerden en Lei/den,
Lefjden, cn
en ver.
volgens naar Katwi/k,
Katwijk, waar hij zich voorheen in zee ontlastte; doch
deze tak, door de geweldige overfirooming van 860 verzand zijnde,
verloor zich federt in de duinen; en het is eerst voor cenige
eenigc jaren,
dat
ebt men van Katwi/k
Katwifk bil1l1e1Z
bi/men Ilaar KatwiJk
Katwifk aan zee, dwars door de
dUIDen
dUlllen heen, een kanaal geleid heeft, van 3 kapitale fluizen voorzien,
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zien, waardoor zich het overtollig Rijnwater
Rijllwater in de Noord-zee ont.
ontlast: cene
eene onderneming,
onderneming. die gewis den moedigen en ondernemenden
ondernemcuden
geest der Nederlanden,
Nederkmden, te midden der grootfl:e l1loeijelijkheden)
moeijelijkheden, tot
roem verfirekt.
De voornaamfl:e
voornaamf1:e rivieren, die in den RV·iJ uitfl:onen,
uitll:orten, zijn de Aar,
de 111, de [{inzig,
[{iIJzig , de Murg, de Neckar
Neckar,, de 1I1áill,
lI1tzin, de. Nahe, I.ahn,
1I1oeze!, Erft, Roer en Lippe. De RijlJ is zeer vischrijk.:
vischrijk: men
vangt er in zalm, freur, negenoog, [noek,
fnoek, karpers dikwijls van 20
pond zwaar enz. Ook vindt men op de omelbare eilanden. dezer rio
vier wild gevogelte, waarvan zich aan hare oevers eene menigte vcr.
fchillende en zeldzame [oorten
foorten ophouden. Zij is, inzonderheid voor
het westelijk gedeelte van Duitschland,
Duitsch/mid, belangrijk door de [cheep·
fcheepvaart, en levert de heerlijkf1:e gezigten op, van verfchillenden aard,
voornamelijk van Mentz en Bingen
Bingel2 tot Bomt, waarom ook dit ge·.
deel te het meest door reizigers. bezocht wordt, waartoe de dagelijks
JJ!Ientz naaf
naar [{eulm
Keulm vertrekkende water.diligences eene goedkoo.
goedkoovan lYIentz
gelegenheid aanbieden. - Men heeft twee handFe en gemakkelijke gelegenheid
boeken voor reizigers, die al het wetenswaardige omtrent de vaart
langs den RiJn bevatten, waarvan het een, door LANGE, de vaart
1I1entz tot Dusfeldorp bevat, en het ander, door ALOYS SCHREI·
van lIfentz
BER, zich over den geheelen loop der rivier uicfirekt,
uitf1:rekt, en van platen
voorzien is.
RIJNGAU. Eene kleine fireek lands of dal, met 18,000 bewoners,
langs den regter oever van den Rijn, omtrent vier uur lang en 2 breed,
voorheen tot het aartsfl:ift Jlle1Jtz, doch thans tot het hertogdom Nas[au
behoorende. Zij is een der bekoorlijklte oorden van
vao Duitschtand,
Duitsch/and,
beroemd door de [choone
fchoone afwisfelende partijen van heerlijke gezigten.
en de uitmuntende rijnwijnen,
riJnwijnen, die zij oplevert. De Ri/ngau
RiJngau wordt
door het RiJngauer-gebergte, hetgeen flechts door een klein dal van
a[gefcheiden, gevormd, en door den hier
het Tannus-gebergte is a[ge[cheiden,
van het Oosten naar het Westen loopenden Rijnfl:room
Rijnll:room befpoeld:
befpocld: zij
begint bij het dorp,
dorp. Nieder- Wa/luf
Walluf beneden l11entz.
l11entz, en eindigt bij het
dorp Lorrich. Het.
I-Iet. fraaije l1adje Ellfeld of Eltvi/le
Eltvilte is er de. hoofdplaats
van, en de wijn maakt het voornaam
voornaam1l:e
!te voortbrengfel
voonbrengfel dezer landfl:reek
landll:reek
uit. De geestrijke wijnen flagen op de hoogfl:e
hoogf1:e toppen van het gebergte, doch de gezondfle op deszelfs middelfl:e hoogte; wordende die,
weike
groeijcn, laat drinkbaar. De beroemdfl:e
beroemdfl:c wijnfoonen
wijnfooften
welke in de laagte groeijen,
van Rijngau zijn de krachtige en vurige Rudesheimer en lHarkebrzm.
1YIarkebrun.
Johmwisberger en Seiszenheimer, en de anngenmne
mmgenmne As'ier, de geurige Joha127Jisberger
112anshaufer (Zie verder RIJNWIJNEN). Behalve den wijn verbouwt men ook veel
vee! ooft. en op de ver van den RiJnoever gele.
gene bergruggen groeit veel hout.
RIjNSBU R G. Een
Ecu dorp, merkwaardig door herinneringen uit den
RIJNSBURG.
ouderen en lateren tijd. Hier zoude weleer eenen Romeinfehen burg
gefl:aan
gef1:aan hebben, waarvan men nog in onze dagen eenige overblijfsels
adeJijke jonge dochters, welker
zag iu ecne vermaarde abtdij voor adelijke
G 3
il:ich.
fiich.
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fiichtÎng
fiichting tot het jaar 1133
I 133 opklimt, en waarvan de rijkdommen, voor
vooT
dien tijd, onmetelijk waren; doch dit geHicht werd in 1572, en na·
naRijnsburg,
RijlISburg , op zich zelve befchouwd,
derhand, geheel vernield. WWI,S ten Noord-westen van Lef/Leijligt in Rijn!(!IId, omtrent een uur gaal,s
den,
dm , in de l1rekking tllsfchen deze lbd en de lVoordzee.
Noordzee. Het is een
fraai dorp, zoowel uit hoofde van deszelfs aangename ligging, als
van de nette betimmering en het lommerrijke der boornen.
boomen. 1\1
lVlcn
en
cr een vrij aanzienlijk huis, waarin fommigen onderhouden worvindt er
den. en anderen hunnen kost koopen; alsmede de vergaderplaats der
Rijnsburgcrs of /(o!!cgimzten
[(ollcgimzten Czie hier beneden), benevens een
ecn ge.
fcbikt
fchikt huis met eenen
eencn tuiIl, ten verb'Iijf
verb'lijf van de leden dezer broebroe·
derfchap dienende, gedurende den tijd harer godsdienstige verrigtinoverblijffels
gen. In de kerk van het dorp vindt men nog eenige overblijfCels
van de oude abtdij , als: de in den muur gemetfelde grafzerken van
PETRONELLA, wed. van graaf
granf FLORIS lIl, fl:ichteres van het klooskloos.
ter ;";-_ alsmede van graaf WILLEM 1,
I, van zijne gemalin ALEID , en van
hunne dochter AD,~. Ook liggen nog in den vloer der kerk de
zerken van de 6 laat(1e
laatne abtdisfen.
R1Jl\'S13URGERS.
RIJl\'S13URGERS. Dus noemt men een genootfchap van Chris_
Christenen in ons vaderland. voornamelijk in Holland,
Hol/and, Vriesland
Vries/and en
Gïoningen,
Groningen, en wel inzonderheid in eerstgenoemde provincie, eertijds
vrij talrijk, doeh
doclt tegenwoordig genoegzaGm
genoegz3Gm alleen bij den naam be4
kendo Voorheen bevonden zich onder
oDder hen mannen van vermaardheid
cn kunde, en de beroemde gefchiedfchrijver WAGENAAR hielp ~
eenigen tijd, hunne bijeenkornflen
bijeenkomfl:en en oefeningen opbouwen. Zij
bntleenen den naam
naalll van RijJ1Sburgers
Rijmburgers van het dorp Rijnsburg.
Rijnsburg, als
tweemaal in het jaar, ter bediening vnn Doop en Avondmaal, de plaats
van algemeene
algemcene zamenkomst; doch ziJn
zUn zij ook b2kend
b~kend bij den naam
van l(ol!egiantel1
/(ol!egiantel1 , naar de bijeenkomfi:en, die onder hen gehouden wer_
wel'.
den, en zij Kol1egim
Kol!cgie1l noemden. De kerkelijke gelèhillen
gelèhiJlen in de Nederlanden, vooral in Holland, in 1619 en vroeger, gaven tot de opop.
komst dezer gezindte aanleiding. De gevoelens der Remonllramen,
in dien tijd veroordeeld, en de leeraren
leemren , dezelve toegedaan, uit den
lande gebannen, of van hunne posten ontzet zijnde, bleven verfchei~
dene
der.e gemeenten of zonder predikanten.
predikanten, of verkregen zoodanige, die
geenszins in den meesten fmaak der leden vielen. Ten einde nu in
dit gebrek zoo veel mogelijk
IDogelijk te voorzien, bello ten de 4 gebroeders,
JAN,
}.1N, ADnBAN, GljSBERT
Gl]SBERT en 'WJLLEIII V,\N DER KODDE, alle landlieden, te R
Rij!;sburg
ij!;sburg of op de naburige dorpen wonende, en om htl>nhlhn!Jen
nen onbefprokcn
onbefproken wandel en zucht tot wetenCehappen
wetenCchappen en Taalkunde
met anderen, van hunne
hnnne godsdienstige denkwijze, on.
beroemd, om mee
derlinge bijcenkoml1en
bijccnkom!1en te houden, en door het lezen
lczen en verklaren
der Heilige Schrift,
l1ichten. Deze 4
Scbrift, en door gebeden, elkander te i1:ichten.
broeders verllonden
verllondcn alle hee
het Latijl1,
Latijn, en Cornmige
Commige zelfs de Engelfehe,
Engeltche,
FranCche
ltaliQanCche talen. WILLDI,
\VILLDI, echter,
echtcr, muntte boven de
Franfche of ltaliuunrche
overigl/lJ uit, en werd, uit hoofde zijner
zjjner kUl1dc,
kum!c, door bezorgers
van
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~an
van 's lands Hooge fchool te Leijden,
Lef/den, tot den pOSt vnn
van Hoogleeraa
lil
În de Oosterfche talen waardig gekeurd. Sedert was hij onder den
GUILLELIIIUS CODDEUS bekend.
bekend, en heeft ver4
ver.
verlatijnden naam van GUILLELllIUS
fcheidene geleerde fchriften
fdH'iften nagelaten.
fcheidelle
De I?ijnsbul'gers
f.?ijnsblJrger s hielden hunne eerfl:e
cerile zamenkomfl:en
zamcnkomil()n te Tlármond.
TFal'mond ~
doch eerlang verkoos men daartoe llijnsburg,
Bijnsburg, en hun voorbeeld vOlld~
vond~
in den toeiland,
toefl:and, waarin zich toenmaals vele Christenen hier te lande be.
vonden, weldra vele navolgers. Zij onder[cheidden zich, boven vele
nndere gezindten, deels door eene zeer uitgebreide verdraagzaam
verdraagznam..
andere
heid, deels door volkomelle
heid.
volkorneIJe gelijkheid, welke zij Hellen.
Hellen, dat onder
alle belijders van den Christelijken godsdienst plaats heeft~
heeft. Allen, die
JEZUS
]EZUS voor eenen afgezant des Allerhoogften erkennen,
erkennen> en zijne
:mnnemen, mits zich aan geen wangedrag, met de.
deleer als goddelijk :mnnernen,
fChuldig makende, erkennen zij
zelve ftrijdig, ichuldig
~ij voor broeders.
broeders, en
zijn genegen, om met hun Christelijke gemeenfchap te houden,
houden. door
de viering van het H. Avondmaal. Zij hebben geene belijdenis van
vall
opfteI, mnar
maar houden alleen de H. Schrift, waarvan zij de
menfchelijk opftel,
uitlegging en verklaring aan ieder Christen overlaten,.
overlaten, voor den eenigenoemce leeraars vindt
gen regel van geloof en leven. Eigenlijk genoemèe
men onder hen niet; ieder, die hunne zamenkoml"ten
zamenkoml'ten bijwoont. mag
iets tot algemeene leering
kering en ftichting voordragen, of
of. op het verhan
verhan.•
.lelde
delde zijne aanmerkingen mededeelen; doch zijn de vrouwèll
vrouwèn van
het regt en de vrijheid, om in het openbaar.
openbaar.' te [preken,
fpreken, uitgefloten.
Ri/mbul'gers geene uitftaande belijdenisfen hebheb.
Offchoon nu wel de Ri/mburgers
ben, en lieden van alle godsdienftige gezindten tot
toe het Avondmaal
toelaten, komen de meeste hunner echter, in begrippen, het
bet naast
Remon[tranten, en
cn nog wel het mcest met de tegenovereen met de Remonftranten,
woordige gematigde Doopsgezinden, bij welke laatfte zich dan ook
zoodanige Ri/nsburgers
Ri/mbul'gers vervoegen, die van eenig Christelijk genootfchap leden begeeren te worden. Ook erkennen zij del! Doop del'
bejaarden, gewoonlijk.
gewoonlijk, alleen voor [chriftmatig.
fchriftmatig. mits dien bij volka..
voIlw.
mene onderdompeling gefchicde.
gefchiede.
In de gewone godsdienftige bijeenkomfien
Rijnsburgers wordt
bijeenkomfl:en der Ri/nsburgers
hetzelfde verrigt, als in die d::!r
d~r overige ProtestantfChe
Protestantrche Christenen;
alleen mee
met dit onderfcheid, dat, terwijl bij dezen, het openlijk
fpreken telkens op één per[oon
perfoon rust,
Yl1S~, bij hcn,
hen, imegendeel, de onderfcheidene deelen der godsdiemsoefening, het bidden, het verklaren van een gedeelte der H. Schrift, en het coepaslèn,
toepasCen, gemeenlijk,
gemeenlijk.,
door bijzondere en even
evcn zoo vele per[onen
perfonen verrigt wordt; en we!
wel
met eenen zekeren fl:ilfiand
fiilfl:and tllsfchen beiden, opdat ieder, die op
het gefprokene eenige bedenkingen heeft voor te dragen, daartoe tijd
en gelegenbeid
gelegenheid moge hebben.
De Ri/mburgcrs
Rijllsburgers vieren in hunne afzonderlUl;e
afzonderlijke vergaderplant[en
vergnderplaatfen Doop
DooF'
ilatigst gelèbiedt
gefchietlt dit te R(jmburg
en Avondmaal, doch het fl:atigst
Ri/mburg op Pink~
Pink.
fleren en in het laatst van Oogmn.,
fieren
Oogstm., aan
3:111 de Oostzijde
Oostzijdc van welk dorp een
huis
buis van
aanzien fraac,
fl:aat, ruim genoeg
vall weinig aam:ien
ge !Joeg echter, om e~n
een aanmeraanmer,·
G
kcG 44~-
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kelijk getal
kclijk
gctal van toehoorders te kunnen bevatten.
bev~tten. Niet vcr van deze
grooter , en met
godsdienstige vergaderplaats is een ander huis, veel graoter,
cenen
eenen tuin voorzien, hetwelk tot huisvesting, en voor eenige dagen
ter verzorging, op lwsten
kosten van eenige Ri/nsbtwgers,
Rijnsburgers , van
V:111 zoodanige
Zoodallige
perfonen dient, welke de vergadel"ing
perConen
vergadering" verkiezen bij te wonen. Hij
Bij deze
dcze
algemeene vergaderingen wordt de Doop aan de zich daartoe aanbieMnde voorwerpen bediend. De doopeling
doopeJing legt des Zatllrdags
Zamrdags te vodende
ren, in eene talrijke vergadering, in een ruim vertrek van laatstgemelzamengevloeid, zijne belijdenis af, welke hij uit een gefchregeCchrede huis zmnengevloeid,
ven opfl:el,
opf1:el, de voornaamfl:e
voornamnf1:e waarheden vall
van den Natutl1"lljken
Natuurlijken en Chrisernl1:igc betuiging
betu:ging van berouw.
berouw,
telijken godsdienst,
godsdienst. benevens eene ern!1ige
en een heilig vooruemen
voornemen ter opvolging van de zedelijke voorCchrifvoorfchriften van JEZUS bevnttende,
bev:mende, openliik voorleest; zonder dat hij zich
daarin over de verfchilIende
verfchillende leerf1:ellingen
leerftelJingcn onder de Christenen bellOefd
110efd uit te laten, alzoo hier omtrent van hem geene beflisCende
beflisfende uituit.
fpraak
fjn·aak of bepaling gevorderd wordt. Na het aHeggen
atleggen der belijdenis
b'egeven
begeven zich de mans of vrouwen
vromven in een afzonderlijk
afzonderl~ik vertrek; om
eeu gepast gewaad te verkleede!l,
verkleeden , en vervolgens van daar
zich in een
tuiu van het bovengemelde huis, in welken zich eene viervier.
naar den tuin
kante, gegraven vont of doopbad bevindt. waarin door middel van
ten einde de
onderaardfche buizen warm water kan gebragt worden, tcn
ZOl! kunnen gefchieplegtigheid, zonder benadeeling der gezondheid, zou
den. Naar dit bad wordt de doopeling geleid door een lid uit de broe<1en.
derfchap,
<1erfchap, gewoonlijk een man van jaren, die met hem in het water
nederdaalt , en,
en> nadat hij vooraf verklaard heefr, dat hij • om het ge.
wijde bedrijf, hetgeen hij zal verrigten, zich geene
gcene meerderheid of
gr~oter waarde boven andere Christenen toefchrij ft, de regterhand op
eemmial zijn hoofd onder bet water
w~ter
]let hoofd des doopelings legt, en eenmaal
dompelt,
dompelt. onder het uitfpreken
uitfprekel1 van de bekende woorden des Inf1:elInf1:e1Iers dezer heilige plegtigheid. De gedoopte begeeft zich hierop an{lermaal
<.lermaal naar het afgezonderd vertrek, en verfchijnt, van gewaad veranderd zijnde, op nieuw in de vergadering,
:ll1derd
vergadering. wanneer hier het plegtig
bedrijf, gelijk het door eene ftichte1ijke
l1ichtelijke aan[praak is voorafgegaan, door
Pfalmen, of andere opdankzeggingen, gebeden, en het zingen van P[almen,
wekkelijke liederen, bef10ten
befloten wordt. Groot is gewoonlijk de toe_
toe.
vloed van menCchen
me11fch(,11 van allerlei rang en fhnd,
fl:and, uit de omliggende oor·
oorden, om deze plegtigheid te aan!i:::houwen,
aanfCl!ouwen, omtrent welke het 1100noodig is aan
Han te merken, dat de gedoopten door dezelve geene leden worden der Ri.insóU/::;/che
Rijnsburhfchc vergadering, of in
În eenige naauwere betrekking
tot deze b;ocderfchap,
tot andere Christenen, geraken; zijnde
broederfchap, dan tot
het eir;cnli,ik
eigcnli,ik oogmerl:
OOf;ll1crl: alleen, o'll
021 belijdenis te doen van den Chris.
tclljkel1 godsdienst, en zich voor leden van de algemeene kerk van
te"tijken
CHRlSTUS
CnKlsTUS te verklaren.
verklarcn, De Gedoopten
zedoopten kunnen
kUllllcn zich vervolgens tot
het
her lidmaatCchap
lidmaatfc!wp bij zoodanige gemeente a:mdil'llen,
aandienen, als genegen
gencgen is,
om
<Jlll hen op den untvan,;c!l
ontvan,;cI1 doop aan te nemen;
ntllleu; ~elijk
;\dDk ook verCcheidene
vcrfcheidene
voorbeelden
voorb~cld"ll VOllr
VlJur handen zijn van per[oJlcl1
jJ\!rfOm"ll , t~
L' Rlïmb:!r!;
Ri/mbi!r(; bi} onder.
onder,.
rl4.1 0111."
U111-<.
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dompeling gedoopt, die het lidmaatCchap
lidmaatfchap bij de Doopsgezinde gemeente te Amfterda1l1,
Amfterdalll, voorheen onder die van den Toren en het Lam
doopsplegtig_
bekend, verzocht en verkregen hebben. Daags na de doopsplegtigheid, dus des Zondags, vieren zU 's
'5 morgens, na eene gepaste voor.
bereiding, het Heilig Avondmaal, genoegzaam op gelijke wijze, als
Protestantfche Christenen; met dit onderCcheid
onderfcheid ech.
bij de overige ProtestantCche
ter, dat iemand uit de vergadering tot het ronddeelen van het brood
en den wijn verzocht wordt, en deze vooraf eene gelUke verklaring
aflegt, als hij,
bij, die den doop bediend heeft. In den avond vergadeaanwezenden op nieuw, om elkander voor de genotene welren de aanwezellden
daad tot dankbaarheid op te wekken, waarna eindelijk, den volgenden
morgen, de fiatelijke zamenkom5t
zamenkol11st met eene aanCpraak,
aanfpraak, dienende tot
affcheid, en ter aanmoediging tot fiandvastigheid en ver.
een plegtig afCcheid,
meerdering in alle Christelijke dengden,
deugden, befloten wordt. De liefdegaven, bij deze gelegenheid ingezameld,
ingezameld. worden, ten behoeve der
gefield. - Ten
dorpsarmen, aan de daartoe bevoegde perfonen ter hand gefl:eld.
Ri/mburgel'S te dmAmflotte kunnen wij hier nog bijvoegen, dat de Ri,jmburgel's
flerdam een aanzienlijk weeshuis hebben, fl:aande
fiaunde op de keizersgrachr,
en gewoonlijk de Oranje-appet genoemd, die al van ouds boven
den ingang fiond. Het is in tweeën verdeeld, namelijk voor de
jongens en de meisjes, die ook ieder eenen afzonderlijken ingang
kamer. waar
hebben. In het gedeelte voor de jongens is eene ruime kamer,
de godsdienstige zamenkomsten plegen gehouden te worden. In dit
huis worden meestal opgenomen kinderen uit andere fieden
f1:eden of pro.
vincien, wier ouders tot de Rifnsburge1's
Ri/nsburgers de naaste betrekking hadden,
of tot de Doopsgezinden behoord hebben. •
R~TNW~lNEN. Het eigenlijk vaderland dezer fmakelijke en geRUNW~lNEN.
zonde Duitfche
Duit[che wijnen is de Rifng(lU;
Rifngau; doch behooren ook de Hoeh.
Hoch.
heimer , offchoon niet in genoemde fireken
fl:reken groeijende, onder de beste foorten. De eerfie
eel'fte foorten der R
Rijngauer-wijnen
ijngauer-wijnen groeijen in den
Johannis-berg, en hierop volgen die van
omtrek van Rudesheim en Johannis-be1'g,
den Opper-Pattz. Minder gezocht is tegenwoordig de Bac!taraeher,
Bacltaracher, die
cenen
eenen zoetachtigell
zoetachtigen [maak
fmaak heeft. Men verbouwt er ook eenen goeden
die. wanneer hij eenige jaren gelegen heeft, al het
rooden w~in, die,
wrange verliest. Niet minder beroemd is de /{ostheimer wijn, insgeNierenJleiner, fchoon buiten de
lijks bij Mentz groeijende ; terwijl de NierenJleiner.
Rifngau
Rijnwijnen behoort. De jaren 1748,
1748 •
Rijngau wasfende, tot de beste RUnwijnen
1760, 1762,
176z, 1766, 1776, 1779, en nog meer 1783 en 1811, heb.
ben een bij uit1l:ek
uitftek goed gewas opgeleverd. Bleichert
Bteiehe1't noemt men die
Rijnwijnen, die gedeeltelijk om het flot Argenfe!s,
Argenfels, in het Trierfche,
en gedeeltelijk in het Keulfche opper1l:ift
opperfiifc gewollnen
gewonnen worden. lorehLorchwiJn is insgelijks een goede roode wijn, die bij LOl'eh
wijn
Lorch in het Ment.
zische groeit; zoo als ook de dsmamhaufer,
Asmamhaufer, die bij het lVIentzische
Mentzische
dorp van dezen naam ;;ewonnen. wordt.
R~TP (De) is een aanzienlijk dorp in Noord-Hot/mzd,
RIfP
Noord-Hollatld, aan den
Noord-oosthoek der zoo fr~:liJe
fr~:üJe Becl1l{ler
Beclll{ler , met 1500 inwoners. Voor
(~ 5
den
n
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den grootcn brand in 1654, waarbij 600
600 gebouwell4n de aseh
asch gelegd werden, liepen hier 80 tot 90 haringbuizen uit, thans (1825)
Dechts 5. Hoe wel dit dorp in 20 jaar tijds, als in 1654, 1657 en
1674, mgcnocg
mgenocg afbrandde, is hetzelve nogtans weder [eiloon uit zijaseh verrezen, en wordt onder de fraaii1:e dorpen van Noord.
ne asch
Holland geteld. De Gereformeerden, Roomfchen,
Room[chen, Lutherfchen
Luther[chen en
Doopsgezinden hebben er ieder eene kerk met een orgel. I-let
Het weesen armenhuis zijn hier vereenigd;
vereIOnigd; de waag, waar boven het raadhuis,
een gebouw, dat in 1630 alle andere hier ten platte lande in fraaiheid overtrof, bij gemelden brand is bewaard gebleven, kan nog een
fraai gebouw genoemd worden. De beroemde Hoogleeraar ADRIANUS RELANDUS, als ook JAN ARIENSE LEEGWATER , de bedijker der
Schermer- en Becmfler-meeren,
Beemfler-meeren, zijn hier geboren, en hebben hier gewoond. De inwoners beflaan van de weder herlevende haring-vistouwflagerijen,, zeildoek- fabrijken en andere [cheeps.
fcherij,, van de touwflagerijen
fcherij
fcheeps.
behoeften.
hoof(lf1ad van het Fran[ehe
Fran[che departement van het
RIJSSEL. De hoofdi1ad
Noorden, voorheen die van Fransch Ylofmderen,
Ylormderen, en alle FranJche
Frallfche
N(derlollden. Zij ligt aau de bevaarbare rivieren de Dcule en Lifs,
welke eeri1:e door de Had firoomt ; is fraai gebouwd; heeft uitn1lln_
uitmun_
tende buitenll:reken,
61,000 inwo_
inwo.
buitenll:rekcn, 6 poorten, 30 opene pleinen, ruim 61,000
ners, en is eene der gewigtigi1:e vestingen van Europa. Inzonderheid is
de citadel, waaraan VAUllAN aUe
alle zijne kunde heeft te koste gelegd,
meesteri1:nk van vestingbouwkllllde. Onder de openbare pleinen
een meesteri1:uk
onder[chcidt zich de paradeplaats, en onder de breede, goed geplaveide, en bU nacht verlichte, firmen, zou de fraai verlichte konings.
fhaat
firaat voor iedere i1:ad een wezenlUk fieraad
fier8ad zijn. Men heeft hier vele
fin aak , aangelegde gebouwen, waaronaanzienlijke, in eenen goeden finaak
der inzonderheid de St. Steplza1lZ!s
StephOIlZls en Pieters-kerk, het fchoone raadhuis, het prachtige koretlmagazijn, de fch'onwburg,
fch'ouwburg, de beurs, de kazernen, het tuighuis, de fraaije
fr:wUe hoofdwacht enz. behooren. Verder is
muzenm, een genootfchap
genoot[chap van kunnen, een kollegie voor
VOOl' de
hier een mnzenm,
heelkunde, een teeken- en fchilders-kollegie, eene openbare boekerij,
een nieuw hospitaal, een kruidtuin en belangrijke faeen militair, en ecn
wollen ilotrcn,
fiolfen, linnen, bmcn,
kamen, katoen, tabak, glas, leder
brij ken van wollcn
ruiker. rallnerijen , groote katoen-fpinnerijen,
katoen-fpinncrijen,
en aardewerk; alsmede 1i.likeruitmumende garengarcn- en linnenbleekerijen. Niet
katoen-drukkerijen, en uitmuntende
ver van de fl:ad
fiad bevinden zich meer dan lOG oliemolens. Ook is de
bloementeelt, inzonderheid van tulpen, zeer aanzienlijk, welke !aati1:e
Iaatfl:e
hier zoo l1erk, als in Haarlem,
Ham'ie::z, gedreven wordt. Koren, zaad, hop,
tabak, vlas, linnen, garen, meloenen, benevens koloniale waren enz.
maken voorname artikels van den hier bloeijenden handel uit. - Rijsfel
feZ werd in 17°8,
1708, tcn gevoige eener bloedige belegering, door prins
Frrwkrfjk
EUGI::NlUS veroverd; doch bij den Utrechtfchen vrede aan Frankrijk
terug gegeven, en in 1793 vruchtcloos
vruchteloos door
dool' de OostCfJrijlcers
OostCfJrijkers bc[chobclèho106

ten,
teil,
RIJST.
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buitenlandCche graangewaslèll;
graangeW:lsfell;
RIJST. Deze behoort onder de buitelllandCche
maakt in een gedeelte van dzië den voornnamIten
voornnamHen landbouw uit. en
is het gewone, bijna eeniglte,
eellig-f1:e, voedfd voor millioellen
millioenen menCchen.
Men mccm,
meenr, dat dethiopië
/lethiopië haar oorfpronkelijk
oorCpronkelijk vaderland is; doch zij
wordt in alle de landen der 4 werelddeelen verbouwd. Dit gewas
eellen buisvormigen halm, van de hoogte vall
heeft eenen
van 3 of 4 voet, en
van de dikte van eene pennenCchacht;
pennen[chacht; de aren zijn in het eerst aan
die van de gerst gelijk, maar breiden zich naderhand tot een en· grooeen tros uit. Men onder[cheidt
onderCcheidt de RijSt
Rijst in z hoofd[oonen,
hoofdCoorten, in Bergeer1l:e op drooge, hooge plaat[en
plaatCen groeit
en 1Jloeras-rijst,
1I1oeras-l'ijst, waarvan de eer!l:e
en de beste is; terwijl de laadl:e op lage landen moet verbouwd WOf_
wor_
den, die gemakkelijk kunnen worden onder water gezet. Ve
lJe Berg-rijst
komt in Europa, uit hoofde van den hoogen prijs, niet voort.
voort. llij
iu
ons komt de meeste en beste Rijst uit CaroJina, en wordt ook in
Europa veel gebruikt; zelfs fiookt
flookt men er eellen
eenen zeer geestrijken drank
van, die onder den naam van Arak bekend is.
RUSWIJK. Eene heerlijkheid en een aangenaam dorp in de Neder1700 inwoners, niet
landfche provincie Zuid-Holland, met omtrent 1700
ver van 's
'5 Hage gelegen.
Men vindt er in des zelfs ollltrek vele heergenotenen
lijke buitenplaatfen,
buitenplaat[en, en hetzelve is bekend door den aldaar geDotenen
vrede in 1697, tot een aandenken van welke gedenkwaardige gebeurte.
gebeurtelaat1l:e erffl:adhouder,
erft1adhouder, WILLEM V, in de nabijheid der plaats,
nis onze laat!l:e
genoten werd, in een gebouw, Nieuwburg geheewaar deze vrede geDoten
len,
ten, eene gedenkzuil deed oprigten; doch dit gebouw, naderhand
vervallen zijnde, is gefloopt geworden.
RIKOCHET-SCHOT. Is een boogrchor,
boogCchot, waarbij de kogel, na
eer1l:e fl:uiting
de eerfle
fiuiting tegen den grond, zich weder verheft, en alzoo in
fl:eeds
il:eeds kleinere en langere bogen zijne baan doorloopt. Deze manier
van fchieten
fehieten is bij de artillerij veel in gebruik, om eene groote vlak~
te ee
te beflrijken,
bellrijken, en ge[chiedt
geCchiedt naar de regels der Werktuigkunde, vol_
gens welke een elastiek, of veerkrachtig, ligchaam. wanneer het op
eene harde oppervlakte valt, onder denzelfden
del1zelfden hoek, en met dezelf.
Cnelheid terug geworpen wordt, waarmede het viel; de weder1l:and
de fnelheid
wederlland
der lucht en de invloed van de zwaarte van het geworpen ligchaalll
ligehaalll
in aanmerking genomen zijnde. De lading kruid is bij zulk een Rikochet-rehot op verre na zoo zwaar niet, als bij een gewoon fehot
kochet-fchor
fchoe
hierom is de verplettende kracht bij het eerae
eerlle
van een kanon, en hierolll
.
ook zoo groot niet als bij het laatfl:e.
laatf1:e.
RIMINI, in het Latijn Areminum, is eene zeer groote, oude,
RIMINI.
volkrijke paufelijkt'
pau[elijk", flad,
il:ad, voorheen aan de .1driatifche zee; zijnde het
kanaal der oude haven thans in eenen tuin veranderd. Dij de poort St.
Cig!itmo
verfierde brug in de flad.
Gigliano komt men langs eene heerlijke, fraai verf1erde
fl:ad.
Zij werd onder de keizers AUGUSTUS en TIBERlUs
TIBERlUS ter plaatre,
plaat[e, waar zich
de beide conCulare 1l:raten,
!l:raten, Fia FJa111inia
FJaminia en Aemi/ia,
Aemilia, vereenigen , uit
het fchoonftc,
fchoonfl:c, witte marmer der Appenj.inm
Appeniinm gebouwd, en is, buiten
tegenrpmak,
gedenkf1:uk van dien aard der geheele
tegenCpmak, het verhcvcll1l:e
verhcvcnfl:e gedenk1l:uk
oud.
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oudhcid. Voor eene andere poort, door welke men Rimini verlaat,
oudheid.
!laat
flaat nog een oude triumfboog, die ter eere van AUGUSTUS werd op_
gerige. De Dom, die op de bouwvallen van
vau eenen tempel van C
.... s.
gerigt.
CAS.
TOR en POLLUX Haat. is, gelij
geJij k meer andere I.erken.
kerken. uit de marmere
llluren
muren der oude haven, waarvan bijna niets meer over is, gebouwd.
Ft'afJcesco, in het midden der Isde eeuw door P
....N.
De kerk St. Ft'CJtJcesco,
PAN.
DOLFO MaLATESTA
MALATESTA geflicht, onderfcheidt zich door hare edele en
det Commune bevindt zich eelle
eene
prachtige bouworde. Op de Piazza de!
benevens het !land
1l:andbeeld
beeld van brons van den paus PAUL
fraaije fontein, benevcns
V , en op de markt een voetlluk
voetfluk van eene zuil, Waarvan
waarvan men meent
Rubihon. zijn leger aaugefpro.
dat Ces AR , na den overtogt over den Rttbikon.
arkaden in
ken en tot nieuwen moed aangevuurd heeft; terwijl 9 al'kaden
het kapucijnerklooster voor overblijffels van een amphitheater gehou.
den worden, hetwelk door den conful PUB. SEMPRONIUS
SEMPRONlUS gebou.wd
gebouwd
.... MBALONGA ,
GAMBALONGA
werd. Eindelijk verdienen de boekerij van den graaf G
BIANCHI aangelegd,
de verzameling van bijfchriften, door dokter BIANCHl
en meer andere merkwaardige oudbeden
oudheden eene bijzondere opmerking.
RIO JANEIRO. De hoofdllad
hoofdflad van Brazilië,
Brazitië, en de zetel
des keizers. Zij ligt in de provincie van haren naam, aan den
mond van de rivier Janeiro, en men nadert haar van den zeekant
inge...
door eene kleine opening, die door twee kale rotfen wordt inge
floten, en den ingang der haven, langs welke zich forten en bat.
komt· hier in eene ruime waterkom,
ter\ien verheffen, uitmaakt. Men komt
mei: eene menigte booten, fchepen en eilanden bedekt; terwijl fchilfehi!.
amphitheaters wijze, hunne kruinen verheffen, en
derachtige bergen, amphitheaters.
zich aan derzelver afhellingen kerken en kloosters, vestingwerken,
landhuizen tusfchen
tusfehen dezelve, bekoorlijke dalen, vol oranjeboomen,
verwonen. en men aan het einde van deze baai de llad
f1:ad San Sebasvertoonen.
tian de Rio Janeiro; (welke haar volkomen naam is), met hare talrijke torens, voor zich heeft. Zij ligt op eene vlakke, verhevene land.
tong, omtrent! uur van de haven, en wordt aan de Noordzijde door de
baai, aan de drie overige zijden door hooge boschrijke bergen bebe.
eene, en een welbevestigd
paald. Eene regelmatige vesting aan de eene.
ver·
Benediktijner klooster aan de andere zijde, dienen ter harer verf1:ad en ankerplaats, welke laatlle
laatfle
dediging. Beide befchieten de fiad
zich bij het Slangen.eiland bevindt, en tevens van een fort voor.
zien is.
De bevolking van Rio .Janeiro bedraagt, met de Negers, doch behalve de bezetting, 100,000 zielen. Bijna alle firaten
f1:raten loopen regt,
zijn met graniet geplaveid, en van opgehoogde voetpaden voorzien.
De huizen hebben doorgaans twee verdiepingen; doch men vindt er
ook meer aanzienlijke. Onder de openbare gebouwen onderfcheiden
zich voornamelijk de kerken en kloosters, en inzonderheid de nieu.
we prachtige domkerk. Ook zijn de keizerlijke kapellen en de munt,
die beide een gedeelte van het paleis uitmaken, bezienswaardig. De
marktpleinen zijn met fraaije
fraaijc fomeinen verfierd, en de !tad
f1:ad ontvangr
ontvangt
haar
o

RIO JANEIRO
109
1°9
80 zware bogen, die op fom.
fomhnar water door eene waterleiding van 80
plaatfen IS0 voet hoog is, en het water op eenen afaand
afll:and van
mige plaaefen
bijna!2
bijna 2 uur aanvoert. In de nabijheid vnn
van de ftad
aac! heeft men leder·,
verfchei.
zijden.,
aardewerk., glasfabrijken enz., en binnen dezelve verfcheizijden
.• aardewerk-,
zeildoek.fabrijken, karoenfpinnerijen en fuiker-rafinerijen.
fuiker.rafinerijen. De
dene zeildoek-fabrijken,
beo
fieenfnijders en juweliers zijn in Rio Janeiro, uit hoofde hunner bekwnamheid,
kwaamh eid, bijzonder beroemd, alwaar zich federt
feden 18 J4 mede een
aamal Franrche
Franfche bouwmeesters, horologiemakers, goud.
goudaanzienlijk aantal
fineden enz. hebben nedergezet. Nog verdient eene bijzondere op.
fmeden
wa!visch.
merking de nieuw aangelegde rijstmolen , en de groote walvischeerll:e wordt de rijst, door eene zeer vernuftige
traankokerij: in de eerfte
olltboillerd, en tcr verzending gereed gemaakt; terwijl in
inrigting, ontbûHl:erd,
laatll:e, jaarlijks,
jaarliJks, omtrent 150,000 ton tr:ian
traan uit het walvisch.
waivisch.
de laatfie,
eeue aanmerkelijke winst langs de kusten
fpek gekookt, en met eene
vervoerd wordt.
Janeiro van veel belang, en men vindt er de
De handel is in Rio .Janeit·o
voornaamfie vertier, echter,
hoofdmarkt van geheel Brazilië: het voornaamfte
ll:ad en de mijnftreken,
mijnfl:reken, veelal tot op eenen af.
heeft tusrchen de fiad
ll:and van 3 tot 400 uur, plaats, en dikwijls gebeurt het, dat op
fiand
éénen dag 800 tot 1000 muilezels aankomen en weder vertrekken.
Behalve dezen binnenlandfchen handel met Brazilië te land, heeft de
ll:ad ook, door kustvaarders, een aanmerkelijk vertier met de ZuideZuide.
fiad
lijke en Noordelijke havens, en neemt ook de buitenlandlèhe handel,
iaarlijks,
Jajaarlijks, in belangrijkheid en uitgebreidheid roe. In de daad, Rio Ja.
neiro is de best gelegene haven der geheele wereld, het middelpunt.
waarin de handel van Europa en Afrika,
Afrika. van Amerika en de' Oost11Idiell,
Zuidzee. eilanden , zich het gefchiktst vereeIndien, van China en de Zuidzee-eilanden,
voornamnll:e artikelen van uitvoer befiaan
bell:aan in fuiker, rnm,
rum,
nigt. De voornamufte
kuoell , huideu,
huiden, talk, indigo, fijne fcbr~inwerkers
fchr~inwerkers houtfoorten
houtfoorten,, grove
kIltoen
ll:offen, goud, diamanten, gekleurde edele gel1eemen
gefleemen en kost.,
katoene fioffen,
baar gewerkte juweelen. De lucht is er bij dag, inzonderheid in
merke.
de Zomermaanden, zeer heet; doch des nachts, daarentegen, merkelaatfl:e, inzonderheid, in het heete jaarfilifoen
jaarfhifoen
lijk koel en vochtig; welk Iaaefie,
heeft, wanneer de daauw, 's morgens en 's avonds, dikwijls als
plaats heefe,
ll:ofregen nedervalt , waarom ook koorefen en huidziekten hier
een 110fregen
niet zeldzaam zijn; doch die meestal de vreemdelingen treffen.
Levensmiddelen van allerlei aard vindt men in Rio Janeiro in over.
vloed; doch kleedingsfioffen en huishuur zijn er in hoogen prijs, en
laatlle bijna zoo duur als in Londen. Herbergen en gaarkeukens
de laatae
wlize
zijn er in menigte; aan groote logementen, op de Europifche wijze
ingerigt, heeft men, echter, bij aanhoudendheid gebrek. De
verrigt: de beeld.
kerkelijke plegtigheden worden met ongemeene pracht venigt:
tenisfcn der heiligen zijn daarbij, in eenen
een en eigenlijken zin, met diatenisfen
ll:eekt men 's
'5 avonds groote vuurwer.
manten bedekt, en bovendien fieekt
omll:reken van Rio Janeiro
aangenaam, en
ken af. De omfireken
]fI1zeiro zijn zeer aangenaám,
derze1ver
leveren vele wandelwegen op; de nieuwe voorfteden, met derzelver
tui.
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RIPPERDA. (WfJwen)
(Wljl':Oc:n)

tuinen en gr~sveldclJ,
grasvelden, zijn reeds zeer aanlokkelijk, en vertoonen ceue
I1C [oort
foort van ncdcl~jk
l1cdelUk landverblijf.
RlPIENO.
RIPIEl'\O. Dit Italiaallsch
Irnlinansch woord, aanvulling
orllJl'ul!ing beteekenende ,
worde
wordt in e~n
een Illuzijkfcuk
muzijkfcuk boven die Hemmen
i1cmmen gefchreven,
gerchreven, welke alleeD ter
tef aanvuIl111g
aanvulling of verfcerkillgv811
verfrerking- 'van hctzelve
hetzelve dienen, en daar inteleen
gendeel, waar eCEC
CCI,e conccrtercnde
conc('rtefclldc [ccm
üem invalt,
illvnlt, zwijgen. lVlcn
Men zet
dit woord echter
zoodanige plant[erJ,
echtef ook bij zoodanit?;e
plaat[c!l, \V~ar
waar de geleidende ftemHemmen, die eene poos gezwegen hebben.
hebben, zich ter
tef aanvulling weder moeten doen hool'en
hamen;; en van hier, dat in een mllzijkf1:11k,
muzijkf1:uk, waarin flechts
i1echts
ééne hoofdftem
RiPienojlemmen
hooftlftem het gezang uitmaakt, alle overige Ripielloflemmen
dan alleen dienen, om de hoofditem
hoofdfcem te onderftellnen,
onderfteun en, en hare werking zooveel
zoov.eel te meer kracht bij te zetten. De Ripionist is die
toonkUllstenaar
fpeler) bij een orchest,
orc11est, die geen Solo [peelt,
fpeelt,
toonkunstenaar (zanger of [peler)
maar alleen de ftem verCterkt.
altijd ecne
eene onderge.
verfterkt. Hij
IIij bekleedt dus ~ltijd
[chikte
fchikte plaats, en moet zich geheel naar
naaf den voorfpeler
voorrpeler rigten, zonzon.
der zich tl1s[chen
keurige verfieringell
tusfchcn beide eenige wille
willekeurige
verfieringen te veroorloven.
RIPPERDA CWijr;oun)
CWipoun) was een Vries
Pi"jes van geboorte, doch
die zich met der woon te Haarlcm
Haarlem bad
had neergezet, en aldaar, toen
die Had
aad in 1572 door de Spanjaards met een
ecu beleg
belcg bedreigd werd,
den
dcn pose van overf1:c,
overf1:e, of hopman, bekleedde. Voor dat men nog
bet beleg onderman,
ondernam, neigde
nei,;de de wcthol1dcr[chap
wethouderrchap tot onderhandeling,
het
cn zond ook met de daad tot dat
dnt einde afgevaardigden naar Álllfli!rAmfhrdam, alwaar zich toen Don FRloDERIl(,
ZOOI1 des hertogs van ALVA.
FREDERIIC, zoon
bevond; doch naal1welUks
naauwelijks kreeg RIPPERDA hiervan de lucht, of hij
be
floot tot cenen maatregel,
oenoot
maall"egel, die hem altoos in 's lands gc[chiedc.
gefchiedenis zal beroemd makell.
maken. De Oppermagt des volks erkennende, zoo
wel als de oi1vervreelllbare
oilvervreembarc rcgten
regten van den burger, daarop gegrond,
en bovendien de trouweloosheid van den Spanjaard meer dan eens
ondervonden hebbende, riep hij
h~i de burgers en fcl1Utters
fchutters in den nieull'etl
nieuJI'efl
Doe/en bijeen, cn
en deed aldaar aan de vergaderde menigre
menigte eene aan[praak,
[praaI., waarin zijn vaderlandsch hart zich in eene taal, vol van edevroedlchap,
en hij aantoonde, "hoe de vroedCchap,
le grootmoedigheid, ontlaste, ell
" buiten kennis der burgerij, en tegen haren eed, in onderhandeling
et ware, op genade te
" met den vijand getreden was; hoe ijdel hhet
" hopen, naar hetgeen men in ft'lechelen,
j}fcchelen, Zutphen en NaardC11
Náardm,, 011ondervondell had, en hij het dus voor loffelijker hield, de vrijheid
" dervonden
" der flad rot den luatHen
laatl1en [nik zijns levens te verdedigen." (*) De
grootlle menigte viel zijn gevoelen bij, en men befloot,
befloor, om huis
en have, onder zulk een rustig overfl:e, voor 's lands vrijheid te
wagen. Men gaf dadelUk
dadelijk den prins kermis
kennis van den toe!land
toel1:and der
frad,
fiad, die van tijd tot
toe lijd aanzienlijke verfierkingen
verf1:erkingen ontving; terwijl zijne hoogheid, te onvrede over het gedrag der wethollder[chap,
wethouderfchap, dezelve
Ondertus[chen waren de onderhanderlingen vruchteloos
veranderde. Ondertusfchen
af(.)
(') Men vindt deze geheele .allfpraak
aallrpraak in de Nederla"dfche
Netle,.lllltdfche Historiet'
iIiSforien nn

P. C. Hoon, hock
bock vu.
VU. bladz. 2.93
293 cn 294294.
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afgcloopcn,
afgcloopen, cn
en floegen
floege n de SpilIljaards
Spanjaards het beleg voor de [rad.
fiad. De
belegerden verdedigden zich dapper; doch, door hongersnood geprangd, cn
alle kanten in[!;cnotcn,
ingef1oten, gaf zij ziel!
zich eindelijk op
en van aile
genade cn
en ongenade, over, met bewilliging van regentcn
regenten e11
en
overflen
P/unde.
overfien van het krijgsvolk, onder beding, dat men de p/unde.
ring
I'ing met 240,000 guldelIs
gulde/Is zoude 1/Iogen
mogen afkoopclI; doch deze voor_
waarde werd al dadelijk, toen de Spanjaards binnen Haarlem
Haar/em trok.
ken, ge[chonden.
gefchonden. Men ging niet alleen aan het plunderen, maar
toen Don FREDERIK, met den graaf van Bossu en andere grooten,
grootelI ,
in de flad
fiad kwam, nam men de hopluiden en vaandrigs in verzeke_
ring; brngt
bmgt ze naar het huis te Kleef, en den volgenden dag
[oldaten en burgers, die in 1566 gevJugt,
gevlugt, en,
begon het flraffen
firaffen van foldaten
naderhand, weder terug gekomen waren. Zoo zij biechten wilden,
kregen zij het zwaard, en anders den
dea firop.
fhop. Vij
Vijff beuls met hUll.
hUl!.
ne knechts noofden zich dag aan dag af aan het ombrengen van ee.
ne menigte van menfchen; terwijl DOf)
Don FREDERIK ,-nog
,~nog bovendien,
300
,300 ongelukkigen, bij paren, rug aan rug liet binden, en in den
Bleer verdrinken, en de overfie
overf1:e RIPPERDA, met LA.NO;.
mond der JJ1eer
LANCEBREDERODE , heer
hecr van Feenlmizen,
VA.N
LOT VAN BREDERoDE,
féenlmizen, en jonkheer JAN VAN
fchmterij, en
CIl andere voorname perDUIVENVOORDE , kolonel der fchutterij,
fonen onthalsd werden. (t)
(Ritornel/o) Met
]'vlet dit woord, van het Italiaanfche
Italiaan[che
RITORNEL. (Ritome/lo)
ret01"llare (wederkomen)
(wcderkon1en) afkomftig,
afkom[tig, kenmerkt men in de muzijk de
retorl1are
hoofd[tem zwijgt, door de andere fpeeltui.
[peel tui·
perioden, die, terwijl de hoofdftem
geflJeeld en herhaald worden; doch ook dikwijls verftaat
verfcaat men er
gen geftJeeld
eener aria, of van eenig ander muzijkftnk,
muzijlc[tnk, dat door
door de inleiding eenel'
fpeelruigen gefpeeld
gefpedd wordt, voor dat de concercerende
cOl1cenerende
geleidende fpeeltuigen
m~estal het !Joofdd~llkbeeld
!Joofddcnkbeeld of het thema van
ftem invalt, en die meestal
[euk bevat. Dit Ritomel wordt gewoonlijk dan herhaald,
het volgende ftuk
z~ngfcem hare partij geëindigd heeft.
he0ft. Bij zangfpelen,
zangtpelen,
wanneer de zangftem
inzonderheid die in
ia den Italiaanfcben
Italiaan[ciJen trant
tr"-nt zijn, bedient men zich veel,
Ritorneis, waardoor tusfchen
tus[chen
dikwijls tot in het overmatige, van de Ritomels,
rccitotitf, dat de aria vooraf gaat, en de Ilria
aria zelve, eene te
het recitatief,
ontfc~at, die dikwijls ten hoogfte
hoogtte hinderlijk is.
tus[chenruimte omfwat,
groote tusfchenruimte
echter, geheel wegtelaten,
wegrelaten, doet daarentegen ook zelden ee-.
ee.,
Dezelve, echtèr,
11e goede werking, zoo als dit, b,
b. v. bij verfcheidene
vertcheidene aria's in het
ne
f ANCHON, door
door. VAN
vAN HliHNIEL
HIiI!iI!EI. in muzijk
llluzijk gebragt , het ge,
ge·
zangfpel FANCHON,
val is. Men moet de aa~1\vending
aanwending of het
he.t weglaten vall
Vf.n de R
Rii toroverlnten, omdat zU
zij aan de
nels aan het genie van den toonzetter overlaten,
zU aan eelle
eene andeande_
eene plaats eene groote uitwerking doen, terwijl zij
nndeelig zijn: een al te lang Ritornel voldoet echter
re daarentegen nadeelig
zeI dep..
zeIde!'!.
ilerrenkulJdige en voorzitter
RITTERHOUZE. (DAVID) Een fierrcnkundige
van het Noord-Amerikaasch
Noord-Amcrikaasch genoot(cl:Jap,
genootfchap, ter bevordering van nmtige
l1llttige
kun.
(t) Men zie
zie hierover verder: W
V;','GLNAAlt'
VaderlllndsthB Hisuri"
HistoriG, deel
deel VI.
rt)
~G!mAAllS P'ader/lllldsclll
J.ladz,
loladz. .~9
4C9 en
CIl vervolgeu"
vervolge liS,
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RITTERIIOUZE.
RITTEIUIOUZE. (DAVID)

kundigheden. Hi.i
Hij was een kweekeling
kwcckeling der Natuur, met den voortrcf:"
voomcf.
felijken FRANKLIN
FRANKLIN onder dezelfde luchtf1:reek
lucht!l:reek geboren, e11 verhief
zich door eigen talent tot eenen aamnerkelUken
~anmerkelUkeu trap in kunstkUllSt- en weten·
\vetenfchap. Zijne ouders waren f!o!!(wdurs,
flol!mlders, en hadden zich in het begin
-der I7de
qde eeuw in Noord-/JiJlCFika
Noord-Amerika neergezet, waar zij meestal een
gering handwerk dreven. Zij beflemden
landbouw,
beftemden hunnen
hnnnen zoon w,
co: den
deulandbouw,
die daardoor l1echts
flechts een gebrekkig onderwijs ontving; doch reeds als
-jongeling
'jongeling blijken gaf van eenen
ecnen denkenden geest, en veel aanleg tot
Wis- en Werktuigkunde. Als boeren knecht teekende hij wiskunfUwiskunfiige figuren op den ploeg, en vervaardigde bij den veldarbeid houten
horologien en kunstig fnijwerk; welk een en ander, gevoegd bij zijn
zwak ligchaamsgeftel,
onders deed beillliten,
beGuiten , om hem bij een holigchaamsgefiel, de ouders
ontwikkelrologiemaker te doen. Thans op de regte plaats gebragt , omwikkelde zich zijn rnlent
talent verbazend fpoedig, zoodat hij eerlang zijn handwerk volkomen meester was, en zijn geest naar verhevener kennis
dorfte.
dorfie. In uren van rust las hij wislnmdige
wislnllldige werken, inzonderheid
van NEWTON,
NE.WTON, en drong daardoor, zonder eenige andere hulp, tot
de hoogere Meetkunst
lVIeetkunst en Analyfis door. De fterrenhemel
fl:errenhemel en een
boek waren zijne eenige onderwijzers in de Sterrenkunde, waarvoor
de ernfUge
ernfiige jongeling eene onweerftaanbare
onweerfl:aanbare neiging had. Geheel
alleen, naar zijn eigen denkbeeld, vervaardigde hij een Planetarium,
hetgeen de bewondering van desknndigen
deskundigen tot zich trok; wordende
een tweede van zijne hand nog tegenwoordig in het Noord-Amerikafche kabinet der univerfiteit
l1niverfiteit van Philadelp,'zia bewaard. Van
langzamerhand werd nu zUne
zijne waarde bekend, en mannen van geleerdheid, zoo als D. SMITH,
SMITII, de natuurkundige BÁRTON
R~RTON en zelfs
B. FRANKLlN,
FRANKLIN, werden zijne vrienden, en droegen tot zijne verdere we.
tenrchappelijke
tenfchappelijke ontwikkeling niet weinig bij. Aan g~enen
geenen regel van
fchoolondcrw* gebonden, volgde hij in denken en Ollonhet gewone fchoolonderw~is
derzoeken zijnen eigen weg, en verwierf alzoo tevens eene grondige
Natumkunde, alsmede
kennis in de Wijsbegeerte, Godgeleerdheid en Natuurkunde,
in de Franrche-,
Franfche-, Neder- en IIoogdui(fche
Hoogduitfche talen.
pogingcil liet hij zich eindclük
eindelijk door zijne
Na dikwijls herhaalde pogingca
vrienden bewegen.
bewegen, het i1ille
fiille landleven met
mN een uitge!l:rekter
uitgefirekter tooneel
I no, naar Phi!adelphia,
te verwis[elen. H
Hijij vertrok diensvolgens, in 177°,
Philadelphia,
alwaar hij zijn handwerk van horologiemaker en vervaardiger van
wisknnfl:ige
wiskun!1ige werktuigen voortzette, en men hem eerlang het lidmaatfchap van het Amerikafche genoot[':hap
gellootr.~hap van wetenfchappen
wetcnfchappen opdroeg. Door het wijsgeerig
w~jsgeerig gezelfchap
gezelfcbap in gemelde ihd
fiad naar
llaar Nor,"i
ton , in het graaffchap Mantgomeri,
1'iton,
Montgoltlcri, gezonden, om den merkwam"digen
wam'digen voorbijgang van VENUS voorbij de zon waar te ne.
ne ..
men, beantwoorde de nitflag,
uitl1ag, en andere fterrenkundige
fierrenkundige bepalin'
bepalin.
gen, waartoe de door hem
ven opgerigte fterrellwacht
hcm zei
zelven
fl:errenwacht hem gele.
genheid gaf, volkomen aan de verwachting, en zijn door D. SMlTH,
S,\1l TH ,
in het Jfl:e
lfie deel der Amerikaièhe
Amerikafche philofophifche verhandelingen, breedvoerig, en met ongemeen vele goedkeuring.
goedkeuring, bcfchreV('lJ
befchreven geworv02ri!!:,
den.

RITTER.

(J. W.) -

RITUAAL.

lI3

den. Ook door zijne verdere waarncmingcn,
waarnemingen, op de f1:crrenw:lcht
f1:crrenwacht van
hct
het fbdhuis ti;!
te l'hiiade!pltia,
Phiiade!pltia, gaf hij de kCllllClijkilc
kellllclijkfle blijken van een
bekwaam !l:errenkundigc.
fl:errenkundige. lVIeermaal
lVIeermanl werd hij, ter regeling der fTaatkundige grenzen, in dc
de provincien gcoruikt;
gebruikt; inzonderheid bcpaalL'e
bcpaak'e
Pcn/ylval!ië, en maakte d~ardoor
daardoor aan vele
veie en
Cll bllgduri~,e
1a11gduri~,e
hij die van Pcn/ylvallië,
naburige Haten el1 b,deigenaars,
b,deigellaars, e(~n
een einde. llij
Hij
twisten, met de naburi'ie
bezat zoo geheel het vertrouwen zijner medeburgers, dat zij
zU hcm
hem in
1777 den gewigtigen post van fchatmcestcr
fchatmeester van I'n,fyivaIJië
f'n,fyivaIJië opdroc~
opdroe~
gen, dien hij 12 jaar met eene zeldzame naauwgezctheid bekleedde.
opperbefluur over het muntwezen in (Je
(Je
Zelfs werd hem, in '792, het opperbeilulll'
Vereelligde
Vereclligde Staten toevertrouwd; doch dit moest hij, uit hoofde van
toenemende zwakheid, na verloop van 3 jaar. llcde:'lcggen.
nederleggen. Na den
dood van FRANKLIN genoot hij. in J791.
J79I. de hO(lgitc
ho()gi1e onderrchei~
onderCchei~
ding door zijne aannelling,
a~ni1elling. in diens plaars,
plaats, tot voorzitter van het
gCllootfchap van wetenrchappen.
weten[chappen. Eene korre,
korre.
NoordAmerikaasch gcnoorfchap
doch hevige ziekte eindigde, in Zomerm. 1796, zijn verdiemlelijk
verdiem1elijk
leven, in den ouderdom van 64 jaar.
RITTER. OOI-L\N
OOl-L\N WILHELl\1.) Een voornaam natuurkundige, aan,
wien wij veel van onze kennis, aangaande her
het ware wezen vall
van hl t
GatJ'anismus, te danken hebben. Hij werd in 1776 te Samitz bij Hainau in Silezië geboren, woonde omtrent het einde der 18de eeuw in
naU
jcna, waar blj
Jent!,
hlj zich inzonderheid met zijne galvanifche proeven
pweven bezig
tijd een oor, een ol)g
oog All
e en gedeelhield, waarbij hij van tijd tot rijd
nll een
te van de tong verloor, en ,'oor
voor het overige in tamelijk kommerlijke om!landigheden leefdc.
leefde. Hij ging vervolgeas naar Gotha, ont~
hertog, en bleef aldaar tot
ving hier eenige onderlteuning van den henog,
j1Jzilic,';cn verkozen
in 1805, toen hij tot medelid der akademie te illz/1ic,'tm
feden zonder zorgen had kunnen leven, indien niet zijn
werd, en [edert
ongeregeld gedrag, gepaard met een onberaden huwelijk, hem
op nieuw tot zjjnen
zijnen vorigcn kom'nerIiJken
korn'nerlijken toe!l:and
toefl:and gebragt had,
eerite, die het Gah'anis:mts
Gt1!va12iS:JZlts in
i:1 de bewerktuigde wereld
Hij was de eerne,
invoerde, en niemnnd
niemand hecfc
heeft \Velligt
welligt meerder galvanifche kolommen
gebouwd, niemand een grooter
groot er getal Kikvorfchen gedood. noch meer
fiof
flof en bewerktuigde deelen in de zu il gebragt , dan hij. Hij !l:ierf
fl:ierf
ll1zmclten, in cenen
eenen ouderdom, waarin de mensch
in Louwm. 1810 te iWzmc.!zen,
anders in de volle kracht van zijn leven is. Zijne bijdragen [er m.
dere kennis van het GalJ'anis17Zus
Gall'allismus bevatten eenen [clIae
fchat van proe~
ven en waarnemingen in alle vakken der Natuur, e;l
ea in GILBERTS
Armalen der P/lysik
P,1.1'sik en in VOIGTS JlJagazin
llJagazin der Natul'kunde
Naturkrmde vindt
.dmzalm
men veel belallgrij!is
bclnngrij!{s van zijne hand geplaatst
gephlatst over electriciteit,
magnetismus, verfcheidenc
verCcheidelle m\!talen,
m\!talell, over luchtverfchijnfels,
luchtver[chijn[els, lucht11:eenc11 enz.
fieenen
RiTUAAL, Is bet R00111sch kerkboek, waarin de voorgefchrevene
RITUAAL,
plegtighedcn en gcbrókcn
gcbnüken vervat zUn,
zijn, die bij den Katholijken gods~
gcnom~n. Verfcheide1J~
VerCcheidene mOl1niksorden
dienst moeten worden in acht gcnom~l1.
el1 hebllcn
hebl1en nog ten deele,
dec Ic , derze!'ler
derze!'.'er eigene RitUalen.
hadden, en
ALGE~IEEN
IT
Ri.
ALGE~lEEN 'VV001U1ENll.
vVOORnE~n. VI.
Ri-
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RIVIERPAARD.
R I V IER P A A R D.

RIVIERPAARD, (flippopotamus
RIVTERPAARD,
(Ilippopotamus ,) ook wel het Nij!.paard
Nijl,paard
genoemd, de Be/icmoth
Bci?cJI7ot!t der Is,'ae/itc;"
Js;'aclitm, behoort lOt
tOt her geslacht der
del'
~lgemeclle kenmerken van hetzelve zijn
dikhn;dibe
dikhn'digr: zoo~clierell.
Züo"dicren. De algemecne
viugcren, bijna van gelijke grootde volg-ende:
volg~ncle: ieder voer heeft vier viugeren,
te, met kleine hoefjes voorzien; in ieder kaak -zijn
zijn twaalfkiezell,
twaalf kiezen, waarvan
de ;;~ voo;·ne
vom'ne kegelvormig, de drie achter!l:e
achterfte met vier punten voorzien
ziC'11 zjjn;
zijn; 8 filijtanden,
filij tallden , waarv~n
waarvan de bovenfl:e kort.
kort, kègelvormig en
cClligzÏl1s gekromd, de onclerf1:e
onderf1:e lang rolrond, puntig en voorwaarts
eClligzips
l1itf1:ckcnde
tlit!l:ekcnde zijn: aan weerszijde van elke kaak i,g
is een hoektand,
zooweï
znowd van onderen als van boven; de boven!l:e
bovenf1:e is regt, de onderile
!l:e zeer dik en gekromd.
Het Rivierpaard moet, buiten twijfel, aangezien worden als een
zwaarlijvig!l:e en 10gf1:e
logfte dieren,
dierE'n, die in het water zoowel
Züowel als op
der zw~arlijvigf1:e
het land
landleven.
leven, Zijne huid is van haren
baren ontbloot,
ombloot, bruin of zwartach·
tig' van ld(!uf;
kleur; de pooten zijn zeer kort, lomp en dik; de buik
tig
is bijna op den grond hangende; de kop zeer groot, met eenen zeer
breedcn en grooten muil voorzien; hetheefe
breeden
het heeft daarenboven eenen
konen en dikken ftaart;
!l:aart; kleine oogen en ooren; de neusgaten 100pen fchui\1s
fehuins naar
na~r beneden, en hebben eene kleine opening, en de lIIaag
llIaag
is in onder[cheidene
onderfcheidene zakken verdeeld. Het wUfje
wijfje werpt op het land
hare jongen, die zij met hare melk voedt; loopende achter hen,
om ze te herc
beCchennen.
hermen.
liet
J let Rivicr-pa?rd,
Rivier-pa?rd, [ChOOll
fcl10011 van l1atLl\lr
natuur geenszIlls
geenszins tOt
tot befchadiging gege_
neigd, bi,~dt
bi(!dt echter, wanneer het aangevallen, gekwetst of van nabij
vervo:p;d wordt, zjjnen vijanden een
eenen
en moedigen tcgenfl:and.
tegenftand. De
vervolgd
voon![lamlle kracht van dit dier heeft het in zijnen bals
VOOrI!:lam!1e
hals en de lendenen.
Het
Hé't loopt t<1l1lclijk
t<1melijk filel; echtcr
echter kan een mensch het .gemakkelijk
gemakkelijk met
loopc\l ontkomen. Zijne huid is zoo hard
bard en dik, vooral
vo~ral op den rug,
10opcl1
a~l1
ann den hals en op het bnitenlle
bnitenl1e der billen, d~t
cbt pijien,
pijlen, noch mus.
]cC'tkogels
er niet knnnen
TusfclJen de pooten,
keclw~;cIs
kunnen doorborcn.
doorborelJ. Tusfcben
pooten. en
onckr aan den buik, is dezelve veel zachtcr,
zachter, wa~r
waar clan
dan ook de jagers
oEckr
dil
di, dier voornmnclijk
voornamcl\jk pogcn
pogen te
tc treffen. Het Rivier-paard
Rivier-pa~l'd loopt langs
vlug. en zoekt daar zijn
zjjn voedfel
voed[el op,
den bodelll
bodem d\~r
der rivieren zeer vlug,
hef1:~8t in wortelen van boomen,
boomen , of waterplanten; aan land
hetwelk bcf1:aat
gekomen zjjnde,
moeskrlliden
zijnde, eet het ook koren,
korcn, rijst, gierst en allerlei moeskruiden
of peulvruchten, zoodat het menigmaal vele fChade
fChacle IC11J
km toebrengen.
De huid van den Hippopotamus levert, als zij bereid wordt, een
Z2"r ilerk
Z2cr
f1:~rk en dik leder.
lcder. hetgeen de Hottentotle/)
HottelJtotte;z en de Kaapfche
bocrer; gcbrnikell
bocre~
gcbn1iken tot trek.
H~1;:-zelen,
zelen, om hunne osfen
oslcn voor hunne
hll11ne waP'C:i'i
~C:;S te f;J
[p~l1llel1.
all11C 11 ,
De tunden
mnden vun
van dit dkr
dier zijn zoo hard, zoo zuiver
cn
e11 zoo wit, dat
d~t zij het elpenbeen overtreffen; de tandmcesters
tandmeesters ge(;j(~ hij voorkenr,
vnorkcl11', om valîehe
vaHèhe tanden te maken. bnd:c,n tij'2
Tot heden
d:111 ééne foort
foon bekend; zUnde
z\jnde de IJippopamphilius,
d 0n toe is er niet d:l11
die
di::, zich ophoudt lil
In de rivieren van Zuid Afi-ika.
/lfi'ika. Eertijds begaf
zich het Rivierpaail1
Ny'l naar het Zuiden van Egypte;
Rivierpaard door den Nif!
doch het is feden lang
hmg uit deze fireken
beenilrekell verdwenen. De fosfile been.
de.

R
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deren
th:rcn van het Rivicrpnnrd
Rivierpaard zijn in To,kal1l!
To;ktwe zeer gemeen, ell
en men
heeft nog niet kun
Ben ontdekken, of zij van ce
ne levende, of van
kllnllen
cene
eelle
niet meer bcl1a:1llde
bcl1aande < foort afkomitig
afkomftig zijn; echter heert
heeft men
eene Iliet
in Frankrijk
Frankrifk becnderen
beenderen van een zeer klcin
klein onbekend fooft
foort nangeaangetrotTen.
troffen.
ROB C
De) of Zeehond (P,'roca)
Ron
(De)
(P/loca) Een geflaCllt
geiJncin van zoogdieren
uit den rang der vleeschvrctende,
v leeschvretende, en behoorende toe
tot de eigenlijke wa.
re nmphibîen
amphibren of dieren van beidcrlei
beiderlei leven. Zij hebben over het algeeen verlengd li~chaall1,
ligchaam, bijna cylinder - vormig, van achteren
meen ecn
fmal uirloopende.
uidoopende. De hals is van eeue
eene middelbare lengte; de kop
rond; de pooten zijn kort, de voor[l:e
voorile pooten
poot en duidelijk van een gefcheiden ; de achterrte
achterl1e daarentegen zeer digt bij elkander geplaatst, zoodat
flaart maken, terwijl de eigenlijke f1:aarc
fi:aarc
zij als het ware eene foort van f1:aart
zeer kort is. De kop, doorgaans zeer glad, is menigmaal van eenen
kam, ook wel van eene [nuit
fnuit voorzien, die uit aanhang[els
aanhangfels van de huid
zaamgefteld
zaamgefleld wordt. Hunne oogen zijn zeer groot, naar voren
geplaatst, en zeer mcrkwaardig
merkwaardig ingerigc, zoodat deze dieren in fraat
f!:aat
zijn, de as van hetzelve willekeurig te verlengen of te vcrkorten
verkorten,•
ten einde door tweeërlei middelrtoffen,
verfchillende
middelfl:offen, van zulk eene verfchilIende
digthcid,
digtheid, als IJh ct
et water en de lucht zUn, even goed en dnidelijk te
kunnen zien. IIet
lIet is dit vermogen nu, dat door het drukken van
f!:erke oog/pieren
oogfpicren op de buitcnfl:e
buitenl1e huid van den oogde uitnemend frerke
appel, welke laatl1e
laatfte op v"r[cheidene
verCcheidcne plaat[en
plaatren van eene ver[chillende
verfchillende
dikte is, wordt te weeg gebragt. lIet doorzigtig hoo:nvlies, namelijk, is dun en rekbaar; terwijl integendeel het dcel
deel van de harde
witte huid,
buid, hetwelk tegen de hoornhuid aanligt, even als ook de
achtergrond, dik en kraakb::cnig,
kraakbcenig, en het middelf1:e
middelfie gedeelte wederon
wedero:n
dun en
cn le"mig
lecnig is , zoodat
zoocht I wanneer
wanll:!er het dier door de lucht zipn wil,
het den oogappel in de oogholte terug brengt, waardoor het den achter.<Yrond
ve ee:]
ee;] weinig vlak drukt, en daardoor digter bij de
tergrond van hetzeI
hetzelve
kri:tallijne.lens
ge lijk zulks noodig
lloodig is tot acrke
lierke breking
kristallijne.lens brengt; gelijk
middenflof der lucht in de
der lichtar~len
lichtllralen , die als dan uit de dunne middenrtof
digtere van het oog overgnan.
overgaan. Onder water gev~n
gev ~n dc
de fpieren in tete·
gendeel mede, waardoor de :1S
~lS van het oog weder verl~ngd
verlengd wordt.
H.unne
Hunne oogleden naderen zich zelden, en zij hebben een zeer duidelijk wenkviics. Het
lIet tlitwendig
uitwendig oor ontbreekt bij fOl11l1lige
fommige geheel
en al, bij anderen is het zoo kort,
klm, dat het omnogcIijk
onmogelijk aan de fnelheid der bewegiIJg
bewegillg bij het zwemmen eenigen wederil:and
wederibnd kan bieden.
Bij allen kan de opening des oorgangs
omgangs zich bij bet
het duiken fluiten.
Guiten.
De haren der knevels zijn zeer f1:erk,
l1cl'k, en ieder hunmr
hunn2r is van eene
groote zenuw voorzien,llctgcen
in (lCZC
(leze werinuigen
werktuigen zeer veel gevoel
voorzien, hetgeen ln
fchijm aan te duiden. In
riJ den Nawurlijken
Nati1ur:~j1cen f1:aat
fiaat zijn hunne neusga_
ten gefloten. Zij kunnen dczc:':e
dc'zelve eellter
ecllter door f1:crke
l1erke fpieren openen.
De mond is middelmatig gc[pleten,
gefflleten, van rekbare lippen voorzien, en
met zeer talrijke cn
en fl:crke
flcrke tailden
tanden gewapend.
gew~penc1. lVIcll
Men ziet llU
nt1 eens
cens zes
bOVE'll-fnijtallden en twee oi
of vier onder; dan werr
wt'F'r vier fnijtanden
[iJijt:lllden in
boven-lilijt:ll1dcl1
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iedere kaak;
knak; bcftendig
bdrendig twee hondstnndcn
hondstnnden onder en boven. De maalmrdcn
weden zijn vrij ocfl:cndig,
bcf1:cndig, vijf
vijl' of zes
zcs aan
aun icderen
icderell kant
kaIlt van
V~ll de
dc oovcnboven];;1ak,
bak , en
CIJ vi.if
vijf aan ieder der ollderkaaL
onderkaa!" A:;e
A:lc de pooten hebben vijf
vingeren. Aan de voorpootc::n
voorpooten kan men uitWèndig
uitwendig nic::ts
niets dan t:e
(:e handen,
DUIl
~an de achterpooten uitwendig ;iÏctS
niets (1811
dan de voeten
,'oeten bemerken.
bem,:,rken. De
8flll,
~rl11, voorarm, de dij
dijee en het been liggen ondc::r
onder de
dc !luid;
huit! ; de vingers
Zijll onduideli.ik
zijn
onduidelijk en door de huid omvat. De nagels zijn min of meer
duidelijk. De Zec::hondc::n
Zeehonden hebben 4 borsten zoodanig aan den buik
geplaatst, dat de navel het midden houdt, cn
en eeEen
ccnen konen
korten dikken
Haart, De voorttelings
voorttclings werktuige'.1
werktuigen zijn van achter geplaatst, wegens
flaart.
de plaatling vun
van het bekken, hetwelk 2ec::r
zeer naamv
naanw is, en paralel aan de
wervelzuil.
Iigcb~all1 beclc::kt
bedekt is, is meestal
wervel zuil. Het haD.r,
haar, waarmede hun ligchaam
lwrt
kiJrt en IHjf.
ftijf. Bij ééne foon
foort flechts heeft het mannetje den kop en
bezct, welke men mN
met de manen van
den hals met vrij lange haren bezet,
den leeuw heeft vergeleken.
del1
Deze zoogdieren
zoogdi eren leven in groote troepen in alle de zeeën van den
aardbol. Trouwens [chijnt
fchijnt het, dat men Îl!
Î1, verfcheidc::nc
verfcheidene polen ver[chillende
[oorren aantreft; want hec
Ic::nde [oorten
het verdient opmerking, dat zij de kou.
de boven de gc::matigde
gematigde of warme
wanne fheken verkic::zen.
verkiezen. Zij zwemmen
zw(!mmen
met het groottle gemak en vaardigheid, door middel van hunne
voorpooten, die zij als riemen
ricmcn weten te gc::brniken;
gebruiken; terwijl zij hunne
Gaart aanwenden. Zij komen in zekere jaargetij.
llchterpootcn als een fl:aart
achterpooten
den aaa
aan land, om te pm-en
parcn of hunne jongen te werpen. Op het
land kunnen zij zeer l110cijelijk
moeijelijk voort.
VOOrL. Zij gebruiken bunne
hunne voarpoovoorpooten om de rot[en te beklimmen. De wijfjes dragen groote zorg voor
hare jon~':ell,
jon~:ell. die zij op het land laten zuigen; zij brengen flechts
één, hoog11e118
hoogfl:ens twee jongen ter
rer wereld,
wereld. doch
docb maar
manr eens in het jaar.
De l11amletjC's
mannetjes f1:rijtbl
f1:r\jd'èn dapper om hee
her bezit hUllner
hunner wUfjes,
wUlJes, en deelcn
deelen
vervolgens
vervol~ells onderling
onderling' in de opvoeding V:1I1
\':1n hUil
hUll kroost. De meest algemeene
l11eene Roh is de zoogenoemde
zoo~enoemde P!zOCt7.
P!zoctJ, f/itllli1w,
Vitl/lhz,], met een' gladden kop
zonder 001'en,
z011lkr
oaren, en het lijf grUsachtig.
grijsachtig. Dit dier
die]' bewoont
be\Voont de Noordelijke
zeeën; h(!t
her voedt zich even als de overige [oorten
füorten van
v~n dit genacht
geflacht
!llé't
(Zostcra maritima LINN.),
mN zee.wier, (Zostera
LlI'\N.), gelijk
gelijle ook met
mer vis[chen,
visfchen,
onder welke de haring zijne lieme
Fin/anders.,
!ieme [pijs
fpils is. Voor de Pinlanders
gelIik
ge1i.ik ook voor de inwoners van !DJ7lzfchatka,
I(mil!c!;atka, lllC,Jf
mG~r bi,jzonder
bijzonder voor
00
de Grornlmzd{'l's
Crofnltmd('rs e:J
C:l de ro,rflJimmlx,
E'ITllÎmaux, is het van
vnn eenc
eCl1C uicnc\l1c::ndc
ui[i]cll1endenuttig
mmig...
h,:,id.
h2i(~. De [wee
twee bltsrgemelde
1~:ltStgelllelde volkeren gebruiken
t;2bruikcn het vleesch
v!cesch tot [pijs,
fpijs,
Jzleeden
kh:,eden zich 111<:t
l11,:'t het vel, en overrrel:!;C!ll
ovcrcrel:':~:l dQ~rmede
d~l~rmede hil'lllC
hll'll1e zomerhut.
zomerbut ..
dic1'211 is !lUnilc
hunne voomaaml1e
\'oornaamf1e be.
ten en vischhootcn, Het vangen dezer diereil
zi.':heid, ell
zi!';heid,
cn daarin wel
wC'! ervaren te zijn,
ztin, maakt
maaln al hUilne
hun;1C roem, al hun
geluk uit.
Er is geen geflaeht
gcflacht van zoogdieren, waarvan de [oorten
[oonen zoo fleche
hep2ald en onderfCllc::!t1en
hepnld
onc/crfcm'iden zijn, th1'l
(hl (bt
dat der Zeehonden_
Zeehonden. Het is daardaar.
('\:1,
(';~1, dnt
dat wij deu al;;emecne
al,l;emeene berchrijving
bcrchrijving nn
van dit belangrijk geflacht
geilacht met
,ene,
?cne, van den beroemden
bero('!l1den PÉr.ON
PÉr,oN z:1mengcflelde,
zalncngclleld(', verdccling zullen
eindit;en.
eindi,,;en.
De
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De Ijle
IJlc familie dan bevat Zeehonden,
Zeehol1den, zonder uitwendig oor.
I. Met 6 fiJijtanden
frJijtanden in de bovenbak,
bovenk:tak, vier in de onderkaak, en zaa1l1znall1gedrukte éénpumisc
ééllpuntigc m8:1lt~llden
mft;llt~ndcn , Waarv~n
\Vaarv~n er
cr fO\l1migc
f\)ll1l11igc ouregclmatig
Ol1l'ei~cl111ntig
bri:!lgt PÉRO~,
PtRO:'>l de
de: VOlg'21](je
VOlg'êll(k foonen
rO(men:: Ca) Ph. vituvitazijn: onder deze brengt
lina; (b) Pit.
Ph. fuctid17;
fuctidil; (c) Ph. barl'ata;
barbata; (d)
(dj Ph,
Pit, groen!cmdica.
gl'oclllmulictl.
linfl;
2.
Met 4 fnUcanden
fn~ randen in de onder en bovenkaak, waarvan
Wllarvan de buitenne
zamcngedrukte driepuntige maaltanden, waartenlte de grootHe
grootlte zijn; zamengedrukte
van er 5 of 6 in ieder kant van beide kaken aanwezig zijn. liicrtoC
lliertoe
ph. mOlJachus;
m012tlchus; (b)
eb) ph. oceallica;
ocemdca; Cc) Ph. Leporil1f1;
Leporina;
behooren (a) Ph.
Nt. christata
christafa,, en (e) Ph. /eptonyx.
feptonyx.
(d) Ph.
3. Met 6 fhijtanden
iilijtanden in de boven, ~.
ll. in cle
oe onderkaak, en 6 een.
voudige van elkander atnaande
afl1:aanJe maaltanden in ieder kant van beide
gebragt
ragt Ph. mitrata.
kaken. I-liertoe
Hiertoe wordt geb
fll\jtanden, waarvan de buicenile
buitenl1:e de klein!1e
4. Met 4. boven fil~itanden,
kleinf1:e
zijn; 2 onder; 5 maaltauden
maaltanden,, een voudig en van elkander afîl:aande
affl:aande ,
in ieder kant van beide kaKen.
kalren. Hiertoe behoort de ph. Froboscidea.
lIdc
lIde Familie (Ofariac)
COtariae) , ZeehOJldctll11et
Zeehondel11i1et uitwcndige
uitwendige ooren.
oorcn.
5. 6 boven fnijtanden,
fn~jt~nden, gelijk aan de buitenlte
buiten (te hondstanden
handstanden:: de
S.
overige zijn over dwars gegaffeld; 4 in de onderkaak, 6 ke!!;e1vormike~clvormi.
ge fcherpe kiezen in de boven- en 5 in de onderkaak Hiertoe bc!Joorell
behoorcll
(a)
Pit. ',Ota,~Ota
Ca) Ph. (Otaria) leouina;
leolJina; eb)
(b) Ph. (Otaria) urfina;
zufina; (c)
Cc) Ph.
rja) Pcrolll'i.
Peronii.
ria)
Twijfelachtige [oorten
Twi./fe1ac/ztige
foorten zij
ziJn:
l7 : (a) Zeeionden
Zee?zo71dcll zonder uitwendige 00ren, als: 1. Nl.
ph. Coxii; 2. ph. 7!Zacu!ata
1!laCulatc1 (Cmjigiak)
CCcsfigiak),, en3.
en 3. p/z.
Ph. Iupuit/.
fUplltrl.
(b)
Cb) Otariae,
Otrw/ae, Zeehonde!l
Zcehol2deil met uitwendige ooren, namelijk: I.
J. Pit.
(Otaria) cinerea.
cincl'ca. 2. P/Zo
Pit. (Otaria) albicollis.
(dbicollis. 3. Ph. (Otari/I)
(Otaria) fla'YeSCeJ1s.
(Otaria) Fa/klam/ica.
PaWandica. 5. ph. (DIaria)
(O!aria) Pujilla.
Ptt/Wa.
vesccns. 4. Ph. (Ofaria)
ROB
Ron ER
ERTSON.
TSON. (WJLLIMI)
(WILLIAl\I) Een beroemd Engelseh
Engelsch gefchiedfcbrijver,
'721( geboren, wiens genie en gefehiedkun.
gefchiedkun.
fchrijver, te Be/wiek
Berwiek in 172
dige talenten even groot waren, als zijn br~luer
brakter voortreffelijk
voonrejfdijk was.
digc
Hij wijdde
w~jdde zieh
zich eerst aan de beoefening der Godgeleerdheid; doeh
doch zUne
zijne
wetcn[chappen trok eerlang
c!èrlang de oplettendheid van an.
anzucht voor de wetenfchappen
zin[preui,: Vitri fine litteris 1IIors
mors est, welke
deren tot zich, en de zinlpreuic:
hij reeds als jungeIing
jungeling verkoos, en voor alle zUlle
zijlIe fchr:rcen
fchr:ften febreef,
fcbreef,
zijnen eerbied voor dezelve. Nog zeer jong verwierf
getuigt van zijllen
11ij
uitgegevcne Leerredenen, veve·
hij reeds, door zijne naderhand in druk uitgègevene
Ie goedkeuring; doch het was inzonderheid het gefehiedkl1ndig
gerchiedkundig vak,
le
waarin h\i het meeste uitmunte. Zijne GefchieJenis
Gefchiedel1Îs van KAREL V,
in het oorrpronkcl~ik
oorrprol1kcl~ik verfehenen
verfchenen in Londen in )J 769, 4 deel. 4tO
4:0 ,
is een werk, hetgeen deszelfs fchrijver de hoogne
hoogite eer aandoet, en
[eh rand er oordeel
waarin de toenmalige toeiland van Europa met een fclmnder
Ge(chiedenis ",ar;
l'{/J,
ge[chetst wordt.
gefehetst
word,. Niet minder lof verdient zijne Ge[cltiedenis
Schotland, onder de regering van de ongelukkige MARIA STUART, en
haren zoon J:\KOIlUS,
JAKOIlUS, allereerst in 1759 te LOlldCll
Londen in 2 deel. in 4to
CcjèlJiedenis "atl
,'an .dll:erika,
/lIJ:erika, L01U/C/2
Londen 1777,
'777.
uitgegeven; renvUl
rcnvijl zijne CeJèhiedenis
2
z deel. in 'lto, en zijn
zUnc(! 011dcrzoeliingm
011rJeïzoekingen omtrent de ge{r:hiedellis
ge{r:hiedmis der
11
II 3
In.
o

118
IIB

ROB

ESP

IER

E. (l'.LIX!mLIAN)
(~IL\XI~lILIAN)

Indiëll, almede de nidl:ekendHe
uitftekendflc en meest verdiende
verdicllde gocdkcur'ng
g:oedkcur'ng ont·
Ontvingen. Alle deze werken zijn meermalen
meermalcn herdrukt,
hcrdrukt, en
én in onzc,
GllZC, en
andere talen overgezet. ROBERTSO.'-l
ROBERTSO.'> fl:icrf
fiier!' in Zomcrm.
Z0111Crl1J. van het
bct ja~r
ja8r
1793
J793 als dokter in de godgeleerdheid, en voorzitler
voorzitlcr van de l111iverl111ivcrfiteit te Edimburg, welken laatften
lantHen post 110
bij 32 jnnr
jaar bekleed had.
ver!'cheen in Frrlilkri.f,~
Frankrijk eene, uit lJct
het Engelsch vertaalde,
In 1806 verCcheen
levensbefèhrijving van ROIlERTSON,
ROllERTSON, van l.J~I1lERT.
l.l;\!gERT.
levensbefchrijving
R013ESPIERE. (MAXli\llLIAN)
ROBESPIERE.
(MAX!;ll!LIt.N) V:in
V:1l1 de vroegere levensgefchielevcl1sgefchiedenis van dezen mail,
man, die naderhand het voonveïp
voorwcïp VDl1
V811 algemeenen af.
2t:.
denÎs
fchrik, en na zijnen val
fduik,
\'al van alle partijen vcrlvellscht
vcrwtllscht werd, is ons
d~t .drras
Arras zUne
zjjne geboorteplaats was,
weinig meer bekend, dan dat
waar hij iu
in 1759
J759 ter wereld
wer~ld kwam. Zijn vader,
vadcr, die aldaar
ald8ar pleitbezorger was, alle zijne goederen doorgebragt hehbende,
hcb:Jende, ruimde
Frankri.ik,
Frankrifk, en liet zijnen
zijllcn zoon in behoeftige
behoer[ige omftnndigbedcn
omflamHglJedcn achter. Deze, ook zijne moeder verloren hebbende, werd door tuSfchenkol11st van den bisfchop van Arras,
fchenk01l1st
Arms, ,'AN
VAN G.1NGLÉ,
G.\NGLÉ, te Pttri.is
PariJs
in het collegie Louis-te-Grand opgenomen)
opgenomen, en door zijne liefderijke bezorging ook verder onderftennd.
vor1
onderfte\1nd. iVlen
Men weet niet, welke vor.
deringen hij hier in de weten!chappcn
wetenJcbappell maakte; doch gaf hij reeds
Zijll geheimzinlli;
geheimzinnig karakter. Nadat hij het collegie
toen proeven
pro even van ZijD
verlaten had, bepaalde hij zich tot het beroep van pleitbezorger;
Parifs geen opgang makende, keerde hij Ilaar
naar Ar/iI".
doch hiermede in Parijs
ras
1'as terug. Scdert
Sedert verliest men hem op z~jnc
zUne toenll1ali::;e
toenmalige loopbaan geheel uit het oog, en vindt men hem eerst als afgevaardigde van den
burlierfhnd van .1,.ras,
burgerHand
Arras, ter Nationale vergaderin;'"
vcrgadcrilJ,'., weder. In de eerfle
elèrne
denkbeeld
zitting gelukte het ROBESPIERE niet, der natie een gunfl:ig dcnkbeeld
yerfchcidene redevoerinrcdevoerin~
van hem in te boezemen, orfchoon hij door verfc!Jcidcne
ople[tendheid van dezen cn
en genen tot zich trok. Opmerkelijk
gen de oplettendheid
is het, dat hij in die zitting beweerde, dnt
dat de monarchale regering,
voor eenen zoo uitgebreidell
uitgebreidea fl:a2t,
fia~t, als
nIs Frankrijk, de eenige ge.
gc_
fchikte was, cn
en voor de am:hafling
affchafling der doodilraf
doodHr:tC pleite. In de
daad hij gedroeg zich in 1791, en gedeeltelijk J79!!,
179~, nog zeer gematigd. Men wilde hem tot openlijk aankIngel'
lijffl:raffelijk geaanklager bij het lijf!l:raffelijk
regtshof benoemen, maar hij wees dien gewigtigen post van de hand;
doch had zich toen reeds met DM'<TON
DAl'<TON en i\IAR/lT
lVIARI\'!' verbonden>
verbonden.
1;]l1b, en gaf een Journaal
nam een levendig deel aan de Jakobijner Idl1b,
uit, onder den titel: Ie Defet1fèur
Defen/eur de la Co
Conjlitu!ion.
I1ftitutiun. ITij
Hij werd nu,
Conventie benoemd; en met dien tijd nam
wegens Parijs,
PariJs, tot lid der Conventic
nma
zijn verCchrikkelijk
verfchrikkclijk leven eigenlijk eenen aanvang.
Zoodra had ROBE,SPJERE
ROBESPrERE in dezelve geene zitting genomen, of hij
liet
li et alle gemntigdheid
gem~tigdheid varen; vervolgde den koning met de groot!l:e
grootil:e
woede, en drong, zonder eenig uitHel
uitftel , op zijne
zijue teregtfl:elling
teregtfl:clling :lan,
aan,
welke hij nitrchreeuwde,
""velke
nitfchreeuwde, dat een groot 1'oorbee!d
voorbeeld 1'001'
voor de wereld en
het werk der Voorzienigheid
Foorûclligheid !MS.
was. Na de tcregtfl:elling
teregtftelling des
dcs koninhs
konings
bij de gehcele
geheeJe koninklijke familie, en de GiruudisteJJ,
GirulIdisteJI, voor het
wilde hij
revolutionair geregtslioC
geregtshor brengen. De laat!le,
Iaatfle, reeds zijne heerschzllcht
heerschzucht

ken.
kcn~
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l,cnncnde,
kennende, befchuldigdeJl
befchnldigdell hem in de Conventie, dat hij
bij naar dc
de alleenallecnheerfcbing 11ond;
fiand; en nu ruste ROBESP!El\E
ROBESPIElZE ook
00;, nict,
niet, voor dat
daL hij he
hc 1
heerfching
op het
bet fchavot
fcbavot geb
gebrngt
ragt had.
bad. Vnn
Van nu af behecfschte
bcbecrschte hij
bij de ;.~chcc!~
!-:ehce!~
NatilJnale
Nationale conventie. De gemeente
gemecnte van Parijs was geheel aan hem
onderworpen, en
eilander
onder zijn opzigt wcrd
werd 'cr
'er een
cen co
comite
mi tc van alfalut public)
pub!ic),, met 12 cOI11misfien,
cammisfien, opop.
gemeen welzijn (comité de [alut
gerigt,
volscnd fchrikbelVilld
fchrikbclvind ge
gclel,d.
lc;,d.
gCl'igt, en daardoor de grond voor het volgend
veroorèeelingen waren nu in Frankrijk
Fmllkrijk a:m
a:ll1 de ordE.
A:mklagten en veroorècelingen
van den dag. De handlangers van ROBESPIERe
ROBESPlER~ rigttcn gere,;tsbovcn
gerct>;tshoven
in de provincien op, die, even als het committé van algemeen
nlgemeen welongehoordl1e gruwelen en onreg,vanrdigheden
onrcg,:vanrdighcden uit.
uitzijn in Parijs, de ongehoordf1e
oefenden. De partij van HEB
[IEllERT
ER!' en DANTON , die hcm
hem in het cerst
eerst
zeer behulpzaam
behnlpzanm geweest was, doch naderhand door liCl1l
hem werd vcrvergeb ouden , werd almede het flagtofTer
dacht gehouden,
Dagtoffer zijner bloeddorst; terwijl hij
bij zich in de Convemie
ConvelJtie als gebieder van Frankrijk gedrocg,
gedroeg, en
zich als zoodanig liet eerbiedigen.
Wat het eigenlijk doel van hem bij zoo vele gruwelen was, valt
nict mogelijk is, om den fluijer
flllijer op
moeijelijk te bepalen, daar het niet
Iigtcn,, welke de toenmalige oml1andighedel1
omf1andighcdcn bedekte: zoovecl is
te ligten
zeker, dat de herftelling der monarchie, in den eigenlijkcn
cigenlijkcn zin, zijn
doel niet kan geweest
gelVcest zijn. Zonder ons cchter
echter hieromtrent in eenig
cCilig
verder onderzoek in te !aren
brcn , zullen wij IlOg
nog alleen de omfbndigheomlbndigheopgevcn, die zijnen val tell
ten gevolge
gevolgc hadden. De
Dc hooge achting,
den opgeven,
waarin hij bij de l"ge
lr.ge \'olksklasi"c
\'olksklasCc Hond, en die fomcijds
fO!l1tijds in eenc
cenc
dweepzieke verëering van zijnen pcr[oon
perfoon ontaarde, haa:dc
h~a:dc hem,
bem, on.
011.
der de overige volksmenners, vele bellijders op den
hal,. liet
lIet groot
groot,...
dt:n ha:s.
fie gedeelte der bergpartij had van tijd
ae
t~jd tot tijd ontdekt, dat hij a:leen
a:lecn
behalve RO!\ESPIE!tE,
ROIlEsPlErm, 11.::c:,:s
n':I::':s
als een werktuig gebruikt werd, en dat, behalvc
eenige leden van het Comité van algemeen welzijn de ci!;c!Jii'ke
eië;c:Jii'k~
magt
roage in handen hadden;
haclden; en hieruir
hieruit ont!l:ond
omfl:ond nmlllrlJjk
n~tlJurUjk eClll'
eel1\.' ge1c';me
gc1c';me
jaloezU
jaloezij in de Conventie en het genoemde Comité. nARl~i.Rr,:,
BM{l~rRf~, Drr.,
Du_,
LAUD DE VARENNES en COLLOT
COLf.OT D'
])' IlERBûlS
IIERllOIS aan de eene, ROilESPIE'
ROllESPH;'
RE, COUTIION
COUTIJON en ST. JUST aan de
dc andere zijde, vormden twee \'Cr\'\èrfchrikkelijke
rchrikkeliJke driemallfchappcll,
driemanfehappen, die elkanders val zoCht\.'lJ
zochten tc;
t;,: bewerbelVerken. ROBESPIERE had de gemeenteraad en de gcwapende
gewapende 111a:;t
111~:;t op
zijne zijde, en zoude ongctwUfdd
ongct\Vijf,,!d (k
de overwillning
overwinning hc:b~)cl1
hc:b~)cn wc!,::;eweggedragen, indien niet ecnige
alJd~re bijkomende omnall('igh~l:en
OI11n:\l](~;;,:l1cl:ell het volk
eenige alld~re
dnt F"U',l!,'Sl'IEKE,
Cnu,
tegen hem ingenomen hndt1CIl.
hadden. Men wist, dat
RU~;;'SPILRE, Cnu·
TEl ON en ST. JUST in het Comitté van algemeen
TH
~lgemccll '.ve.]zi,;n
wC'lzi.ill het dealgcmcene politie wa~rnamcn,
wa~rnamen. en
cn held
beId hen dus voor
partement der algemeene
de eenige bewerkers der tallooze
talloozc tercgtl1elIingcll,
tercgtllelJingcll, we;]ke
welke in LcIJtcLelltcen Zomenl).
boogte geklol1lmen
Zomerl11. van 1794
I794 tot eene
cenc afgrijfelijke
afgrij;elUke !Joogte
geklolll1l1L'n waren. liet
IIet volk leerde den tiran heimelijk vcracht~lJ,
vernc!Jtcll, l1laar
maar durCde
durftlc ,
uit vrees, zijn misnoegen niet
nlct openlijk te kennen te gcn::n.
g-el'ell. ROBESPIEROilESPlEJm, intusfchen,
intuslehell, van dit alles nict
niet onkundig, en deszclfs
deszdCs gtlilst
gU:lst pogende te herwinnen,
bef1oüt, om wederom ccne fchuduw
hcrwinnen, bef1oot,
fchaduw van gods.
godsII
I1 4
diellst
dicIlst
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ce voeren, waarop tl:t
[,et beruchte
bel'llchtc decrct:t
decreet ver(èhecn,
verfclJeen, wQal'in
waal'in
dienst in re
hetgeen door een feest
een Hooger wezen erkende, en hetgecn
de republiek ecn
gevolgd werd, waarbij bij
hij als voorzic[cr
voorzitter der Conventie
Convelltie eene redevoering hield, in welke hij zich beroemde, de herfl:eller van het geloof
zoodanige taal in den mond
aan God en zedelijk gevoel te zijn. Ec;ne zooltnnige
van een man, die zelf zedel~kheid
zedelijkheid en deugd
dellgd met den voet vertrapParijs, die meest alle bij dit feest
fee~t tcte.
te, moest de inwoners van PariJs,
gemvoordig
waren, !luiten.
!l:niten. He[
Hee algemeen misnoegen !lam
nam hand over
genwoordig wJren,
hand toe, en dc
de fchrik voor de projèriptic.liJst
proJèriptie-lijst hield nog alleen zi.in
zijn
g~zag !laande.
!l:aande. Toen echter verrcbeidene
verfcheidene afgevaardigden in de Congezag
ventie, en ettelijke leden uit het Comité van algemeen welzijn verna.
Hjsten Honden,
fl:onden , waagden zij den 21
27
men, dat ook hunne namen op de lijsten
van Hooim, 1794, terwijl ST. JUST eene
eelle redevoering over nieuwe
eenen asnvDl
aanval tegen RoRazamenzweringen tegen
regen de rcpub!iek
republiek hield, ecnen
zamenzwcringen
BESPIERRE, die hierop het fp'cekgeHoelte
fpreekgel10elte beklom,
bekloll1, 0111
om de onderwerBESPIERRE,
aan de Conventie te bewogen.
ping van het meer genoemde Comité a:m
het ge1tocl.
geltoel.
Dan TALLIEN liet hem niet eindigen; maar wierp hem van her
te ,• en eigchte
eischte met een VUllr,
vuur, dat naar vertwijfeling geleek, van de
Conventie, 0111
om het jnk der tirannie af te werpt:!n.
werpen. Deze, gewoon, om
zich voor ROBESPIERRE
ROllESPIERRE te vernederen, wankelde in het eerst; doch
daar verfcheidene afgevaardigden nu ook hunne !l:em
ncm verhieven, werd
tct een decreet van aankl~gtc
aanklagte tegen
tc!;cn hem en zijne l11cdeftan.
mcdefian.
eindelijk tot
belluit door
ders beiloten.
beJ1oren. Nog voor het einde der zitting was dit bcllnit
parifs bekend. De pogingen van den gemeenteraad,
gemeenter~ad, om hem
geheel PariJs
te redden, waren vruchteloos. Hij werd in de zaal der Conventie gcc
ge.
vat, bij wclke
uirriep: les brigonds
brigrmds triomphe1lt,
welke gelegenheid hij uitriep:
triollIphem , et
ct
la République
Républiqlle est perdue.
pcrdlle. Den volgenden dag werd hij, met 22
2Z zijner
medepligtigen, naar de !lrafplaacs
!l:rafplaars gevoerd, waar zijn hoofd onder de
olltzertent!
bijl van het verfchrikkelijk werktuig viel, waaronder zoo ontzettend
vele, onder zijn wreedaardig befl:uur,
be!l:uur, hun leven moesten eindigen.
ROB~JN.
ROBIJN. Een edel ge!l:eente,
gelleente, tot
tor het Thoongellachr
Thoongellacht behoorende,
behooreude,
l1aast den Diamant het hoogst in waarde gehonden.
gehouden. De Robijn
en naast
heeft eenc
vereene roode kleur in velerlei afdalingen, en van hier ook vcrfchillende
ell , de ro·
Spinell,
rchillende benamingen: wordende de ponceau roode Spin
zen-roode
zen- roodc Balzis,
Ba/zis, de in het hijacint-roode
hijacint·roode vallende Rubicell enz.
genoemd. Somtijds valt hij ook in het blaauw, wit enz. Zijne kris.
chili ende ; doch meest als eene dubbelde
tallizatie is zeel' verf
ver[chillende;
dubbeidt:! vierzijdi.
vierzijdiecne zeskantige zuil of tafel in
jn velerlei verfchelver[cheige piramide, of als eene
denheden. Dcn echten Robijn vindt men op Cei/on,
Cei/Oll, in pegu enz.,
doch ook een llechter foort in Boheme
Bohcme en de Silezi[che
Silezifchc gebergten.
De echte Robijn wordt in het vuur nog
!log' fchooner
ü:hooner en glansrijl;er.
glan8rijker.
ROBINSON,
ROBINSON. Onder dezen titel verfchenen,
vcr[chenen, in de eer!l:e
eerfle helft
helfr der
ISde
lSde eeuw, een aamal
aantal romans, verhalen van zeldzame Iotgevallen
Jotgevall~n te
wnter
water en te land bevattende. Tot den eerfl:en van
V~l! dÎèll
dkn aard gaf het
volgende nlmleiding:
nanleidin"g: ALEXANDER SELKIRK, uit Largs in Schotland.
Schotland 1
omftreeks
ornftreeks het jaar
jrral' 1680 geberen
geboren), diende van zijne jeugd af ter zee.
zee,
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eIJ
en vergezelde, ~ls
als opperbootsmDn,
opperbootsmnn, den beroemden Engeifchen
EngeIfchen zeeDAJ\lPII:R, op eenen
cenen togt m::r
11,,~r de Zuidzee; gcr~akte
geraakte met dekapiten, DAJ\lPIER,
705 op het toC'lmaals
zen in twist; werd in J17°5
toe'lIl1uals onbclVoO!lde
onbelVOO!lde eiland
juall
Juan Fenu;JIdc:::;,
Fenlt;Jldez, r.cl,ter
ficbter C/dH,
C'ziii, terug gchtcn; na
TIa een eel1za~m
eenzaam en
kommerlgk
v~n + ja~.r
j:18r Cl
en 4- m~,a[]den
m~anden , in 17c9 (;oor
door kapitein
kommerlUk verblijf \'~,n
zjjne reis rOllc:om
rOIll!om de wereld, weó~r
weóer aan boord
WOODES ROGER, bij zjjl1C
j:;ar weder in Enge/and
Engelaud terug gege~
genomen, en na verloop van twee junr
bragt. SELKiRK bcfchreef hierop
hÏl:rop zijne lotgevallen, en overhandigde
zijne papieren aan cellen
eenen toenmaals bekenden [chrijver
fchrijver DANlEL
DANIEL De
DE
FOE, om dezelve na te zien, en voor de drukpers in orde te brengen. Deze ontvreemde echter daaruit de bouwfl:01fen
bOllwfl:olfen voor eenen
roman, en gaf den bedrogenen zeeman zijne papieren terug. Hij
naam; plaati1e het tooneel op eene
eenc der
veranderde nu tijd, plaats en namn;
KaraïbiCche
Karai'bifche eilanden, aan den mond van de Oronoko ; noemde zUnen
flonn en fchipbrellk
fchipbreuk op hetzelve
avantllrier ROBINSON; liet hem door florm
avanturier
vervallen; verlengde zijn
zjjn verblijf
verblij f tot 28 jaar, en verplaati1e
verplaatr1e de gefchiedenis in het midden der I7de
17de eeuw, waaruit dan
dnn de bekende, door ontel.
ontel_
Robil1fonadcn gevolgde; roman va:1
va:} ROBINSON CRvsoë omfl:aan
ont11:aan is.
bare RobilJfonadcn
ROVS$EAU vond dit boek bijzonder aanbevelingswaardig voor zijne
ROVSSEAV
ElVlJLE:
ElVlILE: en, in de daad, -het
'het is ook bij uitmuntendheid gefchikt, om
de jeugd van de noodzakelijkheid te overtuigen, om zich vroeg aan
ke en burgerlij
ke
vlijt en naarftigheid;
naarHigheid; aan oplettendheid en huisCelij
huisfelijke
burgerlijke
bezigheden; aan onafllankelijkhcid
onnfbnnkelijkheid van uitwendig gemak; aan ee~
ue behoorlijke waardCchatting van de goederen des levens; aan
ne
beoefe_
het gebed en vemouwen
vertrouwen op de Voorzienigheid; aan het beoefe.
nen van den geest in allerlei uitvindingen; aan de waardering van
yele niet ge:JOcg
vele
ge!1oeg erkende weldaden van het maatfchappelijk Ie.
ven te gewennen, en vele heilzame regelen van opvoeding aan te
echter waren te zeer verouwijzen. Schrijfwijze en inkleeding eclHer
bcllniten, om
0111 dezen EngelCchen
Engeifchen Ro.
derd, hetgeen WEZEL deed bcillliten,
BINSON te bekorten, om
0111 te arbeiden, en il:uksgewijze
BlNSON
i1uksgewijze in den twee.
den jaargang van het Oeslàufche
OeslàuCche Philanrropisch
Philuncropisch leerboek te plaatfen.
C.~l\IPE had gelij ktijdig hetzelfde denkbeeld; maakte zijn voornemen
C.''-i\lPE
onder een nieuw gezigtpunc
gezigtpunt bekend, en beiden lieten hun werk na
elkand~r, de een te Leipzig,
LeijJzig, de andere te Hamblwg
elkander,
Hamburg drukken; doch
ROBINSON van CAl\IPE
de ROlllNSON
CAlVlPE overtreft door inkleeding, den gemakkelijken en onderhoudenden toon van verhalen, door zijne, inzonderheid
voor kinderen, zoo leerrijke aanmerkingen over het
bet men
fchelijk Je.
mellfchelijk
Ie.
namurlijke gefchiedenis,
geCchiedenis, aardrijksaardrijks. en zeevaartkunde, niet
ven, de natuurlijke
alleen verre het oorfpronkelUke, maar verdient zelfs boven den door
WEZEL, voor kinderen min bevattelijkcp,
WEZEL,
bevattelijkep, bearbeiden ROBINSON den
voorran;.
voorrUl1;;.
ROBlNSOl\J
RO BINSON (ROBERT), in 173S
17 SS te SWdjf'tfl1n,
Swafllam, in bet
het graaffèhap
graaffchap
_Norfolk,
Norfa!/" , geborell,
geboren, was de
cle zoon van eenen
eellen komics op een accijnsacciillskantoor.
kan cO or. N'J
Nl clc!l
den (lood zij do
,;s vaders bvam
bv~m hij op de LHtijnfche
Latijnfèhe fchool
fcl~ool
8w..'I:/,1/7" , cn
(11 kbde
lc;;de hier d':l1
den grond tot zijlle
zijne volgende gelecrclgeleerdte SWi/ï;/i//!J)
II
heid;
E 5j

122

ROTI

INS
INS 0

N. (R.)

beid;
heid; doch de bekromp ene omltandigheden
om!talldigheden zijner
zijncr moeder noodzaakten
noodzaaktcn
baar,
haar, om, na weinige
weini g e jnrcn,
jnren, hem van dcze
deze fc!JOol
fchool te nemen, en
tot een ambacht op te leiden. f1ij
Hij werd in 1749 bij eenen kapper
te Londen beftecd
beft eed ; doch legde zich.
zich, gedurende dezell
dezen zijnen dienst,
met zoo veel ijver op de letteroefcningcn
letteroefeningen toe, als zijn toeltand
toeitand ge.
daagde.
doogde. Veel op hcbbellde
hebbellde met RO~lAIN;,
RO~lAIN[, en WHlTHEFlELD,
WlIlTHEFlELD, kreeg
hij al vroeg lust tOt het predika mbt onder de Methodisten; verkreeg,
voor het einde zijner leerjaren, ontflag van zijnen meester, en begaf
zich naar Norwid,
Norwic/z, waar hij weldra predikant werd bij eene gemeente van Independemen , waarvan het bekend is, dat
d2t zij zich aan geene vaste geloofsformulieren of kerkelijke regels verbinden. In 1761
vemok
vertrok hij naar Cmubridge,
CtJll1bridge, en aanvaardde bier het leeraarambt bij eene Doopsgczinde
Doopsgezinde gemeente; doch kort te voren gehuwd zijnde, be.
gaf hij zich ter woon naar HOllflon,
HouflolZ, een dorp, niet ver van gemelde
fiad. Zijne 1l:ulp was klein, zijne inkomsten waren genng, en hij kreeg
een
weldra een zeer talrijk gezin. Een minzaam voorkomen, en eell
menschlievend hart bezittende, werd hij de afgod der armen, en
won een ied(;:rs achting. Naderhand verhuisde hij naar Chestertoll,
Chesterton ,
een ander dorp, mede in de nabuurCchap
nabuurlèhap van Cam
Camhridge,
bridge , waar hij
's zondags prellikte
prcllikte;; terwijl hij op andere dagen dikwijls den dienst
op de nabijgelegene dorpen waarnam.
Te midden van zijnen arbeid, beiden als leeraur
leerunr en landbouwer,
(want zijn aangrocijcnd
aungrocijend huisgezin had hem eel;e boerderij doen
huren) zette hij zijne letteroefeningen
letteroefcningen vlijtig VOOrt, en fchreef
!tukjes, welke de oplettendhcid
oplettendheid tot zich trokken. Het
deze en gene 1l:ukjcs,
eerll:e,
eer!te, waardoor hij als fchrijver eenen naam verwierf, bell:ond
be1l:ond in
eene reeks van brieven aun
aan ecnen
eellen vriend, en ver[cheen
verreheen in 1775 on.
der den titel van: Arcana, the fint
jirst principles of the late petitioners
to Parliament, for relief, in the matter of Subfcription,
SubfcriptiolZ, (Arcana,
of eerf1:e gronden der laatll:e
laat1l:e verzoek. inleveraars bij het parlement,
parlemem,
om ontheffing op het Huk der ondeneekening),
Huk hij
onderteekening), door welk !tuk
zich zeer
ze cr vele achtingswaardige vrienden onder de Disfemers
Disrenters verwierf. In het volgende jaar kwam zijn PIca f'or
for the DMnity of
OUI"
OU1" Lord .le[us Christ
Cln"ist (Pleie
(Pleit voor de Goddelijkheid van onzen
het licht, hetgeen hem den vleijendHeer JEZUS CHRISTUS) in hee
Hen lof deed behalen. ROlllNSON'S kenmerkende trek was liefde
voor de vrijheid, en velen zUner
zUne!' fchriften waren gerigt tegen bur.
bul'.
gerlijke en kerkelijke dwingelandij. The History and Mistery of
good Priday
Friday (de gefchicdenis
gefchiedenis en het geheim van den Goeden vrij.
(lag) was een vinnige ,en wat ruwe
rnwe aanval op die kerkgenootfchap.
pen, welke het vieren van feestdagen, en andere bijgeloovige prakgenocmd worden, voortijken, zoo als zij door anders denkende genoemd
fchrijvell,
fchrijvcl1, en werd gevolgd door zijn' Syllabus of leetures 011 Noneonformity (Schets van lesfen over de kerkelUke afzondering); bevattende eene koree opgave van het geheele gefchil tllsfchcn
tllsfchen de Disfenters en de kerk van Engeland, en het plan van ecnen
ccnen fysthem:lfysthemati-
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ti[chen
1773 gaf hij eetiCchen aanval op hetzelve aan de hand gevende. In 1778
ecne vertaling uit van CLAUDE'S Esfay on the CompofltiolZ
Compo/itiolZ of tia Sermotl
Serm011
(Proeve, om eene Leerreden
Lcerredcll op te !teilen)
fieilen) met aanmerkingen, waar.
op hij in 1784 de hand
band legde aan cene lIistory
History of the Baptists (Ge.
fchiedenis der Doopsgezinden), welk werk hem
fchïedenis
bem eenige jaren druk
jicht zag. In dien tijd dikwijls
bezig hield, en niet voor 179° het Jicht
bOlJwfioffen voor dit zijn werk
naar Lomlen moetende reizen, om bOlJwfl:offen
te verzamelen, geraakte hij aldaar in kennis met lieden van eene ver.
fchillende godsdienstige denkwijze, en predikte in de vergaderingen
onder[cheidene foorten van Presbyterianen, Independenten en
van de onderfcheidelle
Doopsgezinden., waarmede hij echter niet weinig aanfioots
aanfl:oots gaf aan
regtzinnige kerkgenootfchappen. ROBINSON be.
deze en gene meer regtziunige
fieedde de ·laatfte jaren zijns levens aan geleerden arbeid, ter volvol.
tooijing zijner Doopsgezinde Gefchiedenis, en zijne Ecclejiastical
Re[earches;
overvloei.
Refearches; (Kerkelijke Nafporingen) - werken, welke overvloeijen van keurige berigten en treffende aanmerkingen - en werd een te
vroegtijdig flachtoffer
l1achtoffer van zijn onvermoeid letterblokken , en moge.
huisge.
lijk ook wel van al te groote bekommering voor zijn talrijk huisge·
zin. Zich federe een en geruim en tijd in eenen
cenen afncmenden
afnemenden en neer·
neerflagtigen fiaat
fl:aat bevonden hebbende, deed hij een reisje naar Birmingha/'fl-,
PRIESTLEIJ te bezoeken; predikte aldaar op zondag,
haf(l., om Dr. PRIESTLEJj
den 6den van Zomerm., tweemaal; werd den volgenden dag door
eene benaauwde ademhaling overvallen; doch vervrolijkte hij
bij nog
's anderen daags het gezelfchap met zijne gewone levendigheid.
Des woensdags morgens vond men hem dood op zijn bed liggen,
zonder dat de lakens verfchoven,
verfchovel1, of zijne gdaatstrekken misvormd
frierf, aan het huis van zijnen vriend WILLIAM
waren. Hij fiierf,
WILLJAM RUSSEL,
in den ouderdom van ruim 58~ jaar.
ROB INS ON was ongemeen ijverig, en nimmer was er iemand, op
wiens deur
dellr van zijne Hudeerkamer de i'preuk
i'pl'cuk beter p:lste, welke HEN.
RY WOLTON op de zijne had: ledige uren niet ledig doorgehragt.
doorgebragt.
Hij was altijd bezig, en kon echter zoo vrolijk wezen als iemand. Niemand hing minder den fchoolvos uitdan hij; doeh
doch hij had,
fchoon Ïil
fehoon
Hl eenen eigeni~ken zin eeu
een zedig man zijnde, nogtans
gevoel van zijne uitnemende talenten. Zijne geliefkoosde letteroefe11ingen
Boven. Natuur-,
Natuur., Zede-, Staatkunde, Regtsge.
llingen waren de Talen, BovenRegtsgeleerdheid en Gefehiedenis.
Gefchiedenis. Ook had hij fmaak in de fchoonheden
Griekfche eu
en Latijnfehe
Latijnfche klasfieke
der Griekfehe
klasÎleke fchrijvers, waarvan hij vele had
gelezen. Hij was in het Fransch zeer bedreven, en had veel op met de
Franfche fchrijvers, inzonderheid met VOLTAIRE en ROUSSEAU. De
Godgeleerdheid was zijne beroepsfl:udie,
beroepsf1:udie, en hij had
bad in den vcoeg!l:en
vcoegf1:en
tijd zijns levens veel over godgeleerde gefehiIlen
gefchillen gelezen. Met de
ge{chiedenislèn van het oude
onde en nieuwe
gelchiedenislèn
uieuwe Verbond was hij door en
doch voor eene kritiek had
door bekend; doeh
bad hij te weinig kunde en een
te oppervlakkig oordeel. - In gezelfellap
gezelfchap was hij Zeer onderhoudend
gerchikt, om te ondervrngen.
ondervragen) dan te reden~
en onderrigtclld, en eer gefchikt,
twis.
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twisten. Zijn vlugge geest WelS
was altoos vaardig; zijne fpotternij, bij
gcpaSLe gele~enhed2n,
gelegenhed2n, zeer fcherp. en zijn vermogen, om de Iie.
lie.
Als leeraar van den
den 8:lil
8:111 het la:;'chcl1
lagchcl1 te honden, ol1.;emecn.
on.:;'emeen. eei1ig in zijn::! foort.
rOOit. ZijfJC
ZijDe f1:em
[tem \\'~s on;2:e.mccn
oll;2:t.mecn wel.
bodsdienst was hij eCi1ig
godsdienst
nc geftadigc
Iluidend;
llidend; zijne
ziJne oogen waren in cc
eene
ge/heiige beweging, en hij was
gewoon, 0111
om naauwkeurig
naaulVkeurig te letten op het gdaat
gelaat en de
dl:! honding
houding zijner toehoorders. Zijne beste leerredenen waren zulken ), die
dil:! bij deze
of gene gelegenheden geholldea
gehol1dea werden, en zijne beelden waren al.
tijd ontleend van dagelijkfche voorwerpen. H,~t
H~t kerkelijk gewaad,
of zelfs voor het Domine fpelen, viel niet in zijnen fmaak
finaak ; integendeel
fchertfl:e
fchertfte hij er dilnvijls
dik\vijls mede,
medl:!, zoo in gezelfchap als op den predikfioel.
te
fiocl. Zijn doel was alleen, om de menfchen voor zich zeI
zei ven ti;!
dl:!nken en handelen; en 110gtallS
nogtans had niemand meer gezag over
leeren denken
gemcl:!l1te, dan hij. Nergens
NNgens deed hij zich voordeeliger op, dan
zijne gemeente,
armtten derzelve , en wijdde eiken
onder de armltell
e!kl:!n zondag de tlls[chenuren,
tusfchcnuren,
tLlsfchcrl den ochtend. en avonddienst aan vrienddijke
vriendelijke gefprekken,
tt1sfchen
W3nueer
rampfpoeden ti;!
te vernemen,
wanlJeer hij zich het genoegen gaf, hunne rampfpoedl:!n
hunne zwarigheden op te !os[cn,
losfen , en hunne nood en naar zijn bl:!ste
beste
vermogen te verligtcn.
verligtell.
ROCHE.
ROCI-lE. (lVIAKIA
(l\L~r,IA SOPHlA
SOPHIA LA) geboren GUTERMAN, is als
nIs eene
173' te Kaufbeurm
/{aufbeuren geboren,
voorname [chrijfsterbekend.
fchrijfster bekend. Zij werd in 1731
fierken leeslust, en vond op haar 17de jaar
bezat reeds vroeg eenen
cencn fterkcn
Attgsburg, Wérwaarts
vertrokken was, door Dr.
te /lugsbmg,
w~rwaarts zij met haren vader vercrolcken
Brc\NCANI, uit Bologl1e,
BBNCANI,
Bo!ogllE:, gelegenheid, om hare wetenfchappelijke befchaving te volmaken. Deze nam het levendigst aandeel aan hare opvoeding, en maakte haar met de beste dichters zijner natie, en de
Griekenlaud en Rome bekend; doch verzocht haar tekunstwerken van Griekenland
vens,
vens. in zijn 82 jaar, ten huwelijk. Dan deze verbindtenis, hoe zeer
fl:3nd, hetgeen haar tot een af~
dool'
door haar gcwcllscht,
gewcnscht, kwam niet tot fiand,
gezonderd levl:!n,
leven, allcen
alleen aan de wetcnfchappen
wetenfchappen en letteren gcwijd,
gewijd,
zusters en haren eebefluiten. Zij begaf zich met twee harer zustl:!rs
deed belll1itcn.
GUTER}IAN te Biberaeh, bij wien
wiell
nigen broeder naar haren grootvader GVTERMAN
zijnen dood bleef; doch federt met hare Zusters
zusters een tijd
zij tot aan zjjnen
ang hare eigene huishouding deed. Naderhand nam zij haren intrek
Ilang
WrELAND, ecn
een harer blol:!dverwanten,
bloedverwanten, die toen aldaar
ten huize van \VIELAND.
leerde. hier den jongl:!n
jongen \VIEr,AND
VVIEJ,AND kennen, die
predikant was, en leerde,
haar met de beste vooftorengfels der Duitfche letterkunde bekend
fl:erke genegenheid voor haar opvattede, welke
maakte, en eene fierkc
n:et geheel onbeantwoord bleef. Dan verfchl:!idl:!ne
ver[cheidene omdoor haar niet
fiandigheden verhindl:!rdcn
verhinderden het gevolg hiervan, zonder dat echter daarfiandigbedcn
door huü
hm: onderlinge vriendfchapsband verbroken werd. LA
LA ROClm,
ROCHE,
die haar gedurende cene lange afwezigheid van WIELAND had leeren
kennen.
kennen, verwierf hare hand. Hij was een edel en vrij denkend man,
dic
te veel met fiaatkulldigc
fl:aatkllI1dige zakcn
zal:en ophield, en voor alle
die I:!chtcr
echter zich tc
[cllOon ieder zijfchecn. Met dit alles leefden zij, fellOon
andere ongevoelig fchecll.
gelJoegen e1J
cu eendragt.
cClldragt. LA Rowcg ging, in onderling genoegen
nen eigenen weg
CHE
cm:
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naderhand als
nIs l1aatsfUad
flaatsraad na~r Kvb/entz
i{&bieIJt,'?, verplaatst zijnde, woonde zij
hier 10 jaar aan de oevers van den bekoorli):en
bekoorli,:ken Rijll,
Rijn, en geraakte be"cIc aUlizicllli.ike
aalizicllli.ike C11
en \"oow'cFdi,:
\'oorLl'cEèli:];\!
l'cnCchell. Eindc:lij~~
Eil1dc:lij~, Ycrvcrkend met ycIc
kc: l1CnCchell.
echtgenoot zijnen post, wa~rvan (k
de ~vare oorzaken Ollbeonbeloor haar echti2'Clloot
kend zijn; doch waartoe zijne brieven over het mOlluikswczen
mOllllikswczen ze·
toelmgten. SOPJllA
SOPJllA leefde iedert
redert met haren gemaal in
kerlijk veel toclmgten.
Si"Jicrs en naderhand te OJfellbach,
OJfellboch, alwaar
l1ille afzondering, eerst te Si'Jicrs
hij in 1789 Hierf.
fl:ierf. Dit verlies, en nog meer het in 1791 daarop vol.
gende van haren zoon FRAJ:'S,
FRAj';S, dompelde
dompddc haar in eene
ecne diepe droefgees.
tigheid, onder welke het befcf,
bcfef> van nog cenen
c~nen :Jnderen
anderen zoon, KA_
RE.L,
geheim-bergraad te Berlijn, te bezitten, haarD11
haar nu en dan opREL, gehcim-bergraad
beurde; doch ook zij betaalde eindelijk, in 1801,
1807, den tol der 1'\a.
tuur. Zij vereenigde de zeldzamnfl:e
zeldzaaml1e voürregten
voorregtel1 van ligchaam en ziel
in zich; was eene tcederhartige
tecderhartige moeder harer kinderen, de gevocligtle
gevoeliglle
gade, en ecne
eene warme vriendin van alle menCchen. J
Jegens
egens hare
h~re meer·
meerderen beCcheiden, zonder laagheid; omtrent hare minderen goedhartig
en vriendelijk, boezemde zij allen achting en eerbied in. Haar on.
derhoud was aangenaam en leerrijk; het verlies van e-:n groot deel
van haar vermogen konde haren moed niet doen wankelen; over het
was zij onder het gevoel van vreugde of [mart
imart zeer gemaalgemeen "Vas
tigd, en alleen het verlies van hare dierbare panden maakte op haar eei1:erkcn indruk. nen î1:crkcn
beCchouwd, beert
hecCt zij een aamal werken gcrchl'even
geichreven
Als [drijfner
lèhrijmcr bcCchomvd,
leerrijken aard. Haar eerfl:e
eeri1:e werk was
waS
van eenen onderhoudenden en lecrrijkel1
die Gefchtchte
Gefchlchte des FrliulcillS
Friiulcills VOII
VOll STERj';IJEJ:II,
STERi'\IIEDl, waarvoor WIELAND
\VIELAND
eene voorrede [chreef
ichreef,, hetgeen door ver[chcidene
vericheidene anderen gevolgd
werd, waarvan
waarvall de voornaamfl:e
voornaami1:e deze zijn: ROS1\LIEi.':S
ROS1\LIEi':S Briefe; meilz
1l1eÎ1~
Schreibetisd;
Só'hreibetisd; PO:'lONA; ROSAI.IE und
Ulld CLEEIlERG; Eriefe an LINA;
illan!zeilll; Gefc!zic!lte
Gefc!zic!zte der Mis!
,lJis[ LON!;
LONI; Elfcheillllngeil
Elfcheillllngeïl om
am
Briefe iiber ilfan!zeim;
See 01leida; 1I1oralifche
]I/ora/ifche Erzä/z!ul1gm;
Erzii/z!ungen; FANNlJ
FANNIJ zmd JULIC;
JULIE; das fc/IÖ·~
[cM.
lle
ne BiJd
Bild der Re(ig12otiolJ;
Rc(ignatioll; IJerbsttoge;
Herbsttage; vcrfcbeidenc
verCcheidene kleine reisbe
reisbe,
[chrijvingen
ichrijvingen,, enz. Baar
Haar laa:fl:e
laa:l1e werk, waarmede zij haren letterar.
letter3r·
beid befloot,
beO oot , was MELUSINENS
MELUSINE.NS SOI/Jwerabende,
SOll11l1erabende, hetgeen in 1805 ver'
ver[cheen,
[eh een , waarvoor \VIE.LAND
WIELAND eene voorrede fchreef,
Cchreef, waarin deze opmerkelijke bijzonderheid
bijzoedcrhcid voorkomt, dn hij, die haar voor 35 jaar,
h~ren STERNllImr,
STERJ:'lJEI:\I, op de letterkundige loopbaan gebragt had, haar
door h:1ren
nu, in 1806, van dit tooncel terug voerde.
ROCIIEFORT. Eene l1erke, regelmatig gebouwde zeefl:ad,
zeel1ad, door
LOllEWJJK XIV aangelegd, in het FranCche
Fran[che departement Neder-ehaNeder-ChaLODEWIJK
1'e12te, met 15,000 inwoners. Zij heeft eene, door onderC:heidene
t'e/ife,
vcrl1erkte, oorlogshaven, uitgebreide zee-magazijnen, een tuig[orten verl1erkte,
huis, geCchmgieterij,
ge[chmgicterij, touwfabrijken,
touwfabrijken , en eene rcl100l
icl1001 voor het zee.
wezen.
ROCllELLE. Eelle
Eene beroemde FrallCche
Franfche Zeezee- en handell1:ad,
handelfl:ad, in
ROClJELLE.
Neder-ChafC7Ztc, aan de AtlaiJti(che
At/al2ti[clJe zee, met eenc
het departement Nerler-C!zarfllte,
!l:erk bevestigde en wel a~llgelegde
aangelegde haven, en 17,500 inwoners. Zij
l1:erk
heeft
ellE
CHE.
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Rocr-IOW, (FREDERlJ{
(VREDE/UK EnERIIARD
EnERlIARD
-.- ROCHOW,

VAN)
VAN)

heeft 66 kerken, eene akademie van fraaije kunsten
kunstcn en
cn wetenrchappen.
wetcnrchappen,
natnurlijke zeldzaamheden,
eene openbare boekerij, een kabinet van natuurlijke
zeevaart, fcheepstilUmcrwerven,
fchcepscilllll1enverven, fllikcrrafincrij.
fllikcrral1nerij.
eene fchool voor de zeevaart.
etl,
en, traankokerUen, porcelein- en glasfabrijkell.
glasfabrijken. De ilJgezetenen
ingezetenen drij.
ven eenen aanzienlijken zeehandel in wijn en zout, - Roc/telle
Rocltel!e fpeelfpeel.
de in de burgerlijke onlusten in Frallkrifk,
Frallkrijk, door godsdienstige twis·
twisten veroorzaakt.
ra/ois ,
veroorzaakt, ten tijde der koningen uit het huis van Patois
alsmede onder de opvolgende Bourbons, als
al. hoofd- en wapenplaats
der Hugenooten,
Hugmooten, eene gewigtige
gcwigtige rol, tot dat zij eindelijk in 1668,
na eene belegerinf,' van 13 maanden,
maandell, onder het bevel van RICI1E.
RICflE.
uw.
LIEP, ili
hi handen der Katholijken viel, waardoor de ondergang der
Protestantfche partij in Frankrifk
FrankriJk bcflist werd.
ROCHETT
A. Is eene fooft
ROCHETTA.
foon van potasch of foda, die van Acre
en Tripolie naar Sirie komt, en tot het
bet maken V:111
van glas gebruikt
niet zoo goed als de e(,!rile.
el!rfie.
wordt. De laatlle echter is lJiet
ROCHOW. (FREDERIK
(FRE.DERIK EBERHARD
EIlERHARD VAN) Deze, voor de opvoeverdienstelUke man.
man, zag in 1734 te Berlifn het
ding der jeugd, zoo verdienstel~ike
eerfte daglicht, en genoot -een
een gedeelte zijner opvoedmg op de ridder-akademie te Brandetlbllrg.
Bra11denburg. Hij
I-lij trad reeds vroeg in den krijgsdienst, en woonde den 7 jarigen oorlog bij, waarin hij tot 2 maal
gewond werd, en ten laatfte zijne regterhand verloor.
verloOï. Sedert keerde
nuar zijne goederen op Re1ea/m
Rekahn terug, en wijdde zich voortaan
hij naar
aan het landleven en de verbetering van het fchool-onderwijs
fcllOol-onderwijs ten platten lande, hetgeen toen zeer verwaarloosd was. Zelfs fchreef hij een
Pér!lIch für
fiir Kinder der Land!ettte
Land/eute (Ber/in
(lJeriin 1772), waarwerkje: Verji/eh
in hij eene betere manier van onderwijs poogde aan de hand te ge.
ven. De goedkeuring, waarmede hetzelve werd ontvangen, deed hem
van nu af befluiten, om zijne {harin
voorQag~11 in praktijk
daarin vervatte voorflag~n
fchool wezen op zijte brengen, en zich op de verbetering van het fchoolwezen
ne
l1e landgoederen met ernst toe te leggen. Zijne
Zij lJe pogingen werden
met het beste gevolg bekroond; want niet alleen openbaarde zich
Ipoedig de weldadige invloed hiervan op de jeugd, onder zijn gefpoedig
eerlang, door het volgen van
bied behoorende , maar ook zag men ecrl:l:1g,
zoodac de opge.
zijn voorbeeld, er de heilzaamfte vruchten van; zoodat
ftaten,
volgde verbetering der landfcholen, in Pruisfifche en andere [eaten,
fchrfjgrootendeels als zijn werk kan befchonwd
befchollwd worden. Ook als fchrijver voor kinderen onder[cheidde
onderfcheidde hij zich op eene gunstige wijze,
Ki:zderfrelmd. in 1776 in het licht vel'[chcnen,
verfchenen, en [edert
federe
en zijn Kinderfre!md,
hett Nederduitsch vertaald, werd met volle goedkeuring ontmede in he
vangen. ROCHOW was over het algemeen in alle zijne betrekkingen
een zeer braaf man, wiens pogingen, ter bevordering van den landbonw
landbouw
hoogCte prijzenswaardig zijn. Hij leefde
in de Marken, mede ten hoogfte
fieeds in de nuauwite
naanwfie vl'iendfchap
vriendfchap met GELLEI',T,
GELLERT, en fiierf in het jaar
Ueeds
nalater.de van een nuttig en regtCchapen
regtfchapen man, die
1806; den roem nalatel',de
zijn leven aan het heil der menschheid had toegewijd.
RODENBURGH. Een oud addUk
adelijk Nedel'Iandscll
Nederlandsch leengoed en eene
RODENI3URGH.
heer·
heer-
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heerlijkheid, niet ver van de fiad
ilad Leijden,
Lei/den, buiten de Hooge-woerdfche
pOOrt gelegen; in lammige kaarten
kaanen en plans ook RoolJburgh en Roompoort
burgh
IJUrgn genoemd, wellige, om dat in de nabijheid een vrouwenklooslaati1en naam gei1aan heeft. Sedert Oogstm. 1528
J528 was
ter van den laati1cn
bet bezit van het ge!lacht
geflacbt van den tegendit goed onafgebroken in het
woordigen heer, den fchollt bij nacht CORNELIUS DE JONG 'Van RaRodenburgh. VAN DEl! HOUVEN • S. VAN LEEUWEN en HALMA houden
denhurgh.
het voor het pretorium Agrippiilt1,
koren.
Agrlppina, een wapen buis,
buis. blokhuis en korenfchuur der Romeinen; gelijk er ook in 1502 en 1520 onderfcheidene
waardc aldaar zijn opgedolven. In de
Romeinfche oudheden van vele waarde
Lente van het jaar 1824 werden er,
er. bij hct
het uitdiepen van eene floot.
floot,
weder fchroeven van eene doodkist en een bekkeneel gevonden, en
bij het uitrooijen der aardappelen eene dergelijke fchrocf,
fchroef, dat thans
evenwel zeldzamer wordt; doch de vorige pachter heeft meermalen
[chroeven en ringen van doodkisten opgegraven. Het was voorheen
uitge!1:rekt, en HEDA verhaalt, dat reeds in de IX eeuw goedegoede.
zeer uitgefl:rekt,
ren, onder Rodel1burgh
Rode/Jburgh gelegen, aan de kerk van Utrecht werden
gefchonken. Het had, zelfs nog in de laatlle tijden, een aantal achterleenen, en heeft een eigen zegel. In het jaar 1313 werd het door
'VILLEM,
\VJLLEM, graaf van Henegouwen, :ian
aan PHILIP
PHILIP van Santhorst verleid,
gelijk ook AELBREcHT
AELBRECHT GERRITZ HERTOGE, de voorvader van genoem~
den Schout bij nacht DE JONG, door wien het in 1528 door aankoop
genacht kwam, door keizer KAREL de Pde er mede is verleid
in dat ge!lacht
be!1:aat nog in eenige flukfiukgeworden. Het befiond
beilond reeds toen, en beflaat
ken lands, waarvan één tot op dezen dag den naam draagt van bin.
kin
nenhof, en met elkander federt onheugelijke tijden bij den landman
den naam van's Gl'avel1/and
Graven/and dragen. De Rodenburgerlaan, die nog even
zoo als voor eeuwen bertaat,
be(lant, heeft ook !1:eeds
i1eeds z~inen naam behouden.
ROEBEL. Eene RusfiCche
Ia griwen of 100
Rusfifche zilveren munt, die 10
Duitsc11 geld bedraagt de zilveren Roeb!l,
Roeb~l,
kopecken heeft. Volgens Duitsch
in onderfcheiding van de papieren. ongeveer I daalder en 3 of 4
eerfic
grosfen. Er zijn ook gouden en koperen Roebels; doch de eerfle
eer!1:e Roebels in lJfoskoll
ge.
zijn zeldzaam. In 165'~ werden de eerfl:e
Moskou ge!lagen.
ROELL, (HI'RMANNUS
(HERMANNUS ALEXANDER) geboren op het landgoed
Dolberg
graafCchap Marek, in het jaar 1653, fiudeerde
lludeerde
Do/berg,, in het graaffchap
G,"oniugen, Bremen. 1I1arhurg,
Marburg , Heide/berg, Au.
te Ham, Utrecht, Gt'onifJgen,
,'Ieh en Leijden;
,"ieh
Lei.fden; en legde
Icgde zich vooral toe op de godgeleerde wetenCchappen. Na het volbrengen zijner !1:udien,
fl:udien, werd hij eerst hof
hof-..
tenfchappen.
prediker bij ELISABETH, dochter van FREDERIK, koning van Boheme,
prl.:diker
die abdisfe
abdisCe van He/ford was, en vervolgens bij ALBERTlNA, prinfes
van Oranje, weduwe van prins WILLEM FREDERIK, fl:adhouder
fiadhouder van
Vries/(nzd. In het jaar 1682 werd hij predikant te Deve1Jter, in
Vries/alld.
1686 gewoon Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en buitengewoon in
de Godgeleerdheid te Fralleker, en eindelijk in 1704, Hoogleeraar
in de Godgeleerdheid te Utrecht. Hij fl:ierf
fiierf te Amjlerdam den 12 van
Hooim.

I2l:l
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ROERDOMP.
IWERDOMl'.

ROEST.

Hooim. J 7 18, en heeft vcrfcheidene geleerde Cchri tten nagelaten.
Hij was vrij
vnJ in
JU denken, en leerde edelmoedig, hetgeen bij geloofde.
Van hier, dat hij gewikkeld werd
wercl in twisten over eenige
ce ni ge punten der
godgeleerdheid; die thans aU2 èc12~lg
god;~eleerdheid;
0cümg V2i·l!Jf~il
V2i·l~)f~il L:::Jb2;);
1~2~)b2;!; lnaar toel1
toeil

zeer gewi,~tig weden beCchonwcl.
bcCchonwd. Langen tUd hC2fc
be2fc men dan ook
in verfcbeidene provincicll de k~JldidatC;l
l:~,l1didatCll d~r
eLr H. bedie;;;:;:;
bedie;;;,;:; vcrpligt,
verpligt ,
na afgelegd exr,men, de gevoelens van RoëLL plcgtig te verzaken;
dezelve, in !Jet jaar 1 ió:3,
i23, opzette!ijk
opzettelijk onen na zijnen dood zUn ciezelve,
derzocht en veroordeeld door vier LeUdCche
LeUd[che I-Iooglecraren
IIoogleeraren in de
Godgeleerdh eid.
ROERDOMP. (Arden Stc/laris) Deze vogel behoort tot het
lijfvun
van
geflacht
genacht der rei.;ers.
reigers. Hij heeft eenen bijna gladden kop; het lijf
boven is panrood met dwars[e f1:f(~pen,
fhepen, en
ell van onder bleeker met
langwerpige bruine vlekken. Hij eet visch en kikvorfchen; legt 4
of 5 bleek-olijfgroene eijeren in een nest op den grond, en verdedigt zich met zijnen fcherpen bek. De Roerdomp houdt zich in de
gematigde fl:reken van het Noorder-werelddeel op, bij ons in de rivieren, en is een langzaam en traag dier, dat eene grove, zware f1:em
nem
heeft, en, vooral bij
bU regenachtig weer, een brommend geluid maakt.
ROERMOND. De hoofdplaats van het arrondisfemem van dien
naam, in de ~edcrlandfche
~ederlal1dfche provincie Limburg, aan de Roer, welke
hier in de Blaas valt, met ruim 4,200
4-,200 il1wners,
illwners, eene kerfpel-, voor·
heen bisfchQppelijkc
CIJRISTOFFSL gewijd, en eene
bisfchQppelijke kerk, aan Sr. CIJRISTOFF2L
Hervormde gcmeence.
gemeente. Zij was voorheen de hoofdftad
hoofdflad van Opper-GelOpper-Getder, (het oudrte gedeelte van Ge/der/aiJd,
Ge/der/aad, doch werd naderhand er van
afgefcheurd). en voormaals ecne
eene tameÎijkc goede vesting, in welker
beleg, in 1632, de dappere en krijgsl;:undige graaf, ERNST KAsI~nR
KASI~lIR
van Nas[alt,
Nas[au, Ctadhouder van f/ries!aild,
f/riesland, Cneuveldc.
enen veld:? In 1702
17°2 viel zij,
na een beleg van 10
la dagen, in handen der bo;~df;eno,Jten.
bOl~dgel1o')ten. Voonl11als
Voorma~ls
was hier de zetel van een bisdom, en der Oostenrijkfche
Oostenrijkfchc regering
over Opper-Gelderland, welke hier eenen tol aan de iVJaas
klaas hief,
hief. gelijk de Hollanders van hunne zijde te ren!o deden.
ROEST. Onder dezen naam
naa111 ver[1:~at
verU:2.at men in het algemeen die
zelfCtandigheid,
zelfil:andigheid, die mèl1
lllèl1 op !Jet
het ijzer wamleemt , wanneer hetzelve
langen tijd aan eene vochtige lucht heeft blootgeC:aan.
blootgel1ann. De vereenigde werking van water en lucht oxydccl't in zoodanig geval het
ijzer, terwijl zich een gedeelrc koolf1:of.zuur
kooInof.zuur uit den dampkring met
het oxyde tOt [ubcarhonas
fubcarbonas [crri
fcrri Verbindt.
verbindt. D~ar nu het ijzer-roest
niet anders als ecn
een metaal-oxyde is, zoude men alle overige metaal-kalken roest kunnen noemen: dan, ho:::
ho::! zeer men ook blik- en
koper-roest kent. verrtaat men gewoonlijk onder de enkele bcnamiiJg
benaming
van Roest Giet
ijzer-roest. De planten,roest
planten,rocst heeft met
liiet anders dan ijzcr-roèst.
deze laatf1:e niets gemeens dan
clan de kleur. Men neemt dCllzelven
dellzelven aan
plantgewas[en
plantgewasfen waar, wa~rbi.i deze Roest wnarfchijnlijk
wuarfchijnlijk uit achtergeachterge'
blevene, in de lucht
lncht verharde, en tot f1:or gCï,Oï,lctlc
gCï,or,]cilc planten-rappen
planten-[1ppcn
wordt.
geboren worde.
ROEST.

HOEST. (J.
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ROEST. (JAN VIIN DER) ~ze
Dçze verdienstelijke man was leeraar
Blaauw.kapct. EIst
EIst.• ./1mersAmen.
bij de Hervormde gemeenten van Blaauw.kaprl.
foort
fool"l cn
en Haarlem.
Haarlem, bij welker laatfte hij cenen
eenen geruimcn tijd het
HU muntte uit door eellen
cenen Cchae
[chae V,U1
V,Ul \'erleeraarsambr bekleedde. HU
kregene
kregcne kundigheden in velerlei wetenC-:happen,
wetcnC-:happen, vooral door zij.
ne uitmuntende
uitmuntendc predikwijze , waarvan hij de fchoonltc
fchool11te prdeven gelegele_
Bijbcljclze
heeft in zijne uitgegevene Leerredenen over eenige Bijbtl/clze
verd beeft
taftreden van leerzame jln/gevallen; over de genoegens van den gods_
taftreelen
dienst enz. Hij ftierf iu het begin dezer eeuw, en heeft zich dell
nict weinig
wcinig te hebben tOegebragt
coegebragt tot de zoo
roem verworven •, van niet
aanmerkelijke verbetering der predik wijze in de helft der verloopeverloope.
ne eeuw.
ROET. Eene bekende zelfll:anctigheid,
zelfll:andigheid, die bij de verbranding van
ligchamcn geboren wordt, vooral, wanneer dezelvele bewerktuigde ligchamen
ve vele
vcle harsachtige en olieachtige deelen bevatten, en de lucht tot
tOt
dezelve r geen en genoegzamen toegang heefc.
Het Roet is onderCcheideu
onder[cheidcn 'naar de ver[chillende Iigchamen,
ligchamen, waaruit
het gevormd is. Behalve de koolitof>
koolHof > die van alle roet[oorten een
bel1:anddeel uitmaakt, bevat hetzelve ook meestal eellc
eelle
voornaam beitanddeel
empyreu1l1atifche (brandige) olie, en verfchillende
verfchiIlende zouten. Zoo beclllpyreu1l1atifche
vat het Roet, dat men in Egyj:te,
Egypte, bij de verbranding van den mest
der huisdieren verkrijgt, zeer veel (al ammoniak, zoo dat men,
l1:of opzettelijk verbrandt.
ter vervaardiging van dit zout j genoemde flof
Het houtroet vooral, hetgeen zich in de binnenfle deelen
declcn der
fchoorl1eenen aanzet, en door de Duit(chers G!anz-rmz
Glallz-rmz genoemd
wordt, bevat, behalve kooifl:of, eene teerachtige olie en hout-azijn.
hom-azijn.
De bel1anddeelen
beflanddeelen V!ln
van het
hee turf-roet ver[chillen
ver[chiIlcn naar mate de tur[.
turf.
hoed:uJiglleid onderfcheiden is.
die verbrand wordt, onderling in hoed21ligheld
BERGSi\!A vOildt, volgens opgavl~,
opgave, in zÜlle
zUlle bekroonde akademitche
akadcmi[che
turf-roet. behalve de kool ..
prUsverhandeling over den turf, in het turf-roet,
flof en de eil1pyr~Ulllati[chc
cmpyrwmati[chc olie, ook zwavelzure ammonia ( SrJ!phas
SrJlphas
(JIlt1J101Û
tJl1Z1I1olli a,)
a.)
Het zwartte]
zW3rtfei ([(ien-rusz)
(Kien-rusz) of lampzwart, wordt op vele plaat
plaatren
ren in
D/Jitschtû/Jd in het groot bereid uit dennenhout, dat vooraf van
Dllitsc!ltlilJd
deszelCs
deszelfs harsdeclen
harsdecIcn bevrijd is. (Zie: ZWARTSEL). -Het Roet is,
is.
door den aard zijner bcfl:anddcelcn, een bijzonder ge[chikt
gc[chikt middel
dt
ter bemesting en vruchtbaarmaking van landerijen, en heeft in dc
opzigt in vele gevallen
gevallcn boven de gc;wone
gewone mest!l:of
mcst(l:of veel vooruit. De
ouden, en daaronder GALEi'IUS eh
en DroSCOIèlDES, hebben het Roet,
en wel dat.
dat, hetwelk door verbrandiug
verbranding van de pek verkregen wordt,
:lIs geneesmiddel opgegeven, ten welken einde het gewoon Roet
ook thans nog, doch zeer zeldzaam, wordt aangewend. Als verw.
middel, en voora!
vooral ter verv~3rdigillg
verv~3rdigil1g van boekdrukkers inkt, wordt
liet
IJ et Roet gebruikt: tot dit laatHe
lanteec bedient men zich inzonderheid
(l(icn-msz).
ook van lwt genoemde zwarttel (Aïcil.!ïlS::;).
ROG. (Rt7Îr;) Een
Ecn gen~cllr \'~n vi~:Cd:el1,
vi~:Cchcl1, tnt
tot de 01",1(: ,kr laan]:·
kmak·
ALGEMEEN
AI.GEt\'1EEN WOORDCé\ll.
\VOO!\DE;\'B. Vlo
Vl.
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bC(:l1>
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beenvinnige (Chondropterygii)
(Chondroptcrygii) behoorende
behoorcnde met
mee S
5 luc1ltgSten
luc1Jtgaten onder
aan den hals; het lijf neergedrukt plat, en den bek onder den kop:
een zonderling gevormd, en zelfs in fommigen opzigte zonderling bewerlul1igd diergeflacht.
diergellacht. Verfcheidene
VerCcheidene foorren
Coorten heefe
heeft men voormaals,
werkmigd
tOt zoo gewaande bafilisken enz. vervormd
door allerhande kunsten t tot
en gedroogd. Sommige fchijnen ook bij eenige gelijkenis, die het
onderfte gedeelte van hunnen kop met een menfchen
menCchen aallgezigt
aangezigt heeCt,
heeft,
tot het fprookje omtrent het beCman
beftann van Sirenen iets te hebben to~.
to~·
gebragt. Nierregenftaande
Niettegenftaande zij maar één ei telkens leggen, zoo teelen
Zij echter zoo frerk
fterk voort, dat
dnt de zee in verCcheidene
verfcheidene ftreken daar.
van wemelt. De eijeren zelve hebben eene hoornachtige fchaal of
fchil, die van 4 pttnten
fchi!,
punten voorzien is, en in de wandeling zee-muizen genoemd worden. Onder dit dierengeflacht
dierengellacht verdienen eene bijzondere opmerking R. Tqrpedo. (De Trilrog , of krampvisch)
krampviseh) Het lijf is overal
glad met 5 rondachtige vlekken op den rug. Deze foort komt vooral in
de lI1iddel!andfche
Middellandfche zee VOOrt,
voort, en is de meest bekende van die visfc~en, welke eene elektrieke kracht bezitten. Men vindt aan beide zij.
den van dezen visch ecn
een zonderling toeftel, uit kleine vliesachtige buisjes zamengeCteld,
zamengefteld, die
di~ naauwkeurig aan elkander
elklmder fluiten, en met horihori~
zontale plaatjes voorzien zijn. welke celletjes daarftelIen, die met
een flijmerig vocht zijn gevuld. Tevens ontdekt men hier aanmerkelijke
zenuwtakken,
zenuwtakken. die allen van het achtrte
achtfte paar afkomen. Dit toeftel geeft
aan dit foort de elektrieke kracht, welke deze visfchen zoo beroemd ge.
maakt heeft, en waarvan
waarVDn zij hunnen lJaam
naam ontleend hebben. Zij kunnen
namelijk den genen, die hen aanraken, geweldige fchokken mededeelen,
medcdeelen,
W:l':lrV3n
waarvan zij zich ook waarfchijnlijk bedienen, om hunne prooi meester
te worden. Men heeft hiervan verCcheidene
verfcheidene foorten opgegeven, door
LINNAEUS en zijne opvolgers eenigzins verward, onder den naam van
LINNf.F.US
RajtJ Torpeao, als de gewone opgegevene foort,
Rajtz
Coon, vervolgens onder dien
van Torpedo ulliwactllata
ullimactllata Rm.
RlSS. pl. 3. fig. 3. ; T. marmorata RONDEL.
SS!!, cn
en T. Gn!vanii
nONDEL.
1. De Vleet (R. Batis), een
35!:!,
Galvanii 11
ON DEL. 363. f. J.
:lijder
:lIlder roort, bont van kleur; de rug in her
het midden glad, de ftaart
met eene
eelle rij ftekels gewapend,
gew~pend, komt voor in de Europifche zeeën. Hij wordt omtrent 200 pond zwaar. Zijn vleesch is bij uitftek fmakelijk. De Pijlflaan-Rog
Pijlflaarr-Rog (R.
CR. PastinDen
PastinDea)),, lIJet
met een glad lijf;
aan den ftaart
Haart een lange Crek.el,
rtekel, die voorwaarts op de zijden als eene
zaag getand is, en met
UJet een ongevormden rug, houdt zich in vele groote
zeeën, op, en wordt in Oogstm.,
OogStUJ., ook wel te KatWiJk,
Katwijk, gevangen. Zijn
ftuart.angel
ftuart-angel is wel niet giftig; maar dient
diellt aan het dier zelve tot een
wapen, waartoe ook fommige wilde volkeren den7.elven gebruiken.
ROGGE. Van dit ntlttig, en het minst te ontberen
olltberen graangewas.
is ons het eigenlijk vaderland onbekcnd.
onbekend. Het heeft nis
nIs voedfel ,
boven andere granen, daarin den voorrang, dat het gemakkelijk!'r
gemakkelijkrr en
~lgemeener dan
dnn tarwe kan
knn verbouwd wordell.
worden. De Rogge is gewoon.
eeu winteqiew::s;
cellen warmen losCen grond,
wintefliew::s; echter kan, op eenen
]ijk een
c'och zeer vroeg, geza~iJ
ook zomer rogg'~, doch
ge2a~iJ worden. Zij verkiest
.ce-

zij
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cenen minder kleiachtigen fl:ijven
fiijven grond, dan de tarwe, en wordt
worde dus
op losfer, en
cn voornamelijk
voorn:lmelijk op zandgronden, verbouwd, hetgeen,
indicn het land wel toegemaakt is, het vroegst gefchieden
gefchicden kan. De
indien
Rogge wordt ligt door dden
cn regen benadeeld, en loopt fpoedig uit,
weshalve zV,
weshalvc
zU, zoo fchielijk
fchielUk als zU droog is, te huiswaarts moet gege~
bragt worden. De Zomer-rog levert in hoedanigheid en hoe\'eelheid
veel minder dan de Winter-rogge op, welke laatfie
laatf1e zich bij ons door
Archangeljche RogRog~
graoter halmen en zwarer aren onderfcheidt. De Archal1geljc!te
ge munt boven andere
anderc in pracht van gewas, maar niet in deugd uit:
voet hoog, en hebben lange
de halmen worden wel van 6 tot 8 voer
aren, doch leveren flechter
flcchter en minder koren dan de gewone Rog.
Egypti(che of Jeruzalemfche, in den Pa!tz
Paft:; fterk
fierJe aangege op. De Egyptifche
kweekt, wordt zeer geroemd. Uit Polm
Po/en en Pruisfen
Pruis[en,, en over het
hce
algemeen uit de Oostzee, wordt eene verbazende hoeveelheid Rogge
naar andere landen vervoert, die doorgaans in koude beter dan in
'Warme
warme landen voon
voort wil.
Amflerdam geROGGE (CORNELIUS) werd in het jaar 1762 te /JmJlerdam
eener
er fierke neiboren, en gaf reeds in zijne vroege jeugd blijken een
ging
~il1g tot de wetenfchappen.
wetcnfchappen. Nog naauwclijks
naauwelijks 16 jnar
jaar ond, oordeel.
kweekfcl1Oo1 der Rcmonîlramfche
Remonftrantfchc Broeder.
den verzorgers van de kweekfchool
fchap
ce;1 zorgvuldig onderzoek zijner gemaakgemaak.
[chap in gemelde trad,
f1ad, na ee;]
te vorderingen in de Griekfche en Latijnfche talen, hem waardig en
les [en der Hoogleeraren
fI oogleeraren met vrucht te kunnen bijbekwaam, om de les[en
gcf1cl en ongelukkig uitwendig voorkowonen. Door een min gezond geîlc!
men, niet voor die tijdveril1illende
tijdverJ11illende en den geest verwilderende vermaverma·
hclaas, aan zoo vele jongelingen, der wetenken gefchikt, welke, helaas,
lJadeels doen. vond men hem
fchappen toegewijd, maar al te veel nadeels
bijkans eIken avond, in zijn
den meesten tijd van den dag, althans van bijbns
to~n nog levenden braven
bravell vaders.
vaders,
fiudeerl'ertrek, aan het huis zijns
fiudeervertrek,
zijus tot':n
en oefende hij zich hier zoo vlijtig, eerst in de geleerde talen en Wijsbegeerte, en vervolgens in de Godgeleerdheid, dat hij, bij ieder gewoon halfjaars onderzoek, :lltijd
altijd een loffelijk bewijs van vlijt en
welbe(1ede jaren, tot proponent bij de
vorderingen gaf, en, na 5 welbefl:ede
Remonf1:rantfche broederfchnp werd aangenomen,
aangenomen. Reeds de eerll:e.
eerf1e.
Remonrl:rantfehe
en, als fludenc
Hudent geleverde, proeven vau
val! zijnen kanfel-arbeid behuagbehaagvervolgens hoorde men hem ook, als proponent,
proponent.
den ongemeen, en vcrvolgens
overal, waar hij predikt,~, met bUzonde,
bijzonde, genoegen, inzonderheid te
Rotterdam, alwaar hij eencn
eenen gCi'llimcn
gcruimen tijd de ledige Predikantsplaats
Predikantsplaat~
vervulde. Het was dus niet te verwonderen, dat hij weldra, door
vcrfcheidene
Remon!1:ramfchc gemeenten als predikant begeerd werd.
verfeheidenc Remonfl:ranti'che
Noordwy"k
Noordw&'k eu Berkel
Bcrkct 1110gtCn
mogtcn het eerst door hem geleerd cn
en ge!Hcht
gclticht
plnati'en fpreekt
ipreekt men nog heden algemeen tot
worden, en op beide plantren
zijnen lof,
lof. In de ecrfte
ecril:e jaren van zi.inen
zijnen predikdienst
predikdiensr,, gelegenheid
me.erdere afzondering en meer gezetten letterarheid
lettcrnrheid l1logcl1(lc
11l0gendc getot meerdere
nietcn, vcrg:lderde
vcrg:1dertle hij
h~j zich eenen
fchat van kundigheden,
kundighedcn, dien lJij
hij
nieten,
cenen fehat
tot
hee einde van
toe het
va'] zijn leven,
lc\'en, onvermoeid
0i~vcrl11oeid bleef vJl1nc~rdcr(,Jl
vèrmecrdcr~'ll , ell
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gaf in 1794, bij J. MElJER te Rotterdam, terwijl hU nog leernar
leernnr te
Berkel was, eene uitvoerige verhandeling in het licht over het ware
wezen van het Christendom,
Chn'stendom, volgens
volgeus de uitlPraken van JEZUS en zijne
Apostelen, welke, [eregt
teregt , VOOr
voor een zijner beste ftukken gehouden
Naderhand, te Lei.Jden beroepen, dong hij met 3 beroemde
wordt. Naderhand.
mannen, de weleerw. heeren J. BROUWER, A. HULSHOFF en W.
DE Vos, alle leeraren bij de Doopsgezinden, de eerJl:e te LeeUWt11'.
LeeUlJlt11"
den, de beide la:;t11:el1
IU3tf1:el1 te Amjlerdam, naar den gouden eereprijs,
door Tt:IJLERS godgeleerd genootfchap opgehangen voor het best gekeurde antwoord, op de vraag over het al
at of niet voldoende "all
"all het
inwendige bell'ij, YOM'
VOOI' de Goddelijke afkomst van de Clzristelijke leer,
lee,.,
en behaalde denzelven met den meesten roem. (*)
De onvermoeide ROGG1~ leverde , behalve een aantal boekbeoor_
deeIingen in meer dan één tijdfchrift ,en eene menigte meestal ooroor.
deelingen
fpronkelijke godgeleerde en zede kundige Hukken, in het mengelwerk van
deze en gene maandwerken , en inzonderheid in de Bijdragen tot he.t
men[chelijk Geluk, ook nog in het 3de Jl:uk der godgeleerde wijs.
geu'ige en zedekundige iJilmgelingen, in 1794 te Leijden
geerige
Lei/den bij D. Du.
MORTIER
MORTiER en ZOON uitgegeven, eenige aanmerkingen tegen <Ie proeve
van
'Van een fchnftmatig bewijs,
bewi/s , dat JOZEF de ware vader Van CHRISCHRIS.
TUS is, welke, of[choon niet geheel van hem oorfpronkelijk, hem
verllrekken. Bovenal was het de I1n~tsomwenteling
Jl:a~tsomWentelillg in
nogtans tot eer verl1rekken.
ROGGe aanleiding tot menig fchoon
ons vaderland, in 1795. welke ROGm:
Tofem
gcfchrift gaf. Hij [chetl1e
îchetfl:e van haar ecn
een uitvoerig en belangr\ik
belallgr\ik Tafegefchrifr
reel,
reet, fchreef vervolgens de GefciJiedcnis
Gejè/licdcnis der Staatsomwemeling
Staatsomwemelin/l; voor
het Bataaffche volk (beiden te Am(lerdam
Amjlel'dam bij J. AUilRT,
AUilRl', het eer.
fie
ile in 1796, en de laatf1:e
laaefl:e in 1799 uitgegeven) en voorts verîchei.
verfcheidenedeels z€er
zceer bekende kleine fchriften, waaronder men tellen kan:
de f{e1'k
Ke1"k aj"j!;ezondcrd vall
van den Staat; de Armen, kinderen Van den
Staat; zijne belangrijke /7oorrede voor de Volledige ~'('rzameling
~'('rzmnding vat:
(luklcen,, betreffende
betr('ffe:Jde de af)c/ieidil'g
af)'clieiclil'i! der Kerk Va1J
van den Staat door
alle (luHen
de Natio11a!e
Natio11ale Vergadering, l'ep1'efo7lteremle
l"eprefol1teremle het volk
t'o/k van Nederland,
benevens zijne verhandeling over dm
den inv/)ed V.Jn
van het
!zet Bt!rgerlU'k
Burger/b'k beo
,(luur op zakm 1'fJ11
l'I11Z den Godsdienst,
Godsdie1ZSt, welke TEIJLERS
TEIjLERS godgeleerd geeerpclllling waardig kenrde. (t)
noot[chap den derden zilveren eerpenning
nootfchap
ROGGE wa~ niet alleen een ijverig en fiandvastig
fiundvastig voorfialldcr
voorfiallder
v~n godsdienstige en burgerlijke vr\jheid,
vr~iheid, maar tevens
tevellS een hartelijk
m~nfchenvriend, wien
naUllW nnn
l1~n
menfchenvrielld,
wien de wezenliike volksverbetering zoo naUl1\V
hij zich mede aan alles toewijdde, wat daartoe
het hart lag ,dat hU
hij een groot bevorflechs eenige betrekking had; en van hier, dat h~i
deraar was der verdienstelijke MnatrclwppU:
Maatfclwppij: Tot Nut yan het
AlgemcC1!. Hij fchreef in haren geest
geese vier Lw'rcdclJCIl
Lw'rcdcnclz voor den huis,
!tuis~

/cJe(0) 1\1en
Men vindt iteze
"eze Vcrh,"deling,
Vorh'tdeling, benevel" de met zilver bekroonde zijner
weèedingcren, in bet XV deel der werken des ;;el1oemllen g-ent'otfchaps
g-enoot[chaps geplaatste
gephat.stc
C~) -Gcp~~:'!~H
h::~~ X\1U
XVI! ~,r"l;
~,r~H; d~ ~""Cl'::'!1
~\'cr'~en des gC:lOotfc1'1i.rs~
gC:lOotfc1'1ill~.
(~)
Gcp~~:'!~H !!l h~~
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den gemCC1lC7J
gelJlcel;C;j man,
mrm, die geheel voor deszelfs
behoeften berekend waren, en liet zich door het Uitvoerend bewind belasten met het fchr'ijnn
fchrijv~n en verzamelen der Bifdragen,
Bi/dragen, betrekkelijk den
/laat
flaat en de verbetering van het Schoolwezen, waarvan de keurige
dm grondJlag Val,
Valt NatioNatio.
inleiding, over het onderwijs der jeugd, als den
1wle
J!ale zedelifklteid
zedelijkheid eu
en welvaart,
wetJIaart , de fl:elligfte
f1:elligfre bewijzen oplev,ert,
oplevert, Zo()
ZOl}
wel van zijnen onvermoeidcn
onvermoeiden ijver, als zijne bevoegdheid tot dit vak.
Ook fchreef hij voor genoemde Maatrchappij,
Maatfchappij, onder anderen, hel
het
zedekundig Leesboek, in den ')!orm
1'orm van gefchiedenisfen,
gefr:hiedenisfen, ten dienste der
de,
Scholen, hetgeen onder de beste harer uitgegevene
uit gegevene werken van dien
:lard
:mrd mag geplaatst worden, alsmede het ftukje,
frukje.,-, zoo rijk in vernuft,
getiteld: Reis
Beis van den jongeling AG.nHoN
AG:\THON naar het land van geluk ..
0in 1805 te Leijden bij D
D.•.,Du
Du MORTIER en ZOON uitgegeven. Voor
Vbor
Leifdens
Lei/dens departement der genoemde lVIautfchappij
lVlantfchappij was hij
hU alles, en
f1:ichtcr van deszelfs fchool
fcllOOI noemen.
noemen •.~ Voor hare
men kan hem den fl:ichter'
jeugd deed hij, onder meer anderen, de gedrukte fraaije redevoeringen: JEZUS een
een voorbeeld voor de jeugd, en de gevolgen der losban.
losbandigheid, naar aanleiding van J
JEZUS
EZl1S gelijkenis van den Per/oren
f'erl()ren Mon.
zoon.
Voorts fchreef hij Lellensgefchiedenisfen
Leyensgefchiedellisfen VOI)}",
voor. jonge
jOlIge lieden, waarvan
3 deeltjes bij zijn leven het licht zagen, en vindt men ook van hem
in het
bet 4de fiukje
nukje van het IV deel der bovengenoemde Bi/dragen 1-,.
eene uitmuntende redevoering over de opvoeding der 1l1eisjes,
lfieisjes, voor het
Leijd[che departement uitgefproken. Nog gaf hij in druk uit, ter ge.
Leijdfche
legenheid, dat de Remonfiral1tfche
Remonfrrantfche broederichap, in 1797 en 1798,
een voorf1:el
voorl1el van verbroedering deed aan de geheele Protestantfche
Protestancfche
Christenheid in lllederla:2d,
]VederlalJd, eene Leerreden , Ol'er
Oller de voo;'deelen
voo;'dèe!en van
de veremigil1g
vel'eenigillg der Christenl2eid,
Christenheid, benevens ecne
eene Verhandeling.
ten opfchrift
opCchrift hebbende: de Kerk één
ééli en ondeelbaar; beide ftrekken
f1:rekken .....
de, om het genoemde voorflel
voorfrel,, ook buiten
bniten zijne gemeeme, te ou,.
on,.
derfleunen.
derfl:eunen.
Bij alle deze blijken van ui.ftckende
uit(l;ckende bekwaamheden, bezat ROGGE
een godsdienstig menschlievend hart, waaraan alles dierbaar was,.
wns,
wat hem als waar en heilzaam voor de menschheid
w.at
menschheid,, het redelijk goe··
goe-·
de en fchoone, en ter verbreiding van Gods koningrijk op aar.
de, in den hoogen
lJOogen geest en de bedoelingen van JEZUS, bevorder.,
bevorder.
voorkwam •.'Hij
Hij was ollverfchillig
onverfchillig omtrent roemzucht en men·
lijk voorkwam.
fchelijke eer; doch waardeerde, als Christen, de menfchelijke
menCchelijke natuur
zeer hoog, en was en deed voor hp.3r
h~ar alles. Veel gemak en vermaak gaf hij zich
zieh zelven niet. De toonkunst was zijne geliefde uit.
fpanning, en voor deze was· hij geheel gevoel; verkeering met verlichte mannen, en hllisfelijke
hUisfelijke gezelligheid verfchaften hem.
hem ook veel
genoegen, alhoewel
alho()wel hij niet dan onder gemeenzame vrienden fp.raak.
fFraak.
zaam, vrolijk cn
en tot fehens geneigd was. Voor het overige was zijn
leven noch door voor, noch door tegenfpoedcn
tcgenfpoedcn bijzonder gekenmerkt.
gekenmerkt •.
Tot omtrent ceu
I.:Cll j~ar
j1ar voor zijnen dood b.:hield
bèhield hij,
hij. altijd eenen
eellen kalmen
geest; doch tocn
toen verloor hij, ia
in eene ziekte>
ziekrc, een
ecn zijner oogen.
I 3
werd
wetd
Win
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werd vervolgens van tijd tot tijd droefgeestiger en waterztlchtiger,
waterzuchtiger ,
en
e11 ftierf einde
eindelijk
lij k ann
aan een toeval van beroerte op den !qfl:en
!qil:en van
fman; nalatende cene
eene
Oogs:m. 1306, zonder blijkbare onrust of [man;
zij n vaderlijk onderwijs en
bedrukte weduwe en 3 kinderen, die zUn
opzigt nog zeer behoefden. Na zjjn
zijn overlijden heeft de weleerw.
C. W. WESTERBAAN, Leeraar
Leeraur bij de Remonflrantfche
Remonf1:rantfche gemeente te
Amjlerdam,
Amjierdarn. eenen bundel kerkel~ike
kerkelijke Leerredenen in het licht gegeven, met een voorberigt, waaruit wij deze levensCchets
geven.
levensfchets getrok.
ken hebben. Deze Leerredenen, offchoon wel niet van eenen uitleg.
kundigen aard, kenmerken zich door rijkheid en
eu het gewigt van zeleeringen , door juistheid der aanmerkingen, en door derdekundige Ieerillgen,
menschkundige toepllsfing
toepasûng op de behoeften der onderfcheide_
onderCcheide_
zelver mel1schkundige
uc rangen en ftanden
fl:anden des menfchelijken
menCchelijken levens; doch vooral door eelle
lle edele eenvondigheid,
lJe
eenvoudigheid, welke gecne
geene gelnmftelde
gekunil:elde wendingen toelaat,
11 och dien h00gen toon bezit, welken veler wanfmaak van den godsdienstleeraar vergt, en hem doen vergeten, dat hij den armen het
Evangelie verkondigt, en dat eenvoudigheid het zegel der waarheid is.
ROlJAARDS. (Dr. HERMANNUS)
HERl'tI1\.NNus) Beroemd Godgeleerde en Evangelie-prediker , onder de Hervormde Christenen in de Nederlanden.
Hij werd geboren in het jaar 1753, te Zaltbommel,
Zaltbf)mmel, alwaar zijn vader ALBERTUS ROlJAARDS
Ro~rA:\RDs de Geneeskunde beoefende. Op zijn zeventiende
hij, wel voorbereid, naar de akademie ce
te Utrecht.
Utrecht,
vemiende jaar ging hU,
met oogmerk, om zich insgelijks op de geneeskundige wetenfchap_
wetenfchappen toe
[oe ce leggen; doch een onverwinnelijke afkeer van het zien
bloeden eens menfchelijken Iigchaams, deed hem, bij de oncleedkundi.
ontleedkundi.
ge lessen zoodanig huiveren, dat hij zijne keus fpoedig , en ter goeure,, op de Godgeleerdheid bepaalde. AI
Al wat 11U
nu ftrekken konde.
der ure
0111 hem hiertoe wel voor te bereiden, en tot eenen geleerde in dit
om
ijver. dat hij
vak te vormen, beoefende hij met zoo veel vlugheid en ijver,
gadeOoeg, eene groote verwachting inboezemde.
aan elk, die hem gadef1oeg,
n eeds in dien jeugdigen leeftijd fchreef hij, als lid van een wen
[Oen opgerigt akademisch gezelfchap, vier LatijnCche
Latijnfche verhandelingen: ééne.
ééne,
over deszelfs zinfpreuk: tandem fit {ttreulus
fl/reulus cu'bor;
arbor; twee, de decoI'O
deeol'o ;
en ééne, de dono linguarttm, wel!,e
welke alle onder de werken Viln
van dut
dat
genootfchap
genoocfchap zijn uitgegeven. Vooral verwierf hij zich veel lof door ééne
Diatribe, de emendandis jJ!urimis
plurimis veterum ScriptOrtl111
ScriptOl'um Graecorum 1010.
cis, uti et de hecatombis, lJomerique
Homerique oceano. welke hij, in ilet
het open_
open.
baar, onder voorzitting van den beroemden SEGAAR, verdedigde. Behalve dezen had hij, in het vak der Godgeleerdheid, tot zijne leerleer.
RAU, BONNET en vooral Vos.
meesters de Hoogleeraren BURMANNUS, Rau,
Na zich dus licht
acht jaar lang te hebben geoefend, trad hij in den dienst
der Hervormde Kerk, en nam, gedurende tien jaar, het lecrnarsleernars- en
opzienersambt waar, eerst te Scherpenzeel,
Sclterpenzeel, in de provincie Utrecht,
Utrecht.
voorts te Elburg, (bama
(barna te AikIJttUlf"
Allf1lJflor,, vervolgens ce
te 1I1idde/burg,
1/1idddburg,
en eindelijk te 's Gravenhtlgc.
Gral'cn!Jûgc. In deze betrekking verwierf hij
bij zich
clden
en ;0C!11
ï()('l11 vr,n
Vfln ccn
een der meest weJrprckcnr'c
wclfrrckcnèc b;;fclredenG~r"
bn!"clredenrtar, v~n
van zi.incn
zi}ncn
tiie!
tiid
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tijd te zijn, onder die, welke bijzonder met den naam van EnJjli·
Ernjli.
befiempeld werden. In het jaar 178B
17gB werd hij beroepen lOt
lot
gen befiempeId
het ambt van Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Akademie-prediker
aan de Utrechtfche
Utrecktlche Hooge [chool,
fcbool, hetwelk hij aanvaardde met eene
ifZ patt'ftlcienda ,.eligione
redevoering, pro ol'dinis ratione, qua Deus ifZ
u[us [it.
fit. Hij bekleedde dit ambt, gedurende vijf en dertig jaar. mer
veel toejuiching, en bragr
bragt het zijne toe, aan den bloei der Hooge
fchooI, ook in een en voor dezelve hachgelijken tijd. Een aantal
voortreffelijke Leeraars werden mede in zijne fchJol gevormd, en on.der deze fommigen, welke tor
tot het Hoogleeraarsambt bevorderd zijn.
Zijne denkwijze en leertrant in de uitlegkunde der Heilige fchrifcen,
fchriften,
en de Godgeleerdheid, he;ft
he~ft hij vooral ken haar gemaakt door eene Lat~in[che verhandeling, de divinitate JESU CHRISTI vera, en door
waren oord
aard 'J/an
van JEZUS kom'ngri/k, beieene Nederduitfche,
Nederduit[che, over den warm
de te Utrecht uitgegeven, de eene in twee {lukken, in 1790 en 1791,
de andere in 1799. Driemaal 1l:ond
11:ond hij, als Rector mag1Iiji,'us,
mag1lificus, aan het
hoofd der akademie, en telkens droeg hij die waardigheid over met
Latijn[che redevoeringen, die daarna in het licht
Jicht ver[chenen zijn. Als
weten[chappen fchreef hij felid van het Zeeuwsch genoorfchap
genooc[chap der wetenfchappen
cene verhandeling over het '11'fl1'e
wm'c grondbegin!et
grondbegil1[eI Jer Zede/eer, welke in
het XIII deel van des genootfchaps verhandelingen is gedrukt. Ve·
Ie jaren
j3ren was hij, met onvermoeide vliit,
vJiit, werkzaam als medebelluur.
van den Christeli/ken
Christelijken Godsder van het Genootfchap
Genoot[chap tot 'Verdediging Van
diensI, opgerigt in 's Hage, en deed, in betrekking
betrekldng als voorzitdienst,
ter, voor hetzelve viermaal, !laar
naar tijdsgelegenheid , eene
eelle aanfpraak of
redevoering, welke in de werken des Gcnootfchaps,
Gcnoor[chaps, voor het jaar
1793, 1799, 1807 en 1816,
1816~ zijn uitgegeven. Ten jare 1823, den
ouderdom van zeventig janr
jaar bereikt hebbende, werd hij.
hij, volgens de
nieuwe akademifche verordening, Emeritus; doch hij bleef met het
houden van akademifche
akademi[che lesfen
les[en voorrgaan,
voortgaan, zoolang lJet zijne ligchaams
Iaat1l:e jaren zijns levens leed hij veer
krachten gedoogden. In de laatl1e
aan podagreu[e
podagreufe en andere ongemakken, welke eindelijk den 15
IS van
Lou\<{m.
Lom~m. 1825, eindigden in eellen
eenen zachten dood, dien hij met eene
ecne
voorbeeldige
zich
voorbèeldige kalmte te gemoet ging. Te Middelburg had hij zicl.
in den echt
ecbt begeven met jonkvrouwe JOHANN A I-JENRIETTE
HENRIETTE SCHORER,
welke vóór hem overleed.
overleed, Hij liet ééne dochter en drie zonen na,.
na talle geacht en gezien, van welke de jonglle,
jongl1e, HERMAN JOHAN, de opvolger van zijnen vader werd, in het jaar 1823, en aan zijne gedachtenis, in 1825 eene kerkelijke redevoering wijdde, en in het
licbt gaf. Ook de Hoogleeraar J. HERINGA , ELlZA'SZ.
ELIZA'SZ. heeft,
beeft, in
licht
nieuzijne jongl1e redevoering, ter gelegenheid der inwijding van de nieu.
we akademifche
ukademifche gehoorzaal, zijnen overledenen ambtgenoot op eenewee,
hem waardige wijze gedacht: welke redevoering, volgens de wet,
in de Acta Academiae van 1824 en ,825 moet worden gedrukt.
gedrukt,
(ADRIAAN VAN) eerst van 't jaar 1729
ROljEN , (ADRlAAN
17::19 lector in de kruidtc Lt'y'dm,
lnnds Hooge fcllOO! te
Leijdm, werd hiJ 3 jaar later tot
kunde :lall 's lands
14
Hm~
Hrn~

q6
t~6
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Hoogleeraar in dezelfde werenrchap
wccenrchap en in de geneeskunde :l:mgefteld.
3:mgefteld.
Het onderwijs in de Kruidkunde nam hij tot het jaar 1754, niet zouZOIlder groot voordeel en
eu lnister
lnisrer der akademie, waar, toen hij daarvan
Geneeslmnde zette hij tot in het
vrijwillig amand deed. Dat in de Geneeskunde
jaar 1775 met bijzonderen lof voort, en verkreeg toen van
Heeren Bezorgeren
B~zorgeren der Hooge feilOoI
rcllOOI een eervol
eervolontilag.
oBtOng. Nog omtrent 4 jaar leerde
leefde hij feden
reden in geletterde rust, tot hij ,op den
laatll:en van Sprokkelm. van het jaar 1779, in ver gevorderden oulaatflen
derdom, overleed. Men heeft van hem drie Latijnfche redevoeringen, gehouden bij de nederlegging van bet driemaal door hem gevoerde
rcl1001, met name de histaria
historia morbi, primo
rectoraat der Hooge fcllOOI,
et pet'Petuo Tlzerapiae Medieae flmdamenta;
fimdamento; de justa
justo motuum earporis
eorports
animique moderamine;
moderamine ; en de morbis aetatium. De beide laatUé,
laatll:é, in
dichtmaat vervat, komen voor in de verzameling zijner Latijnfche gedichten, in het jaar 1778 uitgegeven, aan welken hij zijnen roem
bij de nakomelingfchap voornamelijk te danken heeft. Deze verzameling bevat, behalve de twee reeds genoemde, nog 5 grootere
dichdlukken in de voetmaat der eligie, van welke dat: de amoribus
dichtllukken
& counubijs
con/Zubiis p!tJfltarum,
p!tmtarum, bij de aanvaarding van het Hoogleeraar.ambt
Hoogleeraar-ambt
in de kruidkunde uitgefproken,
uitgerproken, en zijn Carmen Seeulare
Seculare in natalfm
natalim
ducintefimum Aeademia, Bntnyae,
ducinte[imum
Batavae, qune
quae est Leidae, de bekendllè
zijn. Vooral prijst zich het eerstgenoemde dichtUuk
dichtfluk door bevalligheid, levendigheid, zoetvloeijendheid en gelukkige vinding aan,
en geeft zijnen maker onder de vele uitmuntende Latijnrche
Latijnfche dichters,
waarop Nederland roem mag dragen, eene aanzienlijke plaats. Eindelijk
dicht!l:ukken, met welke de verzameling
\1erzameling
verdienen ook de kleinere dichtUukken,
befloten wordt, eene
eelle loftelijke
loft(~lijke melding, als van welke de meeste met
beiloten
regt fraai mogen genoemd worden.
ROLANDS-ZUILEN, of Rztlands.zuilen,
Rtt/auds.zuilen, zijn fieenen, meestal
ruwe en flecht gevormde beeldzuilen , welke men hier en daar in
rnwe
Duitfche fieden op vrije pleinen, markten enz. vindt opgerigt, en
gewoonlijk een gewapend lUan,
man, met een zwaard in de hand , vooraeke.
fiellen. Sommigen meencn, dat deze zuilen haren naam van .;eke.
ren KAREl:.
KAREL ROLAND, een veldheer van KAREL dm Groaten,
Groaten 1 voor
wiell men zoodanig eene zoude hebben opgerigt, ontleend zouden
wien
Duitfchers, inzonderheid
]lehben ; doch men kan niet denken, dat de Duitfohers,
Sl1k[CIJ, juist zeer genegen zullen geweest zijn, om voor den
de Sak!en,
veldheer van hUilnen
hUiJnen grooten onderdrukker, KAREL, eene gedenkzuil
te
re !lichten,
f1:ichten, die, zoo hij al immer beftaan heb be , z\jne heldenda_
heldenda.
12je verrigte.
den in Frm~krijk
F1"t71~krijk en Spa
Spanje
Waarfchijnlijker is het, dat
de7.e Rolauds-zuile1J
Rolallds-zuilen , welker oorfprong men bovendien in lateren tijd.
tijd,
dan dien van KAREL, meent te moeten zoeken, dezelfde heteekenis
beteekenis
hebben met diegene, die men 3:111
m1l1 de grens(cheiding van verrcheide·
verfcheide·
ne fiectcl1 vindt,
vindt. cn de DUltfchers een lf/éichbitd
lJ7èichbild (afgeleid van het
woord 11-': iJ;,
fiacl of plaats) noemen. Zulk een beeld
ie ';, ff/~/!
ff/~:'! , dat is fiad
.i~ namdiik
l~('n t("Û{~ü
Îl",: !'.'::m:(;bied.
r,.,,:t;.~~ebied. en bett'
ekent , dn
d~t de
.i:
namdi,ik ecn
teek~ü v\111~
111 he::
bett'ekent
,
ft~
Pad
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flad
flat! hMr
haar eigen regtsdwang
regtsdwung" en üatutcn
natuten hceft,
heeft, en hoe
hoc ver zich deze
del:e
plaatfelijk
Rol(wds- of RIII{mtls-zuilen
R.Jtlruuls-zuilen
plautfelUk uitflrekt. De benaming van Ro/rmdsontleent, echter,
eclltcr, welligt baren oorfprong van het, door verloop van
tijd, verbasterde woord Rage of Ruge, hetwelk eertijds zoo veel als
nflam eigenlijk
eigenlUk Rugelands.zuilen,
Rugelands-zuile1l, dat
geregt beteekende , zoodat de 118Gm
is zoodanige , die een bijzonder regtsgebied aanwijzen, zoude moevV'ezcn.
ten "vezen.
Fransch gefchiedfchrijver, in de laatROLLIN. (CHARLES) Een Frunsch
l1e helft der JJ7de
7de eeuw te Parijs geboren, waar zijn vader een haJ~d.
haJ.ldfie
werksman was, waartoe ook de zoon in den beginne werd opgeleid.
De jonge ROLLIN echter verkoos de !ludie
findie , waarin hij door eenen
Benediktijner monnik werd voortgeholpen. Na dat hIJ
11enediktijner
hij op het collegie
du Pies
Ples[is
fis zjjne
zijne llndien
Hudien volbragt
volbrugt had, beoefende hij 3 jaar de Godge.
geleerdheid in de Sorbonne, en verkreeg kort daarna de plaats eens
Welfprekendhcid. en vervolgens het rectoraat bij de
leeraars in de Welfprekendheid,
univerfiteit te Parijs. In dezen post, dien hij 2 jaar bekleedde,
univerl1teir
hU zich bijzonder toe op het onderwijs in de Griekfche taalkun_
taalkun.
legde hij
belhlllrder van het collegie te
de en Bijbelkennis, en werd naderhand beflunrder
Bcauvais; doch moest in 1712
Beauvais;
17 12 dien post neder leggen , omdat de Jezuiten hem van verkleefdheid aan de leer van JilNSENlUS
JANSENlUS befcImldig.
befchuldIg.
nu af wijdde zich ROLLTN
z~iner geden. Van IlU
ROLLTN aan het bearbeiden zijner
fchiedkundige werken, welke voornamelijk zijnen
z~jnell roem gevestigd
brief.
hebben, en fiierf te PariJS in het jaar 1741.
174-1. Zijne vertrouwde briefFREDERIK II van PruisfeIl
Pruisfen is een blijk van de hooge
wisfeling met FREDERIK
achting, in welke hij niet alleen bij zijne landgenooten, maar ook
bij buitenlanders, en de voornaamfl:e
voornaamfie perfonèn
perfon2n van zijnen tUd !lond.
Hond.
De werken, die hem als gefchiedfchrijver heb1:en
hebl:en beroemd gemaakt.
be11aan in zijne Histoire
Histofrc ancic12Izc
CmciClmlJ enz. (PariJs 1730 befl:aan
1733, 13
1701.
Yot. in 1 2mo),
2mo) , bevattende eene gefchiedellis
gefchiedenis dèr
dcr oude Egyptenarm,
J{arthagers
J{mothagers , Asfyriers
Asfyricrs en Babyloniers,
Babylolliers, en zijne Rome/n[che Ge[chiede_
Ge[chiede'nis,
fzis, van de grolzdlegging
grondlegging der flad
ftad tot op den flag bij
bi;" Ac/ium,
.dc/ium, welk
laatfl:e
Jaat11e werk door zijnen
z~jnen leerling CREVJER,
CREVlER, en IaEer
Ia Eer door DE
DE BEAU
BEAU is
voortgezet (/lmfl.
(Amft. 174 2 - 175 00 16 1701.
Vo!. 8vo). Ook van ROLLINS
Oude Gefchiedellis
Gefchiedcnis is eene voortzetting, onder den titel van Nieuwe
l:'rankri;"k verfchenen.
vcr[chenen. Behalve deze beide w~rken
w~rkell
Ge[chiedcnis, in FrankrifJt
hi.i ook nog geCchrevcll
gefcbrcven in 4 deelen
deel en I12mo: /Jal1wi/zÎllg
AalJwijzing ter beheeft hij
oefel1ing
oejiming der jchoone
jclzoone lf7etcnfchappcn,
lf7etcn[chappen, en heeft eindelijk BilSTIEN
BASTIEN eene
verzameling van alle de werleen
volledige verzmneling
werken van ROLLJN, met derzelver
vervolgen van CItEVlER
CItEVlER en BE,~V,
lkw, in 60 deelen, nitgegeven.
uitgegeven. Offc!lOon ROLLIN
ROLLIN niet
l1iet alle ciCchen
eiCehen bevredig"
bevredigt, welke men van eenen klasfC!lOon
fieken gcf"chicdCchrijver
gefchil~drchrijver kan vorderen; verdient hij echter onder de bes.
bes_
fiekcll
gefcllledCcbrijvers van :lijnen rijd
tijd en zijner na,ie
natie geplaatst
geplaacsc te
te gefclllcdCchrijvers
worden.
RO.lUA,
ROI\JA, Volgens de
dt' idldlccr
E1b\.:lIccr ccne
cc ne godin bU
bij de Romeinen, wel.
lrer
ker afbcddLI
afbeeldf..! kenbaar
keilb~ar [s
is arol]
a~ll het
bet hefchermcnd Pa!ladium
Palladium in de eenc,
',lC:11.' ljlics :n
iil d(
de :!ndcfC'
~lldcn.' ]lJnd~
hJlJlt
ne, en LCn(.'
~w·
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ROM A N. HOM ANC E.
ROMAN. Algemeen is men Vn!l
Va!l gevoelen, dat deze tOt het gc e
bied der dichthu1St, en wel tot de Epifche, behoort, en dus tOt
gede eigenlijk verhalende poëzij , dat is tot die dichtCoort, welke de ge·
beurtenisCen, als werkelijk geCchiedt, en tot haren eindelijken
eindelijk en afloop
vooril:elt. Karakter-teekening der menschheid is het hoofddoel van
den Roman; hare individuele opvoedings.gefchiedenis, het leven en
de lotgevallen van een bijzonder perCoon, van zijne geboorte af tot
zijne volkom ene omwikkeling, voorgefreld, maken deszelfs voornamen
inhoud uit. Het wonderbare behoort niet tot zijn
zUn gebied, en dus
ook niet de ridder-romans, en vele andere van dien Hempel : hij is
kopij van perfollen
perfonen en voorvallen, zoo als zij werkelijk
werkelij Ic befiaan, met
eene verklaring van den aard en de wijze, waarop zij dit geworden zijn,
of waardoor zulks veroorzaakt is. Voor den Roman is de vorm van
proza, en wel over het algemeen die bedaard vloeijende, edele, niet
opgciinukte Hijl, bijzonder geCchikt, waarvan ons GÖTHE in zijnen
WILHELM MEISTER een voorbeeld gegeven heeft, en waarin onze
landgenooten
landgellooten LOOSJES,
LOOSJES, de jufvrol1wen
jufvrouwen WOLF en DEKEN, en anderen,
mmder onderfcheiden hebben. Niets is voorts natuurlijker
zich niet m1l1der
dan dat een Roman met onderCcheidene bij.verdichtCels (Epifoden)
doorvlochten zij, en dat zelfs de loop der gebeurtenis door nuttige
leeringen en verhevene beCchonwingen,
beCchonwil1gen, tusCchen
tllsCchen beide, worde afgeontbroken. Voegen wij hier nog bij, dat in eenen Roman alle die ont.
kennende eigenCchappen, in ieder dichterlijk werk noodzakelijk, moe.
moeten voorkomen, zoo als aanleg en éénheid van plan, waarvan zich
de menigvuldige grondHolfen tot een fchoon, overeenfl:emmend geheel vereenigen , eene levendige verbeelding enz., dan bekleedt
beldeede de
Roman, in het gebied der kunst, ongetwijfeld , eene gewigtige
plaats.
Onderrusfchen kan men niet ontkennen, dat het fchrUven van eeOnderrusCchen
nen goeden Roman
Rom~n een zeer moeijelijke taak is. Het is daartoe niet
genoeg, eene reeks van natuurlijke gebenrtcnisCen,
gebenrtel1isCen, alle€n dienende,
om de lezers met lèhrik en afgrijzen te vervullen, en zwakke zenuwen in den war te helpen, bij een te zamelen en op het papier te
brengen; hetgeen even min als een zedelijk verhaal, in eene fenti.
memele
mel1tele manier voorgedragen, den naam van Roman verdient. De wamenfchelij_
re Romanfchrijver moet niet alleen de diepfl:e plooijen der menCchelijke natuur hebben ontdekt; maar ook een duidelijk, levendig denkbeeld
natllurlijke volmaking der menfchelijke ka.
van de ware zuiverheid en natllll1'lijke
rakters,
rnkters, in derzelver verCchillende
verfchilIende afdalingen, van den grijsaard tot het
kind, van den aanzienlijken man tot den geringen dagloon
daglooner,
er , diep
in zijne zid
ziel geprent hebben. Onder de voornaamfte Romanfeln'ijvers
Romanfchrijvcrs
van dezen llempel behooren:
behoorcl1: CERVANTES. STERNE, FI1lLDlNG,
FIF:LDlNG, RICHARDSON, RoussEAU
ROUSSEAU , GÖTJIE.,
GÖTlJE., SCHILLER,
SCIIlLLER, VlIELAND, en oIlze
OIlze landgenomen de
dc jufvrOllWClJ
jufvrollWCll \VOL"
\VOL!.' en DEKEN, A. LOOSJES Pz. en
cn
anderen.
HOl\TANCE,
HOM ANCE, De eigenl.ijke
eigenlijke dichrroort
dichrfoort der
oer RomantiCchl:
ROll1antiCch,~ po'::cij,
pll'::cii.
1"\j]
Hi
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bijna hetzelfde bereekenende
bereekcncnde als Ballade is de
d~ epische, in dcn
den uitgefl:rektfl:cll
geflrektflen zin des woords, maar ligt tusfchen
ttlsfchen het
hct heldendicht van
HOMERüS,
HOMERUS , en dc
de Noordfche dramatifche verhalen in. Zij fiaat
flaat dus
tot het heldendicht, aan de eene zijde, in verhouding.
verhouding, als de NOl'elle
No,'elle
tot den Roman, en bezit, aan de andere, het
h~t gedrongene en fchielijke
van den dramatifchen voordragt •, en is geheel haar oorfprong aan het
individuele der romanrifche
romantifche befchaving verfchuldigd. De Romance
konde zich nooit door hare vrolijkheid en zuiverheid tot den ernst der
Noordfche dichtkunst verheffen; maar is ook te veel voor genot beo
rek end , en te zinnelijk en betooverend.
betooverend, om op de denkbeeldige eenrekend,
een·
fijnen gang van
voudigheid en duurzaamheid van den bedaarden en !tillen
11et
het Griekfche heldendicht :!anfpraak
:aanfpraak te kunnen maken. GedrongenGedrongen.
heid, vrolijkheid, menigvuldigheid, en -bovenal het fchoone, verheverhe·
l1eid,
ven licht van het Zuiden.
Zuiden, zijn de hoofdeigenfchappen van de Romance. Lij bevat het verhaal
omflandigheid ,
vcrhaal eener gebeurtenis of omfl:andigheid,
onder[cheiden, echter, het
en is in vorm en inhoud romantisch. Zoo onderfcheiden,
heldendicht van het drama zijn kan, zoo ver[chillend
ver{chillend kan ook de
Romance zijn: zij kan komisch, tragisch, en zelfs [atiriek en iroiro.
nisch zijn; doch alles moet met den romantifchen geest, fchoone
eenvoudigheid, en verhevene menigvuldigheid overeenfl:emmen.
overeen!temmen.
Zonder hier
bier nader over uit te weiden, of den onderreheidenen
ollderfcheidellen
geest der volken, die de Romances verder hebben ontwikkeld,
omwikkeld, op
te geven, zullen wij nog maar alleen iets over hare gefchiedenis aan·
aanvoeren. Spanje is haar hoofdland , en de gedurige twisten met de
Mooren leverden de rijkfie
!toffe op voor die foort van
rijkfl:e en [choonfie
fchoonfl:e !laffe
dichtfl:ukken.
dichtfiukken. In het oude Frankrijk had men er ook geen gebrek
een en anderen naam voorkwamen. In
aan, offchoon zij aldaar onder eenen
het oude en nieuwe El1ge!and
E11geland vloeide ook deze dichtfoort rijkelijk;
rUkelijk;
zoo als
ali ook bij iedere natie, welke er gevoel voor had; doch in den
jong!1en tijd, waarin, van langzamerhand, alle [chatten
fchatten van kunst en
jongflen
wetenfchap
wetenrchap een gemeen erfdeel van alle
~lle volken geworden zijn, is
llaauwelijks
naauwelijks eene dicht[oort fchooner ontwikkeld,
omwikkeld, en zorgvuldiger en
geworden, dan de
óe Romance. In de muzijk of
meer beoefend geworden.
het gezang, moet zij mede ecn
een eenvoudig,
eenvoudIg, treffend karakter, zonder
eenige fieraden
behagelUken en naruurlijken
namurlijken
Geraden,, bezitten, en in eenen behagelijken
toon gellemd
gefl:emd zijn, die op zich zeJven,
zelven, zonder het kunflige
kunftige van den
voordragt , de behoorlijke uitwerking te weeg brengt.
ROlVIANSCHE TALEN. Zoo noemt men die talen, welke
ROMANSClIE
zich in de Europifche landen, tOt
tot het Romeinfche rijk behoorende
behcorende,,
ten tijde van het verval en den ondergang van het Weste.scil-RoWeste.sch·Ro.
meinfche keizerrijk, in den
dell mond der landsbewoners , en derwaarts
bcl1aat uit een mengfel
mengCel der Lagekomene Barbaren vormden. Zij be!1aat
tij niche en van verfchillende
verfchilIende talen der Barbarcn;
Barbaren; doch maakt de eertijnCche
fl:e bij allen den grondllag cn
en het hoofdbcflanddecl
hoof~lbenanddeel er van uit. Tot
fie
deze talen bchooren
bellOoren de Italb:1IlÎche,
Italhnnfche, Portngcefchc,
Portl1~cerchc, Spaanfchc,
Spaanfche,
Franfche
Franlèhe (in
(jl] h<.:t
h:t Noordelijk zetic::1lc
gcddlC'
,i'O/IÎ:
d'olJÎ ~ ill
in het ZuidelUk
Zuidelijk
/(?,,I,?}!-
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lmlgue d'IJr),
cn de Rhäü[che
Rhätifche of Romaarnche
Romaanfche in eenen
tmzgue
d'lir), en
cenen meer be;.;
be;
paalden zin.
ROME. Deze fiael,
aad, met welke z.ich
zich bijna al het groote en gedenkwaardige verbindt, dar
dat federt 2,500 jaar is voorgcvnlIcn,
voorgevallen, en die eerst
meer krachtige wapenen des
door het zwaard, en naderhand door de meel'
geloofs, eeuwen lang het gebied over de geheele wereld voerde,
l1echrs een fchaduwbeeld van hare voormalige kracht en
levert thans ilechts
grootheid op; terwijl hare reusachtige bouwvailen
bomvvailen ons, meer dan iets
wisfelvniEge en vergankelijke van aardfche grootheid
anders, aan het wisfelvallige
fl:ond bijna op de plaats "an
.,an het te.
herinneren. - Het oude Rome.,
Rome, fiond
genwoordiy,e.
genwoordige. Het lag in Latium aan de rivier de Tiber, omfireeks
om!1:reeks
hare uitwatering
\;litwatering in de 1I1iddellal1djè,'ze
heuvels.
IJlidcle/lal1dfde zee, en op zeven heuvels,
zijden der genoemde rivier; doch bevond zich het vooraan beide zjjden
naa!l1!le aan
derze!ver Oostelijke zijde; terwijl de Appenijnen
Appenijnm teil
naum!l:e
tllm derzelver
Noordwesten lagen. De omvang en volksmenigte van Rome waren natuurlijk op onderîcbeidcne
onderfcbeidene tijden verfchilIende.
verfchillende. PLiNIUS fielt de uitge(trektheid der (tad, ten tijde van deu
den keizer AURELIANUS, op 15,0@0
genrektheid
fchreden, of 2~ mijl:
mUl: het getal der bewoners bedroeg mogelijk 3
millioen; doch dat der burgers beliep nooit over de 300,000. Reeds
om.
ROMULUS had de Had met eenen muur, of liever aarden wal, omringd, en voorzag haar van 4 poorten, de Carmentalifche,
Carmentali[che, de Pen·
PenSaturni[che, de Romeill[c/ze
Romein[c!;e en JJ1itgolli[che
Mitgonifche J van welke
danijèhe
dani[che of Satttrmfche,
echter de eerll:e
eer!1:e alleen ·is
·i5 overgebleven. Behalve deze poorten had
echtcr
Bome
/iome nog verîcheidene
verfcheidene anderen: PLINlUS
PLlNlUS telt er 37.
37, waarva!t neg
nag
eeu· aantal
eenige onder veranderde namen voorhanden zijn; alsmede een·
bruggen, van welke fommige
îommige nog kunnen gebruikt worden. De fira.
firatcn
herbouwiog der fiad
ûad onder NERO, zeer onre.
ten waren, zelfs na de herbouwing
gelmatig, en men had cr eene menigte pleinen, die men onderfcheidde in
Areae J voorpleinen van paleizen en tempels; Campi, vrije met gras
Arene,
plaatfen,
tcr beraadilaging .Jes
begroeide plaat
ren, die deels ter
des volks en openbare
optogten, en ook tot
tOt wapenoefeningen der jeugd en het verbranden
der lijken dienden, en in Fora, welke geplaveid waren, en of tot
verrigtell van verfcheidene
ver[cheidene burger.
burgerbijeenkomsten des volks, tot het verrigtcn
lijke zaken, of ten verkoop van verfchillende waren, eindelijk ook
wel alleen tot fieraad dienden. Onder de laatfte waren het forum R(JRa.
1/1anmn
F ORUII1) en het Marsyeld
oud.
matzum (Zie: FORUM)
Marsveld de voornaamfie. De oudfl:e verdeeling van Rome gefchiedde door SERV lUS
lUS TULLIUS ,J die de
flad in 4 kwartieren verdeelde. Dit bleef zoo tot op AUGUSTUS,
fiad
die haar in 14 wijken (regionen) fplitlte,
fplitfte, en welke gewoonlijk in
in.
de befchrijving van het oude Rome gevolgd wordt.
roe, om deze verdeeling in het breede op te
Ons beftek
beltek laat niet toe,
geITen: wij zullen
zuilen dus nog alleen van de merkwaardigltc
merkwaardigfte openbare ge.
geven:
bouwen en gedenkteekens {preken,
fpreken, welke het oude Rome verfierden.
Onder de eer!1:cn
eer!1:en behooren de tempels, het Kapitoo!
[{apitoo! • aan JUPITER.
JUPITE.R.
CAPITOLINUS gewijd, en het PaNtheoll,
Pallthe011, van welke beide wij voorC,1PlTOLINUS

heen "îzonderlijk
'lfwnderlijk gdi'rq]icll
gdérQ);cll hebhen. Nau~t
Naast deze w.lfen
w.lrCll de

merlt1v:mr~
merklV:mr~

digdi:;-
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dig!,:e: de tempels van AEsKuLAAP,
AESKULAAP, thans de St. BartholOl11l!11S kerk;
die van ANTONINUS en FAUSTlNf.,
FAUSTJNp.. tegenwoordig de kerk nn
V:111 N.
Lorenzo in i11iranda;
klirand'l" de kostuare tempel van ApOLLO, door AI~GWS
Tl\!S
T1\1s midden in het Pa!atium van wit marmer gebouwd, om daarin
de SibiIlynfche boeken te bewaren; bevattende, behalve vele kostbaar.
heden, eene fraaije boekerij, en dienende voor de dichters tot eene verzamelplaats, waarin zij hunne werken voorlazen: vOOrtS
voorts de
tempel van alle keizers (TemptUIn
(Temptum Caefarum), welke met hunne gezamenlijke beeldzuilen pronkte; die der Dioscuren op het forum R01ntlRomaflU1lZ,
flum, onder den Palatijn[chcn
Palatijn[chen berg, die ter eere van de beide jongelingen geflicht werd, welke in den !lag,
tlag, aan het meer Regi/hls, op de
Romeinen de zege bevochten, en men voor CilSTOR en POLLUX hield;
de tcm~el
tem~el der godin Se JA , onder genoemden berg, welke SERVIUS
TULLUS liet bouwen, doch NElw
NERO bij zijn
zUn gouden paleis trok, en
met door[chijnend Capadocisch marmer deed bekleeden ; de Verbondstempel , onder den naam van Temp!l!1n
Temp!mn Dimzae
Dial1ae COIlZ1ltune
commune bekend, op
den Avemijnfchen berg; de tempel van JANUS, op het Tiber-eiland,
ge!lacht van FLAeen der fchoonfl:e van het oude Rome; die van het gellacht
VlUS , waarin DOMITIAAN begraven ligt, en nog tegenwoordig op de
Piazza Roma/1rt
Roma/1a voor handen is; de tempel van IIERKuLEs
HERRULES eu
en der ZangPlazztl
godinnen, door M. FULVlUS Nobilior geflicht; de tempel der Eef" en deugd,
(loor
(laar M. MARCELLUS gebouwd; die van JUPITER Stator , aan de afhelling van den Palatijn!chcll berg; van
v:tn JUl'ITER Toma/iS,
Tomam, door AuGUSTUS met veel pracht op den
dcn Kapitolijnichen
KapitolUnichen berg geflicht; van
vau
JUPITER Lycaonius, een fraai gebouw op het liber
Tibcr eiland; twee tempels van ISI~ en SERAPIS
SERAPJS ; de tempel van JUNO lIfolicta,
lIJolieta, op den burg
van laatstgenoemden berg; die van Libertas, door GRACClJUS gebouwd,
cn
en ASINlUii he::G:eld,
herG:eld, die in zijn Atrium de eerfle
eerfl:e openbare boekerij
aanlegde; die van MARS aan de Oostzijde van den Appifchen weg,
waarin de [en~at aan de veldheeren, die om de eer van den triumf
verzochten, gehoor verleende, en op welks pllinhoopen de kerk de/Ic
Pa/me
pa/mc fraat;
i1:aat; de tcmpei
temp ei van MARS Ultor, door AVGtJSTUS met veel
pracht gebouwd; die van lVIINERVA , door D031ITLV.N
DO~IITLV.N op het forztm
forum
van Nerva geîticht; een ander, aan dezelfde godin toegewijd, door
IVJarsveld gebouwd, doch door AUGUSTUS met
POMPEJUS op het lYlarsve!d
erts overtrokken; de tempel des Yredes,
J7redes, een der fchooni1e en rijkfie
van Rome, door VESPASlilNUS
VesPAslilNUS op de Yia
J7ia Sac,"a
Sacra gefl:ichr,
gei1ichr, en die de
[chatten van den Jeruzalemfchel1 tempel, eene fi"aaije
fi"aaUe boekerij cn
en veIe l1ndere
llndere kostbaarheden bevattede, doch onder COi\!!\IOD17S
CO;l!!\IOD17S in éénen
c!énen
nacht afbrandde; de tempel der godin SAWS;
SALUS; die van SATURNUS,
door den jongen T ARQUlNlUS gebou wd, en ',velke 118dcrband
naderhand de fchatkamer en bewaarplaats der Archiven van Rome
Romc wcrd;
werd; de tempel der
Zon, door AURELIANUS gefiicht, en waarvan nog de bouwvallen voorvoor.
handen zijn; ver[cheidene tempels van VENUS, en inzonderheid
jnzonderheid
handcn
de prachtige van VENUS Gmitrix, en van VENUS en ROThIA, welke
!aatl1c
!aatl1e door H,"DRlflNUS, volgens zijne:
zijne eigene gemaakte teckening, gebouwd
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bouwd werd, cn
en eindelijk de tempel van VESTA, een der belang.
oudfle, door NUMA:
NUMA' gefiieht,
ge!1icht, en waarin de heiligdommen
rijkile en oudUe,
rijklle
van den fraat,
be.
ftaar, het Palladium, het heilig vuur, en meer anderen beo
waard werden.
Bome noemen wij alOnder de eigenlijke paleizen van het oude Rome
leen het keizerlijke, als het voornaamfre
voornaamfte , hetwelk door AUCUSTUS
op den Kapitolijllfchen
KapitolUnrchen berg gebouwd werd. Het was met het front
frollt
naaf de na Sacra
Sacl"tJ gekeerd, en rondom met eiken beplant; terwijl in
llaar
deszelfs omtrek de tempel van VESTA, en de nog veel voortreffelijker van ApOLLO, dien AUGUSTUS tot eenen hoofdtempel van Rome
verheffen, gelegen was. Het werd onder de volgende keizers
wilde verhelfen,
meer uitgebreid en verfraaid, onder NERO in de aseh
asch gelegd; docll
doeh
onder dezen weder herbouwd, die het dermate vergrootte, dat het
niet alleen
a!leen den geheelen
geheelcn Palatijnfchen berg.
berg, maar ook de vlakten ms.
LUSfehen dezen, den Coelifehen
Coelifchen en den Esquilijnfehen
Esquilijnfchen berg, ja zelfs een
gedeelte van den laati1:en
laatil:en befloeg. Bovedien was
waS het met edele ge~
ge.
i1:eenten,
ileenten, goud, zilver, i1:andbeelden,
il:andbeelden, fehilderijen
fchilderijen en allerlei kostbaar_
kostbaar.
beden zoo rijkelijk verfierd,
verlierd, dat het teregt den naam vall
van Domus
Domu$ autlUrea droeg,
droeg. en werd naderhand nog door VESPASIANUS
VESPASIANU! en TITUS aan_
aan.
merkelijk vergroot. Onder ConmODUS
CO~IMODUS verbrandde een groot gedeelte van hetzelve; doeh
doch het werd naderhand weder herbouwd, totdat
eindelijk dit verbazend gebouw onder zjjnen
zijnen eigen last bezweek.
Thans i1:aan
il:aan op deszelfs plaats het FlIl'nezisch
Farnezisch paleis met deszelfs tui.
nen, benevens de nI/a
Onder de fehouwburgen
nl/a Spt/da.
Spada. fchouwburgen waren
die van POMPEJl"S,
de voornaam·
POMPEJCS, CORNELIUS
CORNELlUS BALBUS en MARCELLUS de
voornaamfee.
fte. POMl'EJUS
POl\TPEjUS bouwde den zijnen
zUnen na zijne terugkomst uit Grieken.
Griekenland, en verfierde
verlierde denzelven
delJZelven met de voornaami1:e
voornaamI1:e en beroemdi1:e
beroemdil:e
I-lij werd eerst onder CALIGULA voltooid,
itandbeelden. Hij
Griekfche flandbeelden.
en kOl.1de 40,000
4°,000 menfehen
mellfchell bevatten: men ziet er nog heden eenige
ecnige
weinige overblijffels van bij het paleis Urfini.
Utfini. De fchouwburg
fehouwburg van
BALBUS
BAJ,BUS i10nd
fiond op het 1I1ars)'e!d,
lI'lars~'e!d, en die van lVIARCELLUS
MARCELLUS werd door
AUGUSTUS, tcr eere van zijnen neef MARCELLUS
gefiieht, en
lVIARCELLUS gefticht,
cn door
VESPASIANUS vernieuwd: dezelve kon 22,000 mcnfchen
mcnfelJen bevatten.
bevatten,
Cn
en er zijn nog fraaije bouwvallen van voorhanden. - Ook vond men
amphicheaters, waaronder dat van TITUS
in Rome eene menigte van amphitheaters,
VESI'ASIANUS (zie hiervan onder COLISEUM) het merkwaardigfte was.
VESPASIANUS
Ook de Circus Maximus van CARACALLA (zie: CIRCUS) was zeer
meer andere Circi,
CirG'i, waaronder de Cirberoemd. Bovendien had men llleer
AGONALIs, de Circl/S
Circus AURELlUS,
AURELIUS, de Circus FLAiVlINHJS,
FLAMINIUS, op welcus AGON1\Lls,
wel·
l{er puinhoopen teger.woordig de kerk St. Catarina de Ftmari
Funari en het
,• ker
Maflii [taan;
ftaan; de Circus van Flora, op den regenwoordigen
tegenwoordigen
paleis 1l1aflii
Grimfl11fJ, waar de taUoaze
tallooze Floralien gehouden werden, en
cn
piazza Grimf!11(J,
e111delijk
elndelijk de Cirws
Circus van NERO, in de nabijheid van de tegenwoordige
Circus van SALUSTIUS, waarvan bij de Col·
Col.
Pieterskerk , benevens de CirCliS
lijnCche
overblijft"cls te zien zijn.
z~in. Zonder 011S
ons hier met de
lijnfche poort nog overblijf(cls
iV,7!:madJic'/J
LV.7!1l1lachic1J op te honden
honden)1 w~arvatl
waarvan wij in c~n
een afzonderlijk art. ge.
fpro.
fpro·
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fproken hebben, melden wij verclers,
verders , dat Rome almede vele Portici
Portki
(gaanderijen op pilaren) had, waarvan deze de voornaamlle
voornamnlle zjjn:
zijn: de
Porticus ArgollatttarulIJ,
ArgOllfltttarull/, ook lVeptuni,
Neptuni, dgrippae
/1grippa~ of Vip[anii
f/ip[anii genoemd;
genoemè;
de prachtige Porticus der EUROPA; die van Ilecatonflylon,
HecatolJfly!on, naar zijzij~
ne honderd zuilen aldus genoemd; die van LrvLA,
LIVIA, door AUGUSTUS
gebouwd, doch door NERO vernield; die van lVlETELLUS
ME.TELLUS Milliaren_
Mi/Haren.
[is,
fis, de duizendzuilige, waarvan nog [poren
fporen in den tuin van den herher.
tog MUT! te vinden zijn, en van OCTAVIA, door AUGUSTUS ge.
bouwd; voorts de Porticus Po/ac,
Po/ae, door M. VIPSANIUS AGRIPPA ge.
fiicht; die van POMPEJUS , naar zijne zuilen ook de Corinthifche genoemd, en eindelijk die der Zon (P. SoNs), welke AURELIANUS liet
bouwen. Onder de Bafilica (zie aldaar) was dat gebouw, aan
de Noordzijde van het Forum Romal1um,
Romailum, door PAULUS AEMILIUS
geflicht, en naar hem genoemd,
genotmd, het fraaill:e;
fraaif1:e; ook de prachtige Bafi/ica
lica JuNa, aan de Zuidzijde van gemelde forum door }ULIUS
JULIUS CAESAR gebouwd, was, onder anderen, mede opmerkenswaardig, zoo
ais ook de Ba!ilica
Bafilica Por/ia,
Portia, die de oudae
oudl1e was, en door CATO CmCm.
[oritJus
foritJus gefl:icht
gellicht werd.
Het getal van openbare baden in het oude Rome, die meestal naar
uitgefl:rekte
uitgell:rekte paleizen geleken, en ongemeen prachtig waren, was zeer
groot. Sommigen bepalen het op M
22 warme en 856 koude, behal.
ve nog 880 afzonderlijke baden. MAECENAS.
MAECENAS, en na hem AGRIPPA,
legden de eerlle
eerfl:e openbare baden aan, die echter later door die van
CARACCALLA,
CJlRACCALLA, en deze wederom door die van DWCLETIAAN,
DIOCLETIAAN, waarvan nog overblijffels voorhanden zijn,
z~in, overtroffen werden. Ook
was Rome rijk in prachtige tuinen, waaronder die van LUCULLUS.
LUCULLUS,
ASINJUs
ASINIUS POLLlO,
POLLIO, JULlUS
JULIUS CAESAR, l\1AECENAS
MAECENAS He!iogabalus
Heliogaha!lIs en anan·
dere de voornaaml1:e
voornaamf1:e waren,
w~ren, en niet
nict minder in triumfbogen,
trium[bogen. waaron.
~~r,
9~r die van KONSTANTl]N,
KONSTANTlJN, waarvan nog overblijffels zijn; van DRU
DRV.
..
~s op den Appifchen
Appi[chen weg; van GALLIWUS,
GALL;ENUS, en
:4ius
cn de nog wel bewaard
SE VERUS en TnTs,
TlTvs, de meest beroemde
,'geblevene
geblevene trilllufbogen
triLllufbogen van SEVERUS
zijn. Onder de eerzuilen was de Trojaanfche de fchoonfl:e:
fchoonlle: zij
heeft eene hoogte van 1I 18
I 8 voet. en is nog in wezen; doch draagt,
in plaats van de beeldzuil des keizers, thans het metalen ihndbeeld
fiand[)eeld
van den heiligen PETRUS, van '23
23 voet hoog, hetgeen SIXTUS V er
op liet zetten. De basre!iefs
basrelicfs verbeelden de daden van TRAJANUS
TRhJANUS,,
en bevatten omtrent '25,00
25,00 halve en geheele menfchelijke
menCchelijke gedaanten.
!:O. en onder de
- Onder de waterleidingen van Rome telde men !:o,
]/ilau/oleulJt van
VUIl AUGUSTUS, en
cn van SEPTli\IUS
SEPTIMUS
praalgraven waren het J1tlaufolettm
Vents de prachtigf1:e.
l/èrus
prachtigfl:e. - Wij zouden deze ilaauwe fchets
rcIJets van het
oude, wereldbeheerfchend, Rome Ilog
nog merkelijk kunnen
kUllnen uitbreiden,
al llonden
l1:onden wij
wU l1echts
fleclm alleen bij die gedenkfillkken
gedenkfll1kken mi,
f1iI, waarvan nog
heden
hedei1 overblijffels voorhanden zijn; doch onze fchets van eene fl:ad,
llad,
zoo vol V:l11
nn allerlei prachtige, bijzom~2rc
bijzoEC;;::;'C gebouwen, eu
en kunstfchatkunstfcIJatten na
van ~;llerlei
~,llerlei a~rd,
aard, zou dan nog, bij ons bepaald
bepar.ld bellek,
ber1:ek, zeer ge.
teil
br-::l:ki,; blijven,
blijve!l, Wij g'l.nn
gnan de:'hnlve
cierh~lv~ over tot eene
ccne korte bcfcbrijving
bef"chrijlling
èrekki;;

vila
vua
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van het nieuwe Rome, hetgeen geelIe mindere belangflelling
belang!lelling
verdienc.
vcrdienc.
Het tegenwoordige Rome, de hooCdflad van
vnn dcn Kerkelij ken (laat,
aant,
de zetelplaats van den paus, en nog tegenwoordig die der kunsten.
bevat thans eenen omvang van 13
[3 Imliaanrehe
ltaliaanrche mijlen, en, volgens
de telling van 1823, 36,~69 zielen (behalve 7,000
7,000 Joden) onder
welk getal zich :J7 bisfChnppen, 1393 priesters, 1565 monniken,
en 1370 nonnen bevinden; wordende hetz~lve
hetzelve door den Tiber in
twee deelen verdeeld. De kerken, paleizen, pleinen, fonteinen,
waterleidingen, oudheden, bouwvallen enz. - alles kenmerkt nog
hare vorige pracht en luister. Wij bepalen ons flechts
fIechts tot de merk·
waardig!1e gedenkfrllkken.
gedenkallkken.
Onder de Kerken noemen wij, in de eer!1e
eeril:e plaats, de bewonderensrchoonil:e gebouw der geheele wereld.
waardige Pieterskerk, welligt het rchoonl1:e
Meer dan eene eeuw werd er aan hare gel1eele bouwing befleed,
bcfleed, en
45 millioen RomeinCche
Romeil1{che daalders werden er aan te koste gelegd; terwijl
de kUllst(1ukken, welken zij bevat, boveu
boven alle verbeelding voortretfcl\jk
voortreffelijk
zijn. Hare lengte van binnen bedraagt 575, en hare geheele hoogte 142
14z
Parijf.
Parijr. voeten. Doven het fchip
rchip der kerk verheft zich, behalve de zij.
koepels, de hoofdkoepel, ter hoogte van 622
6zz palmen, ruim genoeg, om
15
IS perfonen
per[onen gemakkelijk te kunnen plaatren, en op eene kolonnade
rllsccnde.
{bUL het groot altaar, dat
rustende. Midden onder dezcn
dezen hoofdkoepel fraal
90 voet hoog is, door 4 gedraaide kolommen, van gemengde bouworde,
en verguld metaal, ~cdragen
gedragen wordt,
warde, en rondom hetlvelk
hetwelk dag en nacht
meer dan 100
100 lampeu
lampen oralldcll. Op den achtergrond van het rchip
[chip
Haar den predikiloel,
predikftoel, die langs 2z trappen van Porvan dezen tempel fraac
phyr[teen beklommen wordt. De geheele vloer van het gebouw, de
muren, pilaren, kapellen, trappen en !lisfen ZVn overal met het keu~
rigst marmer, van de
dl! ondcrCcileidendrtc
ondcrCcileidendfte [oorten, bekleed, en het is alleen
het gewelf, dat geimkadoord,
verÎlerd
geitukadoord, doch bovendien mee mozaïk verfierd
is. Rondo1l1
Rondom in de k~rk ziet men cene menigte kapellen, en nog
een grooter getal al:arell,
1112t mozJïke, of met de uit1l111iluinllnilaltaren, die of met
telldfte
tendfte rcIliiderij~ll
rclJiiderij en iiJ
in olieverw ;n"o:l!éCll;
pronken; gelijk
geiij k men
llj(;ll ook van alle kankan.
ten eene menigte rrandbee1dcll
fr~lJdbeeldcl1 en voortr;;JT"lijke
voortr;;JT"lijk;; praalgraven aan·
aantreft. De altaren prijken met
mee zuilen va:l het kos,baarst
kostbaarst marmer, van
giatlo-antico,
gial/o-antico, zwart Oostersch graniet, Nero a;ztü"o,
antico, Porta
Pol'ta .!fUIk.
jàlltll
marmor , groen en witachtig CI/J
Ct/! ollin 0 , aschgraauw
aschgraaulV Eigio-antico,
fligio-antico, J7el"M
YerM
de antico, donker graauwe Bardiglio,
flard/glio, en geel Oosters
eh albast, die
Oostcl'sch
meest alle van onder de pninboopen
pninlloopen zUn
zUu gedolv2iJ.
gedolv2u. Naast de St. Pic~
Pie~
Iers-kerk
ters-kerk zUn
ziJn die vall
val! St. Jo/zmllJis van Latera;J,
Later/Zn, en de SaJlta
S/Znta 1J1arit1
lJfaria
1I1aggiore de fraaifr.c.
[raaifr.e. De cerfte
eerfte werd door KONSTANTlNVS dm
Grooten
Gl'ooten geCticht;
gerticht; is de p1rochie
parochie van dell paus, die in dezelve tot
toe
bisrchop
bisfchop van Romt:
Rome gekroond wordt, en noemc zich: O:/lIli!l:/t
OmNium urbis
et orbis e:'C!c/i"armlz
e:'C!c/iarmiz mater ct
et &",lPUt.
&',lPllt. Th'
1:v1en
Ten ziet er in vcrCchcidene
verfchcidene zlli~
zlJi~
!en van
vnn graniet, Verde
VC1"dcantico
antico en verguld brolls. De bouworde is vau
vaJl
A. GALlLUJ, CD
en hlèt
het altaar·lèhildcrCrnk
altaar·lèhildcr[mk vnn mozaik, door Gumo
Gtllno
vcr,~
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lIet fchip vnn
van de kerk vnn
van St. :Maria
JYfaria Ml1ggiorc
Maggiorc worde
door
duor 40 ]onifche
jonifche zuilen, van Grieksch marmer, gedragen, die
[!:mp!:l van JUNO
JUNO
LUCll"A genomen
LUCll"A
zij
zijn;
II ; tel'wij
t!:l'wijlI
cenen rempel
uit eenen
de zoldering met
Ill!:t het
hN beste
bestl: goud uit Peru
Pent verguld werd. De
kerk van LAliReNclUs
LAURENClüS bevat zeldzame
z'~ldzaml: gedenkrtukkell
gedenkftukken der oudbeid
oudheid,)
Picd;-o in Fiilco!a
fl'lJcola pïi):t
prij!ct met het o<?roc11lcie
b~roern(ie [cancibeeld
fcuncibeeld
en die van St. PiedFo
van l\1ozE.s,
MOZES, door JU. ANGELO
A"'GELO vervaardigd. De grootfle
grootfte kerk van
Rome, naast die van St. Peter, is de Ba/iJicft
JJafïliccz di S. Paolo [uori
fi:ori de!.
de!..
te
Ie 11l1lra,
1JIura, op den weg llaar
naar Osti!!.
Osti:l. Zij
ZU is merkwaal'llig
merkwaardig wegens hare
oudheid, well;:e
welke tOt
toe op
up TllEODOSHJS
TIJEODOSIUS opkliim,
opklilm, en bevat ccne
e~lle menigte
kosebaar 111ar111l:r,
marmer, oudl:
oude deuren
dl:llfl:n van
prachtigl:
prachtige zuilen, mozaïken, kostbaar
brons, de
dl: afbeeldfels
afbl:eldfels van alle puu[en
paufen enz.
I:I1Z. In de
dl: St. /lgncs-kerk,
Agncs.kerk, ltoor
lIüor
RINALDI begonnen, en
BARRO}IlNO voltooid, en inzonderheid
I:n door 13ARRO:\lJNO
mee
nil:uw bel:ldhouw
Porta pi.'l,
pi.'1,
met nieuw
beeldhouw--werk
werk verÎ1erd,
verfierd, ziet men voor de Portcl
onder vele fraaije zuilen, 4 van porphier, die het hoog.altaar
hoog-altaar fchra ..
gen, en als de fchoonl1e
fchoon{(e van geheel Rome befchouwd worden;
worMn; in
vinde me!l
me!1 het borstbeeld
borstbeel,f van ]EZUS,
JEZUS, door lVI.
M. AN ~
eene kleine kapel vindt
GELO, dat voor een waar meesteriluk
GELO,
mel:srerfll1k gel:ouden
gellOudcn wordt; in
iu de /luAugustiJner-kerk
gustijner-kerk bewondert men een fraBi
fl"<lai beeld van RAPHl\ëL,
RAPHAëL, den pro
plIeet
L1N.
pheet JEZiUi\S
JEZil.IAS verbeeldende, benevens eeue
ecue lI,'/I1e/paart
JIcme!l'tlllrt van L,'N.
klooster bezit eenc
eene aanzienlijke bo~kerij
FRANCHI. Het kloo"er
boekerij,, onder den
naam
l1aam van /lllgelika
Ange!ika be.;:end,
be,;:cnd, welke door die
dil: van den kardiuaal PUS51OPtJSSIO~
NEl vermeerderd is. Behalve
Bellalvl: de reeds
r"cds genoemde kerken verdienen,
wegens hare fraaije
dè kunstl1ukken,
kunst{(ukken, die
dil: zij bevatten,
fraaijl: bouworde,
bouwordl:, en di:!
eene
eenl: bijzondere
bUzondere opmerking die van St. Ignatius,
Iglll1tius, St. Ced/ja,
Ceci/ia, St.
!Jr.
Anc/rea del/a Ba/Je,
Bolle, St. /I/lr/rea
A/!r/rea del Noviziato,
NOJlÎziato, het Pantheon, de
Rotunda genoemd, en vele nnderen,
anderen, met welker el:nvoudige
eenvoudige optellling
wij ons hier
m0eten vergenoegen,
bier m'oeten
vQrgcnoegell, daar alle
aIlI: kerken
hrken van Rome, 343 in
getal, zoo vele merkwaardigheden van kunst
kllnst of oudheid bevatten, dat
een geheel boekdeel voor derzelver befchtijving
befclllijving ni<:t
llÜ~t genoegzaam
zou
zon zijn.
Wij gaan derhalve
derhalvl: tot de
dl: openbare paleizen
paleizl:n over, onder welken het
Fatikaan, eeu zeer groot
grom gebouw, het voornaaml1e
voornaamfte is, en waarin de
grootil:1: nieukostbaar{(e
gedcnkftukken der oudheid, en de werken der grootlle
kostbaarl1e gedenkllukken
het lJ1ufeum
JI;Jufeum
were meesters bewaard worden. Men vindt in hetzelve her
pro Clementinum,
Clementimlln, door CLEMENS XIV opgcrigt, en door PlUS V
VII uit.
gebreid, en de beroemde Vatikaanfche
VarikaanlChe boekerij,
boekerU, welke .1°,000
.1°,000 boek.
boek40,()()O handfehriften,
hand[chriften, bevat. De door de FrmzFralzdeelen, waaronder 4°,0::10
[chen weggevoerde fchatten zijn weder terug gekomen; doch da:lr[eken
d~ar
tegen
regen is de Heide/bergfde
Heidelbergfche boekerij door den pans
pUllS weder terug gegeCchildcrHukken van het Vatlban
Vatiban verdienen inzonderOuder de fchildcrilukken
ven. Onder
dil: en fresco VDI1
v~n I'
l'.APIIAiir,
..~PHAëL de hoogilc
hoogllc bewonderilli:';;
bewondering;; zoo :lIs
:!!s in
heid die
de Sixtij1Jfclze
Slxtv"nfc/ze kapel het laatfle
lal1tjle Oordeel vun
van I\'1I
rvJICllEL
Cll El, ANGELG.
ANGELO. lh:c
Het
J1Iolide
lJ;Iollde Ca)'al!o,
('(l)'al/o, of Quirillartlfclze
Q/tirillaalfche paleis, met zijne uitgebreide, fraaije
ti"aaijl!
gewon I: verblijf der paufcl1'
pnufel1;
tuinen, en overheerlijk lJitzigt,
uitzigt, is het gewone
het Lateraanfi:ize,
Lateral1i1fi:hc, door den
UI:I1 bero(:mden
beroemden FOi\TANA, onder SIXTlls V.
ALGEMEeN WOORDENB. VI.
ALGE:.mCN
K
K
op
v~rvaardigd.
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DVe ..
op nieuw herbouwd, is federt 1693 een armenhuis. Voor het ove
rige vindt men onder de merkwaardigfie epenbare
rigc
openbare gebouwen het paAposto/ifc/te kanzelarij , dat der COI1[ervntoren,
leis der Apostolifc/ze
CrJ11!et"vntoren, van St. MARcus, het akademie gebouw, en meer anderen. Onder de bijzondere
paleizen is het Barbarinifche, door BERNINI
BE-RNJNI in eenen fraaijen !1iJl
fHJl
gebouwd, het grootf1:e. Het pronkt met de fchoonfie
fchoonf1:e fiukken van
CARAVAGGIO van CrotOl1tl,
erotolla, en anderen, en bevat de uitmumendi1:e
CARAVAGGIO
uitmuntelldO:e
werken van beeldhouwkunst, benevens eene aanzienlijke boekerij,
gei1:eenten en medailles. Het palei$
een kabinet van bronfen , edele gefl:eenten
BORG HESE , door BRAMANTI
BRAMANTJ gebouwd, is zeer uitgeflrekt en van eeDORGHESE,
Ile
ne fraaije bouworde. Men vindt in hetzelve eene talrijke verzamefchiIderijen, zeldzame beeldhouw.
bceldhomv- werken, kostbare tafels,
tafels"
ling van fchilderijen,
en verder huisgereedfchap,
hllisgel'cedfchap, van rood porphier, geàloemd
gebloemd albast enz.
De bovenzaal is onvergelijkelijk fchoon, en verfierd met de groote
landfcha1"pen van VERNET.
VE-RNET. Her paleis van ALnANI,
AL13ANJ, welks ligging allerlandfchappen
aangenaamst is, bezjt
bezit eene aanzienlijke boekerij, een groot aantal
fchilclerfiukken van CARACCI, POLlDORO, LANFRANCHI, SPANG NOfchilrlerfiukken
NOLETTO, CICNANI en anderen; dat van ALFIERI, in eene eenvoudige
bouworde, bevat een aantal zeldzame handfchriften, medailles,
en.,;. In het paleisCor.oNNA
mede ·eene rijke
fchilderijen ene.
paleisCoLONNA vindt men medeeene
veri':ameling
fchi1derf1:ukken van de eerfie meesters. De galleverzameling van fchilderil:ukken
rU,
r~j, inzonderheid, behoort onder de eerfie
eerf1:e van Europa, en .in
~n den
tuin ziet men de bouwvallen
bou\Vvallen van de baden van KONSTANTJ]N,
KODISTANTJ]N, en
fc110011~
van den tempel der Zon. Het paleis ALDOBRANDINI bezit het fchoonfie gedenkiluk der oude fchilderkunst
fchilderkunst,, namelijk,
Aldobrandini[cke
fte
namelUk , de Aldobrandini!de
fresctJ, en waarvan de teekening de hoogtle
hooglle
bruiloft, in overheerlijk frescrJ,
bewondering verdient; terwW dat van F ARNESE
ARNESE,, naar de teekening
teekenil1g
fchoonheid als kunstCchatkUllstrchat.
van SANGAf.LO voltooid, zoowel door zijne fchoonheidals
ten beroemd is. CARACCI en DO;\IINICHlNO
DOilHNICHlNO hebben door hunne fres~
cG-[childerûukken, waarmede de galerij pronkt, hunne namen vereeu_
c@-fchilderfrukken,
wigd. Behalve de opgenoemde bezit Rome nog verfcheiden andere
afzonderlijke paleizen, als: van C,\RSINI,
CARSINI. GruSTINIANI,
PAMGIUSTINIANI, SPADA,
SP,~DA, P
AM·
HL!,
FJLI, CHlGr,
CHIGI, MATTEr
MATTEI enz. welke allen voorden
voor .den liefhebber van
oudheid en kunst eenen ruimen voorraad van befchouwing en bewondering aanbieden; gelijk ook in de nabijheid der fiad een groot
aantal landhuizen (J7illas)
(J7tl1as) gevonden worden, die in rijkdom :tall
aall
kunstfchatten uitmunten.
uitmnnten. Van het KapitooI
Kapitoot hebben wij in een
eeu
artikel gefproken, waarnaar wij .derhalve den lezer
afzonderlijk artikd
verwijzen.
hoofdûerade.n van de pleinen van RoDe Fonteinen maken een der hoofdûeraden
me uit. Die op de Piazza Ravona is de prachtigfie,
prachtigO:e, en met 4 ko·
losfale ilandbcelden voorzien, de 44- hoofdrivieren der wereld voorilelfontein del Termino
Termin() is met 3 reliefs, welke MOZES, die
lende. De fomein
water uit de rots flaat, vertoont, en met zUn
zijn kolosh1al
kolosG'l.al fiandbeeld,
en
cn ~ Eg-yptifche
EC-ypti[che leeuwen van bafalt
baralt vCrfierd,
verfierd, terwijl die van Trevi on.
Enge!cnbrug (voorheen
gemeen prachtig is. Onder de bruggen is de E/lgelcnbrug
.p01lS
.pOIiS
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/Je/ius).
de/ius). 300 voet lang, en onder de poorten de Porto
Porta del
de! PoPo.
F/aminia) de voornnnmlle.
voornaamlle. Onder de oude gedenkl111kgedenkfluk.
polo (porta F/omÎl1Îa)
ken, die nog geheel of gedceltelU
gedeeltel~i k voorhandcJl
voorhnndcn zijn, bebooren inpa11thc01Z, het Colifi'ui7t,
Colifcui7t, dc
de kolommen van TRAJAzonderheid het Ponthemz,
NVS;
NUS ; van ANTONIA;-,,1;
ANTONltd'IA; het amphiteaccr van VESPASJ,\NUS
VESPAS1ANUS ; het Mau~
foleum
[oleum van IL~DRIANUS ; (tegenwoordig den E;zr;e!cnburr;)
E;zge!enburg) het ManMau.
foleum
[oleum van AUGUSTUS; de triumfbogen van SEVERUS, TITUS, KONSTANTIJN,
STANTljN, }.\NUS,
JANUS, NERO, DRUSUS; de bouwv~lIcn
bouwvallen van den tempel
St/,tor, JUPITER Tondus
T01Ulus,, van Concordia,
COllcordia, van Sol en
van JUPITER St"tor,
Luwt,
LU1Ia, van ROMULUS, ROll1ULUS en REiVlUs, van PALL~S, van Fo:·Fortuna J/irifis, van Fortuna JVuliebris,
jflulicbris, van J7irtus, B.1CCflUS,
B.1CCHUS, VEnA,
overbJijffels van de baden
lVIINERVA Medica, VENUS en CUPIDO; de overblijffels
van DIOCLETIANUS, van CARACALLA en T!Tus,
T!TUS, eJl
en van vele anderen;
'voort,
'voorts de bouwvallen van den fchouwbllrg
fchouwburg van POilIPEJUS, bij de
Curia POlllpeji, waar CAESAR vermoord werd, benevens die van
vnn
MARCELLUS ; de puinhoop
pllinhoopen
en van het oude Forum (thans het
Ca17lpo
Campo J7actino); de overblijffels van den grooten
grootell Circus, van dien
hostili.'l.•
van C,\RACALLA, van het huis van C[CERO, van de Curia hostilia
van de tropheën van lVIARIl.;s,
lVIARIl.;S, van de PorticlIs
Portims van PlfILIPPUS en
()CTAVIU~,
()CT.WIU~, van het landhuis van I\1Ec8NAs,
l\IEC8NAs, en de Claudiaanfche
Claudiaunfche waterleidill~; wijders de grafzuilen van de Arunzifc!Je
Arunzjfche familie, der Scr·
terleidin~;
pro's,
PIO'S, van l\'fETELLuS,
l\'fETELLUS, de gevangenis van JUGURTHA, en de nog in haar
CAJllS CEnws, naast
nuast welke de Protesgeheel bewnarde grafzuil van CAJlr<,
tanten begraven worden; de door 'L\RQUlNIUS
TARQUlNIUS gebouwde Cloaca 1I1a.
lila.
xima enz.
Rome bezit
bezie verCcheidenc
verl'chcidene inrjgtingcn
inrigtingen ter bevordering van wetenfchap
weten[chap
en kunst. Het hoof2.kollegie van de univerfitei
univeditei t. de/Ia
della fapien.za, is een prachtig gebouw, waarin 38 IIoogleerarell
Hoogleernren in de godgeleerdheid, 6 in de regten
regtcn,, R
8 in de geneeskunde, 5 in de wUsbegeerte, II
in de fraaij
franij e weten[chappen,
wetenfchappen, en 4 in de Griekfche, Hebreeuwfche J
SyriCche
Syril'che en Arabi[che
Arnbifèhe talen onderwijs geven. Van andere kollegies.
wetenfchappelijk en taalonderwijs, is inzonderheid merkwaardig
voor weten[chappelijk
het Collegium dc
de l'ropogmldo
Propagando [Me,
firlc, met eene aanzienli;ke boekerij,
waarin de fchrifcen van 30 verfchillcnde oude en nieuwe talen ge.
vonden worden, en waarbU eene bezienswa:1rdige boekdrukkerij
boekdrukkerU behoort; voortS het Collegium
Co!legiumJVl/zarenum,
jVl/za;-emmt, het Collegium Clemel2timl11t
Clementimmt
en het Collegium
CoJ!egit!11t ROmOl1l!lJl;
ROmal1l!lJl; verCcheidcne
verfcheidenc inrigtingen, voor het on..
,derwijs in de Ooster[che
Oosterfèhe talen; het IIongaarfche
Hongaarfche cn
en Duitrche kolle.
gic
gie enz. Onder de akademicn
akademicl1 en gelecrde genootCchappen
genootfchappen zijn
Romeinfche geCchiedenis,
gefchiedenis, aardrijkskunde, kerkelijke gefchie..
die der RomeinCche
denis, Arkadiers enz. de voornnaml1e;
voornaamlle ; terwUI
terwUl onder de akademicn
akademien der
kunsten voornamelijk behoort die der fcflilderkunsr
fcflilderkunst vun
van den heiligen
LUCAS.
LUCAS, waar fchilders, b.ouwmeesters, en plaatfiJijders,
plaatfilijders, llit alle na.
tien, hUlJne
hunne talenten kunnen
kunncn ontwikkelen, en,
cn, zonder onderCcheid
onderfcheid
godsdicnst, naar den prijs dingen. Onder de fchollWburfcholl\vburvan godsdienst,
gen bekleedcn
bekleeden die V:lIl
van ALWEI{T!
ALWEIU'r ell
elI ARGEJ\'TIJ\'.1,
ARGEJ\'TI:'i.1, waarin hcroï];:c
hcroï];:e zang1\: z
1 e..
K
fi1È)e
pOllS
p011S

143

ROMElNSClIE
ROMEINSClIE

GESCHIEDENIS.

fpclen
fpelen cn
CI1 bnlletten
balletten gegeven worden, den
dcn eer/len
ecrfl:en rang; hierop volgen
volgcn
del/a Balie en di Capranica, voor komifche zangde fchouwburgen tM/a
en blij., en ook fomtijds
fOffitijds voor treurfpclen,
rreurfpelen, en eindelijk die van LaPace en Ltl
La Palla cord,.,
corr!17" waarin zang- en kluchtfpeien
kluchtfpelen voor het
volk gegeven worden;
wordcn; doch worden deze fchouwburgen ilecllls
f1echtS eellen
nen korten tijd in het j~ar
jaar geopend.
Wij eindigen deze onze befchouwing van Rome met de volgende
gemengde r,anmerkingell.
ri~nmerkingell. De lucht is er van I-looiHooi- tot Wijnmaand
zeer ongezond, en de vreemdeling, inzonderheid, is er aan gevaarlijke koorr{cn
kooreCen blootgcfteld.
blootgcCteld. De, onder den naam van Sirocco beken.
de, Zllidewind
Zllidewilld verlamt de veerkracht der {pieren, zonder echter verder gevaarlijk te zijn. De teringziekte
teriogzickte is in Rome zeer kwaadaardig;
her gebruik van kleederen en huis.
terwijl zij zich niet alleen door het
r:wd, mnar
m3ar ook van woning, aan gezonden mededeelt, en zelfs door
r:Jad,
boeken kan worden voortgeplanr.
voortgeplant. Het water der ftad
frad is van
verfchilIende deugd: de fontein
fomein van Trevi
Trevj levert het gezondfte ; doch
baden van DIOCLETIMN
DroCLETIAAN en de fontein van Gianicolo
Gianico!o is
dat uit de badcn
l1echt geplaveid
fchadelijk, en wordt niet gedronken. De ftraten zijn flecht
en, zoo als ook de huizen en paleizen,
pnleizen, zeer morfig. De voor.
naamfte
naamftC wandelplaats is de Corfo, die van 22
22 tot 24 uur (men telt
in Rome, zoo als in meer fteden van Italië, de uren tot 24) met
voetgangers en rijtuigen bedekt is. De handel is er van weinig belang~
belangl>
en de voortbrengîels
voortbrengfels van nijverheid bepalen zich
Zieil flechts
l1echts tot reukwer.
reukwerken, pomade, galanterie-waren, kunstige bloemen,
bloemcn, afgietfeJs
afgietCels in gips
(van welke laatfte
laatCte geheeie
geheclc fabrijken voorhanden zijn), pater-nosters,
pater-nosrers,
reliquiën enz. De inwoners bezitten het tegenovergeCteld
tegenovergefteld karakter hunner voorvaderen; lust tot lediggang en fchouwfpelen, een
mengfel van trotschheid en ellende, een fijn gevoel voor kunst, met
ruwe zedeloosheid gepaard, maken
mnken er
cr de hoofdtrekl{en
hoofdtreklten van uit. ZU
Zij
zilchlen onder den ijzeren
züchten
~jzeren fchepter van
vnn domheid en onkunde, waarin
zij door abten en monniken gehouden worden. Bij
Dij iedere kerk, bij
elke kapel leest men in het Italiaullsch,
Italiaanseh, met groote letters: volle
l'olte af.
aflaat voor 4, 5 en 10 jaar.
jllor. Hierdoor laat zich het volk misleiden ~
dat nu de kerk liever heeft, dan zjjne
zijne werkplaats, en het bèdrog
bedrog
voor gemakkelijker houdt, dan de winst van eerlijkell
eerlijken arbeid; want
voor het eerüe
eerfte ontvangt
omvangt men volkomen kwijtfchelding, en de laatite
Iaatfte
verkrijgt men niet, dan
clan met moeite, welke men als de pest fchmvt.
fchuwt.
Van hier de menigte bedelaars in Rome, die fom
fomtijds
tijds zeer onbe.
fchaamd zijn, en voor welke men op geene plaats veilig is. - Zooveel van het tegenwoordige Rome, van welks gefteldbeid
gefteldheid en kunst0115 UKLANSKI, in zijn 2de deel der Brieye:z
Bl'ieve/l over
ovcr Polen
gewrochten 011S
enz. dm Kerkclij",('eJZ
/{erkclij,'lcll Staat
Sttlat en Napels, eene breedvoerige belchrijbefchrijving gegeven heeft,
heefc, waartoe wU
wij derhalve den lezer wijzen.
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GESCHIEDENIS. De gefchiedenis van Rome
bevat,
bevat. volgens haren
hHen aard, drie groote tijdvakken, namelijk: I.
r. (ht
dat ~•
WJUrill
cn 3. een keizerwJurill RO;lIc
ROilte ecn
een kOiiingrij:k;
kOiJilJgrijk; 2. eene
eClle republiek, en
rijk
)'dk
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1'V'k
ry'k was. In het
hct eerfte
ccrjlc ti./d1'ak,
tiid~'ak, loopende
Iaapcnde van de bouwing
bonwing der fiad
tOt
tot het jaar :245,
245, werd ROMULUS derzelver eerfte
eerl1e koning door verkiezing; maar zjjne
zijne en zijner opvolgeren
opvolgerell mugt
magt was zoo bepaald,
Romc toen reeds eigenlijk eene republiek was. Er beHoud
bcflond
dat Rome
eenen raad en erfelijken adel van Patriciel's
Patriciers ; tcrwUl
terwijl in volksvergaderingen de godsdienstige inrigtingen
inrigtingcn en burgerlijke inftellingen,
inftellingen. in
den naam van den raad en het Romeinfche
Romeill[che volk, werden vasegel1eld.
vasëge!leld.
ROIlWLUS, die den grond tot de volkplanting
ROMULUS,
volkplantillg legde, en het getal
vereclli~;ing
der burgers, door·
door de oprigting eener
cener wijkplaats en de verecnigillg
met een gedeelte der Sabi,jne/1,
Sabijnc/1. vermeerderde, regeerde van 1I tot
37; NUMA
Nu MA PO~IPILIUS,
POI\IPILIUS, de !1ichter
!lichter van den Romein[chen
Romeinrchen 11aatsHaatsgodsdienst, van 39 tot 82; TULLUS I-IOSTlLlUS,
I-IOSTILIUS, die Alba
A/ba overwon,
en den grond tot Rome's heerfchappij over Latiu1!l
Latium legde,
legde. van 82
tot 114;
I14; Aucus MARTlUS
MARTlUs , die de volkplanting en haven van Ostia
aanlegde, van 114
Il4 tot 138
J 38 ; TARQUINIUS PRIseus, die zich reeds met
de Etruskers kon meten, van 138 tOt
tot 17();
I7ó; SERVIUS TULLlUS , de
merkwaardig!le
Latijn~
merkwaardigfle van allen, die Rome aan het hoofd van het LatiJn*
fche verbond plaat!le,
plaatl1e, en het volk, Ilaar
naar ieders vermogen, in 6 klasklas.
fen verdeelde, waarop de gewigtig!l:e
Ccnfils en Co·
[en
gewigtigfle inrigtingen van Cen[us
mitia Centuriata
Ccnturiata gebouwd werden, van 176 tot 220, en eindelijk
T,1RQUINlUS
TMlQUINIUS SUPERllUS
SUPERBUS ,• van 2!20
2~0 tot 245. Deze laatll:e
la:1tf1:e koning, die
11aar
lJ:lar eene onhepaalde magt flreefäe,
11reefde, verbitterde door zijne dwingelan.
dij, volk en patricicl's
patl'icicrs dermate, dat hij verdreven werd.
werd, waarop men
j~aat,gcneldhcicl geheel ver509 jaar vóór onze tijdrekening Rome' s lbacsgc!l:eldheid
:mderde. (MCl1
(Jlifcn 'Vergelijke
hierbij de artikelen
artikcle1l ROMULUS, NUanderde.
vergeliJke hierbiJ
MA en TARQUJNIUS.)
TARQU1NIUS.) Reeds in dit tijdvak vertoon
verwonen
en zich de
Romeine/l
Romeinen als een mannelijk, vrU en moedig voortl1revend
voortftrevend volk,
vDornaamfle bezigheden in den landbouw en oorlog beflonden.
beftonden.
welks voornaamlle
In het tweede tijdl!ak
tiJdvak van Rome, dat der Gcrncmcbest-rcgeril1g
Gemeenebest-regering
(van
(Vlm 245 tot 277
:277 der !1ud),
flad), werd de koninklijke magt genoegzaam
even onbepaald, als zij voorheen door de koningen was uitgeO(~~
uitgeoe~
fend, aan twee Con[uls
Confuls opgedragen, die jaarlijks verkozen werden.
Al
AI aanfionds,
aanftonds, bij den aanvang der nieuwe regering, moest Rome tegen de Etruskers en Latijnen
LatiJnen voor zijne
zUlle vrijheid firijden.
flrijden. De
harde onderdrukkingen der Patriciers , die alle magt aan zich trok.
trokken, verwekten een billijk misnoegen onder het volk, en hadden,
in het jaar 262
262 van Rome, de invoering van volkstribunen (tribu/zi
(trihulZi
plebis) ten gevolge, welke hunne regten en vrijheden tegen den
adel moesten befchermen.
be[chcrmen. Sedert ont!lond
ontHond er een' langdurigen twist
voorftanders des volks
volb en de Patriciers , gedurende weltusü:hen de voor!l:anders
tusièhen
TEItE:iTIUS ."RSD
ARSO de magt der conruis
con[uls,, door het
ken de tribuun C. TERE:-\TIUS
invoeren van een bepaald wetboek, trachte te beteugelen. Na langen
tegenf1:and
tegenfland der Patriciers werden in 352 der !1ad,
fi2d, werkelijk gezanten
naar Griekenland
Griekcllland gezonden, om
0111 de aldaar plaatshebbende wetten af
te fc1u;.iven,
[chr;jven, en 10 mannen (Decemviri)
(Dccemviri) , uit
uic de Patriciers geko.
zen cn
en m~t
met dictatorialc
dictatoriale magt bekleed, verkregen vol1l13gt,
volll1~gt, om
0111 uit de.
zeI.
K3
zcl.
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zelve een ~lgell1een
algemeen wetboek voor Rome zamen te frelleIl,
nellen, hetwelk
na~m van: wettelI
wettC1J der 12 tafelen
tafeien (leges duoc/ecim
duode(;t"m tabu_
onder den na"m
laru1lt) bekend is. Offcl1oon
larum)
OfTchoon nu we!
wel de nieuwe wetten de wezellwezennaatslijke betrekkingen van alle burgers bepaalden, bleef echter het fraatsbefl:uur in handen der aristokraten,
beftullr
aristokraten , die, door het verbod der huwelijken, van de Plebejers volkomen gefeheiden
gefcheiden bleven. Hieruit
ontHand een nieuwe
niemve twist, die met de intrekking van dat verver.
onti1:ond
ten laatl1e
laat!1e nu
np ook deel aan het
bod eindigde, waardoor de Plebejers teIl
conlulaat
confulaat kregen. Gedurende deze onlusten werd het ambt van Cen.
Cm[or ingevoerd.
Imusfchen bevond zich Rome in aanhoudende kleine oorlogen met
r:aburige kleine volken. en werd door de Sennovifche Galliers ,
de r,aburige
in het jaar 365 der fiad,
fl:ad, veroverd en in de asfche gelegd. CAMILLUS werd Rome's redder, en zettede de herbouwing der frad
Had door.
In 388 werd eindelijk de eer!1e
eerl1e conrnl
conCul uit de Plebejen
Plebejers gekozen, en
IJU
JlU nam het volk eerlang aan alle regeringsposten deel; eene volkomen aaatkuudige
llaatkuudige gelijkheid tllsfchen den adel en den bl1rgerlland
burgerlland
greep plaats; de inwendige onlusten hielden op, en de krachten
van den fiaat,
naar, naar buiten, namen in gelijke mate roe.
toe. Gedurende
al dezen tijd hadden de Romeinen nog geheel de oude
onde eenvolldigeenvoudigheid en rUlVheid
ruwheid van zeden behouden: eigenlijke befchaving, fraaije
frnaije
11eid
wetellrchappen, waren hun nog vreemd; alhoewel zij
kunsten en wetenrchappen.
fcheepvaart en
reeds burgerlijke 'kunsten, bekwaamheden, handel, Ccheepvaart
handwerken bezaten. De landbouw was echter nog
lJog de hoofdbron
hoofdbroll
van 's volks rijkdom.
Rome begon thans het luisterrijk tijdperk zijner veroveringen; be~
behaalde verfcheidene overlVinningen
Ga/liers;; noot iu
in het jaar
overwinningen op de Galliers
400 een nieuw verdrag van koophandel met Karthago;
f(arthago; geraakte in
eenen verfchrikkelijken
eellen
verlchrikkelijken oorlog met de Samniten)
Sam11iten, die van 411
411 tot
464 duurde, en den ROl'minel2
Romeinen den weg baande, om geheel Ita!ië
Italië
onder het juk te brengen. Toen zij, nadat zij de SalllIJiten
Srmmiten overwOllnen hadden, hunne magt in Neder-Italië wijden
WOllnen
wilden vestigen,
vestlgen, riepen de Tarentijlle1Z,
Tarentijllc1l, in het jaar 473 van Rome, den Epirifchen koning PYRRHUS tegen h<::l1
h~n ter hulp; doch deze moest, in weerwil
zijner Macedonifche krijgskullst,
krijgs kUil st , ten laati1:e
laat1l:e bukkcn,
bukl[cn, en in 479 Italië !'llimen.
ruimen. Rome beheerschte thans, daar Tare;zte
Tarente in 483 mede in
zijne magt viel, geheel Italië, en deszelfs roem klonk reeds tot in
Egypte, welks koning, door gezanten, om zijne vriendfcbap liet verzoeken. Het voorname
VOOl'11amc middel, waar door Rome zijne heerfchappij
overWOllnen volken vestigde en handhaafde, bef1:ond
be1l:ond in het
over de overwotlnen
aanleggen van kolonien
Roloilien van Romeinfche burgers,
blJl'gers, die voor de ingeinge~
neden tevens ter bezetting dienden; terwijl ieder kolonie
nomene f1:edcn
haar eigen
eip:en bellum
belluur had, aan het RomeinCche
Romeinfche gelijkvormig. Reeds
l1ield
hield Róme eene oorlogsvloot in zee,
zee. en Helde Dzm1lZviri
Dzwmviri 1Java!es
IJava/es
;lal!,
:1<1ll, die het opzigt over het zeewezen hadden. Ook de beCchaving
befchaving
V:!l1 dCll
den éseest
geest nam
I~am langzumcrnund
langzamerhand tOC;
toe; de fchildcrkullst
fchildcrkullSt werd
v:m
wern door
f,
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F. Pleron.
PICrOR. in Rome ingevoerd; L. PAPIIUUS
P,\PIRIUS CURSOR bragt (461)

den cerften
cerfl.en zOllnewijzer
zonnewijzer derwaarts; SP. CARVILLICS
CARVILLIl'S liet eene
eenc beeld.
zuil van
vnn JUPITER gieten, en de werken van ApPlUS,
ApPIUS, benevens
bencvens de
tempel der Emdragt
vcr men het
Eendragt van CAi\lILLUS bewijzen, hoe ver
toen reeds in de bouwkunde gebragt had. Ondcrcus!èhen
Ondcrmslèhen befpeurt
be[peurt
men, bij de fchooll!l:e
fchoollfte proeven van zedelijkheid,
zede:ijkheid, matigheid,
madgheid, braaf.
braafver_
heid en vaderlandsliefde, reeds eenige
cenige voorbeelden van weelde, ver.
wijfdheid en ontaarding.
In dit tijdvak deed Rome den eerflen
eerll:en Hap tot de heerfchappij
der wer.eld;
pzmifche genoemd, den
wetcId ; ondernam in 3 oorlogen, de PZi!lifche
vrcesfelijkell !l:rijd
firijd met Karthago,
Kart/wgo, en bragt deze zijne
zij ne mededing(l:er
mededingf1:er
vreesfelijken
te onder. (Zie: KARTHAGO,
KAR THAGO, HANNIJ3AL,
IIANNIJ3AL, F
FA13IUS,
ABIUS, SCIPIO
SCIPlO
enz).
cnz). De eerlle
cer!l:e oorlog met Kartltago
Karthago werd om SiciliiJ
Siciliif gevoerd;
5 I 3 der Had,
ftad, en cindigde
eindigde met de vcr·
verduurde van het jaar 490 tot 513
drijving der Karthagers
Kartltagers uit hetzelve, aan welke de RomeÏlleI1
Romeinen in
517,
SI7, te midden van den vrcde,
vrede, ook Sardinië omrukten.
ontrukten. Door hunbunne overmagt in de Adriatifche
nc
Adriati[che zee vernederden zij den flaat
naat der Il.
11.
Iyri[che zeeroovers, waarvan het
Iyrifche
bet gevolg was, dat verfcheidene
verfcheidcne Griekredder3 en helpers befchouwden,
be[chouwden,
fche !l:eden,
fieclen, die hen
ben als hunne redder.
zich geheel aan hun onderwierpen; terwijl de Achajers,
Ac!zajers, Etoliers
Eto/iers
en Atheners onderling wedijverden>
wedijverden, om den RomCÎnen hunne dankbaarheid te bewijzen. Terwijl Karthago zich in Spanje poogde
flellen, voerde Rome eenen nieuwen bloedigen oorlog
fchadeloos te fl:elJen,
met de G/tlliërs,
G.'llliërs, die deszelfs heerfchappij in het Noordelijk ItaliE
Italiä
vestigde; doch naauwelijks was dezelve ge~indigd, of de tweede PIJ.
Pu.
nifche oorlog nam eenen
niCche
cenen aanvang, die van 536 tot 543 duurde.
lfANNInAL werd aan.
aan_
J{arthago, welks legermagt door den grooten lJANNlnAL
gevoerd, deed den aanval, en verplar,tfl:e
verplarrtlle het oorlogstoolJCel
oorlogstoolJeel nnI.'
m~
na verfcheidene
ver[cheidcne fchoone zcgepralen,
zegepralen, eindelijk,
Italië; doch moest, n3
eindelijl~
\V,as Rome, niette.
bezwijkcn. Aan het einde van dezen oorlog was
bezwijken.
genUaande
gen!laande het groot verlies van volk en de verwoesting van Italië,
veel magtiger dan bij des
deszelfs
zelfs aanvang. Siciliif,
Sicilië, Sardinië, Korficr1
/{orfim
en een gedeelte van Spanje en Gallië waren Romeinfche wingewesten>
Danren_
westen, en Kart!togo
Kad!zago was van hetzelve geheel afhankelijk. Daarcn.
bet Oosten de lVIaccdonifche
lVIacedonifche rijken, benevens de
tegen vormden in het
Griekfche republieken, afzonderlUke
afzonderIJke !laten,
Haten, welker betrekkingen
ingewikllcld. doch eerst met Rome, [ezei ven ze,"r
ze!:!' inf;ewikkcld.
fcin zich zelven
dert den lIlyrifchell
lllyrifchell oorlog, en de yerbindtenis
"crbindtenis van PHILIPPVS
PHILJPPVS
met HANNIB.\L,
HAl\'NID.\[., ont!l:aan
ontllaun waren. Van 3 mogendIleden
mogendheden van den eerllell
cer!l:cll
rang, llfacedonië,
Jlfacedonië, Syrië
SJ'riif en EgyjJ!c,
Egypte, waren de beide cerfte
eerfte tegen d~
13at!l:e
Rome in goede ver!l:andhondillir
laatlle verbonden, die echter met ROJlJe
verllandho\1dilll~
l1ond. De mogcndheden
mogendheden van den tweeden tang,
rang, het Etolisch bondgcnootrch~p,
PcrgallllJS, de republiek Rhodl!s
Rhod/!s en
cn
gellootfch2P, de koningen van l)ergawlIs,
andere kleinere fbten,
f1:atcn, zoo als Athene, waren reeds, lèdcrt
ièdcrt het vcr
ver..
PlllLIPPUS (S.J.3)
bondgenootcll van RIJ;;;c;
ROII;e; doch warcy
bond tegen PlIlLIPPUS
(5+3),, bondgenootcn
wnrCll
de "k,':,;j~rs
.1ddjtlrs daanmtcgcll
daarentegen op dt:
dc zi,ille
zi,ide der illill:cdoili:'r.(.
Mllccdoili::;-,.
K
J{ tl.
,t
'Na:n:NHa~,-

152

ROMElNSCIIE GESCHIEDENIS.
ROMEINSClIE
GESCIIIEDENIS.

genoten, toen de oor.
Naauwelijks Was de vrede met Karthago gefloten,
log met PHILIPPUS
PHI!.IPPUS van Jl1acedonië
JllacedonÎë begon. In het eerst 1l:reden
fheden de
RomeÎne!z ongelukkig, tot dat T. QUINCTlU8
Romeinen
QUINC'fWg FLAMINIUS, door Haar.
Haat.
kunde en krijgs
krijgsbeleid
beleid , Rome'; magt in het Oosten vestigde. PlUPmLIPPUS verloor, na den laatl1en
laat11en beflisfenden
beflisfendcn flag
nag bij Kynoskepltala,
f(ynoskepha/a,
(553) zijne
zjjne zeemagt
zcemagt cn
en zijnen invloed op GriekoJland,
Griekeuland , welks afhankelijkheid van Rome, juist door de vrijheid, welke QUINCTIUS
aan de Grieken [chonk,
1è:honk, het meest verzekerd werd. De vrede met
PHlLIPPUS legde den grond tot een' nog grooteren oorlog met AN_
AN.
TIOCHUS,
TlOCHUS, vermits Rome van hem de Grickfchc
Griekfche Haten terug vorderde,
wel!,e PUILIPPUS
welRe
PHILIPPUS in Azië bezeten, en ANTIOCHUS bezet had. De
laatfte
laatf1:e werd ter
tef zee en te land overwonnen, en zag zich, na den
fiag
flag van 1Vlagnefia
lVlagnejia (564) tot eenen vrede gedrongen, waardoor hij
van Rome geheel afhankelijk werd. Te gelijker tijd duurden de
bloedige oorlogen in Spanje en Opper-Italië voort. Die met PERSEUS van JlJacedonië,
Jllacfdonië, een zoon van PHILIPPUS , eindigde, door de
overwinuing
overwinning van PAULUS AEMILIlOS
AEMILIUS bij Pydna, met
111et den gebeelen
ondergang van dat rijk. Na de verovering
veroverilJg van hetzelvc
hetzelve bcwerkte
bewerkte
Rome de verdeeling van Egypte, bragt Syrië onder zijn gebied en
maakte het weerloos. Tbans
Thans moest ook het trot[che
trotfche Karthago,
f(arthago, na
voorbeeldelooze mishandelingen, te
tc onder gebragt worden, hetwelk
in den derden Punifchen
PUllifchen oorlog, die van 604 tot 608 duurde, in
l1et
bet jaar 608 van Rome, door deszelfs verovering, gcfchiedde.
gefchiedde. Gc·
Ge~
lijktijdig werd er eenen nieuwen oorlog in l11aceclol1ië
llfacedonië tegen l\NDRISANDRIScus
CloS gevoerd, die zich mm
aan bet
het hoofd der misnoegden geHeid
geHeld had,
1{en.
doch reeds in 606 voor 1\1ETELLCS
l\1ETHLCS moest buk
bukl~en.
Onmiddellijk
hierop begon de /lchaiJèlze
Achaifclte oorlog, welke de ontbinding van het
Achaïsch verbond tcn
ten doel had,
had. en lVIui\1Thuus,
l\1m!i\'llus. in 608, met de
verwoesting van Corinthe, eindigde, waarna Griekenland
Griclcc12!and en ~Jace
ft/acedonilJ
Romeinfche provincicn
provinciclI werden. Onder dit alles werden de
donië Romeinfcbe
oorlogen in Spal1je
Spa/1je met woede en verbittering voortgezet. SCIPIO
maakte er in 62
6'21t wel een einde aan; doch het Noordelijk gedeelte
van Spanje had zich nog niet
niee ondcrworpen.
onderworpen. In hetzelfdc
hetzelfde jaar erfden de Romeinen van ATTALUS het koningrijk Pergamus in Azië·,
Azië,
en met de in bezit neming van hetzelve eindigden, gedurenden ee11igen t~jd,
tUd, de buicenlandfche
buitenlandfche oorlogen; doch daarentegen werd Rome
door binnenlandfche onlustcn
onlusten geteisterd, die zich met zekere tustus·
fchenpoozen openbaarden,
openbam'del1, en
Cll ten laatHe
laatl1e op hevige burgeroorlogen
\lÎtliepen.
[enaat had eene hatelUke
uitliepen. De onbepaalde magt van den fenaat
hateI~jke fami.
lieregering ten gevolge.
gevolge, waartegen zich de volks-tribunen verzetteden,
en waaruit eellcn
eenen veel verderfelijker twist ttlsrchep.
tllSrChel~ deze partij en
volks-vrienden voortvloeide, d:1ll
dan de vroegere tllsfchell
ttlsfchell de
die der volks·vriendcn
Patriciers en Plebejers geweest was. P. SMIPROl\'lUS
SE~JPRONlUS GRACHUS
GRACJlUS (zie
tt/daar)
tlldaar) drong, ter verlichting der lagere volksklasfell,
volksklasfen , op eene
cene be.
tere verdceling
verdeeling van de landerijen van den 11aar
Haat aan,
nan, en fileuvelde
fbeuvelde
in eenen volks-opfbnd;
volks-op11mld; doch de doorgedrevene wet ten dezen
aan-
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!tand, tot dat CIlJUS
CAJUS GRIlCIIUS,
GRACIlUS, in 631, als volks.
volksaanzien bleef in !land,
tribuun optrad, de wet omtrent de verdeeling der landerijen verllieuwde, en nog gevaarlijker onlusten dan zijn broeder verwekte.
De fenaat, echter, wist ook zijnen val te bewerken. Hij werd in ee.
llen
nen grooten volks-opfland
volks-opiland in 633 vermoord, en de Aristokraten bedienden zich van deze zege, om de wet omtrent de landerijen geheel
beel af te fèhaffen.
fèhalfcn.
Ondertusfchen had het karakter van het Romeinfche volk, federt
redert
den tweeden Punifchen oorlog, eene groote verandering ondergaan,
waartoe de volksberoeringen aanmerkelijk bijdroegen. Op de zeden
had dit een en auder eellen nadeeligen invloed. De legers waren in
de overige werelddeelen tot verwijfdheid vervallen; derzelver terug
gebragte buit had de burgers tot een onmatig leven en hebzucht
verleid. en hun het ongelukkig denkbeeld ingeboezemd, dat alle
onlvangeu; de wetten
volken der aarde van hun bevelen moesten onlvangen;
hadden hunne kracht verloren; overdaad, weelde, ongebondenheid
laatfl:e Inzonderheid
en omkooping verkregen de overhand, welke laatfle
blijkbaar
bJijkbaar was in den oorlog met JUGURTHA, die van 636 tot 648
duurde, en juist daardoor verlengd werd. lIet
Ilet einde van dezell
dezen
bloedig en krijg baande eenen Plebejer, C. lVIARIUS , den weg tot de
hoogile fiaatsbediening, waardoor der aristokratie een gevoelige flag
hoogfie
nag
werd toegebragt. Hij bekleedde 4 jaar achter den anderen het confulaat; doch moest eindelijk in 654 naar Afrika wijken. Tot 663
fnlaat;
genoot de Romeinfche !laat
!taat eene tamelijke rust; doch de magt
van den ridderfiand
ridder!tand werd een nieuwe bron van misbruiken, daar de
fenaat van denzelven afhankelijk was. De eerfie
eerile verloor wel door
den tribuun LIVIUS DRusus
DRUSUS veel van zijne vermeende voorregten ;
doch .de
~e wijze, waarop dit gefchiedde, fioókte het vuur tot eenen
bondgenootfchappelijken oorlog aan. LIVIVS. mmelijk
nnmelijk,, er op aan_
aandringende, dat den bondgenooten het burgerregt zoude gegeven worden, verwekte daardoor zulk een hevig misnoegen,
misuoegen, dat hij
hU verraderlijk werd
wèrd omgebragt, waarop al de volken van Italië te wapen
fnelden, om zich van Rome onafhankelijk te maken. Van weder
weder...
zUden vertoonden zich groote veldheeren en mannen van talenten
zijden
talenten,~
en de oorlog werd van 653 tot 658 met afwisfeJend
afwisfèlend geluk gevoerd ~
zonder dat Rome dien anders, dan door het toefl:aan
toefiaan van de eifchen
der bondgenooten,
bondgenooten , konde eindigen; waartoe het door de toerustingen
tllsfchen lVIi\RIUS
lVfARIUS en SYLLA gedronvan lVIITHRIDATES
MITHRIDATES en de twisten tusfchen
gen werd. (zie verder lVIARIUS
MARlUS en SYLLA). De fenaat had
aan SYLLA het bevel opgedragen, hetwelk hem door lVIARIUS,
lVIIlRlUS • die
zich met den tribuun SULPIClUS verbonden had, betwist werd;
doch SYLLA verdreef hem aan het hoofd van zijn leger uit Rome $
her1l:elde het gezag van den fenaat, en begaf zich naar zijne befiemherfielde
ming, na alvorens, 0111 volksgezind te fchijnen. zijne tegenpartij
CINNA tot het confulaat verheven te hebben. De gevolgen hier
hiervan
....an
waren een oorlog, die van 656 tot 659 duurde, en in 671, toen
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SVLLA nanr Rome terug keerde 1 door eenen verfchrikkelijken burgerkrijg gevolgd werd, die, eerst in 673 , met zijne verheHing tot die.
lutor, een einde nam. Hij poogde, gedurende zijn bewind, de volks.
partij te onderdrukken;,
onderdrukken;. doch POMPEJUS en CRASSUS bewerkten de
volkomene herfielling van de magt der tribunen. De zamenzwering
van CATILINA (Zie aldaar) werd wel dool'
door CICERO verhinderd;
doch de !laat
Haat helde gefiadig naar zijnen ondergang. Weelde, door
Aziatifche rijkdommen gekweekt, had de oude deugd verfiikt, en
trotschheid en eigenbaat waren de heerfchende neigingen der grooten.
CRASSVS, het
Thans (695) vormde CAESAR, met POMPEJUS en CRASSUS,
eerf1:e
conful verheven werd,
eer11:e triumvimat, waardoor de ecrll:e
ecr11:e tot confnl
en zich daardoor den weg tvt
tut dictator baande. I-lij
Hij liet zich de proGallii voor den tijd van 5 jaar toedeelen; verwijderde nog
vincie Gallië
\'oor zijn vertrek, door den tribuun CLODIUS, de hoofden van den
"oor
fcnaat, CICERO en CATO, en voltooide, gedurende zijn befluur
bellullr
over Gallië, de verovering dezer provincie van 696 tot 704. De
tlIsfchen hem en PO;\lPEJUS en CRASSUS, in zijn afwezen
twist, tusrchen
ontll:aan, werd wel bijgelegd; doch toen CRASSUS tegen de Par.
ontllaan,
tners gefneuveld was, was de burgeroorlog onvermijdelijk. CAESAR,
vlugten.
trok over den Rubicon, noodzaakte POMPEJUS, uit Rome te vlllgten.
bellist. Thans
en de begonnen burgerkrijg werd in 706 bij Phalfalia beilist.
onbepaaldll:e magt, opgeklommen, wilde CAEtot dictator, met de onbepaaldlle
SAR de partij van POMPEJUS
PO~!PEJUS geheel te onder brengen, en de orde in
het verfcheurde Italië weder
w~der her!l:ellen;
herfteUen; doch hij werd in
iu 711 in
den fenaat vermoord. Reeds had zich in dat jaar een nieuw driemanfchap tusfchen
tlls[chen OCTAVlUS, ANToNlUs en LEPIDUS gevormd, hetwelk de vernietiging der republikeil1fche
republikeinfche partij ten doel had; maar
ook onder hen ontllond
ontll:ond tweefpalt, en het burgerbloed f1:roomde
i1:roomde op
nieuw, tot dat eindelijk de nag bij Actiutll het lot der republiek
belliste.
befiiste.
Thans zijn wij tot het derde tiJdvak
tift/vak der gefchiedenis genaderd,
waarin Rome in een keizerrijk herfchapen werd. OCTAVlUS was de
eerlle
eerl1e vorst, zonder dien naam te voeren; vergenoegende zich flechts
AUGUSTUS. Hij aanvaarde de regering in 725,
met den bijnaam van AUGUSTUs.
bellul1rde het rijk, onder den vorigen republikeinfchen vorm, nog
bel1uurde
met veel gematigheid, en breiddr.
breiddp. deszelfs grenzen zoo aanmerkelijk
uit, dat hetzelve alle de kustlanden der lIIiddeJlandfche
MiddeJ!andfche ze~ tot aan
den Rijn, den DOl/au,
DOl/ou, den /{aukofus.
f{aukafm. den Euphraot,
Euphraat, den Arabi.
{chelJ en Lybifchen
{cheit
Lybifche1l zeeboezem bevatte. Hij fiierf,
ll:ierf, na meer dan 40
jaar geregeerd te hebben, in het jaar 765 van Rome, het 14de
onzer jaartelling, en werd door zijnen fcllOonzoon
fellOonzoon TIBERIUS opge.
laatll:e javolgd, die een wreed en geveinsd vorst was; zich in de laatlle
ren van zUn
zijn bewind door den booswicht SEJANUS liet leiden; zich
GERl\lANICUS bezoedelde, en de deugdzamnJ.l:e
deugdzamnll:e
met den dood van GERnIANICUS
raadsheeren aan zijn wantrouwen of wrnakzucht
wmakzucht opalTerde.
opolTerde. CALIGULA
L.~ , die hem in het 37l1:e
3711:e jaar onzer tijdrekening opvolgde, was een
!DOll.
mOll.
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monller, en
monrler,
cn werd door CASSIUS, bijgenaamd CUEREA , omgebrttgt, na
nog geenc
gcenc 4 maanden geregeerd tC
te hebben. Zijn opvolger CLAUDIus verligtte de wingewesten van de zware belastingen; [chonk aan
de !teden
fieden derzelver voorregten weder; voltooide ver[cheidene fraaije
GrDot-Brittanje, door
werken in Rome-, en eindigde èen oorlog met Croot-Brittanje,
laatlle
nieuwe veroveringen, binnen 6 maanden; doch liet zich ten laatrle
8t1een door zijnen vrijgelatenen befiuren.
8tleen
belluren. Hij regeerde 13 jaar,
werd door AGRIPPINA omgebragt, en door haren zoon NERO in het
S41le
fie jaar onzer tijdrekening opgevolgd. Deze was een huichelaar,
brooddronken en wreedaardig tiran. Hij werd d(!
een hrooddronken
di! moordenaar
Van
van zijne moeder, zijne gemalin en zijnen leermeester. Het kriJgs*
volk !lond tegen hem op, en, van elk verlaten, benam hij zich
fie deel van
zelven het leven, na J 4 ij aar geregeerd, het groot 1l:e
Brittanje tot een Romeinsch wingewest, en den oorlog in Armenië,
tegen de Joden gelukkig ge-voerd
gevoerd te hebben. Na zijnen dood volgden voor het Romein[che
Romeinfche rijk hevige !lormen,
Ilormen, zoodat, binnen den tijd
van !l jaren, 3 keizers zich van den troon meester 11n laakten, als:
GALM, die door het l:rijgsvolk
I;rijgsvolk werd omgebragt; OT1'O,
OT1.'O, die zich
zelven uit wanhoop het leven benam, en VITELLlUS, die door de
woede des volks en door beuls handen omkwam. Na den val des
laat!1:en beklom VESPASIANUS, in het jaar 69 onzer l:ijdnkenillg,
laatfien
rijdnkenillg,
wanorde in
den troon. Hij was een verdienstelijk vorst, die de wanorde'
her1l:ellen; voor het openbaar onderwi\fs
onderwl\fs zorgde;
het rijk poogde te her!1:ellen;
bef1:uur der geldmiddelen regelde.
regelde, en onder wien
wiell Rome weder
het befiullr
belangrijke oorlog met
:Idem fchepte. Onder zijn bewind viel de belangr~ike
CIVILIS voor, en de geheele verovering va;n
vam Brittanje
den Bataaf CiVILIS
onzer tijdreke_
door AGRICOLA. Zijn zoon, en in het 79!le
79fl:e jaar onwr
ning, zijn opvolger, TITUS was een zeer beminnelijk ell
el1 letterlie.
vend vorst, die zich van .Jeruzalem
Jeruzalem meester maakte; doe h deszelfs
verwoesting afkemde. Hij regeerde flechts ruim 2 jaar, en werd
door zijnen broeder DOMITIANUS opgevolgd. Deze was de affchuaffchu_
'welijkfie
welijklle dwingeland, die Rome ooit beheerschte, en een 'vervolger
belluur ontfl:ond
ont!lond de oorlog met DECEder Christenen. Onder zijn befiuur
DALUS, koning der Daciërs, waaruit de voor Rome zoo ongelnkkige
Marcomannetl, Quadm en andere Germanifch,e volken
oorlogen met de Marcomannm,
monn:er regeerde ruim 16 jaar, en werd in zijn
voortvloeiden. Dit monl1er
paleis vermoord.
Op deze I!l Romeinfche keizers, welker levensbefchrijvingen ons
door SUETONJUS zijn nagelaten, en waaromtrent men, onder hunne
arrikels ,_ in dit ons werk nadere bijzonderheden kan vin_
bijzondere artikels"
den, - volgden de roemrijke regeringen van NERVA,
NERvA, TRAJANus
TRAJANUS ,
HADRIANUS , ANTONINUS Pius en MARCUS AURELIUS. Onder ANTONINUS was Rome het gelukkigst; onder MARCUS AURELIUS, echter,
\verd het rijk door groote onheilen en bloedige oorlogen met de
Nattm,
lIfarcollltl1Z11cn, verontXattm, Parthers , en voornamelijk met de lIfarcomomzclz,
l'Ust; doch zijne wijsheid wist dc
i'ust;
de wonden te
tc heelcn.
heden. HU
Hij regeerde
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J9 jMf,
jaar. cn met hcm
hem nam het blociJend
bloeiJend tijdvak van Rome een ein~
ein.
de. Zijn ZOOIl
opvolger I CO~1l\10DUS
C031MODUS (zie aldaar)
tJldtJar) die in 181
zoon en opvolger,
onzer tijdrekeniillg
tijdrekeniing den troon beklom, was een wreed tiran, en werd
omgebragt. PERTINAX
PERTIl\'AX cn
en M.
lVI. DlDWS
DIDEUS }ULIANUS
JULIANUS waren zijne opvolopvol.
gers, cn
en regeerden flechts
fleehts 2 jaar, waarna he~ leger j.]
Ül Jllyrië SE!'SEPTI!\!US
TIlIlUS VERV!;,
VERU!~, en dat in Syrië PESCLNNlVS
PESCLNNlUS NIGER
l\' IGCR tot keizer verver.
koos, waarVUl de eer(te de Parthers
Par/hers en BritttJlllliërs
BritttJlmiërs beoorloogde.
Zij werden in
Lil 21 I door CARACALLA, ecn
eCIl dwingeland, opgevolgd,
riie zijne regering met den eigenhandigen moord van zijnen broeder
GETA begon, en door eenen kapitein zijner lijfwacht werd door!loken.
lVL~CRlNUS in 218;
~21B; HELlOGABALUS.
HELlOGABALUS, een
noken. Na :hem geraakten lVIACR!NUS
fehaamteloos
fchaamteloos wellusteling, in het volgende jaar; ALEXANDER'.SEVll.RUS,
VER US , een nitmuntend vorst in 223;
2ll3; lVIAxmus
MAxmus in 236, aan het
bewind. Terwijl de laatf1:e,
laadre, die het willekeurig gezag der l~gers
ten top voer
voel' de, in Duitsc1z!tmd
Duitschland oorloogde, bcnoemde
benoemde de fcnaat
fenaat den
keizer, en, na zijnen dood, MAXIl\lUS PuPu.
ouden GORDIAAN tot keizcr,
l'lNVS
l'INUS en CLODIUS BALBINUS
BALBINUS:~ beiden werden door de Pretorianen,
die den jon,gen
jongen GORDIMN
GaRDIAAN tot keizer uitriepen, omgebragt. M.
JULIUS Pml.IPPuS
Pml,IPPuS volgde hem in 245 op, en na hem regeerden
TRAJ~NUS D EClt,JS,
ECI{,1S, die door de Cothen
Gothen geflagen werd, T,REBONIAT,REBONIA'
NUS
NUs GALLUS , AEMILtUS
AEThlJLtuS AEWLIANUS, P. LICINIUS
LICINlUS VALERIANUS ,• P.
LICINlUS G.AI.UANUS,
bijna alle fiadhouders tot
LICINIUS
G.AJ.LlANlJS, onder wien zich bijua
keizcrs
áe Duitfden
Duitfchers en Peifen over de Romeinen
keizers op\11ierpen,
op\1!ierpen, en àe
zegepraalder
CLAUDlUS, die de /l/emafJlIen
/llemamlm
zegepraaldcr I:
I : voorts 1\1. A URELlUS CLAUDIUS,
en Cothen :floeg;
:l1oeg; DO;\llTIANUS
DO;\1lTIANUS AURELIANUS, die alle verloren l{lndcn
l{llldell
weder aan het rijk bragt,
brngt, cn
en Dqcië vrijwillig ruimde; M. CLAUDIus TACITu!;,
TACITUf;, PROBUS , M. AURELIUS
AURELJUS CARUS' en M. AVRELIUS
AURELIUS NuNu.
MERIANUS, die in het jaar 234
284 onzer ,tijdrekening door DIOCLETlAI-lij nam M. VALERIVS
VALERIUS lVIAXIMINIANUS tot
NUS werd opgevolgd. Hij
rijksbcf1:nur, en verkoos nog bovendien C. GALEdeelgenoor. in het rijksbefl:nur,
CONSTANTlUS CHLORUS tot zijne ambtgenooten
RIUS en FLAVIUS CONST,~NTIUS
(("csal'cs}. Deze verdeelden, zonder benadeeling van de eenheid des
(Lèsal'cs}.
rijks, h€:tzelve
hf:tzelve onder zich, en breidden het in het Oosten tot aan
aff1:and van de regering,
den Tiger uit. Beide keizers deden in 304 affl:and
Oosterfche en CONSTANTlUS in de Westerwaarop GALERIUS in de Oosterfclle
DIOCLETIANUS opvolgden. GALERIUS benoemde 2rA ambtfehe landen DlOeLETIANUS
FUVlUS SEVERUS en MAXIMINUS. CONSTAN.
genooten, namelijk: FLAVIUS
TlUS fiierf, en liet zijne landen aan zijnen zoon CONSTANl'INUS,
'flUS
Craoten, die in 306 keizer werd. De Christelijke
b~igenaamd den Grooten,
godsdierust
algemecn; doch CONSTANTJNUS
CONSl'ANTINUS
godsdienist was omtrent dezen tijd algemeen;
f1:aatkunde aan, en
cn hierdoor werd
wcrd het
her christenDam detlzelven uit fl:aatkunde
dom de heerfehende
heerfchende godsdienst. Onder zijn befl:uur
bef1:uur hield het willekeurig gezag der legers op; het rijk werd op nieuw verdeeld,
/{onjlantinopel verlegd, waardoor Rome
en de zetel des rijks naar /(onjlantinopel
ell Itam.:
Italië': van derzelver inwoners beroofd werd. Hij fl:ierf,
Hierf, na eene
zijne drie zonen, CONSTANTINUS
CONSTI\NTINUS,,
regering van ruim 30 jaar, waarna zjjne
regering;
CON.
CON-
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CONSTANTWS
CONSTANTlUS en
cn COl\':iTANS,
CON:>TANS, het rijk onder zich verdeelden. CON4
CON.
STANTJCS, di~ zijne beide broeders overleefde,
STANTIVS,
overleelèle, werd hl
ill 361
door JULIANUS , de afvallz:ge,
afvallige, een vcrltandig
vcrftandig en braaf vorst, doch die
tot het heidendom
hcidendom terugkeerde, en deze wederom in 364 door Iovr.
IOVI.
ANUS opgevolgd. Na hem regeerde
ANIJS
rcgeerde VALENTIAl'WS
VALENTlM'\US 1.
I. in het W.:sten,
Wt;sten,
en VALENS,
VALEl'\S, onder wicn
\ViCll de HlI1l1ZeJI
fJml1Zen !laar
naar Europa kwamen, in bet
het
Oosten. IIllIllle
Hllllne opvolgers, in beide gedeelten des rijles,
rijks, waren GRATIANIJS
TIANliS en VALENTJM'\CS
V.\LENTIAl'>CS Ir. na:!r
naar wier dood THEODOSIUS
THEODOsIUs in 392
onzer jaartelling alleen keizer werd. I-lij
Hij verdeelde het rijk onder
zijnc
zijne beide zonen
ZOllen ARCADIUS en I-lONORlUs,
I-IOl\'ORJUS, en [eden
reden blee:'
blcc:' hetzelve
in het Oostcrfche en Westerfche
Westcrfche keizerrijk verdeeld, toe dat eindelijk 'het geheele Romeinfche
Romcinfche rijk ophield, en cr niets dan den naam
zijner vorige hoofdftad
hoofdrtad van overbleef.
ROl\1EINSCHE LETTERKUNDE. Deze kan men in 4 tijdROMEINSCHE
tijd.
vakken verdeelen, namelijk: I.
r. van den tweeden Punifchen oorlog
tot op CICERO; 2. van daar tot op den tijd van AUGUSTUS, de gouden eeuw genoemd, offchoon reeds eenige vroegere fchrijvers daar.
daar4
onder geteld worden; 3. van genoemden vorst, tot op den dood van
TRAJANus
gehectcll, en 4. van dit
dir tijdCrip
tijdl1ip tot
T1L~J"NUS,, de zilveren geheetcil,
rot op de
verovering van Rome
RQme door de Gat/zet!,
Gotlzen, welk t\jdvak
tUdvak men gewoonlijk
gewoonlijk.
de ijzeren eeuw noemt. De dichtkunst, gelijk in alle taien,
talen, zoo ook
in de Romeinfche, het proza voorafgaande, moeten wij vall
vun haar het
eerst fpreken. lij
Zij bellOorde
behoorde oorfpronkelijk te Rome
R.ome niet te huis;
maar was eene kunstige plant, grootendeels
groot ende els op Griekîchen
Grie kfchen bodem,
en later ook door de rederijkkunst en dcrzelver
derzelver fc1wol
fclllJol gekweekt. De
eer!1:e proeven in de dichtkunst waren de Attejlonc12
Attejlmzcl1 (Pahu/ae
CFabu!ae Atte/la.
Attel/a.
eerae
noc),
nae), oorfpronkelijke fchouwfpelen
fchouwfpclen van de Oskern ontleend, die fpoe.
dig in kluchtfpelcn
kluchtfpelen ontaarden, welke door de jonge Romeinen zeI
zelven
ven
werden uitgevoerd, en vele overeenkomst met de l:1tyrfpelen
G1tyrfpelen der
Grieken hadden. Ook de volgende proeven waren, met weinige
uItzondering,
uitzondering, dramatisch. LrvIUs
LIVIUS ANDRONICUS, ecn
een gevangen Griek
uit TaI'elJle,
Tarente, leverde, ruim 500
500 jaar na de bouwing van Rome, het
eerst aan de ROmCt11eIJ
Romeinen de Odys[tf,
Orlysfo, en maakte
muakee hen door Latijnfche
treur
treur·4en blijfpelen, uit het Grieksch overgezet of nagevolgd, met den
dramatifchen rijkdom der Grieken bekend. Op hem volgden
vol~den NAEVIus, die ook een gefchiedkundig dichtfl:uk
dicht!1:uk over den eernen
eerflen Pllnifchen
oorlog fchreef; de beide treurfpel.dichters
treurfpel-dichters P,ICUVIlJS
P.~CUVIUS en ATTllJS;
ATTlUS;
doch voornamelijk ENNIUs, de eerl1e
eerfl:e epiièhe
epifche èichter
dichter en grondlegger
der Romein!'che
Romeinfche poezij , die ook door latere fchrijvers,
fchrUvers, inzonderheid
CICERO en VIRGILlUS
VlRGILlUS,, werd hoog gerchat. Hij fchreef Romeinfcht~
Romeinfch!~
jaarboeken in 18 gezangen, een episch ç;cdic!Jt,
[~cdicht, 6 boeken fatiren,
verCcheidene
verrcheidenc blij
blij.- ell
en treurfpclell
treurfpelen enz., w~,arvan
v,~arvan ::tlleen
alleen fragmentcn
fragmenten voorhanden zijn. Van PLAUTUS,
PLAliTUS, een tijdgenoot
rijdgenoot van ENNJUS,
ENNlUS, bezitten
wij nog 2~rI l1ukken:
Hukken: zijne
zijm~ voornaamfl:e
voornaamfte kracht vertoom
vertoont hij in het
!abe
lafie komieke. Voorts behooren
behoorcn onder de dichters v~n
V~l1 zijnen tUd
tijd
CAECILICS, V:111
CAECJLlCS,
vnn wien
wicn wij uit titels en fC:1gmentcl1
fr:lgmcmcn 45 11111:kcn
ftnl:kcn keni.:enl,en,
l:en,
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1l{;11,
Il<:n, c:! TI'.RENTIUS, die ecn gelukkig n:wolger
n:wolgcr was van l\1ENAN_
DER en :mderCll,
:mdercl!, cn
Cl! zich zon wel door cenc be[chaardc
bcfchaardc taal, als
èoor cene planmatige fchikking zijner
zijncr Griekfche karakters onderkomedic der
fcheidt. Deze drie blijCpcldichters
blijCpcldichtcrs namen de nieuwere komedie
Grieken ten voorbeeld (ComlJtoediae pal/irUtJe), lV:larte;;en
waarte;;cn AFRi\:\ICS,
en W'z1I1ige
we1l1ige anderen, de ROllJeinfche
ROllJcinfche zcden
zeden op het toonec1 bragtcn.
(Co1/lmoediae
(Colll;71oediae togatae) Kort na hem kwam LUCILlUS
LUC1LIUS te voorfchijn •
die eren
elen groot ralellt
talent voor de fatire bczat,
bezat, en onder de Romeinen de
eerll:e
eeril:e in dit vak was.
Wij zien uit dit alles, dat dit volk geene uitO:ekende
uitil:ekende fchouwtoo[chouwtooneelen had, en hunne drama's meestal overzettingen of navolgingen
(komi[che Jllo1Jodramell)
van Griekfche fchrijvers waren. De Mimen (komifche
van LhBERIUS en SYRUS kenncn
kennen wij nict genoeg, om haar in eeuen
el:llell
plaatfen, alho2wd
alho2wcl zij gepre7.en worcenigzins aanzienlijken rang te plaatCen,
den: ook de latere tfem[peldichters,
tremfpeldichters, uit den tijd va:1 AUGUSTUS,
POLLIO , VARlUS met zijnen Tlzyeste,
Tfzycste, , en OVIDlUS
zoo als ASINlUS P0LLIO
met zijne /JIledea worden zeer g~roemd;
g:::roemd; doch het treurfpel
treur[pel konde.
om
Olll ligtelijk te vermoeden redenen, nooit op Romein[chen
Romeinfchen bodem tietrimuf rOtJdvoerde,
rOlldvoerde, en na ..
ren. Bij een volk, dat zijne koningen in rrimuf
zllchten, en dat in 111cn[chenmcn[chen- en dierendieren·
derhand in den kerker liet zuchten,
ham·
gevechten behagen vond, konde men nooit de reiniging der han.·
tochten van ARISTOTELES, het doel van het Attisch treurfpel,
treur[pel, ver ~
wuchren. lIet eenige procffl:uk van tr~gedifche dichtkunst, uit lateren
wechren.
tijd, vinden wij in de treur[pelell
treur[pelen v;m
v~,n ArlNAEUS
ArINAEUS SEc-mc,,,,
SEr'mc", welke echecho
ter, en mogelijk niet
nict te onregt. aan meerdere fchrijvcrs worden toegc[chreven, en eerder wanvoegelijke declamaties, zonder eenige ingefchreven,
nf k01l1il:ig , verdiewendige waarheid, uit de fcholen der redenaars afkOl'uO:ig,
1JCU
lJen genoemd te worden. LUCRE.TIUS,
LUCRETIUS, die onder de vroep;ere dich.
eenen geheel nieuwen WC1\' betrad. vervaardigde, volters van Rome ceneu
f'telfd vun
van EPIKURUS, e('n
een wijsg-cerig
wijsg-eerig gedicht, over de Na.
gens het Helfd
tJlUr
tJlur der dil1gm, in 6 boeken,
boeken. h~
he tg een hij rijkelijk met dichterlij
dichterlij-opgcfierd. en waarin dezèlfdc
dezèlfde geest, als in verke kleuren heeft opgefierd.
Grfde;; doorllraalt.
doornraalt. In
fcheidenc,
fcheidene, wetenfchappclijke
weten[chappelijke gedichten der GridCii
eene andere foort
[oort van dichtftukkeu
dichtftukkel1 vertoonde zich CATULI.US, name.
Hij
lijk in bet gewone lied en de elegie, alsmede in de epigrammen. IIij
bezie
bezit veel lijnhcid vall gevoel, ell
et! is tevens gelukkig in bevallige
niet ge.
fcllens; doch neemt de zedelijkheid in zijne uitdrukkingen nict
noeg in llcht. Veel zuiverder en zachter is TmuLLus in zijne elegi·
en. Hij behandelc
CD.
behandelt de liefde het minll:e ruw, en vertoont over het
geheel een waar kunsteloos gevoel.
aalJvangt. openbaart zich in
Met de eeuw van AUGUSTUS, die nu aallvangt,
de Romein[che letterkunde ccu
ecn nieuw2
nieuwe geest. AUGUSTUS zelf en
l\'L'.ECENAS onderll:eunden
onderll:eundcn de dic:lterlijkc
dichterlijke talenten. De cerO:e
eerll:e dezer
begunil:igde dichters is VIRGILIUS.
VIRGILIUS, die in zijne Ácnearle,
Áencadc, een eigeneigcnlijk l1:!tionaal
o:!tionaal epos, de landing van A)~è(EAS en de vestiging zijner
hccr[c1~appij
hccrrcl~appjj in Lcti!tm
Lcti:tm voorildt. D:t !tuk,
nuk, offchoOll
ofTchoOll zich door va.
der.
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clerlandsch gevoel, befchaafden kunstzin en zuivere dichterlijke taal
Georgica (over den
gedicbt Georgim
kenmerkende, wordt echter door zijn gedicht
VIRGiLIUS als de voorrreffelijkfie
voortreffeIijkfie
landbouw) overtroffen. Gelijk VIRGlLIUS
didactiièhe dichter der Romeinen kan hefc!wuwd
befcllOuwd worden,
epifche en didactiü:he
HORATlUs plaats ten aanzien van het Lyrifche
zoo heeft dit ook met HORATluS
vak, alhoewel men over den meerderen of minderen graad zijner
voorbeel.
zelffiandigheid, bij het gemis zijner Griekfche voorbeeldichterlijke zelfil:andigheid,
den, met geene genoegzame zekerheid kan oordeel en : levenswijsheid
den.
edeHl:e aandoeningen, zoo als zij eenen Romein voegen, !lra!lra.
en de edelfie
fl:erkf1:e door. In vele gezangen is
len nogtans in zijn gezang ten fl:erkfie
bevaIligheid; terwijl hij niet
hij geheel patriot, en anderen zijn vol bevalligheid;
minder lof verdient in de Satire. welke dichtfoort aan de Romeinen
bijzonder eigen was, en het karakter hunner letterkunde fchijnt te
bepalen. Ook in de meeste Epoden en Brieven fielt hij meer het
fcbandelijke voor; alhoewel ook dit uit zijne
ongerijmde, dan het fchandelijke
uitgefloten. Tot de eeuw van AUGUSTUS bebe.
levensfchetfen niet is nitgeOoten.
Elegien-dicbters, wier fl:ukken nog voorvoor.
hooren ook nog onder de Elegien-dichters,
PROPERTlUS betreedt, als eerhanden zijn, PROl'ERTlUS en OVIDIUS. PROl'ERTlUS
CALli\IA.
fie priester der Griekfche Elegie, het gewijde boschje van CALli\IACRUS en PHlLETAS, om in Hellcnifche koren, ROIneinfche
Romeinfche Orgiën te
eaus
vieren; doch laat nogtans,
nogtalJs, offchoon niet zelden in gewrongen denk..
door.
beelden en uitdrukkingen, eene zekere erm1ige verhevenheid dool'OVlDlUS bezit het vruchtbaar1l:e,
vruchtbaarll:e, dichterlijk talent, en eene
firalen. OVIDIUS
gemakkelijke verfificatie; alleen tracht hij te zeer door zijnen overvloed
van gedachten te behagen, en verliest niet zelden in zijne elegifche
klagten het mannelijke tlit
lichtO:ukken
uit het oog. Het beste zijn'er d'ichtflukkeu
is
Fast;, of dichterlijke beCchrijving
fees.
ts de Fasti,
befchrijving van de Romeinfche feesHeroi'..
ten en hunnen oorfprong; doch niet zoo gelukkig zijn zijne Hel'of.
den uitgevallen, van welke verachtelijke clichtCoort
c1ichtfoort hij de fchepper
is. Van de overige dichters, tot den tijd van AUGUSTUS behoorende , valt weinig te zeggen. De werken van CORNELIUS GALLUS zijn
bijna geheel verloren geraakt. Een gedicht over den .detna, het.
hetgeen aan CORNELIUS
CORNELlUS SEVERUS wordt toegefchl'even,
toegefchreven, bezit te weinig
fcheppende kracht; terwijl de leergedichten van GRII.T1US
GRATIUS FALISCUS
FALISCVS
over de Jagt (Oynegeticon)
(Cynegeticon),, zoo als ook die van MANILIUS
MANILlUS over de
fierrenkunde
t1errenkunde,, hunne waarde meer van derzelver fiolfe, dan van den
vorm ontleenen.
Het derde tijdvak, na den dood van AUGUSTUS, neemt met PHE.
DRUS zijnen aanvang. Hij was een navolger van AEsoPus,
AESOPVS, en ver.
dient meer uit hoofde van zijne taal,
taa!, dan
dnn wel wegens zijne vinding
en behandeling, geprezen te worden. In den duisteren PERSlUS
PERS lUS ver.
vertoont zich reeds de ontaarde geest der Romeinfcne dichtkunst, en
hij, zoowel als de latere JUVENALIS, beklagen zich reeds openlijk over
ver , meer ze.
de f1echtheid
flechtheid van hUllnen
hunnen tijd; doch bezitte:1,
bezittc:l, in zoo
zoover
zedelijke, dan kunst-waarde. Wanneer wij bij de hoofden dezer
d(!zer latere
dichtkul1st
LucANus ,I die door het bezingen
fl:aan ll bij LUCANUS
bezilJgen van den buro
bur.
dichtkunst hil fl:a:tn
gel'
ger
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ger.oorlog tlls[chen
tllsfchen CAIlSAR.
CAESAR. en POMPEJUS
PO:\IPEJUS tot het historisch heldenheIdengedicht terug keerde, of bij den zwellenden STATlUS
STATIUS ,, die eenc
cene Thebaïde
baide en het begin eener /lchilleide
/lc/zitleide dichte - dan ontdekken
ontdckken wij een
eene koelheid,
doorgaand gebrek aan [cheppende
fcheppende verbeelding. en eenc
welke te vergeefsch, door redekunstig
rcdekunsti~ vuur, ons hart tracht te verwarmen. Bovendien was voor deze dichters de poL=tilèhe
poL=tiCche wereld, en
cn
zelfs de zill
zilJ voor repllblikein[che
republikeinfche vrijheid, voor lang verdwenen, en
konden alleen dichters als STATIUS en l\L~RTL\LIS,
l\IARl'li\L1S, bij zulke over[pande
fpande karakters, als de RomeineJl
RomeillC1l bezaten, eenigen roem behalen.
Intus[chen
Imusfchen vindt men in LvcANvs,
Luc ANUS , bij al het gebrekkige in aanleg,
en bij eene dikwijls lakenswaardige
lakens waardige vleijerij,
\'leijerij, 10mtijds
fOl11tijds,, een verras.
fend edel gevoel, kracht van uitdrukking, en eene gelukkige daar.,
daar •.
fielling der karakters. VALERIUS
VALERlUS FLACCUS,
FLACClJS, die den togt der Argoflelling
nauten,
nallfen, naar het voorbeeld van ApOLLONIVS
ApOLLONIUS RHODIUS
RnoDlUs,, bezong,
bezong.
tracht meer door geleerdheid dan door oorfinonkelUkheid,
ooripronkelijkheid, en fi"isch
ti'isch
koloriet, te fchitteren; tenvijl
terwijl SJLIUS
SILIUS lTALIcus,
lTALlcus, die den tweeden
Punifchen
Puni[chen oorlog tot een onderwerp van een heldendicht verkoos,
alleen als historisch dichter bn beîchouwd
beCchouwd worden.
In het vierde tijdvak vertoont zich het verval der Romeinfche dichtdicht.
kunst meer en meer. De 24 fabe:ca
fabelen van AVIANUS
AV1ANUS zUn
zijn in eenen har~
den, te zeer afgemeten
afgemetcn fl:ijl geîchrevcn;
gefchrevcn; doch daarentegen onderCehei.
onderîchei.
den zich het gedicht van RE;lii,SIAN
RDii,SIE,N over de Jagt, en de 7 Edogm
Eelogen
van CALPVRNIUS,
CALPURNIUS, door tam
tamelij!,c
el ij ~{e zuiverheid en gemakkelUkheid
gemakkelijkheid van
vun
taal. AUSON maakt in zijne Epigraalmen
Epigr~mmcn en zoogeaoemde
zoogenoemde Idyllen,
Idyllen.
inzonderheid in zijn
zUn gedicht over de i11oezeJ,
llJoezel, de grensfcheiding
grensCcheiding ms.
tusfehen de oude en nieuwe wereld uit: alleen CLAUDIANVS
CLAUDIANUS verfchijm
verfchijllt
in deze ijzeren eeuw bijna als een wonder; en
ell olkhoon
offchoon hij van de
zucht, 0111
om door geleerdheid te pronken, niet vrij is, munt hij echter boven zijne tijdgenooten uit, en helt dikwijls tot
Cat eenen
eellen bloeijenbloeiJenden kunstll:ijl
decle bij bijzondere gelekunstfl:ijl over. Zijne gedichten zijn ten
tea deele
genheden vervaardigd; alldere
andere zijn kleine EPOPl}iel1
Epopoien,, waaronder de
roof van PROSERPINA en eene Gigantomtlchie,
Gigantolltachie, beide onvoltooid, uitfàtirike gedichten, 47
munten: ook door twee grootere fatirike
41 Epigrammen
en andere kleine dichtflukjcs,
dichtllukjcs, !leekc
ileekt. hij boven de menigte uit.
Wij bei1uiten
belluiten deze rij van dichters met NUT
NUTILWS
1 LWS N
NUt.IATIANUS,
V~IATIANV s, die
zijne zeereize naar Gallië, in eleglfche
elegl[che versmaat, niet
nict geheel
gehcel zonder
verdiensten, bezongen heeft, en met twee
twce Christen-dicbters,
Cbristen-dichters, PRVPRUDENTIVS
DENTlUS en SEDULlVS,
SEDU LlUS, waarin wij bijna alleen hedendaagfche toonen
hooren, en de eerlle
eerne beginfels
begin[els van het kerkgezang ontdekken.
omdekken.
In de Prozaifche
Prozaifchc Letterkunde, die men over het geheel nog 1100.
hoo.
ger dan de dichterlijke kan fiellen,
ll:ellen, hebben zich de Romeinen,
RomeillClZ, hoofd.
zakelijk in het vak van 1I'elfpreketld'leid
welfprekcnd'teid , gefchiede!Jis,
gefchiedenis, lJiijsbcgeerte
wijsbegeerte en
regtsge!eerd/teid
regtsgcleerd/zeid onderfchc-iden.
onderfchl'iden. Van hunne redenaars, almede naar
Griekfche voorbeelden gevormd, kennen wij velen alleen bij den
naam,
naam. of door den lof, dien aillkre
and.'!re fchrijvers hun
hUll toezwaaijen, zoo
<lIs: CORNELllJS
CORNELlVS CSTIlP.GUS,
CETm:GUS, Twp.RIUs
TmP,luus GRllCHVS,
GR,~ClfUS, C
C onA,
orT A , SULPLClüS,
SVLPlCIUS,
als:
il1~
in-
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ANToNIus, HORTENSlVS
HORTENSlUS en zelfs CAE_
inzonderheid LICINIUS CRASSUS, ANTONIUS,
SAR. Geen van allen bezat echter als redenaar zulke uitf1ekende
uitC1ekende ver~
ver.
diensten dan CICERO, van wicn
wien wij niet alleen in 59, nog vcorhan·
voorhanden zijnde, redevoeringen,
redevoeringen. de fchoonfle voorbeelden van welfpre~
welfpre.
kendbeid bezitten, maar die ook in onderrcheidene redekunstige wer.
ken als leeraar optrad, en, over het algemeen, aan de vestiging
van de prozaifche letterkunde der Romeinen het beflisfendst
bef1isfendst aandeel
had. In de eeuw VGn
van AUGUSTUS, n3
na den dood van den laatl1:en
laatC1en
handhaver der R9meinfche
Romeinfche vrijheid, verloor wel de Welfprekendheid
Wc!fprekendheid
veel, en werd nog alleen in de geregtszalen, en als eene aangename
cn genoegelijke begaafdheid beoefend; doch bleven de
dl! werken van
en
dit en latere tijdvakken, meer of minder, Van
van dien onden
ouden geest
doordrongen. Met één woord, men kan de lofrede van den jongen
PLIN!US
PLINIUS op TRAJANlJS,
TRAJANUS , die te gelijk als geregtelijk redenaar te Rome
in aanzien frond, en QUINTILJANUS,
QVINTJLJANUS, een tijdgenoot van hem,
hem. als den
laatC1en
laatl1:en adem der Romeinfche Welfprekendbeid befchouwen. Vroeger
poog·
reeds, in het bloeijends tijdvak der RomeinCche Letterkunde, poogden, benevens CICERO, CAESAR en TERENTIUS VARRO door hunne taal·
oen,
kundige fclIriften,
fchrirtell, de grondilagen tot eene wetenfchappelijke
weten[chappelijke kennis de~
taul
taal te leggen, en haar daardoor eene blijvende gedaante te gevcn.
geven. VARRa,
RO, de gele€rdf1:e
gelettrdfte taal- en oudheidkundige van zijnen tijd, fchreef
een werk over de Latijnfche taal, hetgeen oorfpronkelijk uit 24boeken beilond,
bel1:ond, wnarvnn
waarvan nog maar alleen 6 in hun geheel zijn over
gebleven. Onder de latere taal- en letterkundigen, uit den tijrl
tijd
der ANTONIJNEN,
ANTONJJNEN, behooren AULUS GELLlUS,
GEI_LIUS, CENSARJNUS,
CENSARINUS;
NONIUS Ml\RCELLUS, POlHPONIUS
DONATVS ,
POl\IPONIUS FESTVS
FESTUS,, lVfACROBll'S,
lVfACROBlVS, DONATUS,
PRISCIANUS
PRJSCIANUS DIOMEDES en CHARISlUS,
CHfl.RISIUS, die alle, gedeeltelijk:
gedeeltelijk door taal ..
kundige onderrigtingen,
onderrigtingel1, gedeeltelijk door ophelderingen van oudere
fchrijvers, en door belangrijke fragmenten uit dezelve, voo.
voo; geleerden van veel gewigt zijn.
Met de Letterkullpe
Letterkunde der Romeinfche Taal en Welfprekendheid
Welfpl'ekendheid !taat
fiaat
die der Gefchiedenis in verband, vermits zich deze met en door gen~
gene
ontwikkeld heeft, Dl'!
De eerile
eerll:e historifche Cchriften
fchriften befl:onden
bell:onden enkel uit
d'rooge
d~ooge verhalen
verbalen van gewigtige gebeunenisfen,
gp.beurtenislèn, die door de Annalen
der opperpriesters (Pontifices 1I1aximi) ,op
, op eene tafel in hunne woning, en door de berigten der con[uJs,
confuJs, met de voornaamC1e
voonm:lm!le voorvallen,
in den tempel van 1I1omta
lIJo1leta (libri lint ei) bewaard werden. F ABIUS
AllIUS
PIeToR.
PICTOR, ALBI<~US
ALllI<~US POSTHv::IIUS,
POSTlIUi\IUS, de oudfl:e
oudl1:e CATO. COELIUS FAN"NIUS.
Ffl.NNJUS.
VALERIUS
VALER lUS uit Ai2tilllJl, en anderen.
anderen, waren de eerile
eerl1:e Romeinfche
Romcinfcbe gcfchiedfchrijvers, doch misten allen historifche kunst; en het was
eerst in het luistcrrijkfle tijcivak van Rome, dat zich ecnige
eenige groow
groot(!
meesters opdeden. Onder dezen behooren:
behoorell: JULIUS CAESAR,
ClIESAR, bekend
door zijnen lellendigcn,
levendigen, eenvoudigen, en doelmatigen fchrUftrnnt,
fchr~jftrnnt, ea
nog meer door zijne berigten
ven geberigtcil omtrent den,
den. door hem zei
zeJven
voerden, Gallifchen en burgerlijken oor;(
001';( g; SALLVSTIUS,
S1I.LLUSTIUS, in wieas
wc! hier en daar iets gedwongens vil'dr:
vil'dt; doch die zeer
taal men wel
A.LGE~lEEN
zorg
A.tGE~lEEN WOORDENll. VI,
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zorgvuldig is in zijne verhalen en het fchildercn
fchiIdercn van karakters, en
e11 al.
al~
Icrwege eenen rijkdom van denkbeelden en een fchrander oordeel aan
lcrwege
den dag legt, en LIVIUS,
LIVlUS, die, wanneer wij de verloren geraakte
gera:\kte uni·
univerfele gef'chiedenis,
geCchiedel1is, van TROGUS PO~IPF.JSU,
PO~ll'F.JSU, uitzonderen, als de
grootl1e uiëvoerige
uitvoerige Romeinf'che
grootf1e
RomeinCch e gefchiedfchrijver
geCchiedfchrijver moet beCchcuwd
befcheuwd
gcfchiedenis liep van de aankomst van AENEAS in Ita·
[ta·
worden. Zijne gefchiedenis
lië
Jië tot het jaar 744 der bomving van Rome; doch er zijn flecht3
f1echt5
weinige boeken van overgebleven. Naast deze drie groote gefehied.
geCchied..
fehrijvers
fchrijvers verdient CORNc:LIUS
COItNELlUS NEPOS, ten minf,e
minfce door zijnen zuiveren Hijl,
HUI, met zijne levensf'chetfen
levensCchetfen van voorname veldheeren, eene
eeue
het, dat een voornaam gelèhicdkundig
gelèhiedkundig werk van
plaats: jammer is l1et,
Onder het knellend juk der
hem niet meer voorhanden is. overheerfching ontaarde thans ook de gefchiedenis, die door de Ro~
11Ieinen
meinen met l1et
het gelukkigst gevolg beoefend wus;
w::s; zoo als uit de
fehriften
fchriften van VELLEJUS, FLORUS, VALERlU
VALERIUSS MMW,lUS
MAXIlVlUS en anderen
SEUTONIUS bepaalde zich, bij zijne overige taaltaal. en
blijkbaar is. SWTONIUS
redekundige werken, alleen tot levensbefchrijvingen der keizers,
wier inhoud
inhoud voor het overige niee
niet onbehageUjk
onbehagelijk is. In dezen verdorven tijd
tUd verhief zich T ACITUS door echt Rom einsch gevoel, doorveril:and, en die kracht van zich uit te drukken, welke
dringend veri1and.
nimm(?r is geëvenanrd
geëvenaard geworden. Met
dikwijls nagevolgd, maar nimmer
hem verdwenen de belangrijkfl:e
belangrijkHe gefchied!èhrijvers,
gefchiedfchrijvers, vermits de Griek~
fehe
fche Letterkunde hare ,egten
l'egten weder deed gelden, en de Romeinfche
RomeinCche
Griek:m bearbeid werd.
gefchiedenis zelve door verfcheidene Grieken
In de {/j7ijsbegeerte
fVijsbegeerle waren de Romeinen mcde
mede navolgers der Grieken; doch vond zij, in Rome's bloeijendst tijdvak, in de aanzienlijkil:e
üe fiaatsmannen
i1aatsmannen hare vrienden en vereerders; zoo als te dezen 33no
aano
zien, onder de onde
oude Romeinen, inzonderheid LAELIUS, de jonge Afrikafche SCIPlO
SCIPIO en LUCULLUS, met lof verdienen vermeld te worden.
Later waren Lucm:Tlus
LucRETlUs en HORATIUS
HORATlUS vlijtig~
vlijtig2 beoefenaren
begefenaren dezer
d:::zer wcwetenfchap;
wrwierf ook hier, door de invoering van
tenlehap; doch CiCERO verwierf
de hoogere zedelijke Wijsbegeerte der Gric/.:m,
Gricket!, ecne
eene oni1erfelijke
onfl:erfelijke
verdienste ten r.unzien
nanzien van de befchaving
befchavint; van zijn volk. Hij verloor
niet in den doolhof der bcfjJL:gcling,
befpicgcling, muar
maar keerde in
zich wel nict
geluk en ongeluk i1eeds
fl:eeds tOt
tot de Wijsbegeerte terug, en droeg haar in
zijne klasfieke taal voor. Offchoon oorfpronkelUk
oorfpronkelijk een aanhanger van
PLATO zijnde, ging bij
Stoïcifnen
hij echter dikwijls tot de zedeleer der Stoïcijnefl
over, of, zoo hem derzelver ftrcngen
Hrengen ernst mishaagde, tot die van
ARISTOTELES. Het f1:elrel
fl:elrel van EPlIWRt;S
EPIKURliS allee;)
alleea keurde hij geheel af,
uit hoofde van
vun deszclfs
deszcIfs l1adeeligen
mdeeligen invloed op de menfehen,
menfchell, en in~
inzonderheid op de burgers van den i1aat.
(laat. Men vindt in zijne
zjjne werken
tevens veel leerrijks omtrent de gefchiedeni;;
gefchiedellÎ& del' oude WUsbegeerte.
WUsbegeerte,
b. v. in zijne
zi.ine TZlSCliianijiJze
Tmwirmi[.-,'ze OndfI'ZoeNi1gen.
onderzoekingen. AlhoclVC'1
Alhoc\'llcl deze wetenfchap fomtijds
Îomtijds hare tegen[blld~rs
tegelJi1a:ld~rs vond, had zij nogtans in Rome llnre
hare
beoefenaars, waar bijna ieder
beocfcn:lurs,
iedcr van derzelver fchool
fcl1001 hare aanhangers !Jad;
dsch
vertoon(~e :::ich meer hl
Ïl; gcfprekkcn,
gcfpl'ekken, in de
d8 fchool
fc!2001 en het leven
doch zij yr;rtoont:eziçh
2clQ
zeI"
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7elvcll,
gerchriften. Vroeger had
hud de oudere akademie
akudemie en de
zelvell, dan in gcfchriften.
fcllOol
vall Ei'IKURUS
EPlIWRUS de meeste aanhangers; later gingen de meesfcbool van
ten tot de Stoa over, die door
dour hare
Ime Gerlij
Îl erl ij ke uitfpraken
uitîprakcn zelfs op ee.
eeLuc.~Nus werkte.
werkte:. De wijsgeer ANNAF.US
ANNAEUS SE.
nige dichters, b. v. LucANus
llige
NECA, uit den tijd van
vaD NERO,
Nmw, van wicn wU, behalve andere werken,
12 wijsgeerige fchriften bezitten, fchiep
fchicp behagen in kunstig gefcherp ..
l1ellingen en bedriegelijke anthitefen;
anthitc[en; doch vÏIldt
vÎljdt men ook bij henl
hem
te fl:ellingen
vele voortreffelijke,
voortreffèlijke. en zeer fcllOon
[c1100n voorgedragene denkbeelden. De Briefjlifl
BriefJli.J1 fiaat
l1aat met de Welfprekendheid
Welfprekcndheid in verband; gelijk dan
ook de Romeinfche Letterkunde eenige verzamelingen
verz~melingen van uitmunten~
uitmnnten.
de brieven bevat. Die van CICERO, welke ontelbaar
ontelbaa: zijn, werden
werdcn
meestal, Qver
grootl1e mannen van
over wezenlijke voorvallen, aan de grootfl:e
dien tijd gefchreven ; bevatten, in eenen zuiveren en fierlijken fiijl?
I1ijl?
d~gen, en zijn
bouwl1offèn voor de gefchiedenis
gelchiedellis van die dagen,
gewigtige bouwfioffen
tevens de laatfte gedenkteekens
Vlll1 den
gedenkteckens der republiek. De brieven vlln
jongeren PLINIUS
PLINlUS kenmerken zich door eene gelijke zuiverheid ell
Gerlijkheid
fierlijkheid van ftijl
[(ijl en leveren ons een beminnelijk beeld van derfClJrijver. De 124 brieven van ANNAEUS
ANN.~EUS SENEC.\
SENECc\ aan LUCULLUCUL.
zelver fehrijver.
LVS
LUS hebben grootendeels hunne betrekking tot de Stoïfche
StoïCche WijsbeWijsbe.
geerte,
geerte , en zijn meer uit hoofde hunner ftoffe,
ftolfe, dan de vorm, die
de bekende fouten zijner fchrijfwijze draagt, merkwaardig. Nog
van SVMMACHUS,
SYM;\IACHUS, uit het laat$t
laatst
moeten wij hier noemen de brieven vlln
eeuw, en die van den nog lateren SmoNIVs
SmoNlvs A~OLLINARI~
ApOLLINAR1S,~
der 4de eeuw?
die ook als dichter
diclner niet 011beke11d
onbekend Is. In die des eerften
eerHen erkent men
eel1en
PLlNn~s; die de~
de~
cenen niet ongelnkkigen
ongelukkigen navolger van den jongeren PLINms;
lnatften dragen daarentegen
danrentegen de fc:huld
fehl1ld zijner eeuw; alhoewel zij dooL'
door
laatften
Blj'tltologie, of GoGo·
hunnen inhoud
inhond belangftelling
belangftelIing verwekken. In de Jl1yth%gie,
hunnell
c;l~nleer,
ocnleer, fchepten de R01l1einfche
Romeinfche fchrijvers
fèhrijvers meestal uit Griekfche
Griekrche
bronnen, en bezitten daarom ook weinig eigendommelijks.
eigendolTImelijks. HUGIN,
BUGlN,
wiens leeftijd niet zeker kun
kan bepaald worden, heeft Oll.
Ollo eene verza-:
verzamythologi(che vertelfels geleverd, die niet onwaar:
meling van 227
227 mythologifche
onwaar~
fchijnlijk voor fchetfen
rehetlen van oude treurfpelen gehouden worden. In
dich-;
een dstronomikoll
flstt"ol1omikoll helikon
l'uetikiJli van
VDn denzelfden
denzelfdel1 fchrijver
fchrijnr worden de dich.
onzeker is men om~
0111·,
terlijke fterrenbeelden opgehelderd. Even ollzel:er
trent
treilt dcn
den leeftijd van FVLGE]';TlliS,
FVLGENTlUS, van wien wij 3 boeken mee lVIy~
IVIy.
thologi[che
thologifche fabelen bezitt2n.
be;dnen. LACTAN'i'IUS
LACTAN'i'lUS PL1\ClDCS,
PLAClDUS, uit een
eell zeef
zee~
fchreef eell
een uÎttrekrei
uittrekfel uit de 1I1eta1llorphojèn
1I1etamorplzofèn van OVIDIOvrDI_
laat tijdvak, îchreef
PETRONlUS , een tijdgenoot \'ail
van NERO,
NERO, een SatJ'rikon
Satyrikon leus, terwijl PETROl'\IUS,
verde,
verde. waarin hij het zedenbederf zijner eeuw met veel vernuft en
voorftelt , en ook eenige dichterlijke
dichtel'Iijke proeven van zijne
levendigheid voorftelt,
hand gevonden worden.
IPis-, dat·drifks-,
Genees- en IJnishoudlal71tÏe
Ilttishoudktmde waren de
Ook in de lFis-,
Aardrijks-, Genees.
Ct"leken veelal de leermccsters
leermeesters der Romeinen,
Romeitzen, die itl
iil alle deze vakvak~
Grieken
wanneer men de IIuishonc11mnde
IIuishondkunde uitzondert, gccne o:llfpronke_
oorfpronke.
ken, wallucer
dc wisklll1dige
wiskl1ndige ièllrijvers
fchrijvers
lijke ycrdiensten
verdiensten verworven hebben. Onder de
l~ke
VITRUVrus voorn~111elijk
voornamelijk in D:mmerking:
aanmerking: hij \r~s
w~s :ccI!"
zelf een
ecn bonlV~
bonw~
komt VrmuvltJs
knn.
L ~:;a
knn<
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kundige, en zijn werk over de Bouwkunst is nog (teeds
knndige,
fceeds in achting.
rtchting.
FR
FRO~T1N
0:-.1 TIN fchreef over de waterleidingen, VEGETIUS
VEGETLUS over het krijgs
krijgs~•
•wezen,
vezen, en, na hem, FIlUllCUS
FIR1\llCUS lVhTERNUS
lVIATERNUS eenc
eene Wiskunst in 8 boe~
ken, welke eigenlijk fterren,wigchclarij
fterren>\Vigchel~rjj is, even als het werk van
JULlU;;
JULlU:> Ülm:QuENs
OflSEQUENS over de lronderteekellel1.
fFollderteekenel1. Als aardrijkskundiaardrijl;skl1lldi~
gen zijn
zijll PiHIPONIUS
geil
PO~lPONlUS 1\1ELA
MELA en
elJ TIInIUS
BInIUS SEQUESTER bekend, waarvan
de laatüe
laatf"te eene niet onbelangr~jke naamlijst der rivieren, meeren eu
en
bergen, bosfchen enz. geleverd heeft. Ook TACITUS,
TAClTUS, die de gefchicdcnis
fchlcdcnis van het oude Germrmië
Germallië befchrevcn
bcfchreven heeft, bchou
behou d tt in dit
feden CAE.SAR
CAES AR en
vak zijnen roem. De Geneeskunde was eerst federt
AUGUSTUS in achting. De 8 boeken van CELS\.)S
CELSUS over deze wetenweten~
fchap
tcn deele, eene groote E
fchap,, die alleen, ten
Encyklopedie
ncyklopedie uitmaken, zijn
!èhrijftrant zeer belangrijk. AEMILIAEMJLIuit hoofde van hunnen inhoud en f'chrijftram
us .I\IACElt
l\bcER en AUl.US
AULus ApULSJUS
ApULEJus fchreven
[chreven over de krachten der kruikrui.
den; SCRlBONIUS LARGUS cn
en l\IARCE.LLUS
MARCELLUS EMPIRICUS over de geneesmiddelen, doch hunne fchrifrcn
fchrifren zijn van weinig belang-;
belang; terwijl SE.
SE.
RENUS SAnUlONIACUS
SAIvJ:\lONIACUS zelfs een geneeskundig gedicht vervaardigde.
Van de Huishoudkundige werken der Romeinen zijn er velen verloren
CATO bezitten wij er
gegaan. Onder den naam van den ouderen CATO
een over dell
den Landbouw; doch van meer belang zijn
zün de 3 boeken
Ltmdhttishoudkttntle, die over het
van den geleerden VARRO over de Landhltishoud/amáe,
geheel veel leerrijks bevatten: ook verdienen de werken van COLUl\mLLA en PALLlIDIUS
l\1SLLA
PALLADIUS over hetzelfde onderwerp, en gedeeltelijk in
een dichterlijk gewaad geldeed
gekleed,, allen lof. Behalve CELSUS fchreef
oud~re PLINlUS eene
eelJe N'1tuurlijke
Natuurlijke gefchiedenis, waarvan SOLE.
SOLE.
de oudere
NUS een uittrekfel geleverd heert.
heeft. waarin hij tevens de Kosmographie
KostJIographie
( wereldbcfchrijving),
wereldbefchrijving), de Aardrijks-, en Geneeskunde
Geneesknnde met vele geleerdheid, maar in eene1l
een en gedwongen fchrijmijl,
fchrijfi1ijl, verhandelt, en daarleerdheid.
RomeineJZ, met hunne callooze
hulpmid~
taUooze hulpmiddoor getoond heeft, wat de Romeim1J,
delen, ter uitbreiding van menfchelljke
menfchelijke kennis> zouden
zonden hebben kunnen verrigten. Eindelijk fchreef lVI
ARC111NUS CAPELLA in de sde
MARCIANUS
eeuw,
eeuw. in eene
cene bnrbn~rièhe
barba~rfche
taal, cene Coon
loort van Encyklopedie
in 9 boeken, onder den
dt;n titel van Satirikon,
Satirikon , waarin hij over
verfcheidene wetcnfchappcn
leerfl:elfels
verfcheidcIle
wetenfchappen en hunne voornaamfl:e
handelt. l\fen
l\len ziet tlic
uit dit overzigt der Romeinfche
RomeinCche
Letterhandde.
kunde, dat haar eigenlijke bloei flechts
ilcchts van korten duur was.
was, l1a~
van CICE.RO tot op TRAJANUS
TRA]ANUS;; dat de Proza eenen hoohoo~
melijk nn
geren trap dan de dichtkunst bereikte, en dat, bij al het goede,
wat men van de Romdnfche kunst en wetcl,[chap
wetel,[chap zeggen kan, de
Crickm,
Grieken, zoo wel in geml
getai van
\':1n [drijvers,
fchrijvcrs, als in inwendige volma.
king, de Romeincil
Romeil1ca overtreff,:n.
overtrcjf~ll. Mogelijk
Mo;;clijk had hunne letter-,
lctte1"-, ten minite
fte dichtkunde , eene
ce ne hoogere vrllgt
vr.Jgt genomen, wanneer zij minder
navolgers
navolf;ers gewee3t, en meer bij de oorfpronkdijke
oortpronk21ijkc Romeinfche
RomeinCche
Regtsge!eerdfzeid handdenkbeelden gebleven waren. Alleen in de Regtsgeleerd/zeid
haaft
ZlJafc hunne Letterkunde,
Letterkunde. tot haren roem, een geheel a8'1
a~n hanr
haar
ógen
eigen karakter,
knrakter, hetgeen ziçh
:tiçh ook tot
rot in
:n de laatf1:e
bntC:e tijd",!!
tijdcn heeft
heen: f~aa!1~
f~aatl~
d·;;;
d·~
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gebonden, en tot :llle
alle hcdendaagfche
hedcndaagfchc I1ntien
naticn der wereld
werr,ld is overde gehouden,
gegaan.
SCHOOL. (Zie: ITALIAANSC[-m
ITALIAANSCfIE. KUNST).
ROMEINSCI-IE SCIIOOL.
Oiidü,ti./il{c,'2e en R07;:cinJèhe
ROiiieinjèlze taat
ROlVlEINSCI-IE TAAL. De OiidÜ,tijil/è,'2e
verfchillen van
vail el:~a:Jder. Uit
UIt de eer[(e,
cerHc, waarvan men 110g
nog Cporen
fporen in de
verfcllillen
wetten der 12 Tafe!en vinc!t,
vindt, en die weidr:: zoo zeer verollderd
veronderd w~s,
W,lS,
dat men ten tijde van CICERO de gez3:Jgen
gcz~Dgen dcr
der St,LlERS
S'''LlERS (priesters
vernond, vormde zich,
zjch, na de invoering der
van MARS) niet meer verllond.
wetten, niet zonder den bvlocd
bl'loed der Griel,fche
Griekrche taal, de
genoemde wetten.
tcn aanien van hare tongvallen.
tongvallen,
Romeinfehe. Zij verdeeldc
verdeelde zich teil
Romeinfche.
urbanus, l"ustiws
fmticllS en peregril1l1S.
cerfte had in Rome
jJeregri71Zts. De ecrite
in de fermo urbal1Z1s,
zelve, de tweede op het land, en de derde in de provincien
provi:Jcien plaat~o
plaats.
CATO bezaten,
zonWanneer wij nog de Origines van den ouderen CI.TO
bezaten. zouden
d~n wij over de oudfl:e
oudl1e bewoneren van Ital:'ë,
ltaleë, en dus ook O'ler
over den
oordeeoorfprong der LatijnCche moedertaal, met zekerheid kunnen oordee_
len; doch thans blUkt alleen uit de verll:rooide
ver!1:rooide berig ten der ouden.
ouden,
Ometriët's , die van Arkadifche
ArkadiCche of liever van Pelasgifche afdat de Omctriët's,
Aufoniërs (waaronder de Oskiërs en
komst moeten geweest zijn, de Attfoniërs
!/olskers),
rolskers), de Sabellas of S/lbijnel1,
Sabijl2e1J, de Tyrrhcniërs (Tuskiërs,
(Tt/skiërs, He/rt:sHetruskiërs) , V811
Y~n welken de ROll;einetz
ROIMil2C1l de waarzegkunde en het priesterdom
ontleenden, en eindelijk de Ombriërs voor de voornaamf1:e
voornaamite oorfpronoorfpron.
gchon.ien worden, eu
en waarmede
kelijke volken van italië moeten gchou.ien
zich naderhand
naderband de oude Latijnen of Aborigines vereenigden. Met
dezen verbonden zich de Trojanen ond"r
onder AEl\'EAS,
AENEAS, wier getal
get;!l echter,
beo
offchoon zij onder vreemde heerfchappij kwamen, van te weinig be.
lang was, om eenen beflis[enden
bef1isfendcn invloed op de Latijnrche taal te oe.
oe·
fenen. Van meer belang zijn in dit opzigt de Griekfchc
Griekfche volksplanvolksplan •
tingen
tlagen der Ac!tajers, Lo,h'iël's
Lokriërs en D ~riërs;
~riërs, die in middel. en ben e·
den-Italië
den-ItaliiJ woonden, en hunne befchaving, zelfs her
het dagelijks
Italië verfpreid~
gebruik hunner taal, buiten hunne grenzen, in italië
den, waardoor noodzakelijk veel van dezelve in de LarijnJche
LatijnfChe talll
ta:tl
moest overgaan. Behalve de Oud-Latijn/de
Olld-Latif71fè'te vindt men ook nog
Etrusklfche, Oskijèhe,
Oskifche, en Volsld/èhe
f/olskijèhe talen
mlen gewag gemaakt,
gemaakt. die
di e
van Etruskifche,
welligt alleen. verfchilIende
verfchillcnde tongvallen geweest zijn. De Oskifche
vertoonde zich later nog in de zoogenoemde /ltellmten.
/ltellm1en. Met de
ItaNë en Sicilië, JYJacedofJië
IWacedonië en van
verovering van het Zuidelijk Italië
/lclzaja,
Achaja, moest de Griekfche taal onder de Romeinen meer bekend,
en haar invloed alzoo op de befchaving eh:r
(lt:r Romeinfche nog belangrijker worden. Ook vinden wij in de afleiding van vele woorden,
zoo als ook in de woordvoeging der laatfte,
laatfl:e, menigvuldige fporen vall
Griekfche afkomst, en juist bij de oudfte
oudfl:e Romeinfche fchrijvers.
b. v. PLAUTUS,
PLAUTUS, TERENTlUS,
TERENTLUS , LUCRETIUS,
LUCRETIUS, en zelfs CATULLUS,
CATULLUS,
vindt men vele G:·aecismen.
Gmecismen.
ROl\1ELlE,
ROMEUE, RtfllZi!i,
RI/miN, het voormalig Thracië, tegenwoordig een
üadhouderfchap van het Turkiche
Tllrkiche rijk,
rijk. hetgeen door cencn
cellen
belangrijk i'cadhouderfchap
JJcghrlc;;
JJcgb1){'~; Cvorst der vorsten) beüunrd
befcunrd wordt, die
dil: te Sopida
SopMa zijn
veTo
L 3
VOre

R
ft 0 l\1 U LUS.
verblijf houut.
houtJt. Rome/ie
Ro:nc!ie wo;d~
word~ door hooge bergketens
bergketcns (fIacilIlIS
(!Jf!CillllS eü
en
Rhodope)
Rhodopc) doorfncdcn,
doorrneden, en grenst
grcnst :Jall
a:\n de ZWf!rte
Zwarte zee cn
en den Archipel. Ilollfl(Jntill~pe/
bil1l~en deszelfs omtrek.
KOJljlrlntinopet Egt binrrcn
ROMULUS.
ROMUL US. De grondlegger en lcic;Jt(:r
ftic~ltcr V81J
val] Rome, en deszelfs
deszell~
eerfte
ecrfLe koning, wiens
wici15 gcboonc
geboOl'cc en a:'komst,
a~'kol11st , zoo als van aI1e
alle groot~
manllen
mannen der grijzc
grijze oudheid,
oudbc id, :n
;11 het duister ligt.
Zijnc
Zijne moeder RnEA
RllEA
SVLVIA was celle
SYLVIA
eene dochter van NV~IITOR,
Nl):lJlTOR, koning van /i/ba,
A/ba, en ecne
eelle
vnn
van de pricstcresfcn
pricstercslcn nn
V;1n VeST;'
VesTA,, die, als het heilig vuur dczer
dezer godin
ondcrhoudende,
onderhoudende, uit dien
dicn hoofde tot de fLrengfte
fLrengftc lmischheid
kuischheid verpligt was.
ZU werd door haren oom A:lIULIU5,
A~IULIUS, die harcn
haren vader van den troon
beroofd had, tot d~n
den dicnst
dienst van VESTA befccmd,
beftcmd, ten einde voor
te komen, dat geene nakomelingen van haar hem weder van
v:m den troon
zoujen ftooten. 011dermsfc!Jen
011dermslchcn werd dit plan van den trotfchen
trotlchen A;\lUA:lw.
LlUS vcrijdeld.
verijdeld. De koninklijke m~ngd vergat hare gelofte van kuiseh~
kuisch·
heid, en een
ccn pnnr
paar tweelingbroeders was het gevolg harer heimelijke
'lerlchrikkelij!,e ftmf
fhaf te ontwijken, welke de wet
liefde. Om de verfchrikkelij!:e
over de Vcst:la!fthc
Vestaallthe maagdcn
maagden,, die harcn
haren pli~t
pli;.;t vergaten.
vergaten, uitfprak,
uitrprak, gaf
zij voor, dat dc
de: oorlogsgod
oorlogsgcd lVIARS
MARS de vader was harer kinderen;
cn door d~ze
deze Est rcddede
reddede zij zich zelve en haar kroost. De twee.
lingen werden, op last
hst van A~WLlUS,
A~mLlUs, naar ecne woeste landCtreek,
landüreek,
aan den oever van den Tiber, gebragt , opdat zij een vrocge
vroege prooi
van den
dcn dood mogten
mogtcn worden,
wordcIl, en hier, volgens hct
het verhaal, door
eene
cene wolvin zoolang
zoo!ang gezoogd, tot dat het toeval eenen gocdhartigcn
goedhartigen
landman derwaarts voerde, die de
d~ beide ldnderen
ldndcren met zich Dam
nam
en opvoedde. RO~WLUS
RO:\lULUS en RDH;s brabten
brn;ten hier hUllnen
hunnen jeugdigen
leeftijd
lee ftijd met de jagt, en ook met den roof door.
Toen nu naderhand de jongere broeder, Ruws,
Rorus, door een van de
bedienden van A~IULn:s
A~IULn:S werd gevan~en gcnomen,
genomen, verzamelde de moe.
moedige
tlige Ro:\wrxs
Ro~wrxs Cen
een kbn getal ondernemcl:de
ondernemende medgezellen, waarmede hij zoo gelukkig was, (zijnde zijne en zijns broeders aanzienlijke
intusrchen bckend
bekend geworden), om !liet
Ijler alleen RBIUS
afkomst intusfehen
RE~IUS te bevrijden, mnar
mrt~r ook, om aan A~IIJLlUS
A~IULIUS den onrcgtvaardig
onregtvaardig verkrcgcnen
verkregen en
troon te ontrukken, en zijnen .ouden
ouden grootvader NUl\IITOR
NUl\I1TOR er wedcr
weder
op te planefen.
pl3ntlèll. Na dcze
deze daad bei100t
benoot RmIULGs.
RmIULGS, in vereeniging met
zijnen broeder, om zelf cene
eene ftad
Ead te bouwen, waartoe de goden hem
bij ecn
een plebtig
ple;;tig offer, door de vlugt van 7 adelaars, de plaats zouden hebben aangewezen; en alzoo werd dan Rome in 752,
7.52, volgens
anci:,ren
:lI1G2ren 75+ .inr,
j~ar, voor onze rijdrekening
tijdrekening gebouwd.
De eeasgezindhc:d,
eC:1FgczindhcId, tot dus vcr onder de beide broeders pl2~ts
plaats ge.
bad hebbende, werd met
met deze
verbroken. R
had
dele onderneming verbrokcn.
RO~IULUS
O;>,lU LUS
bezoedelde, uit nijd of trotschheid, zijne h~nden met het bloed zijns
zijm
broeders, die door hem,
hcm, volgens
\'olgells het berigt der meeste hisroriefehrijhistoricfchrijvers, wcrd
werd OJ;l:iebrn;;r;
ol:1:~ebr~gt; offchoon anderen hem, voor den toorn van
ROMULUS, over de AljJCII
AljJCll laten vlllgten, en meenen, dat hij de fiich.
fiichter van Rhdllls
Rhdms gew'cest
geweest zij. IntusiChen
IntnsiChelJ was !Jet
het klein aamal
aantal getrou·.
getrou ..
~Ye
~ye vriendi:'~,
vriendi.:!), die RO~'ULtJS
Rm'ULtTS tot hicnoe
hienoe g-;volgd
g'~volgd waren, .op
op verre
na
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na niet toereikende, om zijne fi2d
fl3d te bevolken, zoount
zoodnt ]iij
bij zjch
zich genoodzaakt zag, om
0111 haar tot ecne
ecnc fchuilpiaats
[cIlUilplaats voor vlugtelingell
vlugtc:!ingell te
maken. Hierdoor werden wel mannen gewonnen; doch het ontbrak
eerlang den Romeinfehen
ROl11eiil[chell burgers
burgen; :1811
aml vrouwen; terwijl hunne vrienvrien.
delijke pogingen, om
Ol:l de jonge docLters
docl;ters der naburige !teden
Heden naar Ro~
me te lokken,
lol;ken, door de ouders, die jaloersch op den aangroei der
nieuwe fiad
fiae! waren, verhinderd·
verhinderd- werden. ROMULUS
RO~1ULUs beGoot
beO oot nu tot eene
lOene
daad van geweld. Ilij gaf een godsdienstig volksfeest, en noodigde
daartoe de S,lb~iiIC;1
St,bi/ile;l (zie aldaar) met hunne vromven
VrOi.1WCn en dochters.
Zij verfchenen
verfchcnen 211e
alle onbezorgd; doch :n
in het midden \'an
van !Jet
het feest
werden zij
zjj overvallen en van kn~~c
h:~:l"e dierbare paI,den
panden beroofd. Ver.
Ver_
bitterd filCiden
f!lelden de Sabfjlicn
SabijJ;cn te wapen, en er
cr Oict[:ond
Oi:t[~ond lOenen
cenen oorlog
tusfchen de beide volken; doch het fll1ekcll
fmeken der geroofden, die zich
tnsfchen
tusfchen de firijdende
f1:rijdende partijen wierpen, veroorzaakte eindelijk
eindclUk den
vrede, en Rome won, door de vereeniging met de Sab
SabY"1li!N,
i./111! 11 , ar.n.
a~n·
merkelijk in bevolking; terwijl verfcheidene
ver[cheidene gelukkig gevoerde oorlo.
oorlogen , die altijd met de vermeerdering van land en volk voor den
nieuw
nieuwen
en fiaat
!1:aat eindigden, zijne verdere duurzaamheid bevestigden,
b~vestigden, en
:1an
r.an den zegevierenden moed der eerfte
eerfl:e Romeil1en
Romeinen reeds de grootheid
vooripelde
voorfj.lelde,, W3:lrWe
waanoe Rome eenmaal geraken zoude. De regering van
ROlVlULlJS
ROMULUS was g('[heng
gè['r~eng en gewelddadig, mogel\jk
mogelijk te gefireng
gef1:reng ten
aanzien van zijne
zjjne onderdanen, die zich vrijwillig aan hem onderwor·
onderworaanzl'2n
pen hadden,
badden , en zUne
zUlle o'Jverwachte
o,JVerwachte verdwijning verwekte een niet
ongegrond vermoeden, dat hij door de hand eens misnoegden werd
omgebragt. Volgens het verhaal voer hij ten hemel na de fchaar
fchaur der
Goden, toen hij zijn
zUn werk voltooid, en de grondflagen
grondDagen tot Rome
geltgd Ind.
gelegd
h~d. l\Iogelijk
l\Togel~ik is hij ook
oo;~ weI
wel door den blikfem
bIikfcm getroffen;
want zijne verdwijning zonde gedurende ee']
ee'l onweder gebeurd zijn,
hetgeen plaats had, tctwijl
tc;~wijl hij zich buiten de fiad,
f1:ad, Lij
bij de moeras·
fen van CafJrea
Caprea bevond, om zijn leger te monfieren. Hoe dit zij ;
het da:lkbare
da;lkb~re Romeinfche
Romcin[çhe volk bewees !Jem,
hem, als den fl:idter
f1:ichter van Ro..
me, in cenen aan hem afzonderlijk gewijden tempel, tot op de aanr,unneming van het Christendom, eElle
celle goddelijke
goddclWce eer. Hij regeerde bijna 37 jaar, en zijne
zUne wel ruwe, doch aan tijd en omf1:andighcden
omf1:andigheden voe.
gende, verordeningen en wetten, welken hij :1an
aan zijn volk gaf, ge.
tuigen van zijne bekwaamheid in de kunst van regeren. Toen RoRo~
Tl1ULUS
MULUS fiierf,
ftierf, zou de f1:ael,
f1:ae!, volgens eene kort voorheen door hem
hr;m
bevolene telling, tusrchen
tusfchen de 3 en 4-,coo
4,COO weerbare mannen bevat hebben. (Vergelijk
('Vergelijk hiermede art. ROME.)
Tot dus
dns verre het gewone gefchiedverhaal aangaande ROMULUS
ROMULUS en
Rome's oorfprong,
oorfprollg, waarvan het Iaatf1:e
Jaatf1:e gedeelte zeker minder aan beo
denking
denl;ing onderhe«ig
onderhe<lig is. Dan wat den kOllinkIijken
koninklij ken oorfprong vail
van
RmwLus,
RO~1ULUS, het verhaal van zUnen
zijnen broeder R EMUS
ENlUS , en de grondves~
grol1dves~
ting
tin,; van Rome betreft-,
betreft, hieromtrent is !Jet
het gewone verhaal aan zoo
vele z\Vari;,;hcdcn
zwari~:hcdcll onderhevig, dat daarvan, bij lOene
eene nadere overwe~
gi!lg, vc:e
ging,
yc:e hc;cfdputten
hoofdpunen moeten wegvallen. !Jet
llet be11:ck
beflek vall
V,1ll ,ile
die werk
L 44g:J;!:~
••
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gedoogt niet, hierover in bijzonderheden
bijzonderhedcn tc
te tredcn,
treden, en eik
elk pt~nt
p\~nt vst1
V3t1
zwarigheid te toetfcn;
toetfen ; doch het lust ons, korteiijk
kortelijk ons gevoelen over
den OOrfiJfong
oorfprong der Romeinfche
R0111einfcne heeffch~pp~j
hcerfchappij op te
w geven. Dat er
vóór de Romei12(!i)
Romeinen in Italië een
ecn hoogs: bcfchnafd
bcfchaafd volk gebloeid
geblocid heert,
bekend met Griekfche
bekcnd
Grickfchc kunsten
kunstcn en wetenrchappcn,
wetcnfchappcn, is, ook bij het
gefchiedkundic;e berigtcn
berigten omtrcnt
omtrent dat volk, eene
cene niet te
verlies van gefchiedkundi:r,e
bcnvUfeicnde waarheid, die alleen door de fchoone overblijffcIcn
overblijffelen van
henvijfeiende
Etruriièhe kt1l1stfiukken
EtruriictJe
kunst!1ukken genoegzaam bevestigd wordt: dat ROMULUS
!lict
nict de cigcnlijkc
eigenlijke fiichtcr
!1ichter der Had Rome is geweest, wordt door het
getuigcnis van verfcheidcne fchrijvcrs
getuigenis
fchrUvers gefhafd,
ge!1aafd, en dat de taal der
Romeinm gedeeltelijk
Romeine7z
gedeeltclUk van Keltifchen , gedeeltelijk
gedeeltel~k van Griek[chen
oorfprong
oOI'[prong is, kan niet gel
gelochend
och end worden: wij !lellen
nellen dus, dat,
gelUk nndcrh:1l1d
naderhand de Romeinen door de volken, die over de dl~
41~
even gelijk
jJell
peil in Italië vielen, op meer dan eenen tijd met den ondergang beo
be.
zeI ven eenmaal over de 4lpen
dlpen in
dreigd werden, ook de Romeillen zei
Italië zijn gevallen, en onder de aanvoering
nanvoering van eenen l10uten
110uten ondernemer, dien de vleljerij met den naam van Ro/mls.
R01JJttS; naderhand RomullIs,
rmt/liS, d. i. den JlerkclI
Jlel'kell heeft vereerd, de toen reeds
re~ds verzwakte
verzwaJne magt
dier bcfchaafde
befch:wfde volken hebben gefnuikt, ja misfcbien
misrchien wel ecne hunberoemd!1e volkplantingen
voll,plantingen,, naderhand Rome gehectcn,
gehecten, in het
ner berocmd!l:e
bezit genomen, en
bczit
cn in vervolg van tijd de gelchiedenis
gefchiedenis dier volken
zoodanig
~wodanig met de hnnl1e
hunne hebben weten
wetcn in een
ecn te fmelten,
fmclten, dat de waar.
heid z~lve
z21ve hierdoor geheel verduisterd is geworden; terwijl intusinmsfchen de befebaving der vroegere bewoners niet heefc
heeft kunnen nalaten.
cellen dnurzamen
dllurzamcll invloed op die woeste veroveraars te oefenen,
cenen
!l.Ood:\t
EtruricJ's vrrn
vr:n tijd tot tijd
tUd onder elkander
,wodat zelfs Romeinen en Etruricrs
zijn verfmolren.
verfillolren. Van dezen invloed der vroegere befchaving, en van
overhccrfchers met de overwollnelingen, vindt
deze vermenging
vermengin,; der overhecrfchers
ge[chiedcnis en
cn de inrigtingen,
inrigtingen , zoowel als in de laai
taal
men in de gefchiedcllis
der Romeiiic;/
ROlllei;;c:z zoo vele [poren
fporen,, dat men er eene afzonderlijke ver.
handeling
handeling' on~r
over zou kunnen fchrijven; en neemt men deze onze veronder!1elling aan, (bn
in' de Romeinfche
dan worden vele duisterheden in·
onderflelling
gefchiedenis volkomen opgehelderd.
RONDEEL. Zoo noemt men in eene fiad
!l:ad een groot rond ge~
bouw
bonw of flat,
nOt, dat
dnt met eencn
eenen muur omringd is, en in oude tijden in
plaats van ·ccn
plaat~
'een bolwerk gebruikt werd.
ROODE ZEE, ook Arabtfche
Arabi[che zeeboezem, Schelpzee; en door
dé
de Tar/ml
Tarkm de zee van
yalZ JJf('kka
J1.Ickka genoemd, is een zeeboezem van
dCll
den Indifchell Oceaan,
Ûceaan, die ollltrent
omtrent 300 Duitrche mijlen lang,
cn
en op zijn hoogst 60 gelijke mijlen
mUIen breed is, en, in eene ngung
ngtlng
her Noord westen, zich tllsfchen drabië
4rabië en de
van het Zuiden
Zuidcn lJ~ar hee
Oostkust van Afrika tot dc
de landengte van SI/et;
Suez uitfirekt,
uit!1rekt, die dit
mct Az!,~
Azië verbindt, en de Roode zee van de lYJiddellan,dMiddellan.dwerelddeel met
[Jze
fi;he afiChcidt.
aficheidt. Nietrcgenlbande
Nicttcgenlhande hare groote uitgeftrektheid,
uitge!1rektheid, ontvangt
,k
.k Roodc
Roode zee nergens eenige rivier van aanbelang; is van alle kanten
kamen
met zandachtig
zandachtig- lln:!ld;
llr~l1d, klippen en woestijnen omringd, en eindigt
ook

IWOD-KRlJT. -..... ROOMSCH-KATIIOLI]KEN.
ROOI\ISCH-KATIIOLI]KEN.
]69
H.OOD.KRlj1'.
Hi?
001,
ook in het Noorden in de j~:ltÛe.
iaatfte. De fcheepvanrt
fcheepva:m op dezelve is ge~
ge.
vaarlijk en l110eijelijk
moeijeJijk , en
cn haar
hanr mond aan de /lrrlbzfcfte
/lJabtfc!ze zee, een gevnarlijk
deelte v~n den Oostelijken of 1ndtfelten
I:zdi[cfzcn Oeer/all, vormt de zee.engt!}
zee-engtel
Bm!.e!.Ivlalldea (de poort
poürt des gtV3:lrs),
gtVG3rs), welke 5 mijlen breed is.
Badc!.Ivlalldea
Zij warde door het cilaild
eiland PeriilZ
PeriiJZ in de linallere /lrabifche
Arabi[clze en de breeZ\j
dere ./lfrika/èhe
Afrika/che flraat
flraac verdeeld, waarvan de eerile 40 tOt 60 voet
diep is.
ee·
ROOD- KRIjT. Is eene zware donker·roode aarde, eigenlijk cene met thoon- of klei.aarde vermengde ijzerkalk , die inzonderheid in
En;;e!and en bij lYeunmberz
Neurmberg gegraven wordt. De gemeene foort
foon
Enzeland
bloedf1:elping, en door fchrijnwerkets,
wordt in de geneeskunde tot tloedf1:elping,
fchrijnwerkers,
timmerliedèn
afteekecen van hun
timmerlieden enz. tot het afteckencn
hUIl werk gebruikt; de fijals potlood in hout
ne daarentegen, die men
me:! fplijten kan, wordt :lIs
gezet, of in lange !lukken
flukken als ecne
eene pcunefchacbr
penneféhacht in den handel
hundel
gebragt.
ROOK. Een zigtbare damp, die bij het verbranden van vele
zelffl:andigheden
zelf11andighedcn geboren wordt, en, ligter Zijnde
tijnde dan de dampkringslucht. in dezelve op1l:ijgt.
lanti1e geldt alleen bij de geopilijgt. Dit laat!le
ge..
wone drukking van den dampkring; terwijl op zoodanige plaatren
plaatCen,,
b. v. op hooge bergen, waar de lucht veel dunner is, de rook
wordt nedergeflagen.
bei1aat in het algemeen uit zoodanige deel en , die uit
De Rook be!laat
het brandend ligc
ligch,!am
h,!am ontwikkelt worden, en, door de wurmte
warmte tot
damp uitgezet, vervliegen. Deze damp bei1aat
beflaat voor een groot deel
uit kaolilof
kooHl:of,, die zich in de gedaante van Rook aan de nabij gelegene
voorwerpen hecht, en dezelve zwart maakt. Behalve kooli1of,
koolflof, bevat
de Rook nog andere, vooral ook zoodanige bijtende en prikkelenzelff1:andigheden, die een pijnlijk
de zelfi1andigheden,
pijnlUk gevoel in de oogen te weeg
brengen. M:en zie omtrent deze zelffbndigheden
zelff1:andigheden her
het artikel ROET.
ROOK-TOPAAS. Deze fteer;(Oort,
ftecnCoort, die als fene
eelle aanverwandte
bijfoorr
eu hierom ook
biJroorr van het berg.kristal kan worden aangemerkt, cu
wel Rook·krista!
Roole·kri,tal genoemd wordt, is rook-bruin van kleur in alle
trapswijze llfklimmingen,
afkIimmingen, waarvan men de donkeri1e
donkerfle j}jorion
Morion noemt.
Men vindt dezen !'ceel,
Heel, onder anderen, in Boheme.
lVlcn
ROOMSCH.KATHOLIJKEN. ZOO
ZOO noemt zich die Christelijke
bisCchop van Rome, als haar zigtbaar
godsdienstige partij, welke den bisrchop
hoofd, erkent, in onderrcheiding
onderfcheiding van de Griekfche kerk.
kerk> die zich ook
wel eene Katholi/ke
Katholi.ike (algemeen geldende) kerk noemt; maar geene
bevelen van den paus ontvangt. Zij is in aanhang en omvang zeer
Turki.ii:, tot op de her.
tlitgebreid,
uitgebreid, en was, behalve in Rusland en Turki/i:,
vorming, in Europa de heerfchende.
heerichende. Het gel1aclig pogen der Roomseli.
Roomscli.
Katholijken , om zich ten koste der
dcr Griekrche
Griekrehe kerk uit te breiden;
tijd tot tij:!
tij J 2 millioenaallhangers
millioen aan hangers der laatne,
laatfl:e, in Europa,
heeft van tUd
onder de gees:dUke
gees:dUkc opperheerfchappij
opperhcerrchappij van den paus gebragt , en zij
befledell geen
beneden
gceil minder
milder ijver, a'thans
n'thans de Jczniten,
Jczl1iten, ter bekeering
bekccring det
Protestanten,
Ilrotestantcll, vC'müts
vermits hun !ccrilclfd
IccrfrcIî".::l is, dat niemand buiten huhne
huiine
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kerk knn
\',,11 onze dakan zalig wQi'den.
wOi'dcll. Ondercusfchen
011c!enusfchen werkt de geest V:211
drtgen dit doel van het P~llSd()m
p:,usdom zoo !;rachtig
kr;cchtig tegen, dat niet
nict alleen
Katholijkcll, in Protest~nt:èhe
Protcst:mticlJc 18lJc!cn
J~ndcn wonende, d:"ardool'
d"ardool' geleerd
de K~tholijkC'l1,
hebben, zich van de hatelijke pro0!Iicte:l-makerij
pro0~lic[c'1-l1lakcrij te onthom~en,
onthonde:l, maar
ook ontelbare v"n
van hunne
b\1l1l1C geloof,genoo:en
geki O[E,gcnoJ:el1 de meer vrije
vrUe denkwijze
clcnkwU/.c
Protest~]]tCIl 0\'21'
0\',,1' den godsdienst,
godsdi~llst, in fiilte,
WIte, huldigen. Dit blijkt
der Protestanten
inzonderheid in DuitseMand
Duitschlmzd,, \nar
w~ar de
dc invloed van JOZE:PII
JOZEPII Ir,
II, de op1;wijze van fommigc
gcldaarde dcn
aznsbisfcllOppen, en voornamelijk
vocr;:amclijk
clel~k\Vijze
lammige aartsbisièllOppen,
geklaarde
lcctcrklll;clig verkeer onder de IÜtholijkcl1
K.aholijk::n zelve,
zelve.
het meer levendig,
lev::,ndig, lertcrkiwdig
eene partij tegen het Roomfche
Roomfcne wezen gevormd
g~vornld heeft, en
e11 ook in
ons vaderland, waar vele geestelijken ellleeken
enleeken van die ![ezindhcid
zezindhcid
de verlichte gevoelens
of.
gevoe!ens der Protestanten meer en meer nnderen; offcl10011 bet
het ook hier cn
en elders :lan
aan geenc
geen ~ duIsterlingen
dnisterlingen mangelt, die
fchoon
trnchtcn tegen ce
dezelve tracllten
te werken, en 11l1l1ne
hunne oagen
oogen voor het helder
en freeds
ficeds toenemend licht der waarheid fluiten.
Duiten.
ROOS. (DE) Ecngeflacht onder de bloemen, hetgeen tot de
;ïde
sde orde del'
der 12de
lzde klasfe
klasre van de Ico/rmdrt'a
Jcofrmdrio Polygyl1ia
Polygynio behoort. Het
WILDENOW op 39 opgegeven.
opgegeven, wordt door an.
angetal der [oOl'ten,
foonen, door WJLDEfWW
deren op 100 en meerder gefield.
gefl:eld. Bovendien heeft men door kunst
cecc
V~i1 !ileelfaortcn
iileelroortcn gekweekt, die meer of minder vall
vun de
eel~e menigte V~l1
foorren moeijehoofdfoorc afwijken,
afwUken, en de bepaling der bijzondere [oorren
brcng·c alle [oonei1
fOOi'teil onder 2.2 familien, als onder bij.
Men bn:llst
lijk maken. )\len
na kegeZrolZdc
kcgekondc en eironde.
eirond:::. Tot de ecrîte
ccrftc behoort de Pimpel'l1el-bladi.
Pimpernel.bladi.
ge, de Provincie-,
Provincie,., de
dL: kaneel- of fuiker-, de gcele-,
geelc-, de zwavel-geelezwavel-geele.
en de zachtharige Roos;
Roos: onder
ollde,' de tweede vindt 111ell
men de honderd bladige, of gemeene Tuinroos , (R.
CR. Centtf'olia)
Cel1:ifo!ia) de [choonfte
fchoonfte van alle,
nlle,
die door den wortel wordt voortgeplant; de Azijn-, de Damascener,
de welriekende of \Vijl>,
\\lijn-, de fl'Ios-,
Nfos-, de Bizam-, de witte, en
cn de geheert een prachtwerk over de Rozen,
meene wilde Roos. Men heeft
getiteld: /es
les Rofes,
Rorcs, par J. E. REDOUTÉ, en een ander van lloSSJG,
ROSSIG,
onder den naam van die Rafen.
Raren. Behalve, dat deze bloem on011fchoonCte Geraden
fi er~llJen onzer ruinen
tnincll behoort, levert zij ook
der een der fchoonfte
el1 den Rozenolie
Hczenolie op, welke laarfte
Iaatrte tot de welrie.
het Rozenwater en
kcndfte en kostbaarfte behoort. Van hier, dat de Rozen een beKendfte
han del uitmaken. Die van Prwi1tS
Pr01'i::s (eene Had
langrijk artikel in den handel
in Brie)
Bric) wordt in ons
011S werelddeel het meest !laar
naar vreemde landen,
zelfs naar de IlIdiën
ll1diën gezonden, waar zij, in verfcbeidene
verfcheiclcne ftreken teren goud betaald wordt. Jericho, zie men
gen
Over de Roos van .lericho,
JEPdCIIO.
.
JERICIIO.
ROSA, (SALVATOR) een der beroemdfre
beroemdfie fchilders en graveerders
van Italië, en tevens een geacht fatiriek dichter, uit de I7de eeuw,
had Reve!!t1,
Rewlla, in het koningrijk Napels, tot zijne gebooëteplaats.
geboo:teplaats. De
verfchrikkelUkfté~
verfchrikkclUki1(~ wildernisfen
wildernis[en,, waarvoor de fioutmoedigfte
fiolltmoedigîtc man zelfs
zelf';]
tcrug deil;st,
deÏ1;st, waren zijne
zijnc meest
Incest geliefkoosde [ehil.
onwillekeurig terug
fchil.
met herders en
el1 1'00ve1'S,
roovers, !"oldatcn
roldaten cn
en banditen,
bal1diten,
derii:l1kken, welke hij mct
,{erfiukkell,
zoodanig '.vist
zo'Odanig
wist op
cp te
tl' vllll?ll,
vullcn, dat zij daardoor veel lmrakteristieks
lmrakterisdeks en
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nantrekkelijks verkregen.
ve:·kregcn. OfCchoon
Orfchoon zijne teekeningen nicc
niet altijd
aantrekkelijks
naauwkcurig
heerscht cr
naauwkcu~ig waren, hecrscht
er in dezelve veel leven en eene be.
he.
wonderenswaardige
\vondcrenswaardige vlugheid en verCcheidenheid.
vcrfcheidenheid. Zijne fl:ukken
fiukken kenken·
fchetfen
fchetren zich, niet door het
bet beminnelijke
beminnelUke en zachte, maar alleen door
het verfchrikkelijke en
e11 ontzettende, waaruit
wamuit men zou moeten opma_
ken, dat RosA
Ros.'\. van een fombel'
fomber en mclankoliek
melankoliek geil:el
gel1el was; doch
juist had het tegendeel plaats, en was hij vrolijk, geestig en van
een
eenen
en fatirieken aard, welke laatl1e
laatil:e zich in twee zijner fchilderl1uk[childeril:ukken, de Vergankelijkheid
YcrgaiJkelijkheid ~'an
l!an het menfchelijk leven, en de Godin
Godilz
des geluks , zoo als zij hare gaven aan onwaardigen uitdeelt, zoo
duidelijk vertoonde, dat hij zich daardoor vele vijanden op den hals
haalde, en van Rome naar Florence den wijk nam, waarvoor hij door
verfcheidene
verrcheidene van zijne fiukken
il:ukken de goedkeuring van den toenmaligen
toenmalig en
hertog wegdroeg. Naderhand keerde hij weder naar Rome terug;
bittere fpotternijen
rpotternijen omtrent zijne kunstgenooten, inzon~
doch zijn'e
zjjne bitcere
derheid BERNINI, vermeerderden het getal zijner vijanden, alhoewel hij ook door zijnen aallgenamen
aan gen amen gezelligen omgang en vele an.
dere beminnelijke eigenfchappen, aan den anderen kam, vele vrienden
verwierf. Zijn fpotlnst
il:erfbed niet. Zeer
fpotlust verliet hem zelf op zijn fierfbed
vertróuwelijk tot hiertoe met
001'vertrouwelijk
met zijne oppaster geleefd hebbende, oordeelde zijn biechtvader,
biechtvader. dat hij haar moest trouwen, indien hij
hU :ln_
an_
ders in het paradijs wi:de komen. "Ik heb er niet tegen" antRos A , "als
p, als men er toch zonder booms :1Ïet
lliet komen kan."
kan."
woorde ROSA,
il:ierf te Rome in het jaar 16ï3,
Hij fiierf
1673, het 57il:e
5711e zijns ouderdoms.
Engelfche kunstenaars hebben vele van zijne fchilderl1ukken
fchilderfl:ukken (waaronder de landfchappcn
landfchappen boven de histori8il:ukken
histori~l1ukken den voorrang verdienen) in het kqpcr
kqper gebragt. Van zijne 6 fatiren, de Toon-,
Toon., Dicht-~
Schilderkunst, de Oorlog, Babilol1ia
Babi!om'a en de Nijd, heefr
heeEr FIORILLO
FIORILLO
de Dichtkunst,
Dichtku71St, benevens eene levensbefchrijving
levcnsbefchri.iving van dezen kunfle.
kunil:e.
naar, in 1785 te Götti12gm,
11aar,
Göttingen, in 8vo
Bvo uitgegeven.
ROSCIUS, (QUlNTUS)
CQUINTUS) een Gaffier
Gallier van geboorte, was een
ten der
grooril:e fchomvfpelers
fchoLlwfpelers van het oude Rome, en een tijdgenoot van
grootfle
CICERO, bij wien hij in hooge achting fl:ond,
il:ond, en die hem in eene
redevoering, welke wij nog bezitten, tegen FANNIUS
ANNIUS verdedigde.
van uitmumende
uitmuntende zeden, \verd niet minder
Hij was tevens een man vall
geae ht, en ontving van den fenaat
relJaat een jaargeld
door SYLLA en PIS 0 geacht,
van 3°,°00 gulden. Het
Her verrclkte
verrükte Rome hield niet op zijne
zUne kunst te
waarin hij zoowel het treur- als blijfpel tOt zulk eenen trap
bewonderen, wnarill
van volkomenheid, volgens het gevoelen zijner tUdgenooten,
tijdgenooten, gebrngt
gebmgt
had, dat men gewoonlijk
gewoonlUk van eenen ieder zeide, die in de eene of
andere kunst of wetcnlèhap
wetenlchap uitmuntte: hiJ is em
een ROSCIUS in Zijl)
zijn vak.
Het behoort onder de vc!·diensren
verdiensten van dezen kunstenaar bij het RoRo.
meinrche tooneel, dat zijn huis eene fa
meinfche
roort
ort van akademie was, waar
zich door zijn onderwijs bekwame tooneel[pelers vormden, ja dat
CIcr~RO. die hem eens in een plcirgeding
CICCRO.
plcitgcding verdedigde, zijn.
zijn vriend
was', die zich zUue
\~as',
zUlle lcsfcn
JcsE:n tC!}
te~l mme maakte voor de uiterlijke
uitcrlUke Wel.

fpre.
rpre.
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fpl'ek~!1dhcid.
fprek~!1dheid.
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eciJter de mnsken
m~sken op het
heE toc'I1eel
tO('I1cel zoude heb~
Dat bij eC~)ler
ben j;lgevocrJ, is bezijden de waarheid; hij vond die reeds, en be·
diende er
cr zich van, yoIgcns IJct
bet gebruik van dien tijd. Bij itierf
omareeks
omfl:reeks het j~ar
j~nr 6r ,'cor
"COl' onze rijc1i\:::;cnillg.
[ijdi\::kcnlllg.
ROSEE (N. N.) v,;as CClle
ccne nict
lliet onoC'v:1l1ige
onoC'v,lllige Ncderlandfche
Nederlandfche [chilfchil·
dcrcs, die Lei/den
Lei/dm tot h::re
h:;re g2~oort2pl:lats
geboortcpl,wts had, Illzonderhcid
inzonderheid bcroea1d
beroC';nd
dercs,
hoofde cener
ecncr l~ul}st
kUl}SC ,, in weIl:c
wcll;e niGlJ8nd
l1iG1J811d haar kon navolgen, noch
uit hooCde
wist, door \"'.'el]((;
v.'el]((; 1:;i(1l~elen
nüdl~elen zij dezelve tC
te werk (telde.
(1elde. Zij wist, namevan gcrafcJc'e
gerafelde of uirgeplukte
uirgepluktc zijde zocdanig op
lijk allerlei kk\:ren v~:n
planfell, dm zij landfchappe;l,
I;:ndfchappe;), bloemen, menfchen, diehet paneel te pbatfen,
ren I en ver[cheidene
verfcheiclcl1c a:](kre
a:](krc voorwerpen,
voonverpen, zoo n::tuurlijk
mtuurlijk en fraai op
eenig-en afl1and
affl:ancl vertoOl,clen,
vertoonden, als of dezelve door een fiks pel1fcel
penfeel ge.
verv~2rdigde zjj
zij op deze wijze
w\izc een
ccn kunstfiuk,
kunstHuk ,
fchilderd waren. Zoo verv~2rdi6de
onder anderen, den ilam
lram van eenen ouden
onden boom, eene {pin in haar
zag op den Ham de fchors,
web, en een landfchap
landfc!lap verbeeldende: men zat;
de kwasten en hC't
11"t mos, en de fpin w~s in baar web omwonden. Zij
11l1k voor 500
500 GI.; terwijl een ander van hare hand,
hand. voor
verkocht dit fi11k
aanzienllj:,er fom, het eigendom
eene aanzienljj:;er
I'igendom werd van den groOthertog van
To.'lwlle.
Toskmle. Deze hmstemres
kunstcmres Hicrf in 1632, het 50ae
5011e van haar leven.
Hoogleeraar in de
ROSENMULLER, (JOIlAN GEOf(GF.) eerHe Hoot;leeraar
Godgelee!'dheid en [ui'erintendent
fhperimendent te Lcipzig, zag in het laatst van
Godg-elee!'dheid
1736 in UlHliier/ladt,
UIJ71iier/ladt, eenc ldehle fiae! in het Hildburghaufi:he, waar
tijd lakenwever
laken\Vever was, het eerae
eer!1e daglicht. Na de
oe
zijn vader op dien tUd
Lmijnfche taal beoefend te hebben, beg"f hij zich in 1751 naar de
Latijnfche
JVeurenberg; hoorde vervolgens de voorlezingen van
vaD de
fchool te JVeurcnbcrg;
boogJcerar~n
booglcerar~n bij het GJ'1!liIr!fiullI
GJ'1!li1afiUIlI te St. Aegidiw;
Aegidim; ging, door de
Oll(>rfl:ellnG, in 1757 naar de univerfiteit
univerfitcit te
vriendCclwp van SOL GERS oll(>rfl:el1lld,
/lltdorf/;
Altdorf/; bragt vC;'volgens
vervolgens eenige j"ren
jnren als hllisleeraar in het Paltzifehe
][(,crc;c eindelijk naar
1188r Ummerjfadt temg, om aldaar den
felle door, en boerde
SCIl:';Fnmlè in zijn dlcllstwerk
dienstwerk te onderfieunen.
onderi1:eunen. Door dede.
predikant M. ScrwFFimlè
werd hij aan de!1
den beO:uurder van hec GYIll72afiuilt,
GYllllla[iuIJZ, FROMENt\l'I,
FROMENt\N, (nazen wcrd
(1erhand ;'Lbt van !(foostcrberge;z)
Kloosterbergeiz) am,De\'olen,
aanbevolen, die hem ter voltooijing
zUn eeritc
eerlre werk aanmoedigde.
::anl11oedigde. en hem eene huis-Ieeraarsplaats te
van zijn
lIildburgharJell
IJi!dburghaufell bezorgde, waar hij
hU zich door eenige namiddags-Ieer.
namiddags-leer.
1767. in het volgende
reden zoo zeer a:mbeval, dat hij aldaar in 1767,
KOiiigsberg, in Franken, predikant
jaar te Herzberg, en in 1772 te KUiiigsberg,
werd. Onverwacht kreeg ROSENMVLLER,
ROSENI\WLLER, die er nimmer aan gedacht
bad,
bad. om Hoogleeraar te worden, her
het beroep van profesror
profesfor in de
ErltJf1gen, wa~r hij in 1775 de waardigheid van
Godgeleerdheid naar Erlar1gen,
doctor in de Theolorsie
Theologie aannam,
aannam. en alle aanzoeken, om zijnen leerJ(onigsberg in Jcna,
.leurt, te verwisfelen, van de hand
fioel met dien van Konigsberg
wees; en het was alleen op raad van geneeskund ige vriendcn,
vrienden, die
verandering
verblUf, ter herfielling
her11elling zijner gckrenkte
gekrenkte gezondheid,
veran:1ering van verblijf,
voor noodzak"Pjk
Erlallge1t vernoodzak p1 :jk hielden, dat hij in 1783 zijn geliefd Erlallgm
liet, en het Leroep
beroep als cc;-(te IIoogleeraar
Hoog!eeraar in de Godgeleerdheid e11
en
UpvoeJillgslwnde te Gk-:,C!.'
Gk-:,cl! a;llmam.
a;llmalll. V:m hier werd hij alos
aJ.s leeranr b\i
b\j
upvoedillgslwnde
d~
do:
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de Tho1Jtas-kerk,
Thomas-kerk, als fl1pcr-imcndent
fuper-imcndent en vicrd~ rIoogleeranr
rIooglcera~r in de TheThe~
ologie, in 1785,
I7S5, naar
naftf Leipzig
Lcipzig beroepen;
beroepcn ; kl'Jll1
kJ.Jll1 allengskens
aiIengskens tot eer.
ecr.
cn fticrf
[derf in die fhd
tlen
Hoogleeraar op, en
tien HoogIeeraar
fbd in Lclltcmuand
Lentemaand van het jaar
13
18 15, als toenmu21s
toenma21s de
dc oadf1:c
ol1dfle godgeleerde v:m
vau :.lJe
~clle Hooge fcllOleIl
i'cholcn
DlJitschZ,md.
in Dztitschland.
ROSENMULLER
aC;l,ing, en
ROSENl\1ULLER gClloot
gC1l00t bij zijn leven ecne
eene hooge aC!1ting,
cn zijn
legl~c hij den grond tOt eene
dood werd diep betreurd. In Lcipzig legtlc
meer en meer gezuiverde Liturgie (kerkgcbruikcn)
(kerkgcbruikcll) ; bevorderde de
invoering van ceil
een beter gezangboek; gaf de
dé! eerne
eerl1:e aanleiding
n31lleidiJlg tot de
fl:ichting
fiichting van een wer!:buis
werl:lmis voor vrijwilligers, en
ell de ar111r,l"111- en burDurgerfch olen,
ol en , en werd de bevorderaar van een
cen verbeterd fchool.
wezen. Als leeraar W8S hU
bij een voorbeeld
voor!:Jeclrl van edelen volkstOOll:
volkstDOn :
hij verloor bij zijne
g~deelte van Zijll
zUlle voordragt het D20efenend
b"ocf~llend gèdcelte
zijn
onderwerp niet uit het oog, en wist zelfs met bekende waarheden
denkbeelden te verbindell,
d~n denden,.
verbinden. die zelfs de belangt1:e!!ing
belang(l:clling van dèn
opwektcn; terwi.il
terwijl de hartelijkheid, waarmede nU
hi.i lpmk,
iprak, dik·
ker opwekten;
voordr~g[ tot dien van eenen
een2n wawa·
wijls zijnen eenvoudigen vorm van voordragt
ren redenaar verhief. Als fchrijver leverde hij bUna
bijna 100 fchrifcctJ.
fchrifcell.
Zijne leerboeken voor het onderwijs der jeugd
jcuc;d be[laall
beaaun in de volgende: ChristI. Lehr!mch
Lehrl-iich fiir
flir die Jugend,
Jugen:!, llde druk, 1812.; Erfter
Erjfer
Unterric!tt
Ul1terric!zt in der Rcligion
ReligiolZ fitr
fiir J(inder,
]{inder, 2de druk 1807, dat mede
in het IFéndisc,!z
lFéndisch is overgezet.
overgezet, , If799;
799; ReligiotJS
Re/igiûl1S Ge!dic!,te
Ge!chir:llte fzïr
für KinKin.
der. gfte
der,
sne druk. 1804. Ook fchrecf ROS;:lll:llULLER
RoS,è,nnTLLER verfcheidenc
verfcheidel)e
fchri1èen ter godsdienstige ftichting
flichtil1g Cil
en Opb:;,lWi;]g,
Opb~,"lVi,lg, onder anderen:
fchrhèen
1J1orgcn
IJ10rgen zmd dbend
Abend dlldtJclttcil,
/1l1d,JC!;tcn, 5de dnr;;:
dm;, 1799; Betrac!urmgen
Betrachttmgen über
tiie
fJ7ahrheiten der ](eligio71,
die t'ornehmflen
,'orne,~mflen lFahrheiten
ReUg/oll, aul
mj' alle
a!1e Tage des .Tahl's,
.lahrs,
4 declen
deelen 180 I;
I ; Betrac/ztlmgC1J
Betradtunge;J über mcrk;vûrdige
mcrkwiirdige Bcgeben!:eitm
Begebellheitm
des 18te1!
18tel! Jahrlzzmderts,
Jahrhzmderts, mi!
mit Riickficht
Rüdfidt auf Rctigio1J
Re!igiolJ lllJd
[md Sittlichkeit,
Sittlic,~keit ,
ZUl' Beherzigzmg
BeherzigztJJg fiJI'
fzïr zmJj'e
d.s Reicit
.le•.801;
Bar; Etwas
EMas zlIr
zmFe Zeiten , 1785; das
Reid .Te.
fil,
fit, 1802;
J 802; Warllm
Warttm m!llJle!Z
Immen wir ZinS
llnS Protestallten
Protcstanten?? 1790;
179~; der
del' Todt
Tod!
des Christen, unier
unler dem
clem le/zrreichen
lehrreiclmz Bilde
Bifde des Sc!:!afs,
SoMafs, eene leerrede, na
n:\ den dood van lVIo'l.l's.
MoR.vs. Bovendien fc11re:;f
fè:l1re~f hij nog, ten beo
be.
hoeve 'i8i1
van akademifche
akademiCche voorl~zil1gen:
vooriezillgel1: Pastorale
Pasto}'a!" dmveifimg,
AJ1weifi!7lfJ. 1787;
Att!eitul1g
Art/eittlng fiJI'
fijr or.gehende
m?gehcnde Gcistlïche,
Gcistlidze, I iy2;
ï9:; Beitrdgq
Beitriigq ZUl'
zur Ho.oJJe!etik.
Home/elik.
18
r 8 I 4. Onder zvne
zUne fchrif"[e'l
fehriece!] voor toeko11lstige
toekomstige Godgeleeïlicn
Godgeleerden bezit7: Gde dn;k
dru~ van I n04
g04 - 1808, nog fL2ds
fL cds
ten zijlle
zijne Schotia in N. T.
vele w~~rde;
wa~rde; terwijl zijne IJistoria
Historia interpretatiolJis
interpreUtionis !ibror.
libror. Saer.
Sacl'. ill
ecc!e.Î.
ecc!es. Christi,selecten,
C/tristi, 5 deel en, Leipzig
Leip:::fg 1795 - 18 14,
I 4, 110!;
110;; heden als eene
eelle
uirle:~kui1de, bij de meesten,
hoofdbron voor de gefchiedenis
gefclJiedenis der nide;~kul1de,
gehouden wordt. ROSEi\I;lWLLI"',
ROSE'>/:lIULLiè { bezat een op:(;cklanrd
op:';eklannl "erltand
verrtalld,, en
kenmerkte zich door waarhei(Ui,;(Je,
waarll\:i(Ui~fde, 2~,c;ltmoedi~hcid,
2ac:ltmoedi~hc[d, in[chikkel~ik
infchikkel~ik
heid? befcheidenhcid,
heid,
befcheidenheid, Ilooit
nooit n:s:ende
n::;~cl1àe wè!rkzaamhcid,
werkzaamheid, en echte gods.
godsvmcht. lijn
vrncht.
ZUl) fprekend afbc·:>Jcli{;]
afbe·~ldfèl is door UAUTZE
llAUTZE in folio gegraveerd,
v;nt1t een kkincr in 8)
3) iG
ir; het .Tllhrbilclt
.lahrbilcll der hJ:;s!iclzCII
!!/J!!slicllC1J /111.
AI1.
en men vindt
d:idt
dr7dt van VATER; tenvijl de
c'e voorre(~
voorred~~ voor zjjn
Zijll hlatl'e
laar[+c werk: LehLc/t,'en
ren der
de;, FJ7eishcit
F/7cis!teit Ilfic!Z
71ac!; .S'elleca,
Seilcca, eene
eell~ l.ê,,·ei;sbefcbrijving
l,ê',-er;sbefcbrijvi'1g vaIl hem, door
IJoL:,:
Ilo.
DOL< \rcrv~9.1'(Hi.):d
\'c'rv~9.rdi:n;d,'\ bt;v1tç
l;e\'~t
Ho.
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ROSETTE. -

ROSSI. (J. B.

DE)

liet twee zonen na, n:tmeIijk:
n!lmeIijk: de in 18~5 nog
levende ER;-;ST
ER;);ST FRIEDERICU
FRlEDERICII KAREf.,
KAREr., een beroemd Oosteriing,
Oosterling, van
wien verfcheidene belangrijke werken voorhanden zUn,
zijn, ell JOHAN
CIlRISTIAN, een vermaard ontleedCURISTIAN,
ontleed. en natuurkundige, die mede
in deze vakken veel belangrijks gearbeid heeft, doch reeds in den
merf.
aanvang van 1820
1820 Hierf.
ROSE TTE. Eene l1ad in Egypte met eene haven, niet ver van
de monden van den Nijl.
Ni/I. Bij de ouden droeg zij den naam van
Metdis , mogelUk
mogelijk ook Ganopus,
GrIllopus , offchoon het tegenwoordi~ Abukir
Mete!is,
meestal daarvoor gehouJcn wordt. Rojètte heefr
heeft 40,000 inwoners,
vele Griekfche en Koptifche
Kopti[che kerken, en is de l1apelplaats
l1apclplaats tus[chell
tusfcheli
Cairo en Alexandrië; want alle waren, die den NiP opwaarts gaan,
moeten hier geb ragt worden. De flad
ftad heeft zooIVel
zoowel door de [choo.
[choone landl1reek, waarin zij ligt, als door de menigte tuinen e 11
n
met fmaak gebouwde huizen, een zeer vrolijk aanzien. Bijzono
der [choon
fchoon is het marktplein, waarop meest kunstenaars wonen, wier
ell met kunstwerken
huizen niet alleen fraai gebouwd en
kllllstwerken door hun verG
lierd zijn,
l1crd
zUn, maar die ook door hunne opene winkels menigerlei nieuw
'en
'ell heerlijk genot aanbi;;dcn. De levensmiddelen zijn
ûjn hier zeer goed
koop en menigvuldig; doch het welwater is hier zeldzaam, en in de
de inwoners alleen met het water uit dc
de
zomermaanden moeten zich dc
regenbakken vergenoegen. Onder de zeldzaamheden dezer landllreek
oore.1 hebben, dat
behoort eene [oort
foort van bokken, die zulke lange ooretl
dezelve op den grond nep~n, of[choon
offchoon zij van derzelver wortel af
Rofttte is in onze dagen, inzonderheid.
nog 3 duim om hoog ftaan. Rofotte
gcfchiedkundig clerkwaardig
l:.1erkwaardig geworden, door de landing der Ff'tlUPralz.
ROSEN:llt;LT.llR
ROSEN:'lt:J.LllR

fi,·,'len.
fi:·'ten.
., ROSOGLIO. (Zie: BRANDEWIJN.)
ROSSI.
RO
SS!. (JeAN
(JeAN BERNARD
BERNARD DE) Een gdeerd
geleerd Oosterling, in Wijnm.
174
Piew01lt gebOre!l.
geborell. Reeds vroeg tOt
tot den
Gaste/-Nt/WO in Piemollt
17422 te Gaste/-Nt/wo
l1and befl:emd, begaf hij zich naar Turirz,
Tu;-ir:, om zich in
geestelijken ftand
de Godgeleerdheid te oefenen, en legde zich, ingevolge de regels
der univerficeit.
univeruceit. inzonderheid
il1zonderheid op het Hebreeuwsch toe, waarin hij
zulke verbazende vorderingen maakte, dat zijne bef1:emming van
dien tijd af bepaald werd. In 1766 werd hij priester; leerde,
dicn
zonder meester, het Rabijnsch, ChaldeculVsctl,
Chaldeeuwsch, Arabisch en Sy_
risch, en droeg in 1763 aan den heer DE RORA, bij gelegenheid
zijner benoeming tot aartSbis[c!1op
aurrsbisfchop v:m
v;;n Ttt1'in,
Tw·in, zijne Garmil1ae
Garmi/1f1e GrimGrient,~/ia op. In het volgende jaar verkreeg hij eene bediening bij het
t~/irt
muzeum, hetwelk met de koninklijke boekerij van TlIrill
muzeurn,
TlIritz verbonden.
en met de uuiverutei:
cn
uuiverfitei: vcreenigd was, en werd gelijktijdig, door den
hertog van Par1/uJ,
Porma, als Iloogleeraar in de Ooster[che
Oosterfche talen, aan de
Ilooge [cllOOi
IIooge
fcbool zijner hoofdl1ad beroepen, welken post hij gedurende
40
4 0 jaar met roem bekleedde. In 1778 deed hij eene reis naar Rome;
verzamelde, in de rij :,lle
:,l1c boekerijen dier fl:ad,
f1:ad, eell
een aan tal
tai belangrijke
boUW110iTCll, en gaf in 1732 het progrm1J1lw
progrm1J11tfJ zijner j/fJi"iae
j/ariae /cctiOl1es
/eeNO/les
1IC.
ve.
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,'etet·is Testamenti in het licht. Hij voltooide dit werk in J788,
,'etet'/s
J7 88 , en
JO jaar later nog een aanhangfel bij. Hierdoor,
voegde er 10
Hierdoor. en door
eene menigte werken van zijne hand, over de gefchiedenis der Hebreeuwfche boekdrukl,U\1st,
boekdruklmnst, werd de rijkdom zijner verzameling van
handfchriften van den Dijbel , en van Hebreeuwfche uitgaven van
de Isde
ISde eeuw. alom in Europa bekend, en deden de keizer,
keizer. da
Pms VI. herhaalde voordeeli_
koning van Spanje en de paus Pws
voordeelige voorflagen aan ROSSI, om dezen kostbaren fchat
fch~t aan hun af
te f1:aan;
ilaan; doch hunne pogingen waren vruchteloos. In 1814 bood men
hem de plaats van bewaarder der koninklijke boekerij te Turin aan,
en nu eerst verkocht hij zijne gemelde kostbare verzameling aan de
hertogin van birma.
Porma. Onder zijne talrijke fchriften
fchrifteu noemt men verver_
fcheidene, die zijnen roem gevestigd hebqen.
heb~en. Zijne kennis van
handfchriften is niet minder tlitllekend,
uitftekend, dan de boeken, die er het
onderwerp van uitmaken, zeer zeldzaam zijn.
ROSSI]N. (JOANNES THEODORUS) Een doorkundig Nederlandscb
ROSSlJN.
Hoogleeraar in de befpiegelende WiJsbegeerte, eerst federt 1765 aan
de Harderwijkfche, en naderhand federt 1775 aan de Utrechtfche
Hooge fchool, alwaar hij, met ve:e grondige geleerdheid en ongemeene duidelijkheid,
duidelijl{heid, wijsgeerige en wiskundige lesfen gaf, en zelfs,
nadat hij, bij de nieuwe inrigting der Nederlandfche Hooge fcholen,
met het Emeritaat werd begunstigd, nog met eenen voorbeeldigen
lI1etap/lyflea vervolgde, en
ijver zijne collegien over de Logica en lIletap/tyfiea
laat!te dagen zijn levens onvermoeid aanhield, Hij
daarmede tot de laatlle
fiierf
merf aan een fpoedig verval van krachten in het laatst van Winterm,
Win term.
bevan het jaar 1817, en liet vele vrienden na. die zijn verlies be.
treuren. Ook wij deelen hierin, daar de man een ijverig medear
beider was van ons Woordenboek, waarin van hem belangrijke bij..
dragen gevonden worden, tot welker mededeeling
medcdeeling hij altoos zeer
Zeer
bereidwillig was.
ROSTOCK. De grootlle
llad van het groothertogdom lIleek/en.
groot!1:e !tad
hurg·Sehwerin,
httrg-Schwerin, aan de bevaarbare rivier lYarnow,
lJ7arnow, die 2 mijlen van de.
dezelve in de Oostzee flort. Zij heeft een vrolij kaanzien, en befiaat
befl:aat
uit de Oude !tad,
llad, lVIiddelfl:ad
Middelftad en Nieuwftad;
Nieuwllad; geniet vele bijzondere
voorregten , b. v. eene geheel vrije regeringsgefteldheid
regcringsgef1:eldheid en het munt.
muntregt, en hevat een nonnen klooster, 9 kerken, waaronder die van
St. lIfarie, het gebeente van HUGO DE GROOT bevattende, uitmunt;
14,300 inwoners. In 14(9
14[9
een tuigruig- en weeshuis, 2 hospitalen, en 14.300
werd hier door de hertogen JOHANN en ALBRECHT, in vereelliging
vereeniging
met het ftadsbeftuur,
f1:adsbef1:nur. eene univerliteit
univerfiteit opgerigt,
opgerigt. in welke die van
Butzon in 1760 werden ingelijfd. Zij heeft 4 faculteiten, en tegen ..
woordig 22 gewone I-Ioogleeraren,
Hoogleerarel1, als 4
4- voor het godgeleèrde, 4voor het regtsgeleerde , 4
4- voor het geneeskundige, en 10 voor het
wijsgeerig vak. Bij dezelve behooren eene boekerij.
boekerij, eenen kruid.
kruidtuin, een kabinet van mullten,
mumen. een muzemn,
muzemIl , een godgeleerd femina.
rium,
riUl~, en een natuurkundig gClloot[chap;
gCilootfchap? terwijl zich nog bove/ldien,
bovelldien,

op
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op het nabij gelegen f{al'c!s-hof, eene
eel]e vee-mtCenij
vee-mtCcnij Ccl1001 bevind:. Behalve de talrijke handwerkers en kLlnstel1~ar$
kLlnsten~ar$ heen: men in Roflock
RoJlock
él!ne fl:ijfCcI-, zeep'
zeep- en chikorci-,
chikorci., 3 tab~ks(;lbrijken,
tab~ks(;lbri.iken, cn
en 2 filiker-rali.
filiker-rali_
ééne
1ijkell halllid
nerijen. De fl:ad drijft eellCn
eenCn :n!l:dc!i
a~l!l:dc!ili.ikell
hallli~1 in wol, koren
korcn en
vee, en beeft eene
cene jaarmarkt. Vall
V~ll hier, dat men onder de inwoners
171 kooplieden, 59 brandcwijnf1()kers,
brandcwijn!1okers, en 93 Cellippers
CC'Jippers tclt.
telt. De havcn
de uitwatering der H'dJ'llOw
TFàl'llOJI! ia de Oostzee, bij het vlek
ven ligt aan dc
lf/à1'11e1111tnde,
1f/t11"11e1111tnde, waar jaarlijks omtrent
omucn t 700 Cchcpc:n
Cchepen in.
iu. en llit:oopen.
nit:oopen.
bIj de oudcn
ouden het CpreekgeCtocltc.
CpreekgeCtoelte.
ROSTRA. Zoo noemde men bIJ
waarop de IlomeinCche redenaars !n1i1ne
!1Uüne opcnlijke
openlijke voordragten aan het
deden. Zij ontleende haren naam van veroveide
volk dedcn.
veroverde Cchcepsncbbcn,
Cchcepsnebben,
waarmede de Romeinen, na dcn
den ecr1tcn
eerlten g2wonuen
gewonnen zeef1.1g op de [{ar[{ar_
thagers, tot een aandenken van deze naauwelijks ve!wacbte
ve!wacbt\? zege,
voortaan de redenaars geCrocltcll verficrden,
verfierden , welke t0( dien tijd Slig
Slig...
gestlts
gestIIs gcnocmd
genoemd werden.
I ROTGANS.
(LrKAs ) Een beroemd Ncderlandsch
Ncdcrlandsch dichter, om.
ftreeks de helft der 17de eeuw, te Alllflcrdam, van aanzienlijke ou.
ders geboren. Dezelve
Dezel~e vroeg verloren hebbende, werd hij door zij.
ne grootmoeder overèenkolllsti:i
overeenkolllsti:i zijne geaardheid en om[candigheden
omfcandigheden
Dpge.vocd,
Dpgevoed, en wijdde zic11 aan de beoefening der fraaije letteren,
vooral op het lezen der Latijnfche dichters; verpozende fomtijds zijnen geest door het vcrv23rdiJen
verv23rdiJen van kleine NederduitCcbe
NederduitCche dicht~
djcht~
frukies.
ftukies. Zijne grootmo;;dcr
grootmo;;der had een buitengoed aan de Vecht, ws.
dorpen Breukelen en 1Jloarsfen,
l11aal'sfen, Kromwijk
/(I'omwijk gchCi;teIl,
gehei;teIl, waar
Waar
fchen de dorpcn
de jonge ROTGM,S zijnen meesten leefcijd doorbrz.gt,
doorbr"gt, cn
en door zijnen opmcrkzamcn
opmerkzamen geest gelegenheid had, cm het karakter en de
leeren kellnen.
kennen. Ondertusièhen
Onderrus[chen
zeden der landlieden van nabij te leercn
werd zijne fllSt
nlSC in dit ftille landverblijf door het rampzalig jaar 167z
1672
geftoord
gefword , toen hij, daar elk ter redding van het vaderland toeCnelde,
oordecll~e. niet te mogen ftil zitten. Hij verzocht en verkreeg een
oordeell~e.
vaandel; gcdroeg
gedroeg zich twee jaar
j~al' als een bra~f
bm~f krijgsman; doch verliet
ten laat[te den dienst, omdat hij, bij het gedurig voortrekken zijner
fpitsbroederen, geen uÎi:Zigt
fpitsbrocderen,
l1Ïi:zigt op bevordering had.
h~d. lIij
IIij keerde t:!U naar
het aangenaam
aal1gcliaam f{l'omw~·k
f{I'OI1IW~'k terug, dat door de Frallf:.'zw
Frallf.:,'zw verwoest, maar
[edert luisterrijker,
luisterrijker. dan voorheen, herbouwd was, en wijdde zich
op nicuw
vrede, tlIS~
msnieuw aan de zanggodinnen. Na het fll1i~en van den vredc,
fchen
fcl1en het Franfche
Fran[che rijk en de I/ereelligdc
f/cl'eelligdc ge:vesten,
ge:vestm, bekroop onze
ROTGi\l'S de nicuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid, om dat koningrijle
koningrijk , doch vooral Pa·
Pa,
ROTGbl'S
"ij."
,'ii', te bezoeken, en llll\'idc, van deze reize op Kro!JJ:}'i.j!~
KroiJJ:}'i.j!~ terug ge.
!{cerd,
aaIl A1\;:\A ADRIAN.\ DE S.\LI~\G"E,
S,\LI~\G"E, de zuster zijns [choonfc!lOon_
I{ccf(i, aaIl
broeders, welke hem echter
echtcr in 1689 door den dood ontrukt werd,
en 2 dochtertjes naliet. Om zijn leed te verzctten,
verzetten, g"f hij zich nu
nn
geheel aan het beoefenen der dichtkunst over, waardoor lJij eerlang
onder de bl;!ste Neóerlandrche
Necieriandrche dichters lkro2::1d
b(ro2::1d wc,,].
we.l1. Met erkeilteerken teomvil1:;en deze zijnen
zijnen \VILLE~f
\V1LLni dm JU, kOllÎ!l:;
koni!J'; van
van Groot Brit.
I1~S ontvil!:;en
:,7IIje;
:,7I1je> ecn l!Ît!mll~tCllrl
l!Ït!mll~tCllrl IIcldcndicht, hcrgc'~:l eC:'l~1!lg
cc:':;]!],; dO.:lf
dlJ,:)f zjjne Ze.
de.
de-
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de les
lesfef~
TIovcndien zag men
tiC
fen uit de oude' vcrdichtfelen gevolgd werd. Bovendien
van hem, van tijd lot tijd,
tijd. in het licht verÎchijnen
verfcllijncn kleine dichtt1:ukdichtftukken,
kcn. tot deze of genc
gene voorvallen en gelegenheden betrekking hebbende, als: mcngeldichten,
mengeldichten, zegeza!1gen,
zegezn:lgen> landgedichten , huweliJkshuwelijks.
en lijkzangen, en anderen. 's lVIans
Mans bekende tooneeHl:ukken ,: ENEAS
ENE.AS
en TVRNvs,
TURNUS, en SCILLA werden meermaal
meermanl,, op den ouden Amll:er.
Aml1er.
dam[chen
damfchen fchouwburg, met toejuiching ten tooneele
woneele gevoerd; doch
dragen de kenmerken eener jeugdige pen, en zijn,
zjjn, in later tijd, door
vrienden met zoo veel oordeel en omzigtigheid befchaafd
eenen zijner vrieeden
befcbaafd
geworden, dat men er eene vreemde hand 1l10eijelijk
llloeijelijk kan in ontdekken.
ROTGANS, in 1710
overvallen, overleed aan de.
J710 van de kinderziekte overva!len,
zelve op den 3den van Slagtm.
Slagt1l1. van dat jaar, op het meer gemelde
zijn fioffelijk
landgoed Rromwifk,
Kromwijk , wanneer zUn
fl:olfelijk overbIijf[el
overblijffel in de voorouvoorou·
fl:atig werd bij.
derlijke kapel, in de kerk van het dorp Breukelen, fiatig
gezet.
arrondis[ement van dien
ROTTERDAM. Hoofdplaats van het arrondisfement
naam, in de provincie Zuid-Holland van ons koningrijk , gelegen
ftroo··
aan de Maas, ter plaatfe waar de Rotte en Schie, die er door f1:roo··
Had in twee,
men, en die rivier uitloopen. De zeedijk deeldt de fl:ad
buiten-flad ge.
vrij gelijke deelen, welke gewoonlijk de binnen- en buiten-lhd
noemd worden. De grond der buitenllad
buitenll:ad is voor en na aan de klaas
1I1aas
ontwoekerd, en deze rivier vormt er verfcheidene grachten, havens
zeefchepcn, tot eene aanmerkelijke grootte,
groot[e, voor
genoemd, waarin zec:fchepen,
de huizen der kooplieden kunne!1
kunnen ladel1
laden en losfell.
losft~n. In dit opzigt,
dagelUkfche ververfching
verver[clling
en door de fraaiheid, luchtigheid en de dagelijkCche
van drinkbaar water door eb en vloed, welke deze havens veroorzaken,
Had welligt nergens hare wedergade. De handel, waarvoor
vindt deze fl:ad
zij dus ook zoo bUzo,lder goed gek
gc!l!gen
gen is, en die federt de inlijving
van ons vaderland in Frankrifk verlamd was, is, na de omwenteling
Cl1 heeft plaats op alle oorden der
in 1813, aanmerkelijk toegenomen, eil
Sc!totland en Ierland
ler/imd was voorheen de
wereld. Die op Engeland, Schotland
voornaamf1:e,, en is nog in een'
eell' redelijken bloei,
blo~i, waardoor
wnardoor dan ook
voornaamrte
floepen en twee f1:oombooten
fl:oombooten op
's wekelijks geregeld verfcheidene flOCp211
Londm varen; behalve eene menigte andere
mldere vaartuigen op deze en
Londen
andere plantren
plaat[en der
dcr genoemde rijken.
rijkcn. De vaart op de Oost-Indië is
18 I 3 ook merkelijk toegenomen, terwijl
terwij I die
dic op den Rhiin
Rhi/fz
federt 1813
mede vrij aanmerkelijk is. Een groot aantal Engel{chen en Duit.
fiad dr~i
drij fc
ft ook eenen aanzienlijken bin.
fèhel's zijn hier gevestigd. De fl:ad
handel,, en mag eene
eenc f1apelplaats
fl:apelplaats van granen, vlas en
nenland[chen hundel
nenlandfchen
meekrap genoemd worden. Van alle binnenlandfche plantfen
plaatfen
cr geregeld vaartuigen aan, terwijl de communicatien
commnnicatien bui.
komen er
a~nl11erke1ijk bevorderd worden
wordcn door vele fl:oombooten,
fioombooten, zoo
ten dat a~nmerkelijk
van onderfcheidene
onder[cheidene fchippers-vereeniglngen
fchippers.vereenig\ngen als van de Nederlandfche
fioomboot.maatfchappij, welker directie hier gevestigd is. Rotter,
Rotter.
fl:oomboot-maatfchappij,
heeft vele fabrijken en manuf.'1kturen;
matmfakturen; waaronder
waarondcr 3 tOltwi1a.
touwf1a.
dam heen
gerij en ; eene menigte tnbakscnrottcn-fnbrijkell;
brij ken ; 10
10 fuikerrafflne.
fuikerrallîne.
tabak,- en carotten-fa
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bier# en :lzijnbrouwerljen;
nijnbrotlwerljen; omtrent 30 branderijen, motte\!.
mome·
rijen; 9 bierrijen en fijnll:okerijen;
fijnO:okerijen; 1 glasblazerIJ; 1 buskruid.fabrijk;
bl1skruid.fabrijk; 3 zoutkeeten, alsmede zeepziederijen, 10oijeriJen,
looijeriJen, verwerij en, loodwit-, fierk·
fier\;:.
water-, facharum
faclJarl1m f.'lturni-; chocolaad-, lakmoes· en blaal1wfcI.lilbrij.
blaauwfc1-filbrij_
ken; een groot aantal houtzaag_, (waaronder eene die door aoom
0:00111 ge.
mOUt-, verw. en fimif.molens:
fimif.moJens: men is
dreven wordt) olie-, pel-, mout-,
ook bezig aan de oprigting van eene fabrijk
fabriJk voor de gU7.-verlichting.
W\7.-verlichting.
Behalve de na te melden 's lands werf.
werf, zijn er vele partikuliere
fcheepstimmerwerven, welke thans door den aanbouw van nieuwe
fchepen in volle werking zijn. Het fiadhuis van Rotterdam was, nog
ouderwetsch gebouw, dat niet beantwoordde
voor een paar jaren, een ol1derwetsch
:lan
aan het aanzien der fiad; thans wordt hetze{ve herbouwd, en het
reeds vernieuwde gedeelte doet zien, dat het een
eell fmai en aanzienlijk
gebouw zal worden. Onder de kerken munt de groote of St. LAU_
RENS kerk uit, niet alleen wegens de graftomben der Nederlandfche
zeehelden, DE WITTE, KORTENAAR , VAN BRAKEr.
BRAKEr, en DE LII'.FDE,
LUWDE, en
de begraafplaatfen van JAN en AART VAN NES, KORNELIS
MATELIEF
KORNE.LlS lVrATELIEF
en Moor LAMBERTUS; maar ook door een uitmuntend koorhek van marmer en geel koper, en een uitfl:ekend groot en fraai orgel, henvelk
hetwelk welhaast voltooid zal zijn. Behalve deze worden er door de Nederduit_
Nederduithebbel;l
fche Gereformeerden nog 4- kerken gebruikt, en bovendien hebbel;}
de WaTche, de Engelfehe
Engelfche Presbyteriaanfche en de Sehotfehe
Schotfche GereRoomfcllen bezitten er 5,
formeerden ieder eene bijzondere kerk: de Roomfchen
waarvan er eene zeer bezienswaardig is, en 2 door de zoogenoemde
Janfenisten gebruikt worden; de Remonfirantcn
Remonfiranten 2, de Lutherfchen,
Episcopalen ieder ééne kerk; terwijl de
Doopsgezinden en Engelfche Episeopalen
Joden in eene prachtige fynagoge, onder de Boompjes, op eene zeer
fraaije met boomen beplante kaai langs de i){oas.
vergaderen. Voorts
lIloas ,vergaderen.
onderfcheiden
ondcrfcheiden zich in de fiad het gemeene Landshuis van Schieland; de
aanzienlijke Landswerf met hare prachtige en llÎtgel1rekte
llÏtgel1rekte gebouwen;
Arfenaal der marine, dat tevens de caserne der mariniers bevat; de
het Arfcnaal
groote en fchoone Beurs; de f1:ads
l1ads Armen-inrigting; het voormalig
Oost-Indisch huis, thans 's rijk entrepût;
Oost·Indisch
entrepot; het Zeekamoor;
Zeekantoor ; het
federt eenige jaren nieuw gebouwd paleis van Justitie, voorheen
feden
f1:adsdoele: de Tuin, achter dit gebouw, met prachtige mu.
den ftadsdoele:
zijk , dans. en andere zalen en gebouwen, wordt door eene
partikuliere focieteit gebruikt, en levert een geheel op, dat op die
wijze zeker nergens in ons vaderland gevonden wordt, en op
de jaarlijkfche kermis, wanneer het tot eene vauxhall wordt ingerigt, eenen toevloed van vreemdelingen derwaarts lokt; voortS
voorts het
gereformeerde Weeshuis, het Proveniers. en oude Mannenhuis en vele
andere publieke en partilmliere
parti\mliere godshuizen, onder welke de hofjes
van DE KOKER en KUIJL verdienen genoemd te worden; de Concertzaal en de fraaije Schouwburg op een der fingels buiten de !lad.
fiad.
De Had
Delffche en
nad heeft 7 land- en 3 waterpoorten, waaronder de Delffc/te
l?estlr.,Jimwe
Il'esl,r.,Jieuwe hoofdpolr: niet onaanzienlijk zijn. Hoezeer de omom·
Clrefirc-
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l~
der
de,- {bd
l1ad voor
voo.r d!
d~ wandelaars !liet
niet dat aangename opleY'erel!.
opleverca.
Zuid.Ho!lctnd onderCcheidt,
onder[chcidt, heeft men hier
hetwelk andere flcdcn
fleden van Zuid-Holland
1l1aas,, l1Q\ueIijl;:
namelijk: de
echter twee openbare wandelwegen langs de lVIaas
ptalltagie
p!antrJgie en /zet nieuwe
liiwwe werk, die wezenlijk fcllOon mogen hcctell.
heNen.
Rotterdam heen eene zeer bloeijende LatijnCche
Latijn[che fchool, de Eras:ltj.
Eras:Jii_
aanJèlze genoemd, naar den grooten ERi\S;\lL'S,
aanfche
ERi\S.\ll,'S, wiens uitmuntend metalen f1:andbeeld
f1:andbceld de groote markt verGen; voorts het 13acaafsch
Bacaafsch Geproerondetvindelijke Wijsbegeerte, in 't jaar 1769, door
llootfchap van proefondeNindelijke
STEVEN
STEVE:" HOGENDIJK
HOGENDlJK gefl:icht,
geaicht, met ce;:
CIOr. fraai kabinet van NatuurkunNatuurkun.
wlOrkmigen, modellen, en
dige werktuigen,
cn naturalien, cene
eene goede boekerij
en eene c/zambre
chambre obscure. van eene nieuwe zmnenileling,
zamen1l:eling, door den
genootfchaps uitgevonden; de letterkundige maatfèhapmaat[chapopzigter des gellootfchaps
pij Verfc/zeidenheid
Velfcheidenheid en Overeenjlemmil1g;
OvereenflemmÎng; een depanemem
departement van de
maat[chappij tot Nut l/al?
l'tl/l het Algemeen,
A/gemeen, dat, bchalve
behalve hare talrijk.
talrijk ..
inrigtingcn uitmunt. De
heid van leden, door verfcheidene nuttige inrigtÏngen
gehoorzalen van dczc
deze twee mantfchappijen
maat[chappijen (welke ieder een eigen
cigcn ge.
ge_
bouw hebben), zijn fraai, cn
en die van de laatlte
laat11:e zeer groot; eene
Kunsten en WeWcafdeeling van de Hollandfche maat[chappij van fraaije Kunstcn
tenfchappen; een Teckcn:;enoot[chap,
Teekengcnootfchap, waarin ook de bouw, wistenCchappen;
en doorzigtkunde worden onderwezen; bloeijende afdeelingen van
het Bijbel- en Zendelings
Zendl::lings GenootCchap,
Genoot[chap, van welk !aatflc
laatlte het hoofd.
hoofd..
beil:um
befl:uur alhier gevestigd is, alsmede eene
een:.: der talrijkfl:e
talrijkil:e afdeelingen
afdeclingen
van het Nederlandrcbe
Nederlamlfcbe genootfèlJap
genootrchap tot Zcdel\jke
Zcdel;jke verbetering
verbetcring der
een weldadig genootfchap, onder de fpreuk: NederZfJ
Nederig
gevangenen; cen
en 111emc/zlicvmd;
111emchlicl'e7Jd; een Coortgelijk
roongelijk door vrouwen, inzonderhcid
inzonderheid voor
kraamvrouwen; eén
kraamvrouwcn;
een tot bevordering der koepok-inenting ~n een
ecn col~
colNederbud[che. huishoudelegie tot redding van drenkelingen. De NederbndCche.
Inîrimut voor Doofftommen,
lijke maatCchappij,
!1JaatCCh8pp~i, het Groninger Inl1:Icuut
Doomommen , en
het Aml1erdamfche VOor
voor Blindcn,
Blinden, hebben hier ook belangrijke depareerf1:en aantementen. Rotterdam heeft al verder eene Regtbank van eerJen
leg; eene van koophall::l2!
koophandel;; eene kmncr
k:ll1l'::r v:m
\'~n koophandel, en fabrij.
fabriJken; eene maatCchadJi.i
nr:mtCcha't,p:j tot lJut
nut der Zl·C'laarC;
Zeevaart; eene reeds in het jaar
17~o opgerigtc
opgeïÏgte maatfch2'P?ij
maat[c:lap?ij eiJ
ei1 ver[chc:idcne
veri1:heLlene [ocieteiten
asrurantie,
1720
rocieteiten van as[nrantie,
discontering en bedecning;
belecning; een;;
eelJe Brandwaarborg
Dr::mdwaarborg maatrch:tppij
maatlch:lppij en verdisconterinG
vml velerlei aard, waaronder de
fcheidelle
fcheidene andere nuttige inrigtingen van
welgci1aagde ZondagsCeholen
Zondagsfcholen te regt verciiencn
veràienen genoemd te worden;
welgcflaagde
terwijl men I)ok
DOk bij enkele partiknlieren
partiknlierel1 verzamelingen van
v~n fchildeCchilde~
rijen en voorwerpen uit de Natuurlijke historie vindt. De fiad
flad heeft
ruim 60,000
6a,oco inwoners, en mag zich beroemen, de geboorteplaats
DESlDERlUS ER_'\SMliS,
ERAS~IUS, HIJIJERT
IItJIIERT DUIl'IlUIS,
DUlfHUIS, DIRK DUIF_
te zijn van DESlDERIUS
HUIS, DIRK S}lITS,
SMITS, DAVID
DAVIO VAN
VAN HOOGSTi<ilTEN
UOOGSTru\TEN en anderen, en, onder de nog levenden, van G. K. VAN
VAN IIOGENDOllP,
fIOGENDOJlP, J. H. VAN DER
DER
PALM
PADI en H. TOLLENS
Tor.LENS ez.
ROTUNDA Zoo kalI
kan men, over 1;(::
he: algcmeen,
algemeen, ied~'t'
ied~"1' gebouw
buitc'l1 rond
rO:ld is.
is, zoo als b. v. het
noemen, hetgeen van binnen en buiten
bekende Pantheon
Pfmt,1rarJ te R1mr:
Rom~ (:de
ede aldaar). 1\1cn
Men bedient zich van de~
dc~,T 2
IVf
Zen
ZC!1
i~reken
,~rcken
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zen vorm veel bij tempels, minzalen
tuinzalen en dergelijke; doch zeldzamer
bij gebouwen, die tot dagelijks gebruik moeten dien<::n.
dieni:n.
ROUAN. De hoofdplaats van het departement der Neder-Seine.
Neder-Seine,
in Frankrijk; eene groote.
groote, doch niet fraai gebouwde fiad,
flad, in eene
eel1C
[chooue,
fchoone, door heuvels omringde, vlaine, aan den regeer
regter oever der
Se/ne
Set'ne liggende, en 87,000 inwoners bevattende. lij
Zij heeft 6 voorl1:e.
voorll:e.
Seim gele~
den, waarvan die van St • .'lever, aan den linkeroever der Se/ne
gen, met de fiad
Il:ad door eene fchipbrug verbonden is, die, of[choon
offchoon
geplaveid, met ebbe en vloed rijst en daalt, en de lengte van 1170
fchreden heeft. Onder de openbare gebouwen
gebonwen verdient eene bijzondere opmerking de Domkerk, met haren fraaijen, 396 voet hoo1822 geheel, met een gl!deelte
gedeelte der kerk, is afgen toren, welke in 18211
gebrand: voortS
voorts zijn de fraaije voormalige abtdij St. Ouen, het pa.
geregcshof en den fchouwburg merkwaardig, zoo als ook
leis van het geregtshof
op de markt aux vaux de beeldzuil van het meisje van Drie.
ans, in 1460 aldaar door de Engelfcnen
Engelfchen verbrand. Rot/an heeft
eenen aartsbisfchop,
aartsbisCchop, een koninklijk geregtshof, eene kamer en ge~
regtshof van koophandel, en verfcheidene wetcnfchappelijke inrigtin.
inrigtingen, waaronder eene akademie van kunsten en wetenfchappen, een
d'4mulation, een lyceum, eene fchool voor de zeevaart,
genootrchap d'4mu/ation,
eene teeken. , genees- en verloskundige fchool, eene openbare boekerij en verzameling van fchilderijen, een kabinet voor de Natunrlijke
Natuurlijke
historie, en eenen botanifchen tuin behooren. De nijverheid is hier
manufak.
inzonderheid van veel belang, zoo als blijkt uit de talrijke manufakturen en fabrijken van katoene en wolle ftoifen,
Il:oifen, inzonderheid van
nankin, pikée, fhawls, hals- en zakdoeken, linnen, papieren behang~
fels, fpeelkaarten, lakens.
lakens, gewascht linnen, ijzer- ·en koperwerk enz.
De handel is zeer uitgebreid; want met den vloed kunnen zwaar geladene fchepen tot aan de kaaijen van de Seine naderen, van waar de
waren langs die rivier verder vervoerd worden. De ingezetenen
drijven met de in den omtrek groeijende renet-appelen en poires
cnrétién (welke voor,heen
voor·heen veelal naar Portugal, Span;e, Duitsck.
de bon chrétién
land enz. gingen), alsmede met ingemaakte vruchten, en voornamelijk
e!!nen
en aanzienlijken handel.
met appelen- en besfen-gelei, een
ROUANETTE. Een nieuw werktuig, ter vervanging van den
Scapnander (:;.ie
(~;e aldaar), om het
bet verdrinken voor te komen uitge_
Scaphander
vonden. Het ontleent zijnen naam van dien
di en van deszelfs uitvinder
onderwijzer te Parijs; is van blik, en heeft de
de heer ROUAN, onderw~jzer
ftevig aan
gedaante van twee fpinroks-wijze verlengde kegels, die fievig
elkander zijn bevestigd. Het wordt onder de okfels vast gemaakt,
en iemand, er van voorzien, kan veilig zonder de minfie vrees,
beeft in de
zelfs met een last beladen, eene rivier overgaan. Men heeft
Gros-Cai//on, in tegenwoordigheid eener groote menigzwemfchool te Gros-Caillon,
te, op .. den ~3fiel1
~3fien van Lentem. JJ 8113, met dit werktuig, een half
uur lang, bij herhaling de proef genomen door 4- perfonen , waaron.
bevonden ,hetwelk
der zich de uitvinder en een klein kind bevonden,
hetwelk volfirekt
niet
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niet zwemmen kon. De proefneming gefchiede in eene waterkom
van 100 voet lang, 20 breed en tusfchen de 7 en 8 voet diep, en
Daagde
flaagde volkomen.
ROU PIJ. Eene
Eenc Oost-Indifche
Oost.lndi[che zoo wel gouden als zilveren munt,
ROUPIJ.
waarop gewoonlijk de naam, en titel van den Nabob, onder wien, als.
mede van de provincie, cn
en het jaar getal, waarin dezelve gel1agen
geflagen
is, gevonden wordt. De gouden Roupijen , waarvan er echter
vele van verfchillend
ver[chillend gehalte zijn
zijn,1 worden tegen omtrent 16 gulden
gerekend; de zilveren. insgelijks in gehalte en koers verfchiIlende,
verfchilIende ,
gelden, ten minlle
minfle de gangbaarfie,
gangbaarlle, omtrent 18 Duitfche grosfchen.
Voor het overige maken 100,000 van deze Roupijen een Laek,
I.ack, en
Lack een Croxe uit.
.
100 L;J.ck
ROUSSEAU. (JEAN BAPTISTE) Een der beste Franfche dich.
ters, die onder de Lyri{che
Lyrifche zijner natie nog fl:eeds
fieeds de eerfle
eerile plaats
bekleedt. Hij was de zoon van cenen fchoenmaker; werd te PariJs
Parifs
geboren, en genoot, offchoon van eene geringe afkomst zijnde, eene
voortreffelijke opvoeding. Het hem ten deel gevallen onderwijs van
BOILEAU
BOILEàU wekte reeds vroeg zijnen dichterlijken geest op, zoodat hij
alrede als jongeling kleine dichterlijke proeven leverde, welke vol
ROUSSEAIl,• in
verbeeldingsj{racht waren. De werken van ROUSSEAU
geest en verbeeidingsilracht
17
1723
2 deelen
2 3 te Londen, waar hij zich toen bevond, door hem in .2
bellaan in 4 boeken met Liederen, waarvan het
in 4 0 uitgegeven, beflaan
eerfl:e uit de PG'llmen
Pfalmen genomen is,
is. In Geze
cleze laatlle
laatfle fooft
foort is ROUSSEAU
de eerfre Franfche dichter: zuiverheid en fierlijkheid in uitdrukking.
zoo alsmede een edele en fchoone versbouw, vcrecl1igen
vcreenigen zich daarin
met uitmuntende, godsdienstige denkbeelden; voorts in Cantaten,
in welke dichtfoort, waarvan hij de fchepper is, hij inzonderheid
fchittert; Brieven in verzen
verzert en pl"OZa;
proza; A!legorien;
Al/egorien; Epigrammm;
Epigrammen;
Bliffpe!en in
Bli/neten
ilt dichtmaat en onrijm, en eindelijk in Zemgjpe!en.
ZtmgfPelen. Bij
deze uitgave voegde hij nog een Supplement, waarna in 1726
17.26 te Am_
flerdam eene eenigzins vermeerderde, in 3 deelen iu 80 in het licht
omflan.
verrcheen. Hij 1l:ierf
Ilierf te Brusfe! in 1743 in bekrompene omfiandigheden.
ROUSSEAU (JEAN JACQUES) was de jongere zoon van eenel1
eenen
horlogiemaker,
horiogiemaker, en werd in 17'
I7 i 2 te Geneve geboren. Van zijne vroeg·
vroegfie jeugd af een vurig temperament verradende, en verfcheidene
1l:e
verfcheidelle
proeven van onbuigzaamheid en overzettelijkheid van karakter gege~
gegeven hebbende, betoonde hij weinige neiging voor het beroep zijns
vaders; verliet, 16 jaar oud zijnde, heimelijk
heimelijk,1 het ouderlijk huis;
doolde in Savoife
Savoije rond, en veranderde, uit hoofde zijner behoefti.
ge omflandighedell,
om1l:andigheden, van godsdienst. Men onderwees hem in een
klooster, waaruit hij echter eerlang ol1tfnapte.
omfnapte. Na vele zonderlinge
lotgevallen, geraakte hij eindelijk, door aanbeveling van eenen
een en SavooilandgeestelUken,, bij zekere mevrouw van WARRENS in Annec'J
fchen landgeestelijken
AI/nee:;
bekend, die hem in haar hnis
huis nam, in de wetenlèhappen
wetentèhappen en de muzijk liet onderwijzen, en hem als haren eigen zoon beminde, maar
~ 3
ook

ül:.a
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ook vertroetelde. In zijn !loile
~ofle j~ar ;:;iui';
gin2,' hij na~r
n~~r Frtlnlirijk,
Fmn/irijlè, in hoop
V:111 hier door zijne kennis van de muzijk
muzUk zijn ol1ckrhoml
ondcrhomt te zullen
znllt:ll
van
wcldoenltcr terug,
tcrng, en werd
vinden; doch keerde in 1742 naar zijne wcldoenftcr
gehcil11fchrijver bij den Franîchcn
Franfchen gezant iu
in Venetië. Na verloop
gehcimÎchrijver
dezen, en
cn begaf zich naar
n~ar Parijs; vervan 18 maanden verliet hij dczcn,
kreeg zijn
ZijIl onderhoud door het [chrijven
fchrijven van Illuzijk;
muzijk; befleedde
beileedde zijne
ledige
kdige uren aan de beoefening
beoefenin;; der Natuur- en Scheidkl1nde,
Scheidknnde, en behaal1 lÎe te
de in 1750 den prijs op de bekende vraag
tIe
vr2ag der akadel
akadel1li~
DyofJ:
Dyo1l: of
de herfle/lilJg
herjie/lilJ/j di'r
der kunsten
k!!11sten en weten/choppen
wetenfchappen eelletl
emelt ~'oordee!igen
yoordee!igcn illl'/occl
inFloeel
op de yerbetering
,'erbetering der zeden
zcdm gehad hebbe?
heb be ? Zijne paradoxe Helling,
dat de kunnen
kunHen en wcten[chappen
werenfchappen verderfelijk geweest zijn, werd ten
ziel1 zelfs het hof en
m de
11erkile
Herktle wederlegd,
wederIegd, en in Spanje mengden zich
inquisitie
inql1isicie in deze zaak. Zijn klein zangfl1el,
zangîpel, DeJ!jJl
Del'in rit!
dil vi/lage,
Fit/age, waartoe hij de muzUk
muzijk zelf gefl:cld
gefield had, verwekte eel1c
eene algcli;ccnc
algcmecne goedgoed.
keuring; doch toen hij in 1753 zijncn
zijnen beroemden brief over de
Fran[che muzijk uitgaf, waarin hij
bij de onvolkol11endheid
onvollcomendheid derzelve aan·
aantoonde, geraakte alles tegen hem in opfl:and,
opiland, en moest hij naar Ge.
11eye vlugten , waar hij wederom tot dcn
den Gereformeerden godsdienst
burt~er herll:eld werd.
werd, Van
overging, en in zijne regten van een vrij bur,;cr
[chrecf in Chr:mbery
Ch{ZIJzbgry zijne verband\:!verhalJdedaar reisde hij naar Savoije, en [chrcef
ling jitr
fi/,. t'inéga!ite
l'illéga!ite parmi les hO/:liues
hml/mes (over de ongeli.Jkheid
ongelijkheid onder
de menfchen), welke nog meer opziens baarde, dan zijne beantwoording der genoemde prijsvraag, en waarin hij de menfchen
menfchcll tot den
1'l1Well
nnllurilaat wilde terug voeren.
ruwen natllurfl:aat
Ondertusfchcn
ûndertusfchen was de haat,
haar, dien men i:l
in Par~;s
Pr:rü·s tegen hem gevoed
had, bekoe!d,
Herken a:mdrung,
Frrmkrijk,
llad,
bekoeld, zoo dat hij, op fl:crkcn
a~l1clrallg, 118ar
naar FrankriJk.
doch niet naar de hoofdfiad
hoofdll:ad terug keerde, maar lJiolltmorellcy
lIioiJtmorency tot
verbl~if verkoos. In deze gelukkige eenzaamheid [chreef
fchreef hij zijn
zijn verbl~jf
eOlltrat Soda! (lVIaatfchappeIijk
COlltrat
(Maat[chappelijk verdrag), de :2iellwe
nieuwe naOlSE
HELOISE en E ..
Jl,IILR,
t'éducation,
hij op zijne
J\J1LF., ou l'
éducatiolZ, door welke
we:ke werken hlj
zij:le eeuw
eeU\v eenen
krachtdadigen invloed oetènde.
In het laatile
laatfl:e had hij dc
de befpiegelende
befpi egel ende
oefende. 111
afgczollc'crd, welker inwaarheden van den godsdienst van diegene afgczollc~crd,
vloed op ons leven niemand ontkennen zal. " Zoodra gij" , zegt hij,
" de fchriften van het
her Evrrngelie
Enngelie met een onbevoordeeld genlOcd
gemoed
" doorbladert, zult gij Ilure
hare verhcvene
verhevene waarde gevoelen. Haar ver
verkonkon.
ook Dict
niet die genen, die van
" diger was zekerlijk geen bedrieger, gelijk oo~;:
" hem getUigden.
getuigdcl~. In zijne leer en zijn leven is hij verheven boven al~,
" len, die vóór hem waren, en zijn dood is het heengaan teller
eener in
>," mcnsehbeid
mellschheid gehulde godheid. Gij vindt echter in die zelfde fchriften
zaken, die door hct
het vcril:aud
veril:alld weder[prokcn
wederfproken wordcn.
worden. Kunt gij IJU
nu de
" zakcn,
"
" z\\'arigheden
zwarigheden dct
niet oplossen, onderzoek dan niet
nict verder, maar blijf in
" ecnen
eellen heiligen twijfel: verootllloedig
ve·ootmoedig u voor de hoogt1e
hoogile Wijsheid en
" bid dat zij
z;J UIV
uw veriland
verlland vcrlichte,
verlicht~, en wees zoo veel tc
te ij
ijverigcr
verigcr en ge·
" tromver
tfomver in alles, wat icder
iedcr rcdel~lke
reddi)ke ziel daarin voor goed en W3ar
w~ar erCf"' kellnen
kC11l1Cn moct.
moet. Eene ollvrijwillige
ollvrijwi!Hge dwaling v~m
V~~ll hct
het verHand
vcrltand zall!
zal u niet
()J),~~Iukkj~~ ln:~l{';:'n;
l!t~k'~ll j \Va11t
\vant ~ij \vordt
\vurdt llaar
ll,lar 11\Vt!
~l\Vt: (htcl:211
chtd~n gcoordccld.~'~~oordccld."~"5~ ()1J!j~lukki:;
N,:<ll!,
N,lîlU~
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IS"
Naauwelijks was ElI'IlLE,
EMILE, met deze geloofsbelijdenis,
geloofsbelijdcnis, in het licht V0r.
Yólr.
fcilenen,
fC'hellcn, ofhet parlement liet het buek,
boek, uit hoofde der gewaagde oor.
deelvellingen over het ftellige
ftcllige van den godsdienst, den 4 van Zo.
menn. 1762 verbranden, en veroordeelde den [drijver
fchrijver tot den ker.
ker. ROUSSEAU wilde nu naar Geneve
Gcneve vlugten ; doch zijne geboorteplaats wilde hem niet alleen llÎet ontvangen, maar dreigde hem insge_
lijks met gevangenis, en liet het eenige exemplaar, hetgeen men van
de EMILll. had, door beulshanden verbranden. Hij nam de wijk naar
Llverdull
fJverdull in het gebied van Bern, en van daar n:wr
naar JJ1oitiers-Travers,
een klein dorp in het graaffchap Neufchatct,
Neufchatel, waar hij in den meer eenvoudigen godsdienst der gemeente aldaar behagen vond, de kerk vlijtig bezocht; zich zelven en anderen l1ichte,
nichte, en de vriendiChap van
den predikant en de achting der geheele gemeente verwierf; doch men
weigerde zijn verzoek, om hem !ot
~ot het avondmaal toe te laten. Toen
nu de geestelijkheid in Genel'c. hem openlijk van den predikfl:oel
predikfioel ten
toon fl:elde,
ftelde, fchrecf
fchreef hij tegen deze lasteringen, en het onwettig gedrag
van den GeneeffeheIl
Geneeffcliell fenaat in zijne zaak, en gaf op raad zijner vrien.
den zijne brieven van den Berg in het Jicht, die echter, met zijnen
brief aan den aartsbis[chop
aartsbisfchop 'lan PariJs
Parijs en zijne Dictiunaire
Dictionaire Phyfique, in
1765 in die ftad openlijk verbrand werden. Hij leefde hierop z jaar,
die hem als zoo vele eeuwen toe[chellen,
tüefchenen, op het Pieters-eiland aan
het Bie/er-meer, en het is aan zijne beoefening der kruidkunde aldaar,
dat men zijllen Botaniste
Botm;iste sans maitre
maÎtre te danken heeft.
heefr.
ROtJSSEAU
ROUSSEAU werd echter ook hier niet lang geduld; maar moest,
op last der regering van een Duitsch kanton, het Pie terseilund
terseiland dadelijk ruimen. Door zijne vrienden verkreeg hij eenen brief van
vrijgeleide naar Parijs, waar de wijsgeeren, welken zijnen moed en
zoo veel overtuiginii
overtuiging hinderden, hem even liefdeloos befpotteden, als
Hij vertrok dus :met HUME
de geestelijken hem vervolgd hadden. flij
naar Engeland, en werd in Londen met de tlitbundigfl:e
tlitbnndig(J:e achting ontvangen; doch verliet ook dit Jand,
:land, hetwelk hij als het laatne
laatrte oord
van zijne toevlugt beCchonwd had, en keerde in 1667, onder heimelijke begunfl:iging,
begunfiiging, naar Pari.fs
PariJs terug, waar hij in het eerst overal
door nieuwsgierigen omringd,. maar
maar naderhand niet meer opgemerkt
werd. In 1768 liet hij zijn muzikaal Lexicon drukken, en kort daarverfcheel1 zijn Pygma!io1J; een melodrama, door hem zelven uit.
na verfchcel1
gevonden en voortreffelijk
voortrcffelijk uitgevoerd. Hoe
I-Ioe ouder ROVSSEAU
ROUSSEAU werd,
zooveel te llOoger
hooger rees zUn afkeer vaa de wc:rcld en zijn inwendig
verdriet, zoodat hij lliets
niets vuriger wcnschtc, dan elders een hoekje te
mogen vinden, wa3r
wnar hij genlSt konde f1:erven. Zijn verlangen werd
door den markies GIRARDIN
GLRARDIN yervuld,
vervuld, die hem zijn landhuis Enne.
En7te.
nO/wille,
nom'ille, in de nabijheid van PariJs,
Parijs, tot zijn verblijf aanbood.
ROUSSEAU trok in bloeim. 1778 derwaarts; doch fl:ierf
f1ierf reeds den ,fl:en
lf1en
Hooim. daaraanvolgende, toen hij van eene wal1deiing te huis
van Booim.
onverwacht, in den ouderdom van 66 jaar. Zijn ligkwam, zeer onverwacht.
gcbalzemd, in fene loden kilt gel!çd,
gel!Q;d, en hinnen den
chaam werd gebalzemd,
M 40111OJll-
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omtrek van Ermenonville,
ErmenotJville, op bet zoogenocl1lde
zoogenoclllde Populieren.eibnd,
Populieren-eiland, bebe.
graven, waar men op zijn graf een gedcnkteeken,
gedenkteeken , ter hoogte van
v~n
omtrent 6 voet, beeft opgerigt. Zijne nagedachtenis
nagedaeIuenis werd op alle
mogelijke wijze vereerd. In Herfstm. 1791,
I791, vierde men te JlIlont_
1I1011t.
moreney, ter zijner eere, een luisterrijk lundfeest,
landfeest , en in Winterm.
Wintenn.
1794 werd zijn gebeente, met vele plegtighèid
plegtigheid ,naar
,naaf het Pamheon
Par.theon te
Parijs overgevoerd; terwijl aan zijne weduwe
wedu we THERESE LEV!,SSEUR,
LEV;,SSEUR,
voorheen zijne huishoudlter, doch die hij in 1769 uit dankbaarheid
gehuwd had, op voordragt
voord ragt van BARRERE, in 1799, door de nationale
vergadering een jaargeld van 1200 Iivres
livres werd toegelegd.
ROUSSILLNON-WIJN. ZOO noemt men, in het algemeen, de
ver.
wijnen uit de provincie van dien naam. De beste gewassen ter verzjjn die van BaÎx,
Baix, Tormilia
TormilIa , Sa/tes,
Sa!tes, Ril'cfaltes,
Ril'efaltes, Spira,
.S'pi1'a, Ca!Cal.
zending zijn
A12dré en meer anderen. De roode foorren
foonen zijn
/ioure, Bagno!s
Bagnols , St. André
lioure,
dik.
dik, gedekt, van eene fchooue
fchoone kleur, en voorll3melijk tot het verver·
[nijden
fnijden en verbeteren van andere wijnen bruikbaar. De Grenoche
Grmoche is
eene bijzondere foort V811
van wijn, die in het eerst donkerrood is, en
Alicantwijn gelijkt; doch met de jaren zijne klcur
kleur verliest,
naar den Alicantwijll
en in het 6de of 7de jaar veel met den beroemden kaapwijn
kaap wijn overeenkomt. Onder den witten
Rousji!lon is de i11accctbeo
lTfacctlóeo de aangenaamfl:e
aangenaamile
wiclcn Rottsjillon
ell
en kostbaarile.
kostbaarfl:e.
ROZENKREUTZER. Zoo noemden zich de leden van een geheim genoocfchap,
genootfchap, welks aanwezen in bet
het begin der 17de eeuw, 011onverwacht,
verwaüht, door ver[cheidene
verfcheidcne fchriftell,
fchrifcen, de zonderlingfte gevoelens bevathetgeen, zoo als men voorgaf, eene alge.
tende, bekend werd, en hetgecn,
meene verbetering der kerk, alsmede het vestigcn
vestigen van eelle
eene duurzame welvaart van den naar
fbat en deszelfs burgers, ten doel had. Dan,
deze fraaije woordcn
woorden w~rel1
waren loutere klanken, en het uithangbord, om
de ten allen tijde ligtgeloovige
Iigtgeloovige menigte te lokken; gelijk dan ook
bij nader onderzoek blèek, dat het [eden vele jaren in de berfens
herfens
der menfchen zwevend, onzinnig denkbeeld, tot het zoeken van den
all een heil over de aarde zoude
zonde brengen, ten
fieen der wijzen, die alleen
neen
minfie
herfenfchimmig doel
minile in vervolg van tijd, het bijkomend her[cn[chimmig
was dezer orden. Wie of baar
haar eigenlijke fiichter
ilichter geweest z~i,
zij, weet
VALENTl]N
ge,
men niet: de meesten honden er V
ALENTlJN ANDREA voor, een geleerde, die in het begin der I6de
16de eeuw in het Wurtembergfche leef.
de, en waarfchijn!ijk
waarfchijnlijk het reeds vroeger, door AGRIPPA VAN NETNET.
TESHEI~l,
TESHEr~I, opgerigte geheim genootfchap, door dat der Rozel1Kl"eutzer
Rozenkl'eutzer
wilde doen herleven, vermits de bewaring of herfielling
herilelling van den zuive.
zuive·
ren godsdienst, in zijnen tijd meermanl
meermaal door ijdele fchoolfche twisten
ontluisterd, hem na aan het lnrte
11arte lag; docb
doch dit gevoelen wordt met
dr.t
d~t van anderen, die eenen CIlRISTIAAN
CHRISTIAAN ROZENKREUZ, welke in de 1414
eeuw leefde, voor den fiichrel"
ede betwist.
fiichtel' dezer orden houden, aIo
almede
Zooved
intusfchcn zeker, dat de Rozenkretttzer,
Rozenkreutzer, nadat zij door
Zooveel is ilJtusfchen
eenfl,1gs algemeen
algemet:u waren bekend geworden, fpoe.
een aantal fchriften eenO<1g,
di~~
tÎi~; weder in vergetelheid geraakten, en alleen nog
!Jog in de ontfl:elde
omflelde
her-
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herfens van windbuilen en goudzoekers hunne rol fpeelden. In de
laattle helft der afgeloopene eeuw fiaken zij het hoofd weder op,
waartoe de vernietiging van de orden der Jezuiten en derzelver gehei.
me aanflflgen,
aanflngen, alsmede de bedriegerijen van den dus genoemden CA.
langer J
GLIOSTRO (zie alûJar)
alc;aar) aanleiding gaven; doch dit duurde niet langer,
heenzag,, en het
dan tot dat de wereld door het duister weeffel heenzag
rampzalig uiteinde van den bekenden SCHRÖPFER, in 1774, te Leip.
Leip_
zig voorviel.
ROZENOBEL. Eene oude Engelfche munt, wegende 140 azen
goud, en doende 11 guld.
gulde 1I I ft. Op de eene zijde ftaat eene róos,
roos,
fit/tem tranfens per medium il/orum Ibat.
fbat.
met dit opfchrift: Jesus atltem
RUARDI. (Mr. JOANNES) Een uitmuntend kenner en vlijtig beklasÎleke Letter- en Dichtkunde , gedurende 35
oefenaar der oude klasfieke
jaar een Îleraad
fieraad der Hooge fchool van Groningen. In het jaar 1745
of 1746
174-6 te Leeuwarden geboren, werd hij daar tijdig voorbereid
tot den zuiveren finaak voor het fchoone en verhevene der klasfieke fchrijvers van RlJme en Grieken/and. Aan Pries/ands
f/t·ies/ands voormali.
ge Hooge fchool verder gevormd door VALCKENAER, SCHRADER ,
CANNEGIETER en WIGERI, werd hij in 1771 te Deventer, bij het
Gefchiedenis, Welfpre·
Athenaemn aangefield
aangefteld tot Hoogleeraar in de Gefchiedenis.
raaI, welken post hij met roem bekleedde;
kendheid en Griekfche taal,
maar in 1781 verwisfelde met het Hoogleeraarambt aan de Hooge
fchool te G,"oningen,
Groningen, in de Latijnrche en Griekfche Letterkunde,
De...
Griekfche oudheden en Welfprekendheid. Hier, zoo wel als te De
'Yenter , heeft hij vele uitmuntende leerlingen gevormd, welke, en in
leerf1:oelen, beroemd zijn
's lands hoog beftuur
befiuur,, en op akademifche leerfl:oelen,
geworden of nog zijn: onder de eerfien
eerften mag men, om van geene
anderen te fpreken, dcn
den voonnaligen Raadpenfionaris
RaadpenÎlonaris R. J.
J. SCHIMMELSCHIMMIlLPENNINCK noemen, en onder de laatfl:en
laat!l:en den Leifdfchen
Leijdfchen Hoogleeraar
P. I-IOFMAN
J-IoFlVlAN PEERLKAMP.
PEERLKAlVlP. eenige akademifche redevoe.
Behalve eellige
ringen en weinige losfe Dichtftukken
Dichtfiukken in de Latijnfche taal, is er
weinig van hem in openbaren druk verfchenen, maar zoo veel te
meer fchriftelijk nagelaten, hetwelk 's mans, misfchien te groote zedigheid en prijswaardige kieschheid belet heeft uit te geven; hierRUHNKENIUS.
in veelal geIijkftaande
gelijkfiaande met zijnen
zijncn vriend en raadsman RUHNKENIllS.
Zijn zwanenzang aan WILLEM
WILLElVl I, toen Souverein Vorst, en koning der Nedet"landen,
Nederlanden, ter gelegenheid van het jubilé der Groninger
fchool, (Wijnm. 1814)
Hooge fehool,
1814-) reciteerde hij, in eenen bijna 70 jari.
gen ouderdom, met jeugdig vuur, op eene bevallige, mannelijke wijze
met zigtbaar gevoel, in gekuischte, krachtige, maar duidelijke taal;
een gedicht, hetwelk, zelfs buitenlands, als een fchoon gewrocht
van ware Romeinfche poëzij, openlijk geprezen is.
In zijn
zUn akademisch onderwijs, bevalligheid met ernst en waardigwaardig,
heid l"arende,
parende, wist hij de aandacht zijner hoorderen te boeijen , de
leerlust op te wekken, den regten fmaak voor de geleerdheid te bevorderen, en zijnen leerlingen niet alleen grammatikale en kritifche
M 5
ken ..
ken.
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kennis in te
keJlnis
tC prenten; mant'
manr hij deed
decd hcn
hen ook indringen
indrIngcn in den
dcn wa.
ren geest der
dcr onderfcheidcn
ondcrfchcidenee fchrijvers, wclke
welke men behandelde. ZUne
Zijne
leerlingen aanmoedigende tot het geftadig
gefl:adig Latijn fpreken en het in het
L8tijn
Latijn fchrijvcn
Cchrijven van
VUil brieven, korte redevoeringen en andere opHelien,
opHeUen,
wilde hij, dat
d~t zij zich de taal en den l1:ijl
flijl van CICERO
CICERO zouden eigen maken, en
cn gaf aan de verstgevorderden meermalen gelegenheid
gelegcnheid tot oefe.
oefening,door hen in het openbaar ftellingen
fl:ellingen (thefes) over taal-, gefchied·
gerchieden oudheidkundige onderwerpen te doen bepleiten. In het beoordee.
zoodanige jeugdige voortbrengfelen was hij over het algemeen
len
lcn van zooclanige
iiJaarzaam
lfnlarzaam in het prijzen, fpaarzamer in het laken, maar overvloedig
in
ill befcheidene
beCcheidene teregtwijzingen en aanmoediging. Om het regte
rcgte onderonder·
fchcid
fcheid te doen begrijpen tusfchen
tusfchel1 woorden en woorden, fpreekwijzen
en fpreekwijzen,
fpreekwij;;en, welke men doorgaans van gelijke beteekenis waande,
liet hij vedal
veelal L2t;;n
Lat~n in Latijn overgieten, waarbij dan vooral het ver·
ver!"chil
fehi! van tnal, bij gefchied.
gefchied- of brieffchrijvers, redenaars enz. kennelijk
moest uitkomen. Had iemand fmaak
fin aak voor de oudere Dichtkuude,
Dichtkunde , hij
werd door RUARDI
RUARDl wel tot oefening aangemoedigd, maar tevens voorzigtig be[1:l1urd.
beanurd. Somtijds, hoewel fpaarzaam, trad iemand zijner leerlingen
op, om in dit vak zijne bekwaamheid te wonen.
wonen, door het openbaar
vomdragen
voordragen van eenig Latijllsch
Latijnsch dichtituk
dichtfl:uk van eigen maakfel , onder
welke het genoeg zal zijn te noemen dat van den thans beroemden,
fbatsman en geleerde ]Jr.
r. H. COLLOT
COLLOT D'
n'ESClJRIJ
ESCURT.! VAN I-IsINENOORD,
HSINENOORD,
tcr viering vall
ter
van het vijf~ en twintig-jarig huwelijks-feest van de door.
door·
luchtige
l'.lchtige ouders van onzen tegenwoordigen Koning (Wijnm. 1792).
Een wijsgee;ig t:lalkCl1lJer
taalkenner zUnde,
zijnde, beoefende RUARDI niet alleen de oude,
maar ook de moderne talen; doch vergat vooral ook niet onze fchoo.
11e
lle moedertaal,
tlloedenaal, tot welker kennis hij zijne leerlingen opleide, en zelfs
ta~k opnam, om in gewone lesièn
le~ren deswegens
deswcgens onder.
ondervrijwillig de taak
rigt te geven, lang voor dat men hier te lande er aan dacht, om
in het akademüch
akademhch onderwijs een afzonderlijk vak voor de Nederlandfche
landCche fiijl.
fl:ijl. en taalkennis aan te wijzen.
Wegens zijn deugdzaam, godsdienstig, openhartig en minzaam ka·
rakter bij ieder bemind, maar vooral door zijne leerlingen als een
voortreffelijk, onvermoeid en altijd liefderijk leermeester betreurd>
fiierf deze verdienstelijke geleerde op een buitengoed na bij GronillGroningen, op den 25 van Zomerm. 1815, in het 70ite
7011:e Jnar
Jaar zijns ouderdoms,
waarbij het te bejammeren is, dat van zijne veelvuldige opfl:ellen,
opfteHen,
aanmerkingen over Griekfche
GriekCche en LatijnCche fchrijvers en andere geleerde fiukken,
fl:nkken, welligt weinig zal uitgegeven worden, wegens 's mans
bovengemelde zedigheid ell
en kieschheid.
RUBENS, (PIETER
(PIETER PAULUS) of RUIlIlENS,
RUBBENS, zoo als fommigen
fOl11l11igcn fchrljvcn, was de voornaamfte
ven,
voornaamlte fchilder van zijnen tijd, en van alle
all e volgen.
de eeuwen, en de zoon van eenen aanzienlijken regtsg.;Ieerden
regtsg~Ieerden te
Antwerpen, welke (rad
Had hij, uit hoofde van de ongunl1ige
ongunfl:ige tijden ver[{eulelJ verwisfelde,
verwisCelde, waar ook zijn gemelde zoon in 1577
liet en met Keulen
geboren werd. De vader, na
ua het bemagtigclJ
bemagtigen van
VUil Antwcrpm,
AlJtwcrpm, doór
de11
de~
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d,,11
d":11 hertog van l'OJ'1Jltl
l'(l7'llIrJ dcnv~arts tcrug
terug gekeerd, beftemde
beflemde zijnen zoon
tot de Regtsgciccrdheid; doch'5 jongelings hoofdneiging tot de Teekenen Schilderkullst overhellende,
ovcrhelIence, vierde zijtJe moeder, na den dood van
eil liet hem eerst door t\DAM
.\DAM VAN
v ilN NOORT
NOORT
haren man, dezelve bot, en
en vervolgens door Ocr,wlO
OCTi\VlO VAN VEEN
VEEN onderwijzen. RlJDléNS
RlJDléNS maak·
cu
te de uitfh:kclIdl1e yorderingen,
vorderingen, en beflool,
befloot, toen hU 23 ja8f bereikt
]lad , tot ecne
ce ne reis !laar
naar FrankriJk en Italië. Zijne opvoeding en beoellad,
ichaafdheid,
iClwafdheid, zoowel
zoowc] als zijn kunstvermogen , bezorgden hem overal,
waar hij venae fde,
rde, eenen vrij e n tocsang
toegang tot lieden van het eerfie
eerUe
DE GOi'\ZAGUE,
GOi'\ZAGUE, hCrLog
hertog van IVla;ztua
B1mztua en J.l!lOlltJlilontaanzien. Vl~;CE"T DE
fermt,
ferl'at, bedicnde
bediende zich nict 11cchts
l1echts van zijn penfeel, maar ook van
zijnc
Span.
zijne kunde in andere zaken, en zond hem onder andere naar Span_
Je. om
0111 den koning PHlLlPS III van zijnen wege eenige aanzienlUke
aanzienlijke
gefchenken ter hand te fiellen,
gefchenJ.::en
UI:'llen, welken last hij op eeue
eenc wijze uituit·
hoogachting bezorgde.
bl:'zorgde.
voerde, die hem 's konings hoobachtin[;
RUDENS deed
del:'d vervolgens, mede op last van genoemden hertog,
RUD/oNS
eel1e
ecnc reis nar,!"
nar,r Rome, van daar naar !7cl2ctië,
J7cl1ctië, om in die f1:ad
fiad TITIAAN
TITIAAN
en P,HTL
P,HTL VERONEZE
VERONEZE de kll1~st
kuust af te zien, en eindelijk naar Genua,
cn
waar hij langer dan in eenige f1:ad vall
van ItaN ë vertoefde.
verroefde. Hij liet overover·
van zijn \Iitnemend talent, door het [childeren
fchilderen van
al blijken achter ,'an
altaar. en anderc
andere !lukken,
nukken, alsmede van portretten van heilige en dooraltaarluchtige manllen,
llolnvkl1l'de, en
mannen. Ook beoefende hij bovendien de llouvl'kl1l'de,
ver[cheidene plans van de fehoonfle
fchoonne kerken en de aanzienlijkmaakte verfcheidc!le
He palcizen,
paleizen, welke hij vervolgens liet gravercn,
graveren, en waarvan hij eene verzameling in
jn het
bet iicht gaf. Gedurende ZUl!
zijn verblijf te Genua
ontving hij ber:;;t, dat zijne moeder zeer ziek
zick was. Pligt en liefde
deden hem, in 1609, in allerUl terug reizen naar
n3ar Alltwc;1JCIi;
AlltwC;1Je1i; doch
dedcn
hij'
banr reeds overleden. Diep getrefFen
gctrcfrcn door dit verlies,
hiJ vond baar
zocht hij troost en opbenring
zocbt
opbeuring in den godsdienst, en begaf zich daarda2rST. MIeHIEL
MICHIEL , waar hij eenigen tijd in godsdientoe in de abtdij van ST,
ftige
llige verrigtingen, en met de bezigheden van zijn wonderdoend penreel doorbragt.
Toen de [mart
fmart van RUBENS
RUBENS eenigzins geweken was, meende hij
nuar
keercn; doch dit zijn plan werd door de aanzoe_
aanzoe.
naar Italië terug te Icceren;
ken van lieden van den eerl1en rang, en zelfs van den aarcshenog
aarcshertog
ALDERT
ALIlERT en de Iufante
Infante IZABELLA,
IZABELLA, die hem verfcheiden
vcrfcheiden werken voorfielden, verhinderd. I-lU befloot dan, om zich in zijn vaderland neELIZ,\13ETH BRANT,
BRANT, dochter
der te zetten; huwde kort daarna met ELIZ,\IlETH
van den griflier van Antwerpen,
/IlltwerpCJI, en bcrrok feden
[eden een huis, hetwelk
aUe liefhebbers, uit hool"de van de menigte en den
de aandacht van 21le
kllnsti1ukken en een kostbaar kabinet van Natuurlijgoeden fmaalc van kunsti1ukkcn
ke zeldzaamheden, tOt
tot zich trok, en van binnen met antieke beelden
RUBENS legde zich thans met al zijn vermogen toe,
toe,
verDerd was. RUllENS
verOerd
om zijn vaderland met dil! onnavolgbare kunstl1l1kken
kunst !lukken te begiftigen,
begi Ctigen ,
vcrwondl:ring van alle eeuwen zullen
zulIen opwekken. Om den
welke dl! verwondering
tijd, dien hij ,wn
n;!l1 het H:hilderel1
H:hilderell befh~'~dde,
bef'rc':dde, dubbel nntti;; dool'
door te
brCL
bn2l.i .....
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brengen, deed hij zich illtHs[chen
inttlsfchen het een of ander 11:uk
fiuk van kunst
[maak voorlezen; terwijl zijne b~drevenheid in zeven talen, wel.
of finaak
verilond» maar ook fprak, hem den weg baande,
ke hij niet alleen verfiond.
om met de vruchten van vlijt en vernuft van alle befchaafde
be(chaafde landen
Intusfchen verloor hij, na een en echt van
zijn voordeel te doen. IAtuslchen
flechts
nechts vier jaar, zijne huisvrouw; een flag,
nag, die hem zoo gevoelig
trof, dat hij ter
rer leening zijner boezem-fmart , tot eene reis door
Holland beDoot , ten einde de beroemde kunstenaars van dien tijd te
bezoeken, en derzelver werkfiukken
werkilukken te bezigtigen. Sedert hervatte
hij het penfeel, waaruit naderhand die verhevene kunstgewrochten
Brusfel en /intwerpm,
Antwerpen, nog heden, als onwaar.
vloeiden, welke in Bnlsfe!
deerbare fchatten bewaard worden. MARIA DE MEDICIS ontbood hem
eerlang te Parijs,
pariJs, om eene der galerijen van haar nieuw paleis te
fchi/deren
fchilderen •, hetgeen hij zoo uitmuntend uitvoerde, dat zijn werk de
verwondering van geheel Europa tot zich trok.
RUBENS was niet alleen een uitmuntend fchilder, ma ar ook erva.
ren in de ftaatkunde,
l1aatkunde, en bezat vooral eene naauwkeurige kennis van
toeiland en de belangen der Nederlandfche gewesten. Het be.
beden toefiand
lang des konings van Spanje vorderende, dat hij van den toefiand
toeiland
van Plaanderm en andere provincien volkomen onderrigt werd, zond
vorst, en hU
hij kweet zich
de aanshertogin
aartShertogin RUBENS daarwe aan dien vorst.
met zooveeJ
zooveel ijver en bekwaamheid van den hem opgedragencn
opgedragenen last,
dat de koning hem eenen diamant van groote waarde fchonk, en
bovendien met den titel van fekretaris van zijnen geheimen raad ver0111 den vrede
eerde. Naderhand werd hij naar Engeland gezonden, om
tuslchen dat rijk en Spallje
tusfchen
Spanje tot fiand
l1and te brengen, welken last hij met
zoo veel beleid uitvoerde, dat de zoen nog voor het einde van 1630
Doeg hem niet flechts tot
getroffen werd. De koning van Engeland floeg
ridder, maar fchonk hem ook den degen, waarmede hij die plegtigtafel-fervies; terwijl
rerwijl
verrigt had, benevens een kostbaar zilveren tafel.fervies;
heid venigt
de Spaanfche vorst hem verfcheidene blijken van toegenegenheid en
hoogachting betoonde. De goede uitflag
uitnag , welke dit werk bekroond
had, gaf aanleiding dat RUBENS, niet lang daarna, tot foortgelijke
rot
onderhandelingen elders gebruikt werd, zoo als, onder anderen, tot
een bel1:and
beaand tl1sfchen de Spamlfche
Spaa11fche Nederderlanden en de Pereenigde
Pèreenigde
Gewesten; doch hetgeen toenmaals, door den dood van prins MAU~
RITS, niet tot fiand
l1and kwam.
Onder zoo vele verfchillende
verfchiIlende werkzaamheden, gevoelde RUBENS
de verzwakkingen van den toenemenden
toenemend en ouderdom. Hierbij kwam,
weinige jaren voor zijnen dood, eene beving
bevIng in de handen, welke
hem in de behandeling van het penfeel zoo zeer belemmerde, dat
ziehalleen
alleen tot kleine fiukken
ilukken moest bepalen, die hij met behulp
hij zich
maat!1:ok op den ezel fchilderde. Eindelijk overviel hem
van den maatr1:ok
eene ziekte, welke op den 30ften
30l1en van LOllwm.
Louwm. (volgens anderen
1lI0cim.)
welbel1eed leven een einde maakte. Zijn
llIoeim.) 1640, aan zijn welbellced
Antwerpen, in de kerk van St • .Tan,
.Ta1J, met
fioffelijk overblijffel
overblijffe! werd te /intwerpen,
ceee-
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eene !latelijkheid
fiatelijkheid begraven, aan zijne vermaardheid en voortreffelijkheid
voegende. RUDENs is tweemaal gehuwd geweest; het eerst, zoo
RUBENs
ELIZi\Bi1,TH BRANT, bij welke hij geene
als wij berigt hebben, aan ELIZABi>.TH
kinderen had, en vervolgens aan HELENA FORMOND, die van eene
uitfiekende
uit!lekende fchoollheid was, en bij welke hij, onder anderen, eellen
zoon verwekte, ALBERT genoemd; een man van uitgebreide geleerdheid. en geheimfchrijver van de !laten
heid,
fiaten van Braband
Brahand , van wien ver.
ver_
fcheidene werken het licht zien, onder andere eene verhandeling: de
tOe Vestiaria et de lato Clavo, alsmede eenige Latijnfche gedichten,
1°e
en eene Verklaring over de Munten der Graven
GtOaven van Aarfchot, weleu
ke, fc!lOon
fcllOon door fOllJluigen
fOlllluigen aan zijnen vader toegefchreven,
toege[chreven, door den
befchouwd
geleerden VOSSIUS, mede als eene lettervrucht van hem be[chouwd
wordt. Door den uitgebreiden roem, dien RUBENS had verwor.
ven, en de hooge waarde, waarin, reeds in zijnen leeftijd, zijne kunstfiukken werden gehouden,
!lukken
gehonden, had hij een aanzienlijk vermogen bij een
verzameld. Tot getuige hiervan ver!lrekt
verfirekt zijn prachtig huis te AntAnt_
fmaak van de
werpen, waarin hij eene zaal had laten bouwen in den [maak
Rotunda te Rome,
Rome. die alleen door eelle
eene opening in het dak van boven haar licht [chepte,
fchepte, en eenen [chat
fchat der heerlijkUe ltaliaanfche,
Italiaanfche,
Franfche en Nederland[che
fchilderfiukken, alsmede ecnigen van zij.
Nederlandfche fchilder!lukken,
ne eigene hand, bevattede. Schoon in alle opzigten de meeste andere [childers
fchilders van zijnen tijd overtreffende, deed hij echter nimmer
onbercheiden gedrag gevoelen.
zijne meerderheid door een trotsch of onbefcheiden
Wat zijn penfeel betreft; hij arbeidde met eene losheid, die verwon.
dering baart; is voortreffelijk in zijn
zjjn koloriet, en heeft
beeft zijne groote
fchaduw geëmeesters in het beUmen en verdeel en van licht en [chaduw
venaard.
RUBICON. Eene rivier, ten tijde der Romeinen de grensfchei.
ding tus[chen
tusfchen Gallië en Italië uitmakende. Wanneer een Romeinsch
veldheer dezelve met de wapenen overtrok, verklaarde hij zich voor
eenen vijand der republiek: zoo ook CAESAR (zie aldaar).
RUDBECK. (OLAUS) Een beroemd Zweedsch geleerde, die te
AroJèn, in Westermanland, in 1630 geboren werd, en, behalve de
Arofen,
Geneeskunst, ook de Muzijk, Werktuig-, Schilder.
Schilder- en Oudheidkunde
beoefende, en, reeds als 221I jarig jongeling, door de ontdekking der watervaten, veel roem verwierf. Zijne verhandeling: Nova exe1"(:itatio
exercitatio
anatomica exhibens ductus hepatis aquofos,
a'luofos, in 1655
J655 te Arofen
AroJèn over dat
onderwerp uitgegeven, kan men ook vinden in het 2de deel van MANGETS Bibtiotheca
Bihliotheca anatomica. Nadat hij van eene geleerde reis naar
Up[aJ de Kruidkunde, legde
Holland was teruggekeerd, leerde hij te UpfoJ
Ontleed.
eenen kruidtuin aan, en werd vervolgens Hoogleeraar in de Ontleedkunde, eindelijk curator der uni verûteit,
\'erGreit, en fiierf in 1702. Zijn
hypotheren,
meest bekende. en zeldzaam werk, hetgeen rijk is in hyporhefen,
voert den titel van: Atlantica flve Manheim, vera Japlzetiposterorum,
Japlzetz"posterorum,
[edes ac patria. Upfal
Upial 1675-98, 3 deelen,
deelell, in folio. Hetgeen de
ouden
onden van hunnen dtlantis
Atlantis verhalen, past RUDBECK in dit werk op
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Zwa!ef)
ZWNle1J toe, en beweert met zeer veel oudheid- en
el1 g.:fchiedknndi.
gdèhicdknndi.
ge belezenheid, dat Zweden
Zwedèll de ware
W8re Atkmtis
/ltlrmtis van PLATO
l'LA1'O zU, en dat
t!at

Grieken,
Griekm , Romeinen, ElIgdfchm,
EiiZdfchm, DemClZ,
DcI'liClt, J)ltit/~','z.::ïS
])lIit/~',î.::i's en
el1 verCcheidene
verCdlcidene
Zwed,'1J afltammen
afftnmmen enz. Door e~nel1
C2\lCll in
ill Up/à/,
Up!;,l, in
andere volken uit Zwcdm
17°2, plaats ge
geIlti ad hebbcnden
hebbenden brand, zijn andere belangrijke werken
van dezen fchrijver
ü:hrijver deels geheel vernietigd, en deels zeer zeldzaam geworden. Zijn zoon, insgelijks
illSgelijks OLAUS geheeten,
geheetel1, was de opvolger
zijns vaders, en fiierf
ftierf in 1740. Hij
Uij fchreef een werk over Lap/anrl
Lapland
(Lapponia
(LapPo12ia ilIujlrata,
i!luf/rata, Upral
~l)fat 1701) , eelle
eene lchthyo!ogia
Ichthyo!ogitt Bib/fea,
Biblica, Up[.
1705 - 22, en
e11 meer andere. - Een dichter C. J. RUDUECK,
RUllnEcK, die in
1756 te Stokholm
St(;kholm geboren werd, en aldaar in 1777 ûicrf,
(tiert', is door 2
[choone historifche
historilèhe komifche heldendichten, de Borasrade
BorflS/rdc en Neri,
fchoone
beh'mi geworden.
bekend
RUFlNUS.
RUFINUS. Deze was eene dier lage zielen, die hnllue
hnnne talen,
ten rnisbrnikende
misbrnikcnde tot overheer[ching
overlJeerfchillg en geweld, geene
geen,: misdaden te
TmwDogroot rekenen, om tot hun doel te geraken. Door keizer THlWn0SlUS
SIUS den G1'ootel1,
Grooten, uit eenen
eencn nederigen ll:and,
Hand, tot
toe hooge eereposten
eer epos ten verheven , had hij het zoo ver weten te brengen, dat deze vorst
hem bij zijnen dood tot voogd over zijnen zoon ARCADlUS aan.
aanf1:elde.
fielde. Doch ook nu openbaarde hij al ras zijnen
zij nen toeleg, om
zich van den troon meester te maken
maken;; heulde heimelijk met dl'
cl€>
barbaarfche
barbaar[che volken.
volken, die het rijk bedreigden, en nond
Hond op het pUilt,
punt,
om door eenen verraderlijken dood van ARCADlUS
ARCAlllUS zijnen toeleg te
dezei ve !log
bezegelen, toen dezelve
nog tijdig ontdekt werd, en hij zelve in
eenen fmadelijken en finartelijken
fmartelijkcn dood het loon zijner euveldaden
vond. De dichter CLAUDIANUS
CL;\uDIANUS heeft,
hcefc, in een uitgebreid gedicht, het
lot van dezen RUFll'WS
l~UFIN{JS t(;n
t211 grondflag
grol1l1f1ng gelegd v:m
V;il1 die eeuwige
eCll\vigc waar\vaar ..
heid , dat de euveld,:dcn
euvcld,ldcl1 door de Voorzienigheid ten eenigen dage
op hare uitvoerders worden verhaald.
verhaald, hoelang Cam
tijds de Ilraf moge
ComtUds
nëarmate men hooger
hoog~r door dezelve geklommen
wegblijven, en dat, n~armate
wegblijven.
is, men des te dieper 'v81t.
'valt.
RUG
grootl1e van de tot Duitsc,'z/a;2d
Duitscllla71d behoorende eilan.
R
DG EN. Het grootfIe
tbt f1~c!lts
n~dlts een vierde van eene mijl van het vasOostzee. dat
den in de Oostzee,
provincIe i'om:ilcren
POm7JIf!rcrz verwijderd is,
is. waarmede het
her waar.
te land der provinCie
vercenigd g~\Vc;est.
geweest. Het bevat 7 mUien
mijlen in de
oudtUds is verccnigd
fchijnlijk oudt;jds
lengte en breedte,
breedte; en in 22. Heden,
neden , z
2. vlekken en 67 dorpen 27,000
~7,00o
inwoners. Het kanaal, tusrchen
ttlsfchen dit eiland en het v~ste
vaste land, noemt
men het Nieuwe Diep.,
·men
Diep. De zee dringt overal in het land, en vormt ver.
fcheidene boezems, die hier
hier. BoMen of binnenwaters geheeten worfcheidcne
den, en het land tot eilanden en fchier-eilanden
fcllier-eilanden vormen,
vormen. De groote
tusCchen de fchie!'
fchier·eilnndcn
Wittow, wordt
eilanden .Tasmzmd
Jasmulid en lJ7ittow,
zeeboezem, tusichcl1
~enol!md; zijn ruime mond ligt tegen het Noordwesten,
Tromper-wiek p;clloemd;
waardoor de fchepen,
[chepen, die bij donkere nach
nachten
mistig weder, door
waDrdoor
ten of miscifi
norm, denzelvell
denzelven te
tc nabij komen, di!{wijls
dikwijls gevaar loopen, om te
{handen.
fir:l11den. Dit eiland, rijk in fcllOonheden
fchoonheden der NawUl'
Natuur,, verheft zich
'Jan
"IUl binnen en aan de Noordelijke kus~cn,
kusten, wcl;;:e
welke meestal uit ncile
ficile
krijtkrijc-
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krijtrotfeIl befinan. Bij
krijtrotfcil
Dij de hoofdfind
hoofdlbd Berge11
Bergen ligt de RI/gard,
Rl/gard, ecn
eCll
der annienlijkfte
lIanienlijkfie heuvels in het binuenfte
binucnne des eilands, wa~rop Wc:lCCï
wdceï
het not der oude vorsten van Rugm l1:o11d.
nond. De hoogfle nreek dezes
ei lands is de Stubbell-!{alll1/1(:r,
Stub!JeIl-!{alil1ller, een voorgebergte aan de
d~ Noord oostelijke punt van het fch!er·eiland .Jasmund,
.lasmund, waaf
waar het aanzienlijk krijtgebergte, aan
lIan den zeekant, lijnregt is afgefheden,
afgeiheden, cn
en eene
eelle der fchoonfee rotspartijen vormt, welker gezigt door het onafzienlijke der zee,
fte
die hier den voet der krijtpilaren befpoeld, nog verhoogd wordt. Op
hetzelfde fchier-eiland ligt de Stubbenitz, een aanzienlijk beuken.
bosch, met het Borg-meer; zijnde eelle
eene ovale, met eenen hoogen
omgevene, plaats, waar de oude Rttgiërs,
Rugiërs, volgens T ACITUS ,
wal om?;evene,
HERTHA vereerden. Op het fchier eiland
waarfchijnelijk, de godin HERTfIA
IFitlow
IFittow bevindt zich het voorgebergte Arkona, de Noord.westelijke
DttitscMand, waar men nog overblijffels van den wal ziet.
kust van Duitsc,~/and,
die eertijds de Slavonifche vesting Az-kona
Arkona omringde, welke voortijds
de zetel van den voornaamftcn
vierhoofdige Schlwmtcwiths)
Schw/mtclliiths)
voornamnften afgod (de Yierhoofdige
der heidcnfche
heidenfche Rugiërs was. Dit, 200
2.00 voet hooge, voorgebergte bebe.
ftaat
fcaat uit mergel en krijt, en men ziet 1/an
yan hetzelve duidelijk het Deenft/oen, hetgeen er 7 mijlen afligt.
fehe
fche krijt-eiland Jlfoen,
Het weer
weel' op het eiland Rugen
Rugm is meestal ruwen veranderlijk.
en de lucht dikwijls zeer nevelachtig. De Lente is er door den
droogell Oostenwind onaangenaam, en de Herfst maakt het fchool1_
droogen
fchoon_
fle gedeelte van het jaar uit. Rttgen
Rugen heeft geene rivieren,
rivieren 1 en IlaamvcIlaauwelijks eere aanmerkelijke beek. De grond is er, met uitzondering
van eenige [l:reken
il:reken zand en turfmoer , zeer vruchtbaar. Men h~eft
er goede weilanden en vruchttuinen. .Jasmwld
.JasflJttl1d ligt het hoogst,
hoogst. en
heeft meer hout; Wittow is eene tlitgebreide
tiitgebreide vlakte met graanlanden,
graanlunden,
en is zeer voordeelig voor de fchapemeelt. Van hier, dat Rugen
veel koren, zelfs voor den uitvoer, oplevert; maar geen genoeg.
genoeg_
zaam hout, waarvan het ontbrekende uit Pommeren moet worden aan.
gevoerd. De inwoners zijn over het ulgemeen zeer vlijtig, goede
fchippers en visfchers, en ongemeen gastvrij. Men vindt er veel
adel, die hier talrijke landgoederen bezitten. Het Zweedsc/z
Zweed.'c,lz Pom.
meren, waarvan ook Rugen
Rugm een beilanddeel was, werd in 18
,8 15
IS
aan Pruisfen afgefl:aan.
federt aan dat rijk beafge!l:aan, waardoor het eiland feden
hoort, eu tegenwoordig den Berg[chm kreits uitmaakt. I3ehalve
Behalve de
dc
hoofdl1:ad Bergen, 2000 inwoners bevattende, zijn bijzonder merkhoofdll:ad
waardig, het markvlek Sagard, met eene gezondheidsbron , en het
dorp en nOt Pythus met zeebaden, aan de vorstelijke familie van
vun
dien naam toebeboorende.
RUHNKENlUS. (DAVID) Hoogleeraar in de gefchiedenis en welfprekendheid te Leifden,
Lei/dm, en een der geleerdfl:e
geleerdfie mannen van zijnen tijd,
klas.
die zich inzonderheid door zijnen eenvoudig fchoonen, waarlijk klas_
fiijl onderfcheidde. Hij zag op den !2den
2den dag des jaars 17.23.
fieken fiijI
te Stolpe
Sto/pe in Adter Pommere;z,
PommerClZ, het eer!l:e daglicht, en werd door
il:ndien be[cel11d,
befremd, die hem vooreerst
zijne gegoede ouders tot de fiudien
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naar het Frederiks collegie te Konigsberg zonden, waar hij niet alleen
111aar zich ook
met de klasfieke fchrijvcrs der oudheid bekend werd, maar
in de muzijk en andere fchoone kunsten oefende.
oefendl? Achttic;)
Achttie;) jaar oud
zijnde, begaf hij zich naar de Hooge fchool te Göttingell, 0111
0111 aldaar,
volgens zijns vaders begeerte, de Godgeleerdheid te beoefenen; doch
welk vak niet in zijnen
zjjnen [maak viel. Op zijne reis derwaartS kwam
hij over fJTittenberg, welke fwd
flad toen in den beroemden letterkundi.
gen BERGER en den geleerden uitgever van den Codex Theodofialltls,
Theodofian u5,
eer[ten rang bezat, die
RITTER , twee verdienstelijke mannen van den eerfcen
dermace boeiden, dat hij befloot, om
den jongeling denmlCe
0111 hier te blij ven,
zich van hun onderwijs bediende, en vlijtig de Wolfiaan[che wijsbegeerte beoefende. Twee jaar bragt hij te Wtttenberg door, toen het
Lei/den hem deed
beroep van den groot en TIBERIUS I-IEMsTERHUIS naar Leifden
Griekfche
befluiten, om het onderwijs van dezen grondigen kenner der Griekrche
taal zich aldaar teIl
teu nutte te maken. HEMSTERIlUIS
HEMSTERHUIS , die weldra gelegenheid had, om zijn talent en zijne geleerheid te bewonderen,
behandelde hem met de hoogrte
hoogfte belangf1:elling,
belangf1:eIling, en werd eerlang zijn
rnadgever. Zes jaar befteedde RUIINKENIUS,
RUHNKENIUS, om, onder
vriend en raadgever.
het geleide van dezen grooten leermeester, den geheelen kring der
fcudien
eerfte vruchftudien nog eens te doorloop en , en gaf vervolgens de eerCce
Epistola criticis (1749 en 1751)
li51) in het
ten van zijnen arbeid in 2 Episto!a
licht, waarvan de eene de gezangen van HOMERUS , HESIODUS
HESIODUS en de
CALLIl\IACHUS, ApOLLONIUS, en
Griek[che Anthologie, en de andere CALLI!I1ACHUS,
ORPHEUS ten onderwerp had.
Tegenwoordig wenschte bij niets meer, dan de bevordering tot een
gepast leeraarambt aan eene der Hollandfche Hooge fcholcn; doch
hiertoe mangelde het hem aan vooruitzigt, wesllalve
weshalve hij, op raad van
RrTl'ER beoefend Romeinsch regt we.
HEMSTERHUIS, het reeds onder RrTTER
èinde zich in !taat
fiellen, om in alle gevallen
der opvatte, ten einde
f1:aat te fielIen,
I-Ioogleerambt te kunnen bekleeden. Zonder zich
ook in dit vak een Hoogleerambt
daardoor van zijne aanhoudende beoefening
b20efening der Griekfche
Criekfche letterkunde te laten aftrekken, ondernain hij eene bearheiding van PLATO ,
waartoe hij zich uit de Sangermanfche boekerij te Pari.fs, een af·
afTIiVIAEUS
fehrifr van de eenige, nog voorhanden zijnde, codex van TIMAEUS
fchrift
woordenboek over PLATO aanfchafte.
aanfchafre. Dit werk, eenen
eellen fchat van
oordeel- en taalkundige geleerdheid bevattende, was genoegzaam, om
RUHNKENIUS
RUlfNKENIUS in den rang der eerf1:e
eerne letterkundigen te plaatfen. Behagen
vrije en ongedwongene levenswijze in Holland,
fcheppende in de vr\je
wees hij verfcheidene eervolle aanzoeken, tot Hoogleeraar bniten
buiten
's lands, van de hand, en befloot tot eene letterkundige reis, waarop
hij de voornaamf1:e
voornaamf.1:e boeker\jen
boekerijen van Europa bezoeken wilde. Hij aan.
vaarde dezelve in 1755, en ging het eerst naar Pari.is,
Parifs, waar hij een
handgeheel jaar de Cchatten der koninklijke boekerij doorfi1Uffelde, hund[chriften affchreef en uittrekfels maakte. Op het punt,
pUnt, om naar SpanSpan.
fchriften
je te reizen, waar de boekerij van het Esknriaal hem eenen rijken
voorraad voor zijne weetlust aan'Jood,
aanbood, werd hij door HEr.lSTERHUIS
HElVlSTERIJlTIS
uit-
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uitgclloodigd,
l1iigenoodigd, OlU
om naar Leijden
Leijdm ierng
~erug te keeren, aan wien hÜ ills
\lIs lee~or
wr der
per Gri~kfche raaI
tual werd toegevoegd. lIij
Hij aanva~rde
aanva~rd<: dien post iq
il~
1757, en werd 4 jaar later, na den dood van OUDENDORP , tot werkelijk Hoogleeraar in de Gcfchiedellis
Gcfcbiedellis en Wclfprekendheid
Welfprekendheid benoemd.
yall dezeu
dezC;ll geleerden, waaqoe·
waar~oe - zijn gc~
Onder vele geachte werken van
denkfchrift op IIEMSTERHU1~,
IIE1\HTERHU1~, zijne uitgave van Ml1R~TUS
Ml'RJ;.TUS enz. beo
hooren,
hooren. munt
mllm Qovenal uit zijn VELLE]US
VELLEJUS Pt\TERCULUS;
PATERCULUS; een wam;
wam:
voorbeeld v:)n
v~n bearbeiding va!l
van Latijnfche
Lntijnfche klasGeken,
klasDeken , zoowel ten aan,:,
aan~
n!s met opzigt tot de gra.
zien van de beoordeeling van den teksr,
tekst, ~ls
lnaticale verklaring van deilzelvcn.
dellzelvell. In '780
1780 gaf hij een Homerisch
QP CERES in het licht, hetgeen door lVIt\TTHEï
l\'fATTHEÏ in 1I1oskou
Moskou ont,.
Ollt,.
gezang qp
pekt, en waarvan hem door dezen een affebrifc
afCchrifi: gezonden was. Van
Vall
uicgave van PLt\TO,
PLLlTO, welke hij had voorgenomen, had hij al.
al_
zijne uÏLgave
leen de Sco/ien
Sco/iw afgewerkt,
:ifgewerkt, toçn
tom de dooJ,
doo;] p den 14den
'4den van ~loeim,
1798, zijn werkzaam leven eindigde.
.
RUIMT E. De verklaring van Ruimte :ieeft
beeft de fclJrandcrfl:e
Cc:branderlle <lenqell~
l{ers
kers veel werks verCchaft,
verfchaft, en tpt de verfelJillendfte
verfchillendae fielfels
aelfels aanleiding
gegeven. Nu eens verfl:ond
verHond rnçn
men onder Rnimte
Ruimte de opzigtbare vloei·
vloei-:..
flof, de aether; rJan
pan eens de lucht, die delf
del, :lffl:and
affl:and der ligchamen.
Iigchamen ~
b. v. der flerren
nerren vervult; ja men verhief haar bij verwis(èIiI1g:~
veïwisrelil1h~ en qoor
door
del1kbef;ld van de godclelUke
godcjel~ike alomtegenwoordigheid, tot
to~
eén verkeerd denkbeeld
de Godheid zelve. LElIINITb,
LElUNITh, daarentegen,
daar~tltegen, neernt
neemt Rt1imte
R~limte vOQr
voor heç
he~
orde, waarin ligchamelijke
Iigchamelijke dingen
denkbeeld der verhouding en orde.
tot elkander [taan;
docil ook deze verklaring is onvoldoende, 0111
flaan; doch
dat men zich bij algemeene
alge;meene denkbeelden,
denkbeeldel1, zoo
:000 als van grootte, hard~
heid,
heid J zwaart;;
zwaarti: enz. nOQdzakelijk een voorwerp in onze gedachten
wanneer deze wQorden en hunne beteekenis geen
moet voor!1ellen,
voorfl:eIlen, wmmeer
onzin zijn zullen, hetgeen ech~cr
ech~er bij het denkbeeld
denkb~eld van Ruimte, die
vOQrlverp zeer wel bel1aan
beltaan kan, niet noodzakelijk
nood;:akelijk is~
iS f
zonder verder voqrwerp
Volgens KANT is de Ruimte de oorfpronkelijke
oorfj,xonkelijke vorm der aanfchouaanCchouwing, de voorwaarde, onder welke zich het
bet objcctive
obj cct1ve aan onze ui.
ui~
~erlijke zinnen vertr;ollt,
vertr,olJt, waaruit dan ook de onmogelijkheid volgc,
volgt J
denken, alzoQ
alzoq dezelve
dezelve; blijft, offchoon
ofCchQQn ook
om de Ruimte weg te denken.
pns verHand
,ons
verl1and de gelH~ele
geheele fchepping in gedachten omvatte. In de Wis,;,
kunde wordt de Ruimte als een vaste grondregel (",xi4ma)
(<lxiqma) veron~
vcron~
derfteld. De regels der mcetk\)l1de:
derneld.
meet]njllde: " de Ruimte heeft
heert flechts
flecllts 2 afme,;,
afme~
~, tingen (hoogte, lengte en breedte), eq twee dingen kunnen niet
grondflageIl dezer wewe~
..
" dezelfde ruimte innemen ," maken
make;n wel de gronclflagen
tenCchap
ren[chap uit, maar
m:;:11' kunnen
kl1nnen I)ooit
nooit bewel'en
bewe~en worden. Wat de onbe.
paaldheid der Ruimte betreft, deze kan door Ql1S,
qns, als eiqdige
eÏl]c!ige wezens~
uit de ondervinding niet worden aangetQond,
lfangetqond, alzQo dezelve zich al~
alleen tot bepaalde voorwerpen kan uit(trejrken.
uit(!re);ken. die juist door hunn<;l
bepaaldheid voorwerpen voor onze zintuigelI
ZÎntuige;l worden, I}uimte
l}uimte is er
>,oor
yoor het overige niet, alzoo datgeen ,J waë WIj
WIj cr
er onder verllaan
ver(taan.•
flcchtS
een gedeelte een:r
ee;icr Ruimte uitmaakt.
ncchts eell
RUISeH. ()"Rl:'DERIK)
O~REDERIK) :Ecn
Een b~roenid
blOfOClr,d olltlecdlmndige,
ontlecd!nIndige. te 's Jh~
H~
,ALCEThlEl:N
ALGE~II:I:01 WOORDE[)\ll.
\V()ORDE~ll. VI.
N
gl'
ge
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ge in 1638 geboren. Dnar hij zich tot het geneeskundig vak bepnald
bepnntd
had, zoo ging hij naar de Hooge fehool
[eh 001 te Lef/den,
Leijden, 0111
om zich in de
Scheid-. Kruid. en
ell Geneeskunde te oefenen, en van daar
Ontleed-, Scheid-,
naar Frrmeker, waar hii , na het verdedigen eeller
eener disfertatie over het
zifde-wee,
zi;'de-wee, of de ollt(lekillg
ont(lekillg "tm
"fm liet
Ilct borstJ'lies,
borstJ'lies. tot doktor in de Geneeskunst bevorderd werd. 'IJ oorzien van een rijken voorraad der
vereisehte kundigheden, keerde hij naar zijne geboorteplaats terug,
vercîschte
om er de praktijk uit te oefenen, en beflecdde,
beflecdde. behalve tot andere
nafporingen, den tijd, dien hij van zijn beroep konde uitwinnen.
voornamelijk, tot het verder voortzetten eener
cener ontdekking der klapvliezen in de melk- en watervaten, zoo van menîchen
menfehen als dieren.
blUken meende bcfpeurd
befpeurd te hehben,
van welke hij voorheen reeds de blijken
Eenc herhaalde ontleeding van allerlei doode Iigchamen
Eene
Iigehamen bevestigde
hem in zijn gevoelen, van welke gegrondheid hij eerlang zoo volko.
men overtuigd werd
werd,J dat hij zijne ontdekking in eene verhandeling
Dilucidatio J7alvttlarum
J7alvtdaru/n in J7afis lYll1phaticis
lymphaticis et lacteis, in 1665, aan
de geleerde wereld mededeelde. RUlscn
RUIscn behaalde veel lof door deze
W:1arop llij dezelve voordroeg; en het
ontdekking, en de wijze, W:13rop
eerfle gevolg er van was, dat de bezorgers van het doorluchtig
eerl1:e
fd1001
Amjlel'tlam hem in het volgende
volgend e jaar tot Hoogleeraar in de
feb
001 te Amflerdam
Ontleed. en IIeclhmde
Heelkunde aal1ltelden , waarbij,
waarbU, n3
na den aanleg van den
1Iortus lJfedicus, 20 jaar later, ook het onderwijs in de Kruidkunde
lJortus
gevoegd \Verd.
Intllsfehen
lnttlsfehen bleef de ontleedkunde hij ~anhoudelldheid
~anhoudelJdheid zijn meest gewc:ks verdere beoefening hij hier eClle ruime ge.
liefkoosde vak, tot we:ks
legenheid had, door
doOi de lijken van allerlei zieken uit het gasthuIs,
gasthuis, en
V3n
van misdadigers, die hem, zoo dikwijl., hij die begeerde, ten zijnen
huize bezorgd Wer(12:1,
werden. I lij bragt de ontleedkunde tot eenen trap van
volkomenheid, die tot dus verre onbekend wus.
\Vns. Langen tijd had
wetenrehap met de voorhanden zijnde inarumcnten,
inarumenten,
men zie!l in deze wetenrchap
ontlcede;l, beholpen, toen
alleen dienende, om de gro\'e deelen te ontleede:1,
IL
R. DE
DE GRAAF, een boezemvriend van Re[scn, eene
eClJe nieuwe [oort
foort
van fpuit uitvond, waarmede hij
bi.i eene gekleurde
geklemde nol'
fl:ol' 'in de vatell
vaten
bragr, en dus den geheclen
geheclcn omloop des bloeds
blocds daarmede aanwees;
bragt,
doch daar de fiol'
floC gedurig uitvloeide, zoo werd de infpuiting eerlang
nuttcloo~,
nutteloo~. De beroemde Sw.nmERDA:I!
SW.UDlERDA:I! verhielp wcl
wel het gebrekkige
in de uitvinding VQn
v~n DE
DE GRAAF,
GRAAF, door zich van eene
eenc wanne nof
nor te
bedienen, die, koud wordende, naarmate zij in de vaten vloeide, aluiterfl:e einden ophield te vloeivloei_
daar zoodanig verdikte, dat zij aan de uiterl1:e
aderen
jen , en ook door dit middel de flagaderen, en de haarfijne adercll
van het aungezigt
aangezigt I:igtbaar
/:igtbaar maakte; doeh
doch liet de vcrdère vooïtzening
vooïtzetting
fl:eken, welke hij echter aan zUnen
zijnen vriend
vïicnd RUISCH
RUIscn
zijner nitvJnding fieken,
mededeelde, die haar nu verder tot eene
eClJe aan111erkelij1;e
aal1111crkelij1;e volkomellq
volkomelJq
heid brugt.
brugr. De deelen
deel en waren met zijn vocht zoo volmaakt opgefpnit,
opgefpuit,
uiterfle takjes val1 vaatjes, nog lljncr dan fpillrag,
ipinrag, zigtbaar wel'.
wer.
dat de uitcrfie
den,
den. en wel, hetgeen nog meer 'lerwoEdering
verwondering vcrdir:nt, alleen door
het
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het vergrootglas. Men zag
z~g nu, door deze '11lerfrnni:1C!
'1lIerfrnni'le uitvindin
uitvinding.
g,
kleine deelen, die
dio men noch in levenden, noch in vcrlèhe
verfche Ii.iken,
lijken, kan
ontdekken: zelfs de lijken van kinderen werden geheel opgerpuit. 011derrusfchen fcheen deze bewerking in lJjken van volwasfcnen
dertusrchen
volwas[encl1 niet
nic;t
mogelijk te zijn; doeh
doch RUIsell
RUISCJI ondernam dezelve ecbter,
ecllter, op ver_
zoek van 's lands flaten,
fl:nten, in het jaar 1666, aail
aan het
bet lijk
lUk van den gefiJeuvelden vice-admiraal 'vV.
fneuveldel1
W. VAN BERCLElJ, [cl!oon
fClJoon hetzelve reeds vrij
wat bedorven was, en !laagde
Daagde hierin
hic;rin boven alle verwachting.
vcrwac!][ing. Al·
les, wat door onzen RUIsen
opgefpnit was, behield zijne
zijlle f1:evigheid en
RUISCIl opgefpuit
vastheid, zijne weekheid en buigzaamheid, en werd zelfs fraaijer door
den tijd, omdat de kleur, tot eenen
cenen zekeren trap toe, allengs levendi.
levendiger werd; terwijl alles, door zijn geheim, voor bederf bewaard bleer.
bleef.
Bovendien
Bovendic;n ontdekte
ontdc;kte hij, door zijn onvermoeid ontleeden
ontleed en van menlchamenfchelijke ligchamen,
Iigchamen, velerhande bijzonderheden, die vqorheen geheel of ten
teil
deele onbekend geweest
gewc;est waren, en plaatfle
plaatf1:e dezelve in een helderer licht,
licht.
RUIscn bezat een kablnet,
kabInet, waarin zoovele zeldzaamheden zamcnzamenvloeiden, dat ITII:!I1
men het voor den geleerd1l:en
gelcercll1en fchat
fchut van een groot vorst
zoude aangezien hebben.
hc;bben. Niet te vreden met den rijkdom en dl;
d~
zeldzaamheid van hetzelve, wilde hij daar
daal' ook het vermaak
verma3k bijvoegen; vermengde bQuquetten
bouqnetten vun
van bloemen, planten en fchelpen
lèhelpen op
vereene bevallige wijze onder cie treurige doodsbeenderen, en ver·
vrolijkte alles nog bovendien dool'
door bevallige en gepaste bijfchrifbijfchrif~
Latijn[che dichters. Dit kabinet was voor
ten of verzen uit de beste Latijnlche
vreemdelingen een der grootste wonderen van Holland: vreemd~
vreemde konin.
gen en vorsten, zoowel als partiknIieren,
geil
pnrtikulic;ren, Invamen
kwamen het bezigtigen,
bezlgtigen, Czaar
PETE.R
PETER I, toen hij in 1663 voor cl.:
d~ eerll:e
eer(1e 111a31
maal hier te land e l;wam,
kwam, was
er geheel
gc;heel verrukt over; kocht het, bU zijne tweede reis in 1717,
17 [7, en
ell
zond het nanr
DaH Petersburg.
Peters!;u:-g. RUISCH, nu 79 jaar oud, begon een nieuw
kabinet nan
mU1 te leggen, welken arbeid hij in 14 Jaar
jaar tcn
ten einde bragt.
brngt.
Onder zoovele
zoove!c werkzaamheden behield hij een zeer gezond en fierk
fl:erk
gcael,
gef1:el, en had het geluk, bij het genot zijner
zUner zintUlgen, eenen llOogcn
IlOogell
ouderdom te bereiken. Hij fiicrf
fl:icrf den I2
lé! van Sprokkelm.
Sp:'okkelm. 173
1731( in den
ouderdom van
va:1 bijna 9.3
93 jaar, en hcefc
heef[ verfcheidene
ver[eheidcne werken
wcrken van zijne
Ïlimd
h;tad nagc!r,.ten,
nage!r.tcn, Ol:der
Ol~der anderen: T!zcfrmri
T!ze[auri Anotomici
Anatomici deccm,
decem, in 10 Huk11:uk·
ken, waan'an
waarvan het laat([e
laatne in 1715
I7IS verlcheen;
verfchecn; /1dvclfarium
/ldl'er[ariu1lI Allatolllico~
/1l1at01llico,
Chirt/l'gicontm
Chimrgicol'ullt decades tres 1723, waarbij 22 bri:;ven,
b:-i~ven, de ecn
een van den
grooten BOERHAVE, en de tweede het antwoord van oazen
0:1ze11 ontleedkun.
digen op denzelven "de fabrica gl{mdularum:
girmdulllrum: voorts, in 1724 een vcr·
volg van zUn ontleedkundig kabilJet,
kabinet, onder den
deo tItel
titel van: Cl/rae
Curae pofte.
pofteriol'es,
jive The[aurus
Jllaximus, en eind~lijk
dOl 'es ,jive
Tlufaul'us 1I1aximus,
eincL~lijk in 1723
1728 Cimu
Owtle reIlO\lo:17e,
rCliovarae,
Jive
jive Thefaurus
The[aurus 710VUS,
IIOI/US, welk laatf1:e
laatfl:e werk bij aan de koninklijke maatfchap~
maatfchappij der wetenlchappen
weten[ch~ppen te Parifs, die hem tot lid verkozen had, uit
erkentenis opdroeg. In hetzelve geeft hij de f1:erkPLe
Uerklle blijken van
zijne meer verhevene olltleedkundig2
ontleedkundige kennis van het dierlUk
dierlijk Iigchamn,
ligehamn,
bedrevenhei[f in het maakfel
cn zijne weergalooze bedrevenheid
maak[el der
d"r bladen, vruch·
vruch.
ten en planten, en teyens
tevens van zijne voorbeeldelooze
voorbeeJdeJooze hundighci(l,
hnndighci(l, om
0111
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nUe
aUe vezeldraden, vochtbuisjes en het geheele genel
gefl:el van die voonver_
pen, even als de deelen van het dierlijk
dierlUk ligchaam,
Iigchaam, kunllig te ontleeolltleeden. 's Mans werken zijn meestal uit het Latijn
overgezet, en, met
Latij novergezet,
oorfpronkelijkc Nederduitfche
in 3
Nederduit[che f1:ukken
fiukken vermeerderd. in 1644, iu
f1:ukken
fiukken in 4to, te /1mfterdam
/Jmfterdam in onze taal uitgegeven.
RUISeH, (RACHEL) de dochter van bovengemelden, werd Îla
in
1664 te Amfterdam geboren, en, federt
[edert haar huwelijk met den portretlèhilder
tret[childer JURRIAAN ,POOL, gew{)onlijk
gewoonlijk RACHEl,
RACHEI. Rurscn POOL genoemd.
toe de Teeken- en Schil~erkunst benoemt!. Hare aangeborene zucht tot
woog haren vader, om die neiging bot
boc te vieren, die haar den ver..
maarden bloem- en
cn fruitrchilder GUILLEL VAN AALST tot leermeester
gaf. De ongemeene vorderingen, welke zij
zjj in dit vak der kuns!;
kunst
maakte, bezorgden haar cellCllZOO
eellCllZOO gEooten
grooten naam, dat zij in t708
1708
tot hofièhilderes
hoffchilderes van den keurvorst van den Paltz bevorderd werd.
Zij hield echter haar vast verblijf in h4!'e gebaoneftad,
gebaorteftad, alwaar zij ook
in 175°, in het 86 jaar haars levens, gefiorven
ln
gefiorvell ·is.
RUIS DAAL , (JAKOB) gebDl'en
geburen te Haarlem in h.et Qcgin der
17de eeuw, werd oor(oronkelijk tot de Geneeskunst be!1elUd, welke
hij ook naderhand te /fmfterdam
/Jmfterdam uitoefende: ook fchijnt hij daarme.
daarmeLle de heelkunile gepaard te hebben; althans vindt men wegens hem
33ngeteekend
aangeteekend , dat hij v".. rchcidene heelkundige bewerkingen, met lof
en een goed gevoig,
gevolg, verrigt heef,.
heef~. Ondertusrchcn
Ondertusfchen was de Schilderlmnst
}mnst zUn
zijn hoogf1:e
hooglle lust, en fchUnt
[ch\jnt hij in de Jaatf1:e
Iaatne jaren zijn levens ~
welke hij in zijne gebooncflad
gebooneflad doorbrage,
doorbragt, daarvan zijn hoofdbedrijf
gemaakt te hebben. Zijn fmaak viel, inzonderheid, op het f..:hilderell
f..:hilderel1
van !andge
land ge zigten, zoo Ïll- als huitenlandfèhe
buirenlandfèhe , en lrooral
vooral van zulken ,
waaria hij loopende , ruischemle,
ruischende, cf nederf1:ortende
llcderfiorcende rivieren of beeke,n
beeker.
wist te brengen. Zoo wist hij een voorkomen, als of het leven had, te
geven aan water, dat al fchuimende en bruifende
bruifendc van de eene
ce ne rots
op de andere nederf1:ome;
nederl1ome; gelUk mede aan de onf1:uimige
onl1uimige zee, Idotklotfende tegen klippen en duinen, of onder cic
cie gedaante van zooge,..
noemde branding. Hij f1:ierf
i1:ier!' te Iiaarlem
Haarlem in het jaar 1681.
RUiTEIL C~IIcmEL
C~IICïIlEL ADRIMNSZ.
ADRIMNsz. DE) Een ~eeheld,
ileeheld, die met
mee rege
onder de drie grootfiemannel1,
grootfi:emannel1, welke Neder/and heeft opgeleverd, kan
geteld worden. Hij werd den 24 van Lentem. 1607, te f'lisjingen, uit
geringe, doeh eerlijke ouders geb.oren , en in een tijdperk, hetwelk
voor de Repnbliek
Republiek der 7 veréénigde provincien even belangrijk, als
merkwaardig was. Na alvorens de kinderfcholen doorloopen te hebben.
werd hij al vroeg in de lijnbaan der heeren ADRIII.lN en KORNE.KORNE.LIS
LIS L.l~IPSE.NS
LA~IPSE.NS bef1:eld;
befleld; twee gebroeders en te dier tijd aanzienljjk~
aanzienlijk~
kooplieden binnen de gemelde f1:ad,
fl:ad, alwaar hij, voor
v.oor een fober loon,
in daghuur werkte. Van een levendig
lev()ndig en woelig temperament zijnde,
bleek het welras , aat hij voor dk ambacht ollgerchikt,
onge[chikt, maar meer
voor de zeevaart was Lerekend. Zijne ouders volgden
volgddl hier in wijsîelijk
zjjne geiiardheid, hU:1
hll:1
felijk de leiding, die de Natuur, of liever zijne
aanwees, en lic::ell
lic::el1 hem è.i~!lsvolgells
è.i~!lSvoJgells in de!] rol der fchepelingen
fchepelingcll in.
schrij.
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rchriJven,
rchriJvcn, waardoor hij
hÜ op den 26
26 van Winterm. 1618;
I61~; en ~izoo
nizoo op
het I Ide janr
jaar zijn's
zij n's levens, in hoedanigheid van opper-bootsmans
opper-bootsmnns lecr~
leerilng,
lIng, voot het eerst naar zee vertrok. II lij gaf in deze nieuwe loopbaan dadelijk reeds vele blijken van een' ingetogen aard, en dAarbij
dnarhij van
vall
zurk éenc
eene mate van leergierigheid, dat dit alles icts
iets meer dan gewone gaven in hem voorfpelde, en tevcns
tevens te weeg bragt, dat hij daar.
door zoo wel de befcherming
befchenning en genegenheid zijner mecrclete:1,
meerderen, als
de achting van het overige fcheel'sfchee!'s- volk genoot.
gelloot.
Hierdoor aangemoedigd, bleef DE
Dt: RnnR
RnTER het vnk
vak der zeevaart kie&
kie~
IIierdoor
zen, en maakte daarin zulke ollgcll1eel1C
ongeineenc vordcrin;.':cn,
vordcrin!-,:en, dat hij,
hij , binnen
binnefl
13 jaar tijds.
tijds, reeds thTtlfll1an
fhltlrlnnn werd. Door alle fchceps-rangen
rcheeps-r:mgen opgeklommen, en daarbij tevens in kunde en ondervinding toegenomen
coegenomell
zijnde. kon het niet misren
misfen , of ecn
een jongeling "an
yan zulk eenen kerker.
zijnde,
gierigen aard,
dapperheid; weIk
aard. ongemeenen moed en dapperheid,
welk drictal
drietal hoedanigheden
dan igheden hij thans recds
reeds bij verfchiliende
verfchilIende voorvallen, zoo ten
asm den dag
oorlog, als dan weder ter koopvaardij varende, had mm
g:!wigtigs, ten
gelege; moest voorzeker eenmaal iets grootsch en gcwigtigs,
dienste
t{ienste van zijn vaderland, verrigtcl1.
verrigten. Het
lIet ómrde
(~Hurde dan ook niet
der kruifers
kruifers , ten
lang, of na eenigen tijd, als kommandeur op een dcr
dienfte der Hollandfche
Hollandrche kooplieden, tegcn
tegen dc
dien!l:e
de Duinkerker kapers gevaren te hebben, kreeg hij in het jaar 1640 zelf cen
een fchip,
[chip, en voer
'lOor rekcning
rekening zijner oude patronen, de heeren LAl\IPSEl'iS
'loor
LAllIPSEl'\S llaar
IJaar Femam
Femam...
hllk
huk in Brazilien.
Brazifien.
Die reis
teis tot tW'cemanl
nveemaal gelukkig volbïugt,
volbïagt, en daarbij de 'loornaam
"loornaam ..
ile West Indifchc
Indifche kolonien bezocht, en tevens zich bij uit!l:ek
uit!1:ek bevlijknndighedt~::, d:e hem bij~
tigd hebbende op het verkrUgcn
verkrtjgcn van zulke kundighedt'::,
~onder te flade
aacle kwamen, (gelijk ondcr
onder andercn
anderen het houden dcr
der journalen. het vergelijken en bd1.:udel'en
nalen,
bci1:uderen der zeekaartcn,
zeekaarten, de berekening
der lengte en breedtc
breedte op zee, naar aanwijzing
aanwijziIJg' van het kompas), zoo
keerde hij in 16.1-1
1641 naar Vli.ji;;gm
VlisfiJ;gclZ terug. l~n werd de naam van DE
RUITER meer en meer bekend, en daar
dnar hij het geluk
gelnk had, van in
eeu
eel1 tijdperk te leven, hetwelk niet flechts
l1echts vruchtbaar
vnlchtbaar in groote ~c·
I'c·
beurtenisfen was, maar waarin tevens de Repnbliek
Republiek méer en
el1 meet
in magt begon te klimmen, zoo dat zcevnart
zeevaart en koophandel bekwal11c
bekwa111e
en eerlijke zeelieden noodig hadden, befChikcc
befChikte het der VoorzienhrVoorzieni~.
DP. RUITER.
RUITER, bij dc
de toenmalige Admiraliteits-kolAdmiraliteirs-kolheid zoodanig ,• dat m:
legien, ja zelfs bij den prins van Oraflje. FREDERIK
FRBDERIK HEl'iDRIK,
HENDRIK, in
aanmerking kwam. Deze vorst vereerde hem, ten zelfden tijde, met
eeI1e
eel1e aanflelling,
aanfl:elling, ter
tcr gelegenheid van de uitmsr.ing
Uitmsr.illg naar Por/uga!,
Por/ugal, en
be\-elhebber over het fchip: de
droeg hem niet alleen den rang van bevelhebbcr
lIaaze op, maar
mat,r ook dic
die van fchom
fchout hij nacht bij de vloot, onder het
opperbevel van den admiraal A. GIJZELS; eene eer, welke feden
reden nimmc'l'
',lan eenig koopvaadij-fchippcr
Op dezen
koopvanrJij-fchippcr is tC
te beurt gevallen. togt beantwoordde hij volkomen aan d~ opgevatte verwachting.
verwachting,
JOHAN dc
de IV, koning van
vnn Portugal,
Portll!!a/,
en had het geluk van door JOIlAN
na afloop
allooI' dl:r
d~r zaak.
zaak, met eene gouden medaille, hangende aan celH!
cem!
kctf.'n
keUen van
V!\11 hetzelve meta~1
metaal,, vereerd te won1cn.
won~cn.
N:1
N :1
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DE
DE. RUITE.R
RUITER keerde nu tot den ambteloozen kring van gewoon koop
koop...
{Yestvaardij-fchipper terug, en voer gedurende elf jaren tijds op de TYestIndien, ten dienste der koopvaart, zvDder
zunder dat hij van zijnen kant eellig
lJig aanzoek deed, om in den voorgemelden
voorgemeld en rang weder geplaatst te
werden. Dan in 1652, toen de Republiek in oorlog met Enge/mld
worden.
kwam, befloten
beflotcn 's lands fiaten, om, behalve de vloot, die reedB
onder het gebied van den admiraal TROMP,
TRO~IP, tot beveiliging der HolIandièhe fcheepvaart
fcheepvaan in zee kruiste, nog eene tweede onder het belandCche
vel van een bekwaam vlootvoogd uitterustei1,
uitteruSteil, en vestigden het oog een.
eenHoezeer voorgenomen hebbende, om niet
parig op DE RUITER. wedcr zee
weder
ZCe te kiezen, maar zijne overige dagen op het vaste land
door te brengen,
brellgen, te meer daar zij
zijne
lle toenmalige
toen:nalige echtgenoote ANNA
VAN
VAN GELDIm,
GELDER , weduwe van den koopvaardij-lChipper JAN
JAN PAULUS.
ZOO:'l,
200:-1, (met wien
wicn hij nu in een derden echt was vereenigd) hem
zulks afried, liet hij zich echter uit liefde voor zijn vaderland, op
aanhoudend
mmhoudcnd aanzoek der fiaten van Zeeland,
Zee/mul, wederom bewegen, en
nanvaardde, den 29 van Hooim. 165'2
aanvaardde,
165!2 de kommisfie
kommisûe van kommandeur
!f7ie/ingen Zou worden verzameld. Het
over de vloot, die omtrent de TVie/ingen
voorname oogmerk dezer uitrusting was, om
0111 de koopvaal'dij-fchepen,
koopvaatdij-fchepen,
die in Tesfet
Tesfel zeilree bgen~
bgen, om naar de West te fievenen, door het
kanaal te geldden
geleiden,, en
cn dan in het kanaal te kruiCen, om de fchefche~
pen, die men lIit
uit Spanje en andere landen, om de Trest,
lrest, verwachte, weder binnen te
re brengen. DE RUITER, hieraan voldoende,
Pfeimouth, en ontmoette aldaar eene Engelfche vloot,
vloot.
kwam bij Pleimouth,
onder het bevel van den admiraal GEORGE
GEORGE ASKur:,
ASKUI!., tegen wien hij
in een bloedig gevecht geraakte, zoo dat hij zich tot tweemaal toe
door de Engelfehe
Engelîche vloot heen Doeg
floeg en het gevecht, door de vlugt
der vijanden, op ccne
eene luisterijke wijze, ten voordeele van den fiaar,
fiaat,
deed eindigen "Van dien tijd af (zegt de gefchiedCchrijver
gefchiedfchrijver TIRAl\'DT,)
DRAl\'DT,)
~,
" nam de kommandeur DE
DE. Rcrnm,
RUITER, door wiens beleid en dapperheid,
" onder de goddelijke
gOlldelijke hulp, deeze zege was verworven, meeh',m in, en zijn 11aam
naam had hierdoor in deezen oorlog.
" nig zeemans h:lrt
doorluchtigen opgang."
" een doorluchtigcn
gevecht tegen
Dezelfde dapperheid kort daarop, in een volgend gevcèht
Engeifchen admiraal BLAAKE betoonende, doch door de overmagt
den EngelCchell
des vUands
v~iands genoodzaakt, 0111 den vice-admiraal DE.
DE WIT alle verdere
vervolging te
te ontraden, bragt
bmgt hij door deze welgeplaatfie voorzigtigvoorzigtig_
behonden iu
in het vaderland, en hervatte zijn befluit,
heid de vloot behouden
om voortaan
vooman aan land
I~nd te blijven;
blij ven; te meer daar hier bij kwam, dat hij
den nUd
nijd en d~ afgunst, als de fchadU\v
CchadulV van groote mannen en van voortreitelijke deu:;dcn zijnde, niet ontgaan kon, a1zoo
treJfclijke
aizoo fommige kapitei.
011nen, die onlangs hem in rang gelijk waren, de fpijt niet konden onderdrukken, dat
thc hij hun boven het hoofd werd ge!l:eld,
gefi~ld, en die derhalve
zijn' verkregen l'Oé'l11,
z~jn'
rO~l11, door vuige achterklap, poogden te verdonkeren.
D~n de Staten Cll
e11 cenige
~enjge d'èr
d~r voornamnllen
voornamnficn in '5 lands beflier,
beilier, nu eerst
Dan
regt bczdrend'~
bczdlcml~ de
d,~ '\'n:m1t:
'\'!1:lfde van ecn
eC!l lJl::n
111:!!1 a!5
~15 DE RUITER, die in
iu neden:gt
rig.
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deugd aan eenen CATO
CAro gelijk was, ontraadden
omraadden hcm
hem dit voor·
righeid en dcugd
nemcn, en trokken niet alleen zijne zaak zich aan, maar veréérden
hem, den 6den van Winterm. 1652, met cenen
eenen Hieuwen
nieuwen lastbrief,
TROMP, ovcr het fmaldecl
[maldeel van den
waarbij hij, onder den admiraal TROMP,
Wir geHeld
gefl:eld werd. Als toen viel die beruchte
bernchte
vice-admiraal DE WIT
POl'ttalld voor, waarin het [chip
fchip van DE.
DE RUIdriedaagîche zeeflag bij Portland
TER,
met een [chip van 34 Hukken,
fl:ukken, tegen een Fregat van 44
flaande, teu
tCIl eenemaal reddeloos gefchoten
gelchoten werd, zoo dat hij binnen
J71isftngen
bern de waardigheid
fllisjingm gefleept moest worden. Kort hierop hem
Holland, onder het
van vice-admiraal van Hot/ani,
her kollegie ter admiraliteit van
Amflerdam opgedragen wordende, bedankte hij voor dien post uit
Haten, hierop aandringende, en hem, met eenen
nederigheid; dan de 11:aten,
mondezeer vereerenden brief nader uitnoodigende, om bij een monde.
ling gefprek de redenen zijner bezwaren open te leggen, wist de
fchrandere JOHAN
JOHAN DE WIT, door zijne wcl[prekendheid,
wclfprekendheid, die men
zegt, d~t zoo groot was, dat bij zelden me( iemand fprak, dien hij
brengen. dat
niet tot zijne meening wist ovenehalen, het zoo ver te brengen,
DE
DE. RVngR'S
RUngR'S bezwaren, door bondige redenen, werden opgelost, en
hij tot de aanvaarding van dien post zijne toef1:emmillg gaf.
Van toen af was de roemrijke loopbaan van DE
DE. RUITER
RUITE.R voor
:tltoos
fcheen de zon van zijn geluk met onbewolktel1
Ol1bewolkten
altoos gevestigd, en [cbeen
eel1e loopbaan, dien hij opende met eenen zeeflag op den 10
glans; eene
van Oogstm.
OOgstlll. 1653, en op welke hij zich, tot aan het einde van zijn
l~ven,
uitgebreiden nutte van den koophandel
leven, aan den fiaat,
naat, en ten
teu uitgebreideu
volijverig toewijdde, vooral ook, nadat hem in het jaar 1665, den
luit. admiraals-11:af,
admiraals-Haf, in plaatfe
plaat!"e van den overledene WASSENAAR
WASSE.NAAR van
Obdam, was aangeboden, en hij alzoo in ruimer kring kon werk.
zaam zijn.
Ons be11:ek
Dil.
be!l:ek gedoogt niet, 0111 alle de zeeflagen , heldendaden, on.
derhandelingen met vreemde Mogendheden, en l'..listerijke verrigtin.
verrigtingen, welke DE RUlnR
RUITER gedurende den tijd van 58 jaar, ten dienste
van het vaderland, in zeven onderfcheidene
Ollder[cheidene oorlogen, en in meer
knnnen geteld
dan veertig gevechten, (waaronder 15 groote zeeflagen kunnen
!"ommen , vooral
worden) heeft betoond, in het breede alhier op te [ommen,
daar dezelve op de llaauwkeurigf1:e
naauwkeurigHe wijze, door zijnen gefchiedfchrij.
gefchiedfchrijver BRANDT, zijn geboekt; doch wanneer wij uit die keurige aaneendaadzaken
zaken • waarover zelfs een foliant
fchakeling en rijke bron van daad
be[chreven is, flechts eenige der voorna31nlle
aal11l:ippel1,
voornaalnlle alhier zullen aanftippen,
dan verdienen inzonderheid, met name, te worden genoemd: vooreerst
zUn
z\jn togt naar de SOi1d
Sond in 1659, toen de fiaten
fl:aten gell~~aal
gene:aal eene vloot
hadden uitgerust, om den koning van Denemarken te onder11:eunen,
onder!l:eunen, en
zUn
zijn rijk tegen de aanvallen van KAREL GUSTAAF te beveiligen, op
welken hij zich zoodanig van zijnen post en pligt gekweten heen,
dat de koning van Dmcmarkm,
Denemarkcll, na afloop van dezen togt, hem met
brieven van adeldom, en daarenboven met eenen
cencn gouden eerpelluing,
eerpenning ,
hangende aan eene
cene keten van groote
grootc w3:lrde,
waarde, vcr~erde;
ver~r;rde: tcn
ten andc:ren
anderen
N 4-4
die
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(lie
die vermaahle
vermaal'de zeellag
zeel1ag van den lIden
IIden van
vah Zömenll.
ZomerlU. 1666;
t66ó; WaariI1
Waatit1 hij
hl]
dn'gen pal fiond,
frond, en de overwim1ing op de EngeIfchen
Enge/jèhen behaalvier volle (h'gèn
de; een zeellag,
zeel1ag, waarover de gefchiedfchrijvers
gefchiedlèhi'ijvers het eenparig eens zijn,
dat onze vrije fraat
naat nooit graoter roem in eenen flag
Dag behaalde,
behaálde, dan
iiJ dezen, en diè daar en boven den Engelfthen
Enge/fchen,, zoo
z06 aan dooden, als
ib
gekwet!len, omtrent 5 à 6006
onder[cheiden rangen
gekwetfien,
6000 koppen van onderfcheiden
hcef~ gekost: tcn
ten de:den,
derden, die zoo veel kunde en beleid ademende
:\ftogt, Van den 4den en sden van Oogstm. daaraanvolgende; tOen
toen DI'.
Dr:
àftogt.
RulTE.R,
RuitEn., zötKler
iÖlJder eenig fchip van zijn hoofdhodfd- eskader te verliez'.!n,
verliez~n;
de Splcct in zeilde, en voor den DlJorio
Door/o ten an
anker
ker kwam; eene
hijgsverrigting; waarover zelfs LODEWl]K
LODEW1]K de XIV verbaasd !land,
fiond, en
krijgsverrigting;
hem; bij eenen eigenhandigen
eigenl~andigen brief, als !leunende
fieunende op het getuigenis
tier Franfche edellieden, die
t!ie bij hem aan boord waren geweeSt,
der
geweest, de vol·
tellde loffpraak deed toekomen." Q.u'it
i;ende
Q,u'i! avoit fait des chofes
c1iofes de
" coeur,
fjui pasfent les flrces
forces humaines, estimant plu5
plus
cocur, et de teste, qui
"fa 1'etrait/e,
1,'etraitte, que s'i!
s'H avoi!
avoit gaigné
gaigl1é la batai//e,
ba/tril/e, aiant resisté avec
,; huit voisjèa!lx
~'aisfealfx rl
à vingt
villtft deux des plus grands d' Angleterr'e,
/ing/eterf'!!, et
il aux
azJ."C deux admiraux."
ten vierden. dat beroemd geval, het22aen en 2311en
welk op den 22i1en
23i1en val1
vaIl Zomerm. 1667 plaats had. wed
toel!
J)t;
Dt RUITER
RuiTER op het fchip de 7 Prwincien, met eene vlOot van 62 welbemande kièlen,
kielen, in tegenwoord!gheid
tegenwoordIgheid van den Ruwaard VAN PUT1'EN';
PUTTEN;
b'emande
ih
i:J zee !luk>
fiak> de 'Fheems
j/zeems opzei/de,
opzeitcle, llaar
Haar Cltattom
O}attam zich begaf, en al<laar
óar den ijzeren ketting verbrijzelde, die over de rivier beneden het
:kasteel
kasteel van UplJor
fJpnor gefpaIlnen
gefpa1lnen was, ren
t~n einde al200
alzoo eene regtvaardit'e
!te wraak te oefenen over de geweldenarijen der En{!,'c/fchen,
Engtlfthen, in hei:
het
,'orig
- féhepen op Terji:he!!il1g
vorig jMr,
jaar, :lan
~aJi vele weerlooze koopvaardij -fèhepen
Terjèhdling
gèpleegd: en eindelijk die beruchte zeeilag
zecflng van den 2 I i1en
aen van
Oogstm. 1673,
)673, bij Kijkduim voorgevallcn,
voorgevallen, toen DE
DE RUITER tegen de
"ereenigcJe
Engelrche en FranfclJe
Franfcbe vloten (treed,
Hreed, en gelukkig dc
dè ze,"èrecnigde Engelfche
ge behà31de,
behaalde, zoodat hij voor den
del) Redder van
vall het vaderland gèhoti.
gehotiden werd.
w'erd. "Toen ':"ertöonde
\'er':öonde zich, (zegt de ge!ëbiedenis)
geCcbiedenis) "j, de fchrikfchrile"kelijkheid vun
"kelijkneid
van den oorlog, aan alle kailten,
kanten, want de gan[che
ganCche zee
" fioml
Hond in vuur en vlam, die dool'
door den dikken rook; geliJk
gelijk blikfc111blikfellil1ralcll,, uit eene donkere lllcht
t1itborst~" Alle deze zeeflagen
zceflagen dra_
lucht l1itborst~"
";., !lruien
kennelijkHe proeven van een talent, waarmede !1echts
ilechts weiüigè
weil1ige
ben de kennelijk!le
vlootvoogden, zoo voor als na zijnen tijd, zijn bedeeld geweest.
In 1674- keerde DE RUITER
RUITER op e"enell
eenen togt
mgt van Martinique náàr
nàar het
vaderland terilg.
teri.Jg, eü
ell meende in den fchoot
îchoot zijner vrienden en betrekkingen zijne overige levènsdagen
levensdagen door te brengen, toen de lI1isjinezel1.
lWsjinezel1~
!dngen
door Jihmjèhen
fi'mnfc;hett biJ[J:ánd
bijlh'md gellerkt.
gel1erkt, in 1675 tegen.
tegen Spa-i2je
Spt1'i1je in opi1and
opO:and geraakten ,;
,'; waaruit tllsfcben
tlJsfchen dat en het Franfche
Franfcne rijk eenen oorlog ont.
Ollt.
t-aakten
!lond.
fione!. De koning van Spanje, den biji1and
hijaand der Republiek vérzae
verZ0e~cc
kende, begeerde, dat de admiraal DE RUITER het
bet opperbevel over de
dé
17100t, die uitgerust !lond
Hond te worden, mogt voeren. Dr:
DE RUITER,
RUITER, hoe_
",eer
"eer liever vun
v;n deze eer wenrchende
wenfchende ontOagen
ontllagen te zijn, offchoon allonpasfeIijk, en door drie kwalen
kwaJellte
pasfelijk,
te gelijk aangetast, ja
j:l niettegen!laandé
niettegellaaandé
hij

'J
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Nj zelf zwarigheid maakte over het gering getal fchel'en,
fchel'cn, (*)
overmagc va'l
vat) Frankrifk, den
waarmede hij, in vergelijking der overmagt
C(Jstilliaan
ClJstilliaan moest bijfpringen, gaf echter gehoor aan de fiem
fiern des vaderlands, en
cn vértrok met een zeker voorgevoel, dat dit zijn laatf1:e
laatfie
fireed op
togt zoude zijn, naar de vloot; nam het bevel op zich; !treed
Franfche
nieuw met Heren 111oed,
nl0ed, en had, na reeds eenmaal de FranCche
vloot gel1agcn te hebben, het ongeluk van in een' tweeden aanaan_
val, bij den berg Et/la in Sicilien; te bezwijken~ Hij f1:ierf
fHerf den
~9flen
~9!1:en van Grasm. 1676, in den ouderdom van ruim 69 jaar, aan
de gevolge!l eener wonde aan den linker voet, met daarbij komen.
beenbreuk, welke hij op den 22flen
22!1:en dier zelfde maand, flaande
!1:aande op
de beenbréuk,
het hooge eampanje, en al vechtende tegens het admiraalfchip van
DUQuEsNe, bekomen had; terwijl hij
den Franfchen vlootvoogd DUQuE5Ne,
midden door de linie van den vijand was gedrongen.
fcl100n in een' neZoodanig was het uiteinde van eenen man, die, fcI100n
derigen !tand
frand geboren, en zonder eenige voorfpraak,
voorfpnmk, of gunst v:Jn
van
llanzienlijken, de wereld intredende, zelf zijn eigen fortuin en den
denluisluiszijn's
ter zij
n's naam gefchapen heeft. Blonk DE RUITER. uit in helden_
heltien_
àoor vreemde
vrèemde Mogendheden, als Denemarken; Frank.
moed, zo'Odat hij door
,'iik en Spanje met brieven van adeldom, ridder-orders, ja zelfs met
f'en Hertogdom in het rijk van Napels werd bekroond; niet minder waS'
zijll.eervarenheid
de roem, die van hem uitging wegens zijne
ervarenheid in den krijg;
fchip,~ls
hèt ware.
ware, eene kweekfchool voor de zeevaart
zoo dat zijn fchip,
als het
gerekend, en door de mèeste
meeste vreemdelingen en Franfche edellieden
zijn·, en de eer
bezocht werd, om getuigen van zijne manoeuvres te zijn',
te genieten van zulk een groot vlootvoogd tOt
tot hünnen leermeester
hebbén. Was hij voortS van deze zijde vermaard, niet minder
te hebben.
was hij het als onderhandelaar, waarvan Irtenig eén vredesverdrag
luet die van Ttrnis en Algiers,
Atgiers, ja zelfs met Engeland, in 1674 gefloten, ten bewijze dient; terwijl, vooral het laatfle,
laat!1:e, tot eene eeuglorie voor
Voor DE
DE. RUITER
RUlTE'R. verflrekte,
ver!1:rekte, die, vulgens
volgens het
hel gewigdurende glorié
tuigenis van zeker Engelsch fchrijver, daardoor de Republiek als
c:en
C'CIl atlas onderflcunde
onderl1eunde en be\vnarde.
be\vaarde. Eindelijk waren het niet l1echts
d'eze
deze taIel1ten, waardoor hij fchitterde, als wel voornamelijk van
wa~rin
hij als
wegens zijne overige zedelijke hoedanigheden, wa~ril1
mensch, als burger, als echtgenoot en huisvader, ja als christen;
zeldzamè nederigheid bezield, gepa:wd met een me.
uitblonk. Met eene zeldzame
delijdend hart en ongekreukte
öngekreukte regtvaardigheid , was hij dikwijls de
lleun
lleunen
en redder der
del' verdrukte onfchnld, waarvan menig eene proef
in de gefchiedenis van zijn leven flaat
fraat geboekt, en een aantal H{)\1Hongaarfche predikanten, die te Napels op de galeijen gekluisterd
\varen, en door zijne voorfpraak verlost zijn, konden getuigen, Zoo
zoo
N 5
dat
, (*) Het getal der Holl. [chepen
fchepen beHolld
be Hond uit 13 van oorlog.
oorlog, 6 [nauwen
fnauwen,, 4 hranbran.
'ders en z prvviantfchepen
pruviantfchepen , die van Spanje uit 10 oorlogfchepeo,
oorlogfchcpco, I petasquc en
cn eell
een
brander, waaTfcgen de magt van Frankrijk uit SO fchcp~n
fchep~n van
va~ oorlog, 3 fregatten

'eh 7 branders
handc!s beHoud.
'eu
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RUI
dat DE RurfER
RurrER door alle deze voortreffelijke hoedanighedcn,
hoedanigheden, welke
alle als in één el1
en hetzelCde brandpunt in hem zich vcréénigden,
veréénigden, eu
ClI
die hij tot den laatl1en adem zijn's levens, volgehouden
volgehoudcn heeft.
hceli:.
met regt voor den grootfiel1
grootfien en voonref1èlijkfien
voonrefIèlijkfien vlootvoogd mag gehouden worden, welke immer EUI'OpfJ
honden
Europ(t heeft opgeleverd. Driemaal in
llen echt verbonden zijnde, liet hij bij zijn verfcheiden vier kinderen
uit onderfchcidcl1e
ondcrfcheidcnc huwelijken na, als: eel1e
eene dochter, met name KORNET,IA,
NEI,IA> getrouwd met den zeekapitein JOHAN
JOHAN DE
DE WITTE; ALIDA,
ALIDA.
eerst gehuwd aan JOHAN SCHORER, en na zijn overlijden met den
heer TnO;\lAS
Ylisfingen;; ENGIo:L
ENGEL DE:
DE RUlTm,
RUITER,
THOMAS POTS,
POTS, predikant te Vlisfingen
te dier tijd fchoue
fchouc bij nacht, en daarna vice-admiraal van Ho/land,
Holland, en
MARGARETA, in zijn laatfie huwelijk verwekt, huisvrouw van den
roenmaaligen Amjlel'damfchen
toenmaaligcl1
Amjlerdamfchen predikant B.
n. SOMER.
SOMBR.
In het begin van Zomerm. 1676, kwam de droeve maar van '5
's
mans overlijden in het vaderland, en veroorzaakte alom eene onuitfprekelijke droefheid. Van alle kanten ontving zijne weduwe Lrievcn
Lrievcll
van rouwbeklag, zoo van de fiat en als van den prins van Orallje,
tot zelfs van vreemde gekroonde hoofden. De koning van Spanje
liet door zijnen gezant DE LIRA den titel van hertog, waarmede
hij reeds den admiraal onder het getal van 's rijks grooten had
!lOOO duImten
dnkaten op het
ingefchreven, benevens eene jaarwedde van zooo
eerUe
Itf,lië vervallen
eer!l:e leen, dat aan de kroon op de landen van Italië
ENGEL DE
DE RUITER,
RUITER, tot eene erkentenis voor de
zou, zijnen zoon ENGEL
groote
gro-ote diensten zijns manhaften vaders, aanbieden. Het lijk, gebalgebaIzemd zijnde, kwam in de lente van het volgende jaar hier te lande,
Lenen werd naar Amjlerdam gevoerd, alwaar het op den 18den van Len·
tem. 1677, met eene Iijkl1:aatfie, welkers wedergade, bij zeldzame
gelegenheden, Dechts
flechts heeft plaats gehad, werd ten grave bel1eld;
belleld;
praalterwijl de Staten generaal, op 's lands kosten) een heerlijk praal.
gevaarte, uit marmerl1een gehouwen door den kundigen ROMBOUT
Ror,lBouT
VERHULST
VERHULST ,, en met toepas[elijke
toepasCelijke zinnebeelden en zinfpreuken voor.
zien, ter eere van den gefneuvelden held,
held) boven deszelfs graftombe in de nieuwe kerk, aan het einde van het koor, deden op.
rigten. Onder des admiraals liggend beeld leest men een opfchrift,
opCchrift,
met gulde letteren in zwarte toeti1ecn
toetl1een gebeiteld, waarvan de laati1e
laattre
regel is:
bmENSI TREMOR
TREMOR OCEANI.
OCEANI.
Hollandfche dicht>èr ARNOLD
ARNOLD 1\1 OONEN,
OONEN, wiens lijkzang onder
De I-Iollandfche
de menigvuldige rouwklagten van zijnen tijd, ons het beste beviel,
fchrcef
gcaffchrift , waarvan het ze.
2 e • couplet aldus luidt:
fchreef een grafCchrifr
Hier
IJier rl/st
t"l/st het lijf, het hart op /yrakuzes
(yrakuzes jlra/lt ,
Des dappren RUlTEl'S, die door alle zeen en kusten,
Fan
Van dacr de Noordjlar
Noordflar blinkt, tot daer de krceftzolZ
krecftzoll bremt,
bmlit,
1Jlà
.ftlet zij'ne dadClZ
dadm heft:
l~'eft: magh
Illagh hij'
ltij ill
ilJ vrede I'lJstell!
rusten!
[(tcm en cergraf
eergra[ !eert
leert twee werelden
werelde;z haer
hacr plicht,
Zijn fàem
All1(fc!aci" ollt/lcd:!
olltfledt zijn
zU"1! krijgsmoed arm dit lj,ht.
lj&ht.
Eli d' Am/ic!ac:'
RUi1\.U1!l02

RUITER, (H. DE)
m:) -
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RUITER. (HERMAN DR) Een osfenkooper uit 's Hertogenbosc"~
Hertogenbosch~
en dus niet opgeleid tot het aanvallen en bemagtigel1
bemagtigen van fier)aell,
fierkten,
bekend 1 waar.
naat nogtans in 's lands gefchiedenis wegens eene daad bekend,
eenen onvergankelijken roem verworven heeft. Den
door hij zich eellen
prins van Oranje toegedaan, eu
en het belang van het not Loeven(lein,
gelegen aan het einde van den Bonteler-waard,
Bometer-waard, alwaar de 3faas en
eU
fFaat zich vereeni~n,
vereenigçn, voor den bezitter kennende, kwam hij, op
IVaal
nerkte voor den prins
het laatst van 1570, op den inval, om gemelde fierkte
te nemen. Zijne magt te gering zijnde, om dit door openlijk
geweld te bewerkfielligen,
bewerkfl:elligen, moest er list te baat genomen worden,
en hij deelt daartoe aan den grave VAN DEN BERGE, 's prÎnfen
prinfen zwa·
ger, zijn plan m~de.
mede. Deze, hem hulp belovende, indien hij geluk.
Idg naagde, volvoerde hij zijn plan op de volgende wijze: vergezeld
van
\Tan 3 fio11te
fioute gasten, begeeft zich DE RUITER, in eene monnikskap ge.
doken, náar het Hot,
lIot, en verzocht binnen gelaten te worden, on.
notvoogd had: dit
der voorgeven, dat hij een e boodfchap aan den flotvoogd
gelukte; doch naauwelijks was hij er binnen, of hij maakte den beG
velhebber van het Dot
flot af, en verzocht voorts, door een afgefproken
fèill,
fèiu, den graaf VAN DEN BERGE. om de beloofde hulp; welke echter
op..
door de vorst en het hooge bovenwater (het was in Slagtm.) niet op.
daagde. De dappere DE RUITER
RUITE.R verloor hierom den moed niet, maal"
voorziende, dat men hem de overrompelde Herkte weldra zoude be"
twisten, verzamelde hij in allerijl .24 man, en verHerkte
vernerkte het not
zoo veel doenlijk. Het gerucht dezer fiome
fioute daad kwam den herher.
tog
tag van ALVA niet zoodra tcr
ter kennis, of hij zond den Spaanfchcll
Spaanfchen
hopman, LORENZO PERl!A, met 3~O
3~o man en eenige arbeiders uit
Gorkum en Woudrichem af, om Loeveuflein te hernemen. Men
not opeischte, af; doch een bars
wachtte den Spanjaard, die het flot
antwoord ol1tvcngende, liet hij er het grof gefchm
gefchut op [pelen.
fpelen , en
drong over de vesten binnen de fierkte, wuar
waar nu een bloedbad
ontnond,
omnond, waarbij menig man van beide kanten fileuvelde.
fiJeuvelde. DE.
DE RUITER nU alleen bedacht, om
0111 zijn leven ten duurne te verkoopen, bebe.
iu een binnenvertrek, alwaar hU
hij den grond vooraf met bnsgaf zich in
kruid beHrooid
befl:rooid had, en, ilingerende zUn flagzwaard met beide vuisten,
deed er vele [neven; doch zich ten la1t!le
laat!le overweldigd ziende, fiak
hij den brand in het buskruid
bnskruid,, en deed zich zelven en zUne
zijne regen·
firevers met eenen nag in de lucht vliegen. Alhoewel niet van on·
onbezonnenheid vrij te pleiten, had DFè
DF~ RUITElt 110gtuns,
110gtans, door dit bedrijf;
eene eerlijker behandeling verdiend, dan hem bejegende.
bcjci;,cnde. De Span.
jaards
jat;rds zochten het hoofd onder de geknotte Iigchamen en verfçheur·
verfchenrde ledematen op, en deden het in 's IJcrto(!,c;zbosc/z
IJcrto(!,c;zbosclz aan de galg fpiJ.
fpijl\LVi\ beCchollwde 's prinfen aanhangers
keren; want de hertog van l\LVA
voor ecn'
een' hoop muiternakers
muiternakcrs , en
el1 wilde hun geen krijgsregt docll
doen wc·
dcrvaren.
dervaren.
R
DM. Eene [oort
RUM.
foort van brandewijn, die uit het
hee iàp van filikerfiJikcrrkt,
rkc, of liever uit de over:;cblcvclle
over:;cblcvcilc ()llz\liverhcd~lJ
ollz\liverhcdêl1 VaD
van de fuiker be.
berei(l
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RUNDVEE.

l"eid
!'eid wordt. Zij is fl:erker
f1:erker dan de gewone btnmleWijn,
brnndeWijn, doch niet Zoo
ioo
sterk als de arak,
nrak. en komt uit dc
de Europische volkplantingcn
volkplantingen in Ame_
1"/'ka,
n'ka. voo;namelijk
vOOl'namelijk van de eilanden Barbados cn
en Jamaika.
.Tamaika. De laatftc
is de bcste,
beste, en
cn de El1l';cifcl/C11 drijven met dit artikel eenen
cenen aanzien.
de Rum meer dan de arak,
arak. en bij voorkeur tot
lijken handel, alzoo dc
llct
het maken van P/JlJSc/z
PlJlJSc/z geb1'l1ikt wordt.
'l'OMI'SON, Graaf WI1I)
1'(J11) werd in 1752 op
RUl\1FORD , (DENJ,\~I1N TOi\l~'SON,
hct
het klein eiland, dat zijnen naam draagt, gcboren.
geboren. Bij het uitbarsten
ttlsschen E;lgc!a7lrJ
E;lgclalJ(J en Amerika, begaf hij zich in
van den oorlog, tllsschcn
TIritrchen dienSt, en maakte zieh door zijne kumic,
ktmde, bijzonderlijk door
TIritCchen
zijne plaatCelijke
plaatrelijke kennis, belangrijk. Na het einde van dezen oorlog
naar LOl1delJ terug gekeerd, werd hij door den koning tot ridder geen sédert door den keurvorst
keurVorst van Pa!tz - Bei/eren
Beijeren naar IIftm.
IIfim.
ilagen, cn
ehen geroepen, w::ar hij zich
zIch door het wecren
weeren der bedelarij, het
eken
aanleggen vim éene
éelle werkpl:lats ter verzorgÎlig van behoeftigen, het in.
voeren van spaarovens
spuarovel1s,, en voornmne!ijk door de na hem genoemde
soep, grootelijks verdienstelijk maalne.
maakte. De keurvorst verhief hem tot
graaf van Rumford ; bevorderde hem tot den rang van luitenant-generaaI,
raai, en vérfierde hem met meer dan één ordeteeken.
ordeteekeIl. Ook in EIJEIJgela11d
gelmui vCrfprcidde
verfprciddc hij zijne lluttige
nuttige tJitvindingen ; schonk, als tweede
voorzitter van de ma::tCchappij
ma::tfchappij van wetenCchappen,
wetenrchappen, aan dezelve aan.
rOlilmen tot het uitdcelen
uitdeelen van prijzen voor de gewigtigUc
gewigtig!1e
zienlijke Commen
uitvindingen; legde in 1800, onder den naam van koninkliJk ln/tituut,
ln/titllllt,
te Louden
louden ('ene
eclîC IccrCchool
lccrtèbool ~an voor landlieden, kun(l-enaars
kunffenaars en handwerkers; bezocht iu
in 1 S02 FJ'/mkrijk
FJ'/mkri,/k en
el1 werd door Buol\'APARTE met
vele ondeICcbeidiGg
ondeIfc!;eidÎl:g o:ltvangcn.
o:ltvan;;en. Hij hiel,l zich vervolgens langen tijd
!1ierf op zijn landgoed Auteui! den !Zlfl:en
!Z1f1:cn van
vall
te ParÜ"s op, en fl:ierf
OogstIll. 18 1 4.
RUNDVEE, RUNDER-TEELT. Hcc zoo llllttig
nuttig Rundvee leeft
luchtf1:reken, waar nog gras voor zijn gewone voedfel
onder alle luchtl1reken,
groeit. Ons tegenwoordige mag men tot het wilde ras terL1g brengen;
lithetgecn
hetgeen in de Noordelijke deelen van Europa, Polen, Ruslal/d, Lithauwen, en Siberië nog
Ilog heden gevonden wordt, voorheen veel ,Ves'Vestocn ook in Di!itsclt/alld
Di!itschlolld en de hooge deelen van ons
telijker, en toen
BUFfON en BW:\lEl\'BACII zouvaderland, zijn verblijf hield. Volgens BUFfON
nieren, de Urus,
Urm, B07laft!s en de Bi[ou der oude
den dus de wilde lHeren,
wereld het l1amras
!1amras van ons hoornvee zUn.
zijn. Luchtl1reek,
Luchtf1:reek, voe.:llel,
voedlèl,
kruirende koppelingen hebben eelle
eene groote verCéheiverféhcibehandeling en kruiCende
denheid
rasfen veroorzaakt. In Zwitfcrlond,
Zwitfcrland, Denemarken, llollllondenhcid van ras[en
garije, Polen, het lloijlcinfche,
IIoijlcinfche, Oost- J71-ieslal1d, f'deslmld
f'des!/l12d en Gro·
1zi1lgcrialUi
men het meest gezochte en beste van Europa, waar\\'aarflingerlaml vindt mcn
van ons vaderland, uit hoofde van deszelfs grazige weiden zoo zeer
uitncmend raS
ras
gcfcbikt, reeds zeer vroeg een uitnemend
voor deze veeteelt gcCchikt,
bezat, hetgeen zich, doch bij afwisCeling
afwis reling en met verkbeidenheid;
tot in de~cn
dezen tijd heeCt
heert fl:aande
f1:aande gehouden.
gehouden, Voor het o/!de
ollde Friefclzc
Friefchc ras
(hetgeen meil ('C]ltCl"
('chtcr beween,
bewcert, ólt
-la. niet meer in die volkomenh'2id be!hn,.
!h~t
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fimlt)
ll11Rt) hield men>
mell, ruim eene
cene halve eeuw geleden, koeijen van 22 el
lang
lang,~ met korte halzen, eene gezonken borst, gefJo,en fchoft,
fchofc,
breeden rug, cn plat over het kruis, aangevuld. of gezonken van lig.
cha~m.
mec fijne fchcnkels
fchenkels en
ell hoorns, en die regt op de pootell
pooteu
chaam. met
ell roodbont h~ar hadden; doch over het
hcc algemeen
Honden, en rood en
kan men voor een fcllOon ras van Rundvee houden, dat van
vun achte.
achteren, langs de zijden aangezien, van boven tot bijna aan de hakken
toe regt is, niet op al te hooge maar op regte, welgefpierde pootell
!1aat,
fbat, fierke
fl:erke zware knieën, breede waaijen , groote voeten, en
Cll eecenen langen iij~en Haart' en cene
eene grootc witte pluim heeft; dat digt is
van leden met matig vleesch. plat van l1aartbeen, lijn van heupen,
r.ond eu
ell lang van ribben, breed en diep van borst en welgezonken
van lijf, en VQorts
vQorts van çcnen breeden, regten , en van weerszijden
fl:çrkgefpierden rug, eenen kor eeD , diJ~ken
dikken hals, luchtig
welgevulden , fiçrkgefpierden
gebogene, fijne,
oorCIl
fiJnc, witte hoornen, en van l1erke, regt af{l:aande OOrel}
rum eenen ~enigzins iogebogencll
iogebogcnen kop v00rzien
v00rzicn is; terwijl een grooee
groote
~n eenigcrmate langwerpig vierkante
vierkantc uijer , met ~ier
\'ier regt neerhangen"
de, witte !i1eellen,
!i1eenen, een weinig ver naar
llaar achteren geplaatst, eene
eelle koe
bovendien bij uit!lek
uitn-ek verG eren , en de grootte der melkaders , die
ze",;: zigtba::r loopen, benevens het wel.
wc!.
yan den navel tot den llijcr ze",.::
van
gezonken lijf, hetgeen ccne
ccnc grootere
grooterc hoeveelheid van voetfel doet gebruiken, eene
eelle langere herkaamving toelaat en eene betere fpijtvertering ten gevolge heeft, kenmerken eene;
cene;: veel melkgevende koe
koc op~
leveren.
Tot het aankweeken van een edel r:;,s van Rundvee komt het voornamelijk op de deugd van den fpringfiier aan, die voor het ras en
algel11eell
den ouderdom der koeijen moet gcrchikt
gerchikt zijn, en over het algemeell
zich ondcrfeheiden
ondcrfcheiden door eenen korten dikken kop met
l11et veel wit haar,
heldere oogen, een breed voorhoofd, lange lij ne goedfl:aande hoornen,
fl:erken en vlezigen
vlezigcn hals, eene brl:cde
brl:edc borst, fie:ke
fl:e:ke fehouders,
fchouders,
een
ecn fierken
zware, vlezige lendenen, zware aehterpooten
achterpoctcll en eenen losfen,
los[en, 1l10edi,..
ll1oedi~
gen gang, en lliet voor het derde jaar tot !Jet
het belpringen moet worden
toegelaten. In Engelaud legt men zich bijzonder op vOûrtrelfdijke
voortreJYdijke
fpring!1:ieren
fpring!1:icren roe,
coc, en heeft' men het met dezelve tot eene hoqge volkomenheid gebragt
j,largebrrrgt;; terwijl men ook in ons vaderland, door de jaarlijkfche
Iijkfche keuring en het uitloven v:!n
v"n premicn, de aanfokking daartoe
aanmerkelijk bevordert. Gewoonli,ik bepaalt mell
men den ouderdom
van het Rundvee naar de kerven of ringen
ringelI op de hoornen, doch
zekerder kan men dien naar de tanden opmaken.
opmakcn. De koeijen worden
tuchtig, en br.:ngen,
br..'llgen, na eene dragt
doorgaans in lomer- of Hoei'u. tllchtig,
van 280 dagen, of OIr.trent 9 maanden, in LemcLeme- of Graslll. de kalveren voort, juist in den tijd. dat de Lente daal' is, en het voedzf,o;
voedzr,o;
me gras zich oncwik!;2!:.
huisfeli,jkel1 J1unt
on'wik!~2!:. In den huisfeli,jken
J1a~t handelt men, echter,
wel eens t.~,:l;en deze vaste ord~, met d~ k02ijCll
k02ijell op alldde tijden t2
wcl
doell b2fpril:gell,
doen
b2fpril:gcn, omdat 11l~11
111'::;1 Hccds hare vûortbrell:~{~ls
voortbrell:~{~ls verian"t.
verlangt.
Wannc:!f
Wnl:l1e:!f men den
deil Hicl'
Hiel' bij dc koe uiet toelaat, \'('l'r
\'(l('r ór zij ruim
rtl:m
2
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!l!l jaar oud is, wordt zij aanmerkelijk zwaarder,
twaarder, dan wanneer dit
koeijen, door
met l~ jaar of daarom!1:reeks
daaromflreeks gefchiedt; dan, daar de koeijen.
dus een jaar overteloopen
overteloopen,, ook meestal grof van leden en hoog van
fiaartbeen worden, zoo houden het vele veehouders voor verkieslij!1:aartbeen
ker, om haar het eer!1:e
eerf1:e jaar, als zij jonge vaarzen zijn. te melken,
en dan een jaar te laten overloopen, waarneer zij te gelijk zwaar
worden en veel fijner blijven; doch moet in dezen ook bijzonder
l1et
lIet voeder in aanmerking worden genomen, hetwelk aan het vee gege.
ven wordt.
worde.
De koe brengt gewoonlijk é~n, zeldzaam twee, en nog minder drie.
ltalveren
kalveren ter wereld. Twee kalveren brengende, en het één een bul
en het andere een kuischkalf zijnde, zoo is het laatf1:e
laat!1:e onvruchtbaar,
en wordt kween genoemd. De verlosfing gerchiedt
gefchiede meestal door eigene krachten.
krachten, doch moet men er bij tegenwoordig zijn, den arbeid
echter nooit aanzetten, of de verlosfing ontijdig verhaasten, vermits
men daardoor het dier niet ilechts
nechts doet lijden, maar ook vele nadeeIige
nadeelige
(11<) Na de verlosfing wordt de koe eenig ver.
gevolgen veroorzaakt. Cl<)
11erkend
fierkend voedlèl toegediend, b. v. melk met roggenmeel en eijeren,
biel' met eijercn,
eijeren, lijnzaad- of raapkoeken, benevens goed hooi enz.,
bier
doch eigen melk of de biest haar te laten drinken, geeft wel eens
aanleiding, dat de koe zich zelve zuigt. Men kan niet ontkennen;
dat de moedermelk voor het kalf het natuurlijkste en voordeeligste
voedfcI
voedfcl is, en dat het zuigen der moeder de voorkeur verdient; (zoo
nIs, volgens den Iamdigen
nis,
ktmdigen TUAER, in Engeland zelden een kalf anders wordt opgebragt) doch het huishoudelijk voordeel llrijdt hier t~
[~
teriland het kalf van de koe weg; plaatst het in
gen, en men neemt terf1:ond
een afgezonderd hok op droog 11roo; geeft het een weinig zout;
tamelijk 11erk,
ilerk, de tong en den mond; 11rijkt
ilrijkt het
wrijft daarmede, tamelijl,
flijm af; doet dit bij het drinken in eenen emmer, dat Illen
men aan de
lc.oe geeft, en maakt
mankt voorts het kalf, door
dool' wrijving met 111'00
firoo over
het gehcele
gel1(~ele lijf, van onder tot boven, geheel fchoon,
fehoon, en het haar
los. Na verloop van 6 of 8 uur geeft men het kalf de eerfl:e biest
van zijne moeder, met 1 water verdund, waarmede men .3 maal daags
eenige dagen aanhoudt, en waaromtrent geene verkeerde fpaarzaam.
heid moet plaats hehben. Voorts geeft men aan de kalveren, gedureilde 2 of 3 weken, melk, zoo als die van de koeijen komt, met
~ -water, en gaat zoO
zoo allellgkens
allengkens tot gekarnde melk over; terwijl zij
ook hooi beginnen te eten. Omtrent 10
Ia weken oud,
oud. kan men de
kalveren
ktllveren in het land brengen, onder toediening van afgeroomde melk,
karnemelk of hui, tot dat het nagras komt, wanneer zij aan hun vorig
voedfel kmmen
kunnen worden ontwend.
omwend. Wil men de kalveren vet mesten,
dan worden zij in zeer enge, donkere hokken opgeGoten, driemaal
daags
(*)
C*) Over de natuurli;ke, moeijelijke en
e11 tcgenn>t11urlijke
tegennatnurlijke verlos!ïngen van bel
bet vee
Hal/dboek tilt'
l'e.-IOIzie men
rr.en het uitmuntend "crk van A. NnIAN,
Nt:~!'N, liandboek
de .. genees·
g.nees- çn
,n Vlrlos",,,,,Ie
,,,,,,tie va" hel
het vee.
vee, alsmede bij LE FRANC!;!
F:UNC,Q VAN BERK/lEi"
BEltKI!EY .l'{at.
.lt{at. Historie 'Vall
hst Run/IveB,
het
RUn/lves, ftuk I V bladz. Ii,
~, cn Vel-hand.
Vel·haml. Val!
van de 11Slla;fçhapp'f
mqa;fçhappfj van LII1I,l,
Lalif),
bou".,
Ü., &,
bou1l'. Dcel IX, Cl! X,
X , Ü"

RUNDVEE,RUNDER~EEL~
RUNDVEE, RUNDER-TEEL T.

2°7

daags
J:I3P;S met warme, onvcrvalschte
onvervalschte melk gevoederd, en alzoo in wemlweInIge weken tot eene aanmerkelijke
Bul.
amnnerkelijke zwaarte en vetheid gebrngt.
geb ragt. nulkalveren, waarvan ilechts
l1echts weinige tot de voomeling wordcn
worden aange.
aangehouden, worden op vcrfchillendcll
verCchillel1dciJ ouderdom, naar bet
het gebruik, dat
men er wil van maken, gern~del1.
geii12dcn. Moeten zij als Os[en
Osfen worden vet.
vet_
geweid, dan gefchiedt
gerchiedt zulks
zuiks het best eenige dagen na de geboorte.
waardoor zij een meer malsch en [makelijk
rmakelijk vleesch opleveren, alzoo
dcze hewerking,
bewerking, in plaats van vast in een gedrongene, zoo
het dier, bij deze
als bij den frier,
f1:ier, i1jnere
lijnere [piervezelen
fpiervezelcl1 verkrijgt, die weck, en, bij minmill.
dere vastheid, van eene grootere
groot ere uitgebreidheid zijn. Wil men echter
bulkalveren tot trekosfen
de bnlkalveren
trekos[en opleiden, dan is de tijd, om hun van hot
het
voortteling- vermogen te berooven, wanneer zij omtrent bronzig
brollzig wor.
vollen wasdom en alle
aHe [pierkracht
fpierkracht.:genoeg•.genoegden, op welken tijd zij den vullen
zaam verkregen hebben; doch worden zij eerst op hun derde of vier.
vierde jaar aan den arbeid gewend.
De koe wordt na de verlosfing, gedurende eenige dagen, 3 maal
daags gemolken, hergeen
hetgeen vervolgens tweemaal gefchiedt.
gerchiedt. Men moet
haar altijd fcllOon
fchoon nitmelken,
uitmelken, want dikwijls zijn flappe
ilappe melkers de
koeijcll taai in het
her melken worden, el1
ell telkens
relkens minoorzaak, dat de koeijcn
der geven (*); terwij
terwijlI bovendien de ondervinding leeraart , dat de
laatst uitgemolken melk veel meer
mcer room, dan de eerst gelllolkene,
gellloikene,
laarst
oplevert: ook geeft de morgenmelk meerder room dan de avond.
melk; doch is het opmerkelijk, dat in de eerile
ecrll:e en niet in de
middag- of avondmelk,
avondmelk , een vrijzuur
vrij zuur beCi:aat,
beitaat, hetgeen lakmoespapier
rood verft. (t) Zooveel
Zoo veel verfchil
verCchiI er in !Jet
bet ras van het Rund.
Rl1ndvee, deszelfs
des zelfs gewigt of grootte is, zooveel
zoovecl heeft er ook in het melk.
lllelkgeemers, ovcreenkomfl:ig
overeenkomilig de
geven plaats. Alhoewel de beste melkgeeffiers,
voordeden
gekozen
voordeelcn daarvan,
daarvan , altijd moeten ge
kozen worden, moet men nog.
nog·
tans met den aard van den grond en het gegeven voedfel raadplegen,
en !Jet
het is voordeelig,
vooi'deelig, dat men het vee van mindere tot betere wei.
weiden overbrengt, alzoo het tegendeel eel1e
eene nadcelige
nadt:elige uitwerking heeft;
en in deze wetenrchap
wctenrchap beilaat
berlaar het fijne der koemdkerij
koemelkerij en vetweide·
rij, zoo lbt
tbc men zich tot die beesten bepalen moet, welke met het
her
De fbIvoedering
lhlvoedering van het Rl1ndvee
land overeenkomen. Rundvee bepaalt
zich bij klaver, hanekal11l11etje
hanekammetjc of esparcette, fpurrie, mangelwortels,
geele wortelen of peen, alsmede hU
bij boonen,
bOOllCll, wikken, cicers
ciccrs , koolplanten, anrdappclen,
aardappelen, knollen en cichorei. Zij is van Duitfchen
Duitfchell oor·
001'·
frl'ong,
bijzonder in ElIge!tIlJd
Engeldlld algemeen,
DIgc111een, en in vele andere landen,
fr
rong , bijzond"r
ilemt weinig met
ook in onze Zuidelijke provincien, ingevoerd; doch fremt
de uitmuntende
uitmunt~nde weiden in het Noordelijk gedeelte onzes vaderlands
onderCcheidt de fialvoedering
f1:alvocdering in geheele en halve,
overeen. Men ollderfcheidt
waarvan de laatae
laatrle meestal boven de eerrte
eerfte in lamkn,
land~n, waal"
waar deze manier
CO)
(0) De wilde koe geeft nech" z00vcel
z('ovc.l en
ell zoo lang melk, ah
als het jonge kalf tot
zijne \'ocding
\'ocdi:1g Léhoctt.
L{dlOC~·t. Zie: Ult.I
UU,Kg:\S
.. g~S , 1Jaudbce,t
l](t1~db!)e.~ Y(J!J
}'ü!J vader!. La1Jd/:uish"tuJ,bllz.
LaIJd.':uishcudkun.
tie S
~ z6o.
260.
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RUNEN,

nier van voederen in gebruik is. verkozen wordt. Dij
Uij de winte\'
wÏlitCï
fialvoedering is het toc\'oercn
toe\'oeren met voedergewasfclI,
voedergewasfeIl, fiokers
ilokers drank, lijll.
lijnen raapkoeken zeer nuttig; doçh moet men hierbij naar de bedoeling
van melkgeving en vetwording te werk gaan, :llzoo
alzoo het voedfel op
apdel" eene ondt'irfcheidel1
ond~rfeheidel1 werking heetè.
het een en apdel'
heefc.
(Luxe11lóJJrg cr onder
De fh4'\t
fhIt'lt van het Rundvee in ons koningl:ijk (LuxemóJJrg
volgens het verOag,
verflag , ~oor de eOlIlmisfie
begrepen) was, volg'!ns
commisfie van den
lIe~
landbouw, namens het gouvernement, bekend gemaakç, deze. Ue~
Rundvee beCtolld
befiond
In 181P,
18 Hl, !;ovep
kOVe!l de 2 jaar, uit 1,462,763
I,462,763
- 181
18 1 7 uit • • • • • • 1,334,201
181S
I,313,Sol
- 1818
• • • • l,aI3,80l
-- 181
IS199
• • • • • • 1,323,178
-- 1820
••••
1,3
1,323,085
2 3,085
En óenedm
henedm de 2 jllll.
jaar
in 1816 uit • • • • • • 553,4383
18117
8
18
• • • • 473,97
473,918
18J8
• • • • 520,066
1819
• • • • •• •• 573,125
18J9
en 1820
597,865
Men ziet hieruit, dat, zoo de Runderteelt in fommige jaren niet
Dngunllig
geweest. dezelve hier te lande mer~elük
DngunUig ware geweest,
mer~elijk zoude zijn
vooruitgegaan.
fehrift,
RUNEN. RUNENSCHRIFT. Over den ouderdom van dit fchrift,
aan de Noordfdle
Noordfche volken (Germanen en Skandanaviers) eigen, zijn
Zijll
het
bet de geleerden niet eens. Volgens fommigen heeft hetzelve reed$
reeds
doeh volgen;;
voor onze Christelijke tijdrekening beHaan;
berman; doch
volgen. and,eren ilJ
i~
hetzelve eerst ua de geboorte onzes Zaligmakers te zoeken. Het
laattle gevoelen komt Qns het aannemelijkae
aannemelijktle voor, en dlvalcn
dwalen dus
laatae
diegenen, die het Rll1Jen-fl!hrift
Rll11en-fchrift geheel van het Romeillfche
Romeinfehe alphabe.
alphabet
afleiden. De overeenkomst, welke fommige letters derzelve met do
de
aan hun verwandte Romeinfche
Romeinfehe hebben. bewijst niets, alzoo zij al~
leen ten aanzien van enkelde plallts
pla':ttS heeft;
heefe; maar bij de overige v.oiv.oi·
-kan aangetoond worden. Bovendien bevat ook het alpha.
alphafirekt niet ·kan
fleeht~ 16 letters; een gebrek, hetgeen bezwaarlijk
bet der Runen flecht.
veFklaard kan worden, wanneer de volken,
volken J die zioh
zich van dit fehrif!
fchrifc
vepklaard
bedienden, hetzelve lJaar
naar het zoo rijke Romeinfche
Romein[che alphabet gevormd
Noordfehe volken, die zoo
hebbe n. Daar men 11U niet wel van de Noordfche
!lebbe
veron·
-lang in onkunde leefden. de uitvinding van letterfchrift kan veronderfl:ellen,, 7.00 doet men het best, wanneer men het gevoelen van
deraellen
SCHLEGE.L, in zijne voorlezingen over oude en nieuwe letterkunde,
F. SCHLE;GEL,
volgt, volgens hetwelk het let.::erfchrift
Iet.:erfehrift door de Pheniciel's,
Pheniciers, die reeds
zee~n , en
e11 ook de Oostzee, bevoeren, :l:l11
in de hoogtle
hoogae oudheid
ondheid de zeel!n
aan
van die kllsten
kuston bekend
b~kend werd, waaruit zich vervolgens
de bewoners "an
cl.:! hun eigene RlIlIetJ
RUilen gevormd hebben, welker gebruik door de ta.
tamelijl,e geheimzinnige
geheimZinnige priesters bewaard, ell
mclijl.c
en tot velerlei magifche en
CIl

voorvoor·
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v(!orgcwctidc tOOvCrklll1sten
vcrfchci.
voorgewende
tOovcrkllnsten gebezigd werd. De gelijkheid met verf
eh ei •
Romeillrm doet hiertegen niets af, alzoo zij dedene fchriftteekens der Romeiner;
ze, ja zelfs hun
hUil fchrifc. uit dezelfde Oostelijke bron verkregen hadwaardoor er noodzakelijk eene oorfpronkelijke verwantfchnp
den, w·aardoor
verwal1tfch~p moest
plaats hebben. Dat ook in Spanje, en andere Zuid-westelijke Euro.
Runen-jleenen met hUllne
hunne fchriftletters
fchrifrletters gepifche landen, Runen en Runen-jleetlen
vonden worden, die tot grafteekens.
grafteekens, merkpalell
merkpalcn enz. dienden, kan
men uit de oorfpronkelijke verwantfchap
verw:lntfchap verklaren.
verklaren, waarin de nieufeden den tijd der volksverhuizing,
were bewoners dezer landen, federe
met de inwoners van het oude Germanië en Skandinavië fionoen.
i1onnen.
RUSLAND. Bij de befchouwing
befchouwillg van den tegenwoordigen fraat
i1aat
van dit rijk, zal het !liet
niet ongepast zijn, eene vlugtige fchets van des6
des.
zelfs gefchiedenis te laten voorafgaan, die wij echter. uit hoofde
befrek, Riet
van ons beil:ek,
niet hooger dan van PETER I. kunnen ophalen. Toen
troon beklom, firekte
deze 1:litmuntende vorst, in 1689, den croon
i1rekte zich
/lrchanget CGt
tot Azow uit; doch was nog van de Oostzee
Rusland van /lrr:kangel
afgefcheiden. De bewoners maakten, nogtans, cene
eene natie uit, en
fteunfel tegen hunne vijandelijke naburen.
vonden daarin een krachtig fieunfel
alteen-heerfching, en de zeden regelden zich,
De regering werd eene alleen-heerfching,
~angzamerhand. na.."lr
nanr de Europifche berchaving.
befchaving. PETER, die in 1723
iangzamerhand,
den titel van Keizer aannam, werd de hervormer en wetgever van zijn
rijk; hij veroverde,
veroverde. op Zweden, Lief-,
Lief., Esth- en een gedeelte van
Finland; bevoer met zijne eigen bijeengebragte vloot zeegevierend
Petersbttrg en K1'oon{ladt;
f{1'oonfladt; vergrootte zijn rijk
de Oostzee; bouwde Petersburg
Perzi[che provincien, en bragt binnen hcrzelve de belangrijklle
beJangrijkfie
door Perzirche
opvolgfier , KATHARINA I,
hervormingen te weeg. Zijne gemalin en opvolgil:er,
regeerde flechts
ilechts ruim Sol2 jaar wt in '727,
J727, onder het geleide van MENMEN·
ZIKOF, en was alleen op het inwendige van haar land bedacht, zonzon·
der zich met buitenlandfche betrekkingen optehouden. Onder het
bei111ur
Ir, die reeds in 1130
InO fiierf,
il:ierf, bemoei<le
bemoeide men ziell
zidl
befiuur van PETER II,
even weinig met dezelve, daar de DOLGORuCKI'S,
DOLGORUCI{!'S. die den val van
lVIENZI!WF
parcij 'te doen had.
MENZI!WF bewerkt hadden, genoeg met hunne panij
den. Onder
Ollder zijne opvolgil:er,
opvolglter, ANNA,
ANNA. beproefden wel de grooten,
mvgt te beperken; doch met geen ander gevolg, dan
om de hoogfie
hoogil:e lTI3gt
dat zij hunnen eigen val berokkenden. Deze vorstin benoemde tot
haar kabinet alleen vreemdelingen; verhief AUGUSTUS lIL
IU van Sakfe
op den Poo!fchen troon, en voerde eenen gelukkigen oorlog tegen de
Ttlrken; doch liet de Perzifche provincien varen. Zij benoemde in
TlIrken;
1740 IwaN
174°
IWAN In, een neef harer zuster, onder de voogdijfchap van
haren gunlteling
laatlte werd
gunil:eling BIRON, tot haren opvolger; maar de laati1e
tot ballingfchap verwezen; terwijl de jonge vorst door de prinfes
ELIZAB&TH. jongil:e
jongfie dochter van PETER den Grooten,
Groaten, reeds in 1741 ,
EUZABETH,
onttroond,
ollttroond, en naar den kerker gevoerd werd. Onder hare regering
OSTERi\1AN, de veldmaar[chalk
veldmaarfchalk lVIUNl\'ICH,
MUNNICH,
werden de grootkanfelier OSTERMAN,
Si,';erië gezonden,
beneven. verfcneidene
verfcheidene uitaekende mannen, naar Siberië
en het fcheen •, als of zij, door het verbannen
verballnen van alle vreemcldillgell
vreemdtlingen
ALGJ,~lEEN WOORDENB.
WOORDENS. VI.
0
ALGl'~lEEN
uit
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uit het rijk, de vorige ruwheid in Rusland weder wilde invoeren.
Ondertusfchen was het juist onder haar befl:uur, dat zich de hoogst
belangrijke invloed van dit rijk, op de overige Europifche Haren,
het eerst vertoonde. Door eenen oorlog met Zweden. haar door
Frankrijk berokkend, geraakte zij in het geheele bezit van Fin/and;
Finland;
terwijl door het verkrijgen van de vesting Nijflot, en de grenzen
van de rivier Kymine,
/{ymine, de fiad Petersburg verzekerd, en haar invloed op Zweden, welks troon haar neef, ADOLPH FREDERIK
FREDERIl{ van
Holjlein
HolJlein beklom, volkomen bevestigd werd. In 1743 verklaarde zij
IJolflein-Gottolf tot haren opharen neef KAREL PETER OLRICII van IJoljlein-GottOif
volger op den Rusfifchen troon; doch de Rusfifche fiaatKunde veranderde, en de Oostenrljkfche partij verkreeg zoo zeer de overhand,
dat ELIZABETII in 1747, met MARIA THEREZIA en Engeland, hare vov~rniel1wde; een leger naar Duitschland tegen
rige verbindtenisfen v~rniellwde;
Frankrijk zond, en daardoor eeniger mate den Aken[chen vrede befliste. In 1754 verbond zich Rusland nog llaamver met Oostenrijk
tegen Pruis!en, en nam daardoor aan den 7 jarigen oorlog deel.
deel, gedurende welken Europa de uitwerkfels zag van het nieuwe. Rusfisch
krijgswezen. Nadat ELIZABETH
EUZABETH in 1762 gefl:orven was, beklom haar
bovengenoèmde opvolger, onder den naam van PETER IU, een vriend
en vereerder van FUEDIlRIK II. en tevens een verbitterd vijand van
Denemarken, den troo11
troon,, en floot aan!1onds den vrede met Pruisfen.
Pruis!en.
Dan, eene
eenc zamenzwering, die in Hooim. 1762 losbarste, beroofde hem
van den troon en zijn leven, waarna zijne gemalin, KATHARINA II tor
grondflng
keizerin werd uitgeroepen. D2ze
Deze vor!1in bouwde op den grondflag
voort, dien PETER II tot
tOt vergrooting'
vergrootjlJ~ en befchaving van het Rusfisch
rijk gelegd had. Zij zorgde, wel is waar, voor deszelfs bloei en
welvaart, maar nog meer voor haren roem. Zij maakte vooreerst haren lieveHng
lieveling PONIATOWSKY tot koning van Polm; floot een verbond
be[chermde de Poolfche DisGdenten
DisGdemen en geconfedereermet Pruisfen ; befchermde
den, en bewerkte, in 1772, de eerHe
eerfl:e verdeeling van Polen, waarwaar.
door zij een gedeelte van Litlzaltwcn
Litlzaltwen met haar rijk vereenÜ;de. De
Turk(che
Turkrche oorlog was het fchitterendst tijdvak harer regering. Ha.
re vloten en legers behaalden talrijke overwinningen, en verfpreiddell
den fchrik tot in Konflantiuopc!;
Konflalltiuopc!; terwijl, bij den vrede van /{imbttrn,
Azow, een gedeelte van den Krim enz. in R usGfche
lJsfifche magt bleven;
de vrije vaart op de Zwarte en lf7i'tte
lritte zee bedongen, en de onafhankelijkheid der vrije Tartaren verzekerd werd. KATHARINA b.ragt, verDuitseMani tot fiand,
lland, en floot op
volgens, in 1779, den vrede in Dttitsch/and
raad vall
van PANIN, in 1780, een verbond van gewapende Neutraliteit
met Zweden, Denemarken, den Dllitfchen
PruÎs!en en PortuDuitfchen keizer, !'ruis!en
gal, waartoe ,ook
.ook ons
011S vaderlgnd toetrad. Inmiddels legde zij zich
toe op de inwendige inrigting van h~ar rijk, welke zij aanmerke·
lijk verbeterde; en men kan zeggen, cbt
cbr zij door den nieuwen regeringsvorm, dien zij in ]786 invoerde, haren ijver voor den bloei
van kunrren
kunfl:en en wetcnfchappen, voor befchaving en bevolking van
het
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het Rusûfch
Rusfifch rijk, meerder roem heeft nagelaten,
nngclarcn, dan
dnn door den oor.
89, wel zonder verlies.
log met
mee Zweden,
Zweden. dien zij in 17
1789,
verlics, maar zonder
TurkCchen oorlog, waarbU
waarbij zij in 179 11
eer eindigde, en den nieuwen Turk[chen
OeciHs
f1echts eenige vestingcn
vestingen won, doch menfchen ea
e:1 landen verwoest.
te, en, eindelijk, bij dc
de !2de en ,'3de
3de verdeeling van Polm
Polen (1793 en
1795), waardoor zij bijna geheel Lithauwcn,
Lithau1I'cn, Koer/and,
/(oer/and, Podolië en
Wolhijfs1e
Wo1hiffsk met haar rijk vereenigde. Zij fiierf
f1:ierf in Slagnll.
Slagtm. 1796, en
werd door haren eenigen zoon, PAUL I, opgevolgd. Deze floeg
noeg eenen
eencll
geheel anderen weg in dan zijne groote voorgangfl:er, die, fc!10011
fd10011
wel met Engelmld en OostenriJk
Oostenrijk tegen Frankrijk verbonden, echter.
echter,
eene dadelijke medewerking !liet
niet raadzaam oordeelde. PAUL.
PauL. dii3f
diiUt"
en tegen verbond zich, toen BUONAPARTE
BUONAP.~RTE den
d~n togt naar Egypte
EgY,1)tc
ondernam, met Napels
Napc!s en de Porte; vernieuwde zijne verdragen met
Enge/mul.
E11gelrmd en Oostel2r~;k,
Oostenr{/J~, en zond talrijke legers tegen de Franfchm,
Franfchen,
die we!
we!. het eerst italië moesten ruimen, doch ten
[en laatfl:e
laatl1:e het Rus.
Oostenrijks leger noodzaakten, om over ongebaande Afpm naar Op_
per-Duitschtand,
per-Duitschland, al vechtende, terug re trekken. De ongelukkige uituit.
flag dezer onderneming; de hieruit gevolgde vredebrenk
vredebreuk met Engeland, gevoegd bij vele verkeerde mantregelen. die hij ten aanzien van
het
hee binnenlands befiuur
bel1:uur nam, berokkende hem 's volks misnoegen,
11
hetgeen in 1801 zijnen rampzaligen dood ten gevolge had. Zij
Zijll
ltl 2 5 overleden) ALEXANDER I, beklom 11ll
zoon, (in Winterm. lti
IlU den
Rusfifchen troon, en verklaarde zich voor Engeland
Enge/mul en den vrede;
bemiddeling,,dien
dien van LUllcvil!(.
bewerkte naderhand, aDder
Ol~der zijne bemiddeling
LUllcvi/k.
fchadeloosnciiing fpoedig
en bragt het plan van DuitCche Ccbacleloosftclling
fllOedig tot Hand.
Sedert maakte hij ondcrfcheidene
nuttige il1l'igtingell
inrigtillgen
onderfcheidene weldadige en lluttige
wevoor het geluk van zijn riji"
r:jk, en de verbreiding der kunsten en we.
tellfchappen. Dan, hU
tenfchappen.
hij werd fpoedig op nieuw in den oorlog met
Frankrifk betrokken, eerst met Oostenrijk en naderhand
Frankrijk
naderh:md met Pruisfen,
Pruisfen,
in welke beide oorlogen de verbonden mogendheden zoo ongelukkig
Frrmkrijk hun in 1807 te Ti/fit den vrede v()orièbreef~
voorfchrcef.
waren, dat Frrmkrifk
fruk van Po/en, en aond
frond daartegen Jevcr
Rusland verkreeg een auk
Cattara· en Coriu;
Corft.; maakte zich van alle verbind te.
af; ontruimde Cattaro
nisfen 111et
met Engeland los, en verklaarde aan het nog alleen voor dat
Zweden den oorlog, die in 1809, door den vrede
vredc van
vall
!1rijdend Zwedm
rijk firijdend
Frederiks/zam eindigde, waarbij Finlaud
Finland en Oost-Bothniif,
Oost-Bothnië, met Tornow
P,"ederiksham
A/allds-eilandm aan Rusland werden afgeftaan.
afgefhan. Aan den OOi".
oor.
en de AfmJds-eilandm
log ttlsfchen FrankriJk en
cn OostelZrifk,
OostenriJk, in 1809, nam het rijk weinig
Pcrzw krachtdadig voortdeel; doch werd die met de Turken en Pcrzm
Rusfisch - FmnCchen
Fr~l1fchen ooriog,
OOl"jog, van 11812,
gezet. In den bekenden Rususch
~ I 2,
waarin eerlang alle Europifche mogendheden gewikkeld werden,
werdcn,
Rusland wel aanmerkelijke ver!i~zell;
verli~zcl1;
en die 3 jaar duurde, leed Rus/md
maar leerde ook zijne krachten kennen; werd geducht voor het ZuiZui.
manr
d"~ ver.
verden en Westen van Europa, en had zich niet alleen door d.~
krijging van Poten, hetgeen als koningrijk in het onaCmetelijk
onnflllctelijk Ru[.
Ru,.
rijk werd ingelijfd, naar
na~1" het Westen toe \'crl1erkt
\'crfl:crkt en bevesfisch rUk

o
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ugd;
t1gd; maar verwierf ook eenen belangrijken invloed op Europa. Do
no...
vendiell had Ar,ExANDER,
Ar.ExANDER, intusfchen,
intusfehen, den oorlog met de TUI'ken
Turken en
velldien
Perzen geeindigd: bij den vrede met de eerfl:ell
eerflen geraakte het rijk
de Pel'ZCIZ
hoofdin het bezit van Moldavië tot aan de Pruth, Bes[arabië en de hoofd·
Do/utu, en bij dien met de laatflen
laatfl:en verkreeg het,
monden van den DOlum,
IS'OI Grufinië
CrllJiniê met Rusland was vereenigd gewor~
gewor.
nadat reeds in 1801
den, alle de ,landen
landen ten Westen van de Kaspi[che zee, tusfche!l
tusfehell
dros, met de uitfluitende
uitfluitel1de vatrt op dezelve; doch flrekt
fl:rekt
de Kul' en /1ros,
zich deze aanwinst aan de Oostel~ike kunst niet verder dan de golf
i'ittkall uit. ((Men
P'u!kan
1I1eli zie ,'erder de artikelm PETER J, II en
IlI, ELIZABET (PETROUWNA) , KATHARINA I en II en
III,
1).
PAUL I).
fehets gaan wij over tOt de aardrijkskundige en fia
i1:a...
Na deze korte fchets
befehrijll'ing van Ilet
het Rllsfifche
Rusfifche rijk. Het bevat een groot ge.
tistieke befchrijving
V1>11 het Noordelijk Europa en /1zië,
Azië, alsmede belangrijke groepen
deelte vso
Oostelijkel.1 en .Noordelijken
Noordelijken Oceaan, en beGaat om·
om.
eilanden in den Oostelijken
trent het negende gedeelte cler bewoonde aarde. Het grenst ten
Oostzee, Noorwegen en de iJszee; ten Oosten aaR
aa.1l
Noorden aan de Gostzee,
,1ral, het vrije Tal'Tal".
den Oceaan; ten Zuiden aan China, het meer .1rat,
Kaspifche-zee,,Perzië,
Perzië, Rnsfisch
RusfisehGeorgië,
tarije, de [{aspifche-zee
Georgië, aan de Zwar.
Turkife, en ten ,Westen aan Gallicië,
Gal!icië, KrtJkau,
Krakau, pofen,
te-ue en TuddJe,
p,."tSfell, Zweden en Noorwegen. Het heefe
PI'tI;'sfetZ,
heeft eene uitgearektheid
ultge11:rektheid in
tOt 2:17°, en in de breedte van 40 tot 78°, en bede lengte van 35 toc
vat, behalve de eilanden, de Amerikafehe
Amerikafche bezittingen en de nieuw
Kauka[ZJS, 343,828 v. tn., waarvan omtrent
verkregen landen aan den Kauka[us,
80,000 voor het Europisch, en de overige voor het Aziatisch gege.
deel
te komen. De grond in Ruslalld is grootendeels vlak; doch
deelte
Zuidelijk vindt men.eene
afwisfeJing van berg en dal. TusmelLeene weldadige
weldadigeafwisfeJing
fchen de Kaspi{che en Zwarte. zee ligt den Kauka[us: die zich om.
otn~
fehen
uÎtfl:rekt, en zoo wel eeuwige fileeuw- en ijsroptrent 70 mijlen ver
veruitflrekt,
Naphta.bronncn bevat. Ten Zuidwesten van Callipen , als heete Naphta.bronnen
Calli.
cië liggen de {{arpaten , en in het Noordwesten de hOGge v,lakten
van Wolchcnski.ff7atrJes;
;P"olchonski.fValrles.; terwijl zieh
zich de Vral,
Vrat, onder den naam van
.[[s.
Worchoturi, ten Oosten, tusfchen Europa en Azië, tot aan de [Is.
zee uitllrekt,
uitfrrekt, en van dezen berg verfeheidene
verfcheidene bergketens door het
/1z.tattsc1z Rusland loopen.
loop en. Het Zuidwestelijk gedeelte des rijks bebeo
Aziatisch
Raat uit woestijnen,
woe-stijncn, welke of onbewoond zijn, of aan talrijke zwer.
zwervende volken ter veeteelt dienen. - De Inchtgerleldheid
lnchtgefleldheid is in dit rijk
zeer ver[ehillend.
verfchillend. In het Zuidelijk gedeelte heeft men korte en zach.
te Winters, een vroegtijdige Lente, eenen heeten en langen Zomer
Tegen, en een en laten Herfst. In het middelae
middelfle gedeelte
met weinig 'regen,
van Rusland zijn de Winters ruwer en langer, inzonderheid in he!
tenvijl iuhee
inhec NoordeNoorde.
Oostelijk gedeelte, en de Zomers korter; terwijl
lijk deel de kwik zoo ll:erk
fOllltijds bevri;~"t,
bevrie,t, dat men dezel.
fierk fomt~jds
.de rivieren van \Vijn.
ve in warme
wanne kamers nog fmeden kan, en
encle
Wijn.
tot in het !:lam
laatst van Bloeim. met ijs bedekt zijn. Wanneer de graanoog,t
OOO'st
D
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oogSt in het middel1l:e
middel!1e gcdeelte
gedeelte des rijks nog gelukt, zoo is dezelve

in het Noordelijk, daarentegen, zeldzaam en
cn onzeker. 1:1
hl den
dcn Ark.
ri[chen kreits heen
ti[den
heefe men lange zomerdagen, waarop het ij3
~i3 echter niet
. [!TIelt,
fmelt, en lange winternachten, die door het Noorderlicht be[chenen
be[chcnen
Wateren van Rusland behooren de U"'itte
!-Pitte zee"
worden. Onder de V/ateren
de meeren Ladoga en Onega, de Fir,fche golf,
got[, de meeren Peipus
Pel,us en
/1zof,
Azof, de rivieren Petchora, de Dwina, de D11/Ja,
Dlwa, de Dl1ieper,
Dnieper, de.
])011, de lYblga,
Wolga, de Vral,
Ural, de Ncwa
Newa,, de Niemen
Nieme/l enz. De verbin .
meeren wordt door kana,
kana~
ding der onder[cheiden zeeën, rivieren en llleeren
len bewerkt, en meer en meer doelmatig ingerigt. Belangrijk zijn het
kanaal Tl/ischnei'TP'olotfchok,
IIîschnei-TFolotfchok, hetgeen Petersburg lue"
met Astrakan ver.
verbindt, hetwelk mede door het nieuwe kanaal van l\'owgorod
NO!~'gorod gefchiedt".
ge[chiedt.;.
Berefina, dat de Oost- met de Zwarte zee vereenigt,_
vereenigt •.
het kanaal van Buefina,
en dat van Ladoga, waardoor de fcheepvaarr
fcheepvaart op het fiormachtig
il:ormachtig
naam kan ontweken worden. Het groote Siberifche
meer van dien mmm
],unaal
kanaal 1l:rekt
firekt zich van den Chinefchen
Chinerchen meur tot Petersburg,
Petersburg; ArchanArcltan.
get
gel en Riga uit, waardoor men in /(olywar, T01l1Sk
Toms,'e en Jekutzk alle
alle:
Europifche waren tot billijke prijzen kan bekomen.
Europirche
Onder de voonbl'engfels
voonbrengrels van Rusland wordt jaarlijks aan koren
voor 130 miIlioen
millioen roebels meer verbouwd, dan het rijk gebruikt;
en nogtans worden er LOt
tot hiertoe niet meer dan 160,000' v. 111.
m. tOt
to!)
den landbouw gebezigd. Ooft, wijn, zelfs Zuidelijke vruchten,
vruchten. ~
en de veel fuiker opleverende Arou[en,
Arbu[el1, worden er in menigte geteeld.
Ook het houtgewas levert, behalve voor het ilerk
il:erk gebruik van eigen
behoefte, eenen rijken voorraad tot lóvoer
u:tvoer op, die zekerlijk nog·
belangrijker zou zijn, indien het niet aan bekwame bosch.opzieners
mangelde; hebbende men, eerst federt 1804, dezen tak van land.
huishoudkunde wetenfchappelijk beginnen te behandelen. Moerbezieboom
boo111en
en worden jaarIij
jaarlijks
ks aangekweekt: alleen in 1802 werden er meer
roorten
dan een millioen boomen geplant. IIet land levert bijna alle foorten
runder-,, paarden., fchapen.,
fchapen-, en bijen~
van tuinvruchten op, en de runder.
teelt, door welke lamae
laatfle jaarlijks 600,000 pond was en honig wor.
worden uitgevoerd, leveren veel voordeel op; gelijk ook de zijdeteelt.
waarmede men jaarlijksjaarlijks 16,000 pond zijde wInt. Voorts vindt mell
Rus/aud kameelen,
kameel en , buffels, beeren, fabèls,
fabels, hermelijnen, hazen
hazen,.~
in Ruslmid
die in den winter wit wrxden,
w0rden, en aUe
alle foorten
[oorten van wilde dieren,
zelfs gemfen
gemren en ileenbokken,
fieenbokken, en berekent men, dat de visfcherij
miIlioeN roebels aanbrengt. De Berejaarlijks een voordeel van 15 millioeB
JOl~fche
Jow[clte bergwerken leveren goud, de Kolywani[che
1{olYll'amfche en Nert[chinski
Nert[chimki..
[che zilver, koper,
koper. ijzer, ~ink,
;link, kwikzilver, aluin en zOUt,
zout, (jaarIUks(j~ar1i.iks500 millioen pond) op; ook worden er andere delfiloffen
delffioffen,, als:
llitmnntend
edelgef1:eenten, kalk, zwavd
zwavel ellZ'.
enz. in het rijk
uitmnntend marmer, edelgefleenten,
gevonden; wordende het jaarlijks beloop van alle ruwe Natuur.prodl!kten
dtlktell op meer dan 40 millioen roebels gefchut.
gefchat.
De inwoner:,.,
inwoner;,., wier getal men, met de
ele jongf1:e
jonglle aanwinsten, in 1818
buiten FoLI!,
PuL!!, '\P
'-lP 53 lllillioell
lilillioen ftclde,
ltclde, zijn Iwar
mal' hunne 0ndcr!\:heidelle
011dcr!i:heidene
ta.
o033
t<1 ..
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in 10 voJksltammen
S/a'JIe1l, waartoe de RUS{efl
RusfetJ
volksflammen verdeeld, als: Slavc11,
ten getale van meer
mecr dan 38 milliocll,
miIJioen, de Ko/akken,
Kofakketl, omtrent 600,000
weerbare mannen fl:erk, en de Poten
Polen behooren
behooren;; de
dc Finnen, die zich
van de Tornea en de Niemm tot aan de Obi uitUrekken;
uitllrekkell; de· TartaTarta.
t:e1J
t:(!ll ,, dIe
dJC van de Duiester tot aan den Kaukafus
f{atJkafus wonen.
wonen, meestalon.
der een eigen !lam
Ham bc!luur
bclluuc leven, geen lar.dbouw hebben, en zonGCOIogiers cu
der fhaph:men
lhaphancn zijn; de Georgiers
eu 'l'fcherkasJèll;
Tfcherkasfell; de Samojeden,
111a1zdjè!mren
Mal1dfèlmrcn en lIfongokn,
lIfongolcn, tot welk laat!le
laatlle de Ka/mukken behooren;
Oost/ifke 1,'olJten,
Oost/ijke
T/chuktfc.1m, /{urt/en
f{urilm en .dleuten
A/euten ge' olken, waaronder de T/c!zuktfc.1m,
teld worden; Joden, inzonderheid in de Pooll'che
Pooli'che provincien, waar
zij vele voordeelen genieten. en eindelijk Uit/anders, bijna uit alle
Malanden van Europa en .dzië,
Azië. zelfs Indianen en Zigeuners. nufakturen en Fabrijkeu van leder,
leder. juchten, tqlk,
talk. zeep, grove linHn.
nens, metalen en matten uit linden-bast.
Dens.
linden-bast, zoo als ook verwerijen enz.
Rusland voor PETER den Grooten; doch federt hebhad men reeds in Rmlal1d
cenen zeer aanmerkelijken trap van volkomenben. niet alleen deze eenen
oIHelbare anderen vermeerderd,
heid bereikt, maar zijn ook nog door ontelbare
zoo dat men in 1815 niet minder dan 3,258 volkomene fabrijken,
fabrljken,
telde. waaronder 23
die nog in hare beginfelen waren, in het rijk telde,
lakenfabrjjk~n, die verpligt zijn, voor de regering te werken, en jaarlakenfabrijk~n,
lijks aan haar voor 700,000 roebels aan lakens leveren. Bovendien zijn
t!r
~r nog 181
I8J afzonderlijke fabrijken van ·die fioffe;
il:olfe; 45 werkplaatfen
voor de bereiding van apothekerswaren
apothekerswarcn en het il:oken
Hoken van brandewijn,
millioen emmers in het land gebruikt worden;
waarvan jaarlijks 6 mÎllioen
alsmede voor het zieden van zout,
alsmcdé
zont, waarvan 800 millioen ponden 's jaars
vcrvaardigd worden. Ondcr
vervaardigd
Onder de metaal fabrijken zijn die van geweren de
belangrijkfl:e: in Tu/a.
bel:lllgrijkfic:
Tula. alleen worden jaarlijks, door 6,000. werklieden, meer dun
dan 17,000 fhaphanen, 6,500 koppel-pistolcn,
koppel-pistolen, en 16,000
zijdgeweren vervaardigd. lIet kollegie voor manufakturen in Moskow, met deszelfs kantoor te l'etersburg,
Peters/mrl!;, behandelt alle fabrijk-zaken
beeft het oppercoezigt
dezelve.
van Rusland. over het algemeen, en heeft
oppertoezigt over
OVer dezelVe.
De Rusfitèhc
Rusfifche hal1dd
handd wordt te land en ter zee gedreven. De
inlandfche wordt noch door tollen noch door il:apelplaatfen
Hapelplaatfen belembelem.
dom" meren, bcvaarbare
bevaarbare rivieren, kanalen, langdurenlangduren.
merd; maar dOln'
Ma.
de Ilcdebancll,
tledebanen, en door de groote jaarmarkten, inzonderheid in Ma_
Á'ariow, aanmcrkelijk
aanmerkelijk bevorderd. De uitvoer uit alle havens en grenspln~tfcn
phmfen is vrij; maar voor dcn
den invocr
invoer van geoorlofde waren zijn alal.
Pctersblllog, Riga en Odes/a
Odesfa bellemd. De buitenlandfche landland·
leen l'c/ersburg,
handel
Buchari,je en de landen
hundel wordt in Azië op China, Perzië, Bucharife
[(alIkoflIs , en in Europa op Turkife, Galticië,
Gallicië, Pruisfen ,
van den [(ai/kC/liS,
Silezië
Armeniers , Bucharen en JoSj/e~ië cn
en Sak/e
Sakjè gedreven. Gelijk de drmeniers.
den aan den buitcnlandfchen
buitenlandfchen lalldhandel,
landhandel , voornamelijk, deel hebheb.
ben, zoo hcbbcn
befiisfend overhebben de Enge!fchen in den zeehandel een beilisfend
Men rekent den invoer ter zee jaarlijks op 28,
wigt. l\1en
z8 , en den uit.
voer
vo~r op 45 lllillioell
l1lillioell roebels , hetgeen dus een voordeelige balans van
17 m:lioen
mmoen orIever-r.
orleveJ.lt. Ruslalld heeft flechts !lz bandeJ-maatfchappijen,
bandel-maatfchappijen.
de
ttalen
alen
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de Amerilwfche en die van de IFitte-zee,
IFitte.zee, \Vcl~;:er
\Vel~;:er nktien echter
echtcr cc ne
koHegie van kooph~ndel te l'ctersburg
hooge waarde hebben. lIet koHcgie
is het hoog([e
hoogne geregtshof in zaken, d,"n h8ndcl
h811l1c! betreffende.
De Regeringsvorm des rUks is eene onbepaalde monarchale. Hec
Het
opperhoofd van d,;n Haat heet Keizer en zelfbeheerfcher aller Rusfen.
Sederc 24 van Lentemaand 1801, flond
f1:ond ALEXANDeR I, die fints
Sedert
1815 tevens koning van Polen wns,
was, aan het hoofd. De keizer zelf
heeft de hoogfIe
hoogf1e magt in handen, en wordt door den hoogen fraats.
raad Vaal' de buiten!:1l1d[che zaken, da:moe geroepen wordende, onderflellnd;
derf1:ellnd; terwijl de fennat voor hct
het binncnlandsch bef1:uur zorgt, en
de monarch uit beiden eenen hoogen rijLgaad tot z~jn
zijn kabinet verkiest.
bezit de opperfIe
opperf1e regterlijke
regtcrlijke magt, en er zijn maar weini_
De [enaat bczit
ge gevallen, waarin men zich van dit geregcshof op den keizer kan beroepen; doch mogen deszelfs Ukazen
Ukazcn nict
niet met die van den vorst
l1rijden. Er zijn S ministerien, als: van buiten- en binnenland[che zaken,
11rijden.
regtsoefening , van geldmiddelen,
van oorlog, van het zeeweZen. van regtsoefen:ng
van koopl1andel en volksve,rlichting.
volksverlichting, - ,
. I-let
Het geheelc
geheele rijk is in 53
verdee·ld, waarvan' 40 . tot Europa, zonder het land
gouvernementen verdee'ld,
!-ler
!.ier DOlZfcheKozakken ,de'
,de· Kozakken aan de Zwarte.zee en het ko.
llingrijk Polen te rekenen, en 13 tot Azië behoonm...,behoonm.- pe
De. Lnkom_
11en
l1en van den
d,"11 lbat bedragen jaarlijks over de 120 millioen roebels ,el!
ingefchrcvene Haatsfchuld
Haats[chuld 'beliep 50
de in 1818 in het grootboek ingefchrevene
millioen guldens Hollandièhe geldleeningen, en 215 millioen roebels
landmagt bedroeg, op het einde van
aan bank. asfignaticn.
De lnndmagt
18!7, zoo aan voetvoet· als pa~rdcvon:,
paardcvol1:, 730,033
73(),033 man. De gewone
ligting van I van de 500 levert omtrent 36,0')0 man op. De Zeeharel1 hoofdzetel aan dc
de Oostzee, en bCilaat,
bCiÎaat, behalve de
magt heeft haren
Scheeren.vloot
Scheeren_vloot V~l1
van 200 zeilen, U!t
uit 58 groote oorlo;;sfchepen,
oorlogsfchepen, die
KrooiJ/it!dt hel·,ben
hcl-,ben ; terwijl de vloot uit
hnnne
hunne voorname legp12ats in KrooiJ/iadt
ankercmle, 20
20 oodogsfcllcpen
oodogsfchcpcn 11:erk is,
de Zwarte zee, te Seuastopo! ankeremlc,
en zich op de /{aspi[c7ze-zce
Kaspi[c7ze-zce cenige
cCl1ige fregmen
rr('g~tt2n cn kleine oOI'Iogilocpen
oorlogf1ocpen
hef1:aat liie
uie 3 [maldec.
bevinden. De geheele vloot,346 zeilen f1:crk, b2fbat
len,
witte, blaatillfe
le11, die de 'Witte,
blaaillj!e en 7'oode
r"oode vlag voeren; 3 ~1c1miraals
~ldmiraals en 6
vice~admiraals aan het hoofd hebben, en waartoe 80,000
80,000 matrozen
en zee-[oldaten behooren. Geenen
Gee:1en Enropiichcn
Emopiîchc;11 ib~t
float kost het Oll011dun den Rusu[chen;
derhoud zijner land- en z2emagt zoo weinig, dan
wordende hetzelve op zijn hoogst op 10 m;llioen
mll!ioen gerekend.
GriekJèhe kerk'
kerk" is de heerCchende godsdienst in Rusland; doch
De Griek[che
geniéten alle andere Christenen gelijke rcgtcn, en worden all e ovegeniéren
rige godsdienstige gezindheden geduld. Beh81ve de belijders van de
Griekichc
GriekCche kerk, heeft men in Rusland, volsens
volgens de jongf1:e
jongne opgave,
3,500,000 KathoJijkcn,
KathoJijkc!1, 1,400,000
1,4°°,000 Lutller[chciJ,
Lmllerlchen, 38,008
3S,000 GereformeerGereformeer.
Do')psgczinlkn, 60,000 Armcnicrs,
Armenicrs ,
den, 9,000 Hernhutters, 5000 Do')ps,;-czinckn,
3,000,000 lVlahon1èth~l1cn,
JV[ah0l112thanCll, 300,,000
300,000 1..:1111;:
Lama iren,
iten, cn
Cll 600,000 ;\(<io,lelln(~oI.1elJ
regerIng zorht
zorgt 1''::'2:
o:lgè:nCl'n \'i.-'cI
\,,:,('1 ijver
ijvCl' voor de n;1nfl;1ildienaars" De regering
r;:~: o:J2èlnCCn
k\vcekiog
k\vceking en be[ch~{ving
befch~{ving van 1\ Ull~t,,~:1
ull~t,,~n cn
('Ji \VCLciü'cilnppCiJe
\VCLCï:ii;iWppClJe 'l
V,.. Oi.Jr
oor ~I!~
~lk:
f)
vak.
o+

;.n6
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vakken van onderwijs
onderwi.is heeft men talrijke cn
en doelmatige inrigtingen,
inrigtingelJ,
die door bockerijcll.
bockcrijcll, verzamelingen van allerlei aard, en geleerde
gelloodchappen
genootlchappcn bevorderd worden.
\Vorden. Er zijn in her
het rijk 7 Hooge
L1!JJskow, Petersburg
Petcrsburg , Kiew,
J(iew, {Pi/na,
In/na, Charlow,
ehar/ow, DIJ1'DoriCholen,
fèholen, als: te i11osko)JJ,
pat en fCl/all,
[(aiall, waarbij zich 500 leerii.:holcn
leerii::holen met 1500leeraren
15001eeraren en omtrent 34,000 fcholieren
fcholiel'en bevinden, en welker onderhoud,
onderhoud. behalve de
afzonderlijke bijdragen, der kroon alleen 2 millioen roebels kost.
Jlovendien
Bovendien zijn er nog verfcheidene
vcrfcheidcne illfl:ituten
inl1:itlJten van opvoeding en onderwijs, welke door de regering met eene bijna gelijke fom onderonàerficlInd worden. Sedert 1818
r818 heeft men in Rusland fcholen ingevoerd,
fteund
mar de Lancasrerfcbe
naar
Lancasrerfche leerwijze ingerigt, en telde men in het rijk
128 J)ijbclgellootfchappen,
J~ijbclgenoQ[fchappen, welke met dat vall
van Petersburg , d09r
dopr de:,
keizer vorstelijk onderfieund,
onderflell11d, verbonden zijn. Voor anderhalve eeuw
waren er fleehts
flechts 2 boekdrukkerijen in Rusland; thans zijn er meer
dan SO. B
TI uvendien
uvendicn heeft er ook de graveerkunst eenen aamuerkelijaanmerkelijblij ft de jagt.muzijk,
jagt-muzijk, gelijk ook de
ken trap van bloei bereikt, en blUft
zangkunst, nog fl:eeds
fl:cec1s een nationaal eigendom der RusJèI1.
Rusfen. De
toeftand der inwoners, inzonderheid der landlieden, is onlangs aantoe!1and
merkelijk verbeterd: ook heefr
heeft de burger!1and
burgerl1:and veel in aanzien gewonnen, en verdeelt zich in 5 klasfen ; doch bezit de adel nog aanziennen.
aanzien·
lijke voolTegten.
voorregten.
RUSSISCH BAD. Dit bef1:aat
bef1:a:Jt in eene
ecne enkele zaal van hour,
hom,
waarin zich een' groote
graoee metalen kagchel bevindt, welke met rivierwei.
kiezels bedekt is, die door de h<:tte
hette van de kagchcl
kagchel , rondom wel"
ke banken geplaatst ZUll,
zijn, worden gloeijend gemaakt. Wanneer
ll1en
men in de zaal komt,
kOlllt, wordt men dermate getroffen,
getl'olfen, dat iemand, die
aan gewoon is, het er flechts
flecbts weinige oogenblikken
oogenblikkel1 kan uituit·
er niet a~n
110uden.
houden. Diegene echter, welke in fl:aat
naat zijn, om eenigen tijd in
dezen dampkring te kunnen vertoeven, ontkleedeil
ontkleedea zich,
zieh , en fl:rekken zich op een der banken, of liever op eene daarop liggende matras uit, war.rna
wnnrna l,oud
koud water op de gloeijende fl:eenen
l1:eenen gegoten wordt,
worde,
waaruit oogcl;blikkelijk
oogcr.!JlikkeIUk een dikke heere
beete damp opl1ijgt,
opl1:ijgt, die den zich
badcm1cn omringt, en
ell dermat0
dermatp. verhit, dat het zweet over zijn
dus badem1cn
geheele ligch8am
Iigch8am uitbreekt.
uilbreekt. Om de dampen te behouden
behonden giet men
ieder 5 milJ
minuten
men nieuw water op de fl:eenen;
l1:eenen; terwijl de thermometer
in dezen verhitten dampkring gewoonlijk tot 40 of 450 REAUlIlUR
RRAUJ\IUR
rijst. lIeeît
Ikeît nu de Rtls
Rus op deze wijze 7ijn bad gebruikt, dan laat
bij
hij zich nog met
mer geweekte berken-roeden flaan; ter vermindering van
het zweet 111et
met zeep wrijven, en bierop
hierop met laauw,
Iaauw, en eindelijk met
kO\ld
k')l1d water wasfcl1,
wasfcll, vun
van welk laatfte
lantrte hem eenige emmers vol over het
hoofd gegoten worden. Bij gebrek aan koud water fpringt hij ook
wel, onmiddellijk
olJlnidàellijk Iia
lia dit
dir zweet-bad,
zweet.bad, in eene rivier of kanaal, of
wentelt zich in de fneellw.
wentelt
fneemv. De 113nzienlijke
nanzienlijke Rus gebruikt naderband
naderhand
<,enen
ccnen dr~l1k
dr~l1k,, uit
llit EngeJsch bier, witte wijn, geroosterd brood, fuiker CIl
Cl! citroenen zaumgefl:eld,
zaamgeneJd, elJ
en rust op zijn bed uit; maar de gemCCilC man
111l1l1 dl'illkt,
driilkt, ebarentcgcn,
d~~r('ntcgcn, nadat
nadnt hij zich in de fnecuw
[neeuw heeft
meent::
heefe
af",
af·
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afgekoeld, eellige
eenige glazen brandewijn, en ganr
gaar weder aan zijnen
zjjnen arafbeid. De RtlSJèn
RusJèn bedienen zich van deze zweet-baden zeer menigbehoC!fte voor het volk, en men vindt er in
vuldig. Zij zijn eene behoefte
ieder dorp. Ook heeft men foortgelUke
foortgelijke baden in Finland.
RUSSISCHE LETTERKUNDE. De beginfelen der Russifche
J~etterkunde,
fi"aaije wetenfchap_
Letterkunde, voor zoover zij tot den kring der fraaije
pen behoort, moeten in de oude volksliederen gezocht worden, die
echter door de hand des tijds verbeteringen ondergaan hebben. Vroetijd, wegens hunne
ger verwaarloosd, hebben zij, eerst in lateren tijd.
Engeljèhen en
overeenkomst met de Romanzen der Spanjaarden, Enge!ji:hen
Skandinal'iers, de opmerkzaamheid der Rus/én.
RusJèn, door het aanmoedi_
aanmoedi.
gend voorbeeld van buitenlanders aangefpoord.
aange[poord, tot zich getrokken.
Romal1zen , een' zamenhangend volksverZij fchijnen, even als gene Romanzen
haal ten grondflag te hebben, hetwelk
het\velk mogelijk nog zal opgefpoord
worden. De Nationale dichtkunst had zich in het tijdvak, waartoe
deze oude liederen behooren (1015 - 1224), nog niet van de oudSlav ifche fabelleer losgerukt. Vorst WLADIMIR met zijne ridders
was het voorname onderwerp van deze volksverhalen, welken men
met de avonturen van KAREL met zijne grooten, en den koning AR_
THUR
TUUR met de ridders der tafelronde, vergelijken kan. De helden
DOBItENJA
DOJlP..ENJA RIKITlTSCH
R!I{ITITSCH en TSCHARILO PLEUKOWITSCH en anderen tra.
den hier in de plaats van de beroemde en welluidender namen van
DOOLlN, RINALDO en AMADIS. Ondertusfchen is men buiten 's lands
voor als nog, over het geheel, meerder opmerkzaam geweest op deze Oud-Rusfifche volksverhalen, dan in Rusland zelve,
zeI ve, want
wan tIGARS
IGARS
zug gegel3
gegeJZ die Polowzcr,
PoloU'zer, uit het Oud-Rnsfisch
Oud-RusGsch van J. MULLER
MULLER,~
Praag 1811 en 1812, is nog niet in het oorfpronkelijk Rusfisch
WLADIIVIIR en diens Tafelronde, en de
uitgegeven,~ zoo als ook vorst WLADlMIR
uitgegeven
Oud.Rusfifche Helden-gezangen, alleen nog in Duitschland,
Oud.RusGfche
Duitschtand, Leipzig
1819, zijn
z~in overgezet. Het is echter te wenfchen , dat Rusland ook
in dezen het voorbeeld der buitenlanders zal volgen, en het oog ves.
tigen op den Geist
GeM der Rusfifche
Rusflfche PoëJie,
Poëfie, oder Sammlung
Sammtung alter Rus!.
Petersburg 1822,
Dichttmgen,
Dichtzl11gen, van den prins ZERTELOW, 2 deel. Pete,-sburg
waaruit op nieuweene volks-dichtkunst zoude kunnen geboren woropgemeIde
den. Het waren inzonderheid de geestelijken, die in het opgemelde
tijdvak eene grootere werkzaamheid van geest aan den dag legden;
tenach.
ach.
doch bleven ook wereldlijke grooten in dezen niet geheel ten
ter; en offchoon de berigten hieromtrent flechts
l1echts door de derde hand
tot
rot ons gekomen zijn, noemt echter NESTOR, een monnik in een
klooster te Kiow, op wiens getuigenis voormmelijk
voornrmelijk de onde
oude Slavi.
gefchiedenis,
fche
fehe gefchiedenis berust, in zijn Jaarboek der Rusfifche gefchiede1tis,
loopende van 862 tot 1I I 10 ingefloten , en in de Slavifche grondtaal
cu opgehelderd door A. L. SCHLÖZER,
SCHLÖZER ,
gefchreven, (doch overgezet ,,11
5 deel
deelen
en Göttinge1l
Göttingm 1802 en vervolgens) vcrfcheidene aanzienlijke
werkzaamheid dcel
deel namen. Het werk van
mannen, welke aan deze werkzaumheid
NESTOR zelf is voor ons de zekerite maatHnf
maatlinf ter
tel' beoordceling
beoordccling van
05
o5
die
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die tijden, en
cn althans, door de voorafgaande aardrijkskundige fcIlets
fchets
van bet
Noorden, de veiligCle
veiligfl:e bron voor onze
het Sinniscb
Sinnisch en Slawisch Noord~ll,
bisfehop SYLVESTER,
kennis van die landen. Hetzelve is door den bisfchop
te Perejmlo,w,
Perej.1Slo,lJI, en
cn twee ongenocmden,
ongellOemden, tot 12°3 voortgczet.
voortgezet.
OndertusCchcl1
cerCte bcginfels
beginfeJs der Letterkunde van
Ondertllsfchen kondcn
konden deze eerf1:e
gecne
zUn, alzoo er gecn~
geen~ inrigtingcn
inrigtingen van hooger
geene duurzame gevo:gcil zijn,
onderwijs beftonden,
hoofdwetenCchappen en
bef1:onden, welkc
welke ecn
een overzigt der hoofdwetenfchappen
der daartoe noodige hulpmiddelen aan de hand gaven, en ook omdat
de Griekfche opzieners der openbare fcholen te 1Jl'/adimir,
fY/adimir, Smolensko
Smo/ensko
en Halitsch
Hatitsch - zonderling genoeg voorzeker - de zucht voor de
GriekCche
Griekfche oudheid niet aanmoedigden, welke een duurzame voorHet Mongolfche tijdmuur tegen alle verwildering zijn moest. vak was voor de Letterkunde zeer nadeelig. Slechts in de rijke
kloosters werden nog eenige overblijffels van haar bewaard; en het
is in deze, dat de jaarboeken, in de oude kerktaal vervat, van 81SIMON den Heiligen, bisfchop van Schuxdal (geCl.
(geil. 1!l26),
1226), met ande~
:mde.
ren te voorfchijn kwamcn,
kwamen, die als zoovele hulpmiddelen voor de
gefchicdenis
gefchiedenis van dien tijd kunnen befchouwd worden. Deze en de
levensbefchrijvingen
levensbetchrijvingen van ALEXi,NDER
ALEXilNDER den Groolen,
Grooten , de Romeinfche
keizers 1\lARcus
l\IARcus ANTONIUS
ANTONlUS en CLEOPATRA
CLlWPATRA waren de eenigfl:e
eenigCle boeken,
welke ten behoeve van leesgierigen konden dienen, en wel, omdat
de fchrijvers, de gezellige taal verachtende, welke door Tartarifche
onbebagelijke, gedaante verbijvoegfels eene vreemde, het volk zelf onbehagelijke,
kregen had, zich alleen van de Slavonifche bedienden, waardoor de
leeslust vo:)r altoos binnen enge grenzen bepaald werd. Tot op
~j':TER den Grooten,
~)j':TER
GrootCIJ , was Rusland bijna geheel van het westelijk
Europa geCcheiden,
gefcheiden, en alles, wat in wetenfchap
wetenfclrap en kunst van verre
zoodanige kundigheden, welke
werd aangevoerd, belrond
beftond alleen in zoodal1ige
voor het dagelijksch leven bruikbaar waren. Daar de Rusien
Rusfen niet
reisden, noch eene vreemde taal beoefenden, zoo mangelde het
vereer ng met het overige ge.
gehun aan een letterkundig punt van vereer.
deelte
d~elte. van EUl'opa.
Europa. Scholen had men in Groot-Rusland
Groot.Rusland voHl:rekt
volfl:rekt
niet,
ilfoskOlJl , door de oprigting der SJaSla.
niet. en toen men eindelijk te 111oskow,
yisch-, Grieksch-,
yisch.,
Gricksch-, Latijnfche ak:tdemie
ak:ldemie van het Saikonosfpostisch
Saikol1osrpostisch
cc:}e [chool,
Cchool, naar
naaf het voorbeid
voorbeId der geestelijken, te
klooster, op eC:1C
Kiew bedacht werd,
\verd, verhinderde het plan van onderwijs in onver·
llaanbare
tlaanbare talen het ll10gelij
mogelijkk goed gevolg. IIierbij had de drukpers
weinigen invloed, omdat zij bij uitfluiting der kerke ten dienD:e
dienCle
ftond,
fiond, en de verm:lken
vermaken te ruw
rnw waren, om voor edeler genietingen
vatbaar te zijll.
zijn. Wel is waar, in het hier bedoelde tijdvak valt het
begin der Dramatifche kunst, zoo hier van kunst kan gefproken wor.
den; want zij bepaalde zich tot geestelijke onderwerpen, welke
door de Kie\Vfche
Kiewfche Îtudenten,
i1udenten, gedurende den vacantie-tijd, in de fiev00rgedragcn, en in welke Drama's de tooneelen,
tOOIleejen , waarden werden v00rgedragel1,
in ATOFERl'\A den koning het hoofd affloeg,
aflloeg, waarin ARTAXERXES
ARTAXERXlëS
hevel
bevel geeft, om IL\i\IAN
ILHI~N te hnllgen,
hangen, alsmede de 3 mannen in den
gloei·
gloei-
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gloeijendcn
glocijcndcn oven, de meeste goedkeuring verwierven, waaruit men
{lcn [maak
fm aak dier tijden kail opmaken. De Slnvonifche_
Slnvonifchc_ Rusfiîche,
Rusfiîchc,
Drama's van den priester-monnik SmlEON van Pototsk (1628 - 1680).
welke ten tijde van FEDOR lIl, eerst in het klooster, en vervolgens
ten hove gegeven werden, waren beter; ktllll1ende
kllilnende men zijnen NEllUKADNEZAR, en zijnen Yer/orm
f/erlorm ZOO/l in het 8f1:e deel van den Oud.
Rusfi[chen
hanàfchriü ilJ
in de SynoRusfifchen Bijbel, en de meeste overigen in handfchriü
dale boekerij te Moskow vinden. Ilet eerf1:e Blijfpel , hetwelk men
in het Rusfisch overzette, was de drts tegen wit en dank van
MOLlERE, welk fl:uk
f1:l1k door de Zarin
Zarill SOPHIA ALEXIEWNA en hare hofdames werd uitgevoerd. De Polen Hrekten den RUSfe1Z overal ten
voorbeelde, zelfs in hunne dichtltukken , waaronder de overzetting
der Pf:'llmen van DAVID, van firaks genoemden SI~lEON (1680) eene
uiet vrij van vreembijzondere melding verdient; doch ook deze is niet
den invloed. Reeds in de 17de eeuw vindt men proevell
proeven eener ze.
!{ere
l{ere versmaat, waarin men het eigenaardige der Griekfche , in lengte en kortheid, poogde te volgen; doch zij bleven zonder duurza o
men invloed.
.
PETER
PETER de Groote bedoelde de hoogere befchaving van zijn volk;
doch ging met te veel
vee! overhaasting te werk. Nog vruchten van
zijne pogingen wen[chende
weniChende te zien, bevorderde hij de boekdruk.
kUJ1st,
kUt1st, en vond zelf in 17114 een letterfchrift uit, hetgeen, het La.
tijnrche nader komende, de mededeeling van wederzijdîche
tijnîche
wederzijdfche denkbeel.
den met het overige gedeelte van Europa minder moeijelijk moest
maken. Het eerfie nieuwsblad werd er op de geestelijke drukkerij
MoskoU! in 1705 mede gedrukt, waarna in 1714 van de ukazen.
re Moskow
dagbJr.den
drukkerij, in 1711 aangelegd, de eerfie Petersburgfche dagblr.dcn
bUitenlandfche, meest Duit[che,
Duitfche,
verlèhenen. Overzettingen van buiteI1Iand[che,
werken moesten de leeslust opwekken, en door jonge Rusfen , die
hij liet reizen, hoopte hij de voorregten der be[c!laving
befc!luving aan zijn
volk fmakelijk te maken. Bij zijnen
ZiJnen dood waren er 51 volks-, 56
garnizoens·fcholen
garnizoens.fcholell en 26 andere inrigtingen
Îllfigtingen voor kinderen van geestelijken in z~in uitgebreid rijk, die de zoo langzaam voortgaande
KATHARlr<A I, werd in 1725
befchaving weinig bevorderden. Door KATHARlr-'A
de akademie der wetenfchnppen geopend, welke PETER I ten oogmerk
had, naar het plan van LElllNlTZ>
LEIDNlTZ, op te rigten. Zij bevorderde en
verhoogde de weten[chappelijke
wetenfchappelijke rigting, welke de werkzaamheid
van den geest genomen had, omdat men nog weinige behoefte tot
eene eigenlijke Letterkunde ontw~arde;
ol1tw~arde; want zelfs Inngen
langen tijd na
n2
fiichting kon men haar meer voor een gewenscht iieraad, dan
hare fl:ichting
wel voor een
ecn noodzakelijk deel van den geheelen
geheden kring van be[cha.
befcha.
ving hOHden. Dagelijks vermeerderden echter de inrigtingen
Î1lrigtingen van
onderwijs en opvoeding; doch het was inzonderheid KATHARINA II,
II.
flouw ontwerpen van PETER in derzelver omvang ter harte
die de f!ollte
kunfien en weten[chapPcll,
weten[chappcn, vooral iIJ
ill haren
nam, en, begunfligd door kunfl:en
g·~zclligl:n
gezclligcn kring, achting
ac:Jting voor het i'choone
l"choonc en nuttige
nmtige inboezemde,

en
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en met eenen flalldvastigen
fiandvastigell ij,'er
ij\'er en welberaden fpoed aa11
aan de voltooi_
voltooi.
jing der zoo dikwijls vernietigde of tegengewerkte plannen arbeidde.
Het firtven,
flrlven, om
0111 van buitenlanders te Ieeren
leeren en hen ua
na te volgen.
volgen,
werd nu algemeelIer
algemeel1er,, en won onder het verftandig
verfl:andig gedeelte van den
adel en der ambtenaren zoo veel veld, dat PAUL I, uit bezorgd0111 het land te fluiten,
iluiten, waarvan de hardheid door het
heid gebood, om
geheele volk ondervonden werd. ALEXANDER I, volgde in de eerfie
jaren zijner regering het voetfpoor zijner grootmoeder met geestdrift.
Hij fiichtte,
fl:ichtte, zelfs nog in de laatfie jaren van zijn leven, -volksfcho_
-volksfcho.
len en andere inrigtingen voor onderwijs;
onderwij S; zorgde voor eene betere opleiding der geestelijkheid, en onderfleunde
onderHeunde met eene keizerlijke
edelmoedigheid ieder talent; doch hield een fireng
fl:reng roezigt
wezige op den
volksgeest en zijn flreven
Hreven naar wetenCchap
wetenfchap en kennis.
Bij alle navolging der van buiten 's lands ontleende dichterlijke
vormen, hield zich echter in de dichtkunst het nationale lied nog
ilaande,
flaande, hetgeen nu eens liefde, dan oorlog bezingt, nu weer bij
fpelen, kerkelijke feesten en ;maaltijden,
:maaltijden, en dan weer bij nationale
vermakelijkheden wordt aangeheven. Onder de oudere gezangen wawa.
ren die van den kozak SEMEN KLIMOUSKY, in 17!Z5
J725 geflorven,
geil:orven, zeer
geliefd. Sedert door KNäs KONSTANT. DEMETR. KANTEMIR , over
leden in 1744, de Profodie naauwer bepaald werd, beproeft men
alle dichtfoorten, van de Dithyrambe rot
tot het lYfadrigal
Madrigal toe. KAN.
KANTEMIR was bekend in Satiren; doch fchijnt men in de Elegilchc
dichtfoon , volgens de daarin geleverde proeven van JELAGIN,
JZLAGIN, BATdichtfoort,
JUSCHKO en SHUKOUSKY te oordeelen, bijzonder te flagen.
ilagen. Zelfs
heeft men zich in de Eptfche
Epilche geoefend, zoo als uit de RrJSjiade
RfJsjiade
lfTladimir, beide van M. M. CHERI\SKOW,
en Wlad/mir,
CHF.Rl\SKOW, kan blijken. Meer
aantrekkelijk, echter, zijn de Romantifche
RomantiCche heldendichten van HIPHIPPOLYT, BEGD-ANONITSCH (geil:. 1803), PSYCHE, naar den Rusfifchen
RusfiCchen
Ludmi/la en Rus/au van A. PUSCHLIN.
naam DUSCHENKA (1775), en Ludmilla
Pelfetl behoûren tot de gelukkigil:e
gelukkigfre prae.
SACHOWSKIjS, geroofde Petfetl
dichterlUke vertellingen zijn be.
beven in het komisch Epos. De dichterl~jke
SSUlI'lAROKO, KRuLO,
KRULO, ISMAILOW, BAD]USCHBADJUSCHarbeid geworden door SSUMAROKO,
beginCels van het tooneel hebKO en anderen. - Over de eerfl:e beginfels
gefproken. In 1758 werd te .laros!aw
.Taros/aijl een afaf.
ben wij hiervoor ge[proken.
[Donee! opgerigt, hetgeen fpoedig naar de refidentie
refidemie verzonderlijk tooneel
legd werd, en, door de vooringenomenheid van KATHARINA II met
SSUMAROKOVT
het drama, eerlang ook de liefde des volks verwierf. SSUMAROKOW
eerfie regelmatige treurfpelen,
treurrpelen, en werd door KNläsHUIN
KNIäsHUIN
fchreef de eerfl:e
blijfpel arbeidde. Met hem wedijverde
gevolgd, die ook in bet blijfpel
ILIJN, wiens Lila (Petersb. 1803) algemeene toejuiching on:ving. zallgCpel moest bij een prachtlievend hof, als het Rusfifche,
RusfiCche,
Het zangfpel
eerfl:e van SSUMAROKO\V
SSUl\IAROKO\V
eene levendige deelneming vinden. Het eeril:e
federlr heeft
werd in 1764 te Petersburg ten tooneele gevoerd, en feder~
voortduring bearbeiders gevonden. - In het leergedicht
dit vak bij voortdUl'ing
ClIl:RASKO\V~ yrt:clJtcil
)ln,clJtca (1.',.
i,'r w&tf;;[chappn
wctciJfclzappn V001:
VOOl; het beste;
houdt men Cm:RAS!{Q\V$
ge ...
gc-
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gelijk ook de fabelen van CHEMITZER, KAuLow ell
en PITIN, zelfs in
dichtfoorten , als
overzettingen, zeer getrokken worden. Kleinere dichtroorten,
Madrigals, Charaden en Trio/ets worden gretig in de 21
!.lI Rusfifche
letterkundige tijdfchriftell opgenomen, en vinden goedkeuring bij het
Reeds nog klein publiek. Over het algemeen maken de reisbefchrij_
"J'.ingen
v,ingen dat gedeelte der Rusfi[che
Rusfifche Letterkunde uit, hetgeen gefchikt
is, om bij vreemden de lust tot verder onderzoek meer en meer op
te wekken, alzoo op kosten der regering en van afzonderlijke per_
fonen reizen naar de afgelegenclae
afgelegendae landen ondernomen, en derzelver
hier-over begunfrigd
begunaigd worden. Sedert de eerae
ukgegevene werken hierover
reis der Rusfen
Rus/en rondom de wereld, op de fchepen Nadeschda en NeNe_
wa, onder kapitein KRusENSTERN,
KRusENsTERN, hebben de Amerikafche kompagnie , of bijzo.ndere
bijzo,ndere perfonen , naar de Noordwestkust van Amerika
rohepen
in 1807~I814, ter befc,hepen afgezonden, en COLOWNINS reize
reizein1807-18I4,terbeden luitenant
11litenal1t van KOTZEfchrijving -der
.der Kurilifche eilanden; die van .den
BUE, op kosten van den graaf RO~1ANZOW ondernomen; die van del1
luitenant LIISIIROW,
LAsARow, van BELLINGSHlIlJZEN
BELLINGSHAtJZEN en WLSSILJOW; van den
dell
luitenant WRIINGEL;
WRANGEL; MUVIIWlEWS
MUVAWIEWS landreizen, en BRONTUSKIS
BRONTVSIns onder.
jongae reizen, te
zoekingen van Taurië - om hier alleen van de jongfte
fpreken - zijn allen voor de wetenfchappen hoogst belangrijk geweest.
In vele dezer reisbefchrijvingen ontdekt men de fporen der zich meer
en
iu plaatfen , die dOOf
door hare voordragt ,
~n meer ontwikkelende taal in
tot de belangrijklle
belangrijkfie in ieder vak van Letterkunde behooren. - In
Rus·fifche proza l1eeft
heeft men het, ontegenzeggelijk, nog niet zoo
de Rus,(jfche
ver gebragt , als in de poezij. In godsdienstige redevoeringen,
waarin zij het eerst tot meerdere volkomenheid ontwikkeld
olltwikkeld werd,
bombastifche (verwarde) redekunst behouden, waarwaar·
heeft men eene hombasti/che
gebalte derzelve bedekken moest; zoo
onder men dikwijls bet gering gehalte
als de Homiliën van FESAN PROKOPOW1TSCH (gea. 1786). GEDEON,
ANIISTIISII, GEORGII en anderen dit voldoende bewijzen.
PLATON, ANASTASIJ,
redevoeringen. waaraan.
waaraan, bij voorb. LOMoNossow zijDe wereldlijke redevoeringen,
11en
panegyl'ifchen
l1en roem te danken heeft, zijn ten deele in eenen pal1egyrifchen
fiijI
theid der overtuiging, en aan het inwen_
fiijl geaeid,
geacld, die aan de ech
echtheid
inwen.
dig warm gevoel van den [preker doet twijfelen. Zoo heeft men
LAMONOSSOWS redevoering op PETER
PETER. den Grooten,
Groaten. den 26 van
LAMoNossows
dikw~jls tot een voorbeeld van een Elogium
Grasm. J755 gehouden, dikw~ils
zoo(lofrede) aangevoerd. Aan de tegenwoordige vereischten van zoo_
beantwoordt KARAlVISINS redevoering, nitgefprokell
nitgefproken
danige voordragt bealltwoordt
Rusfifche akademie den sden van Wintermaand
in de vergadering der Rusfifcbe
If1I8; gelijk ook zijn naam, in dit opzigt, in alle vakken, met on1818;
derfcheiding verdiend genoemd te worden. Sedert heeft hij zich
met ernst op de gefchiedenis toegelegd, en RttSland
Rmland een werk ge.
gefchiedboeken van ieder volk mag genoemd
leverd, dat onder de gefchiedboekell
(Petl'rsb. 1816, 8 deel),
deel) , waarwaar·
worden. Zijne Rusfifche Gefchiedenis (Petenb.
!Ode onlangs
van de !2de uitgave in 1818-1821, in 9 deelen en het lOde
vcrfchellen is, is bijna in alle
nBc talen overgezet)
overgezet, en
cn verwierf
verwierC de verdienvcrdien~

de
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de goedkel1l'ing.
goedkeuring. Ondertusfchcn
Ondertllsfchen is het te beklagen,
beklagcn , dat de uicllekendfie
uitnckendfle
geleerdcn
geleerden en
cn f1:aatsmannen
l1aatsmannell van Ruslaild,
Ruslalld, in hunne wcrken,
werken, aan de
buitcnlandfchc
gevel!, en
cn dam'door
daardoor hun
hUil vaderland
b-uitenlandfche talen de voorkeur gevel:,
een
cenen
en roem omhouden,
om houden , die mogelUk tegen dien van eene flaarkundlflaatkundlge beteekenis zoude opwegen. Dc
De gedenkfchnften
gedenkfchriften van SCHACHOWS.
KOl (1821,
(I8~H, 2 deel.),
deeL), MUNNICK
MUNNICK (1818), SSUIVAROW
SSU\VAROW (1819,2
(1819, 2 deel.)
en WEJASEMSKY maken van deze laakbare manier eene prijzenswaar.
prijzcllswaar.
dige uitzondering.
RUSSISCHE TAAL. IVfeer
IVreer dan 84 millioen menfchen fpreken de
zoo krachtige als welluidende Rusfifche Taal, welke een tak is van
de S!avifche.
Slavi!che. Slechts door gebrekkige opgaven van PROKOPIUS
en door eenige, zoo het fchijm, verminkte namen, welke bij de
dc J3yny-"
zantijnfcbe gefchiedfchrijvers
gcfchicdfchrijvers gevonden worden, zijn er proeven \'all
\'an
gene oorfpronkelijke grondtaal bewaard
gcne
bcwaard gebleven, die allen aan Slavifcbe
!lammen gemeen waren. HUIlne
Hunne taal of [praak zelve is nervifche flammen
gens meer voorhanden; doch hebben nieuwere geleerde
geleerdc fpraakkenners. in den Rusfifchen
Rusflfchen tongval, bijzondere kenmerken van verwantVCl"walltfchap met hare oude moeder trachten op te fporen, en meen
meencn
en eene
gclijkvonnigbeid, en haren naasten oorfprong ontdekt te
blijkbare gelijkvormigheid,
hebhen.
hebben. (Men zie: A:-ITON
A:-lTON de lingua Rosfka,
Rosfica, ex eadem
cadem cum
(ancre
orien/oN pro{','nata.
progl1ata, 1819; ADELUNG Rapports
fancre danica
dmlica matre orieJitali
lan{','ue Rusfe, Petersb. 18ll,
181I, en
entre la langue Samc1'ite
Samcrite et I,l
la langue
Objèl"1','JtiollS fur la l'cs[cmb!f11lCe
1'on decouvre eutre
eIJtre
Obfervati01/s
"e~(èmb!allce frappante, que "011
R.usjès et celie
Romaim, UJIlilamz
(lVIi/am] 1817.) De Rusla langue des R.usfes
ce/Ie des Romains,
fifche tongval, zoo als zij thans is, heeft zich in hare wezenlijke
be!landdeelen
vun gene oorfpronkelijke nict
niet verwijderd, die ten tijde
beflunddeclen van
der
<Ier grondlegging van den Haat van Nowgorod
Nowgol'od in gebruik was, zoo
-als hare oudlle
ond1l:e gedcnk1l:ukken,
gedenkllukken, namelijk: OLEIJS
OLEJJS Traktaat van vre.de
de en koophandel, van het
bet jaar 9r
91 2;
Z; lOERS
lGERS ,'ere/rag
,'erdrag met de Turkfche
keizers, van 945;
94-5; het Nowgorodfc/Jc
Nowgorodfche fladsl'egt
fladsrl'gt van 1019, en zelfs de
Annale1Z
Annalm van NESTOR,
NESTOR, van het jaar I1 100, hiervan ten bewijze kUllllen
kunnen
firekken. Dan door buitenlandfche betrekkingen heeE
hede de taal zoo veel
vreemdaardigs verkregen, dat de tegenwoordige gczellige
gezellige fpraak van
die der oude gedenld1:ukken,
gedenkf1:ukken, welke tot een tijdvak heilOoren
heIlOoren , waarin buitelllandfche
buitenlandfche invloed nog niet zoo aanmerkelijk was, veel verfchiIt.
fchilt. Reeds de verbreiding van het
bet Christcndom
Christendom door Griekfche
monniken werkte daartoe, in haar vroegfle
IDQ1111iken
vroeg!le tijdvak, niet weinig me·
mede, waarna zij in later tijd, zoo door den
dcn inval der Mangolfche
Mongolfehe Tartaren, als
nIs naderhand onder de vorllen
vor!1cn uit het
hct huis van RmIANow,
ROMAN ow,
bijzonderlijk onder PETER den Grooten, die vreemde legers in het
la;ld
l:a;ld bragt, nog meer ,"erbasterde.
,'erbasterde. Hier door om!lond
omflond eene volko.
ruene
mene fcheiding ttlsfcben
ttlsfcbcn de oude geleerde_
geleerde. of kerktaal, welke
door de overzetting der Heilige Schrift door KnIL
KYRII. (*) en
cn zijnen
broc-

-,

(*)
C*) Vol~eDs
Volgens A. APFl'''ANI
APFI'MANI C'l
verder het belangrijk werk VUil
vau

Apostel,
Apostel. (Pr(lag
(Praag

18
1812 5.)

l)08P,OW'KY
DOBr,OW,'KY

fiiel'f
/Herf KYRIT.
KYRIL in het jaat
jaar 8(,8.
868.

DOllROW3KY:
DODROWSI(Y:

Kritik 1md
und 1llnhad.
llIc:lzld. de,'

1\10"
lil en zie

S!';fW
S!.:rf1J
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Thesf'dollica, die inzo"èerheid
inZOI)èerheid voor de 1110.
van T/zes[.11o;!iea,
~'ayi/de en Bulgari(clte
Bulgal'i(clte S!,ww
Si,weil gelehikt
gel'chikt,, en dcs in llUnncn
lml1ncn tongval
geCchrevcn was, een fteunpuDt
Helmpunt verkregen had),
li8d) , en alzoo tusCc1:en
tusCchen dl'!
gefchrevcn
fpraak, die in Ruslalid
Rus!alid inzonderheid de SlavolJifche
SlavuiJiCchc genoC:l1ld
genoemd wordt,
wordt.
en de tegenwoordige, in de burgerlijke zalnenleving
zaJncnleving gebruikelijk,
welke echter door het opnemen vnn
van eene menigte van Mongoolsehe,
NIongoolsche,
Dllitfche en Franfche woorden, en eenige
Tartarifche, Poollche, Dllirfche
van gene gefclJciden
gefcllciden heeft.
gramatikale vormen en wendingen, zich vall
Het toenemend buitelllnndsch
buitelllandsch verkeer heeft in later tijd
tUd deze vreem.
i1echts vermeerderd, en veel bijgedragen, 0111 aan het
de invoegfels l1echts
uitwendige der taal die eigendoll111lelijkheid te ontnemen, welke haar,
uit hoofde van derzelver oorfpronkelijke gronden, anders eigen is.
Het zal een verdienllelijk
Iï83
verdienflelijk werk der Rusfifche akademie zijn, in 1783
geHicht, het fchrijvend
fehrijvend publiek op deze gronden needs
l1ceds meer
meel' en meer
te wijzen,
wij zen, en men twijfelt
twij feIt niet aan den goeden uitllag
ni til ag der pogingen
van een aantal genootfehappen,
beCebaving der Rus.
genootfchnppen , welke zich ter befebaving
fifche taal vereenigen. Gewigtig was reeds, voor hare verbetering en
fifehe
vastHelling
vastl1elling der fcllfijfwijze,
fcIll'ijfwijze, de invoering van cen
een Rnsfisch loopcnd
fchrift,
fehrift, waardoor de moeijclijke fehrifttee[{ens
febriftteekel1s buiten gebruik geraakten, welke door KYRIL waren ingevoerd, die ter aanwijzing
aanw\izing der
Slavifche talen
talcn eigen, en waar
waal' hij met dl!
de Griekklanken, aan de Slavifcbe
fchrifhceke:;s V:1lJ
V:1ll de Aziatifche
AziatilcI1e alp
alphanict teregt kon. fchrîfheeb~l1s
fehe letters niet
habets ontleende, welker vorming aun
:wn de fchrifcelijke
ièhrif'relijke overlcvering
overlevering bij
een
fchrijvcns gezit:d,
gezil:d, zc:er
zeer hinderlijk was.
eGn volk, bovendien weinig fchrijvclls
Omtrent het einde der 17de
I7de eeuw werden
werdcn de thans gebruikelijke
gebruikel(ike
letters door ELIAS KOPlEWITSCH ingevoerd, voor welker fierlijkheid
in de laatf1:e
laatl1e 10 jaar zoo veel gedusn is, dat het Rusfifche
Rl,sflfche fcbrif"
febrifl,
in behageJijkheid
behagelijkheid van vorm, thans met icder
ieder Europisch kan wedijveren. Inzonderheid verdient hier melding gemankt te worden van de
lettergieterij van den Heer SCHNOORS, welke voor Rusland van even
zoo veel belang geworden is,
is, als die van BODONl
DOD01", en DIDOT
DwoT voor
EUi'OP,1. De geièhiedcnis
gcichiedenis van den Slavihet in het Latijn fchrijvend E1!ïOpil.
fchen druk heeft in lateren tUd
tijd tot
tot vlUt/ge
vlijtige nafporingcll
nafporingl:'ll aanleiding gefellen
her is den hofi'a~d
holi'uac! V!,N
VAN KOl'P;m
K Ol'P;èN gelukt,
geIu kt, er
cr een van 1475
geven, en hec
te ontdekken, die dus den 5!(Jl'Olû(clzen
S!(Jl'olzi/c,'zm P/alter,
Pril/ter, f{l'tj,ka!!,
f{"tj,/.:a!l, 1481,
1481 , en den
P/tJlter van [(iow,
f{iow, 1551
oucHl:c in Rus/mld
Rusland gedrukte Incunabel)
PftJlter
I551 (de oudfl:e
fllet/nabel)
in oudheid
ondlJeid overtreft. De Rus!ifche
Rl1s!ifche taal, zoo als
ais 111l:1l
l11l:JJ uit het ge.
iu
zegde reeds kan opmaken, werd eerst zeer laat
bn grumatikaaI
gramatikaal vastge.
Held;
fidd; doch zoo veel te ijUverigcr
vcrigcr werkt men Î'1
Î'1 onze dagen aan hare
werken),, en
e11 de Sprailklamst
Sproak/r:ttIJst dder
cr R
Rus!!.
!!Sf!.
verbetering. Behalve oudere
ondere werken)
{chc
r:kademie, PctC7'Sb.
Pctcnb. 1802, verdienen
vu'dienen die V~l1
v~n VilTER,
VilTER, Leipz.
ü:hc r:bdemie,
1808, en, uit hOufde
hOûfde van de gelukkig
geJllk!dg gekozene voorbeelden en de
prnktifche aanwijzingen, die van T t\PPE,
praktiCche
r'PPE, Peters!;,
Petcrsb. en Ri,~'(t
Rig'tt 18 Ira
0
(Sdc druk 1820) alle aanprijzing. Over de woordenhoeken
woordenboeken voor de
RODDE, I-IEnr
I-IEYM en anderen, bil men door
dool' een
ecn
Rusfifche Taal van RODDE,
Rusf!fche
overzigt van SCHLÖZER,
SCHLÖZER, in de
dl! Gött. ge!.
ge!• /};zzcigen,
.dnzcigell, No. 4-7,
47, ecn
eC!1 na.
overzjgt
ondcl'rigt erlangen.
der ondcrrigt
R USbroeder
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RUSSISCH.GLAS. -

RUTULIERS.

RUSSISCH-GLAS, of Yrouwenglas,
Yrouwmglas, is eenc dclmof, uit het geflacht der Thoollaarde, en wel eel1e
eene foort van Glimmer. Men pleeg
het ook wel Mariënglas te noemen, offchoon deze bena ming eigenhet Yrollwenijs (zie aldaar), waarmede men het
lijk meer aan her
niet verwisfeIen
Het RusGsch glas beilaat uit dunverwisfelen moet, toekomt. Her
ne, glinfl:erende en doorfchijnende bladen, die zich laten fpleiten,
en wordt in Rusland en Siberië, wnar men het in groote !tukken
vindt, tot venfl:er-ruiten gebruikt. Men heeft het van eene bruine
en witte kleur.
RUTGERS , (JANUS) in het laatst der J6de eeuw uit geene onaanzienlijke ouders te Dordrecht geboren, had het geluk in zijne
eerfle leerjaren het onderwijs te genieten van den beroemden geleergeleer.
de G. J. VOSSIUS, waarna hij naar Leijdens Hooge fchool vertrok,
verlllaardfl:e mannen, die toen alal_
en aldaar het onderwijs genoot der vermaardfl:e
daar leeraarden. Onder dezen had hij tot den beroemden J. SCAT.ISCALrGER
GEIt den vrijen toegang, die zoo veel op had met de aanmerkin.
gen van RUT GERS , op HOR,\TIUS, dat hij dezelve eene plaats waardig keurde onder zijne, in zijn exemplaar gefchrevene, aanmerkingen op dien dichter. Met dit alles was de Regtsgeleerdheid zijn
hoofdvak, waarin hij den doktoralen graad bekwam, en zich daarna te 's Hage nederzette , 0111 door de pleitzaal zijn bellaan te vinden. Hier maakte hij echter, om onbekende redenen, weinig op_
gang, zoodat hij zich gretig van de gelegenheid bediende, om in
het gevolg van den heer JAKOB VAN DUK, die in gezantfchap !laar
Zweden ging, derwaarts te vertrekken. Hier verwierf hij zich fpoedig
de achting en genegenheid van den rijkskanfelier A. OXENSTlERNA, die
hem in de gunst van den koning aanbeval, met dat gevolg, dat hij,
fchoon flechts 23 jaar oud, met eene plaats in den koningsraad vereerd werd. Sedert bekleedde hij onderfcheidene gezamfchappen
gezantfchappen tot
z~inen koninklijken
koninklijke!! meester, die hem dan ook eer.
genoegen van z\inen
lang met de ridderlijke waardigheid begiftigde. Ondanks de eer, die
RUT GERS aan het Zweedfche hof genoot, keerde hij eerlang naar
zijn vaderland terug, en nam op nieuw zijn verblijf te 's Hage;
doch i1:ierf aldaar, te vroeg voor het rijk der wetenfchappen, in het
laatst van WijnlTI. 1625, in den ouderdom van w.einig
weinig minder dan 36
jaar. 's Mans dichtwerken worden bij alle kenners en hoog[chatters
der Latijnfche poëzij in hooge waarde gehouden; alsmede bij des.
kundigen z\in werk: Lectiones Yariae; zijnde hij in de voltooijing
VeJ1ufinae door den dood verhinderd.
zijner Lectiones Venufinae
RUTULIERS. Een oud volk van Latiztm, welks hooftlflad
hoofdllad Ardea was. Ten tijde, dat AENEAS in Italië kwam, was TURNUS hun
hoofd, die echter geen eigenlijk koning fchijnt geweest te zijn.
Zijll.
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S. Deze lerter
Ictter van ons alphabct wordt in ondcrfchcidene
onderfcheidene bNeeke.
beteeke.
nisfen
nisfcll gebruikt. Op de voorfchriftcn
voorlèhriften der
d~r genecsheel'cn
gel1eesheeren beteekcm
bercekent S.
Signatlw,
Signatul', (het warde
worde geteekend, dat is: men fchl'ijve
fchrijve er op, hoe het
moet gebruikt worden.) Op fommige voorfchriften vindt men wel
S.• .d.
A. of f. a., hetgeen dan zeggen wil Sine acido, bijzon_
eens S
bijzon.
dcr
her Elixer pl'oprietatis,
pl·oprietatis. wanneer het bereekent,
beteekent , dat dit elixei
elixer
der bij het
zonder zuur moet
moct worden toebereid. S. P. Q. R. voerden de
Sabi.inen gewoonlijk in hunne vaandels, en moesten dan zoo veel be.
Sabifnen
beteekenen als: Sabuio
Sabu/o Populo Q{iis
Q}tis Resistet. Naderhand hebben zich
ook de Romeil1en
Romeinen van deze letters bediend, en verftonden er
cr door:
Senatus
Smatus Popu/us
Populus Que Romanus
Romanlts ; door S. S. S. Stratullt
StratullZ Super Stra.
tum, en door S. S. Semi Sectus. tmn,
T
Tnn de
dc Romeinfche opfchriften
Sa/vit, Sepulcrum, Stipmdiu1IZ,
Stipmdium, Singuli, Secundus, of
beteekent S. So/vit,
Sex/us;
Sext
us; S. C. Senatus Con[ultum;
Confu/tum; S. C. D. S. Sibi
SiM Curavit De
Suo; SC. P. Sacrum Pa/atium; S. ET S••
• •Wbi
\ïbi Et Suis; S. F. Sf/cris
Silcris
Pacitmdis;
Pocitmdis; S. L. 111.
jJif. Sa/vit
Salvit Libcns
Libms Merito; SP. Spectatus; S. P. P.
C. Sua Pecfmia
Pecûnia P07lcIJdum
POl1eIJdum Curm'it; S,
S. P. Q. S. SiM
Sibi Posteris
Postl'l'is Que
Suis; S. p,
P. v,
J7. S. Sicut
Sieut Promiferat Votum Solrit
SoiFit ; S,
S. Q. Sine Que.
Qlle.
SiM Suisquc
Suprr1 ScripJ'ela; S. S. P. E. Sibi
"e/a;
Suisque Posteris
Postcris Eorum;
Eoruil1; S. S,
S. S. Supra
tae Summae, of Soli Sanitis/imo
Sanitis!imo Sacrum;
Sacru/lt; S. T. S. B. Sic Tibi Sit
Bene; S. v.
Y. P. Sibi
SiM ViVZlS
FtVZIS Po[uit;
Pofldt; S. U. P. IJ
HAC.
P.SpomiomcUtri.
Be71e;
AC. P.
,S'po71!iome U/ri.
ttsqtle
mijtte Partis Hac. Facta; S. H. A. G. Secundus Heres /~ljens
Agens Cra.
Gratis; SUB /1.
/J. D. Sub. Ascia
Aseia Dedicavit
J)edicavit S. S. Suo Sumtium
SumtÎu/lt enz. - Op
Romeinfche munten beteekcnc
beteekent SA
S/J RM.
RII1. SarwaticllS;
Sarmaticlts; SALL. Sa/lustia;
Sallustia;
S. C. Senattts
Senatus Confu/ta;
Con[ulta; SEPT. Septimus; SER. Scrvius
Servius of Sergius
Sergius;;
SEV, Sevel'Us;
AFR. Scipio AfrÎcanus;
.1ScxttiS;; SC/Po .dPR.
/Jfricanus; ST
ST.dSEJ7.
Severus; SEX. SextIIS
BIL. Stabilita, namelijk Terra, en SEC. ORB. Securitas Orbis. Fr:mfche mUlltCn
Troye$S
Eindelijk is S. op Franfche
munten het kenmerk, dat zij te Troye
geHempeld zijn.
gefl:empeld
SAALE. (DE) 1. Eene
Eenc rivier in Dllitschland,
Dllitschlal1d, gewoonlijk de Frankifche
Áirc/u: Saaie
Saa!e genoemd, die alleen door den kreits van den EenedenBeflcden1I1ain
Jlifain van het koningrijk Beij~ret)
Bei/eren loopt; hier uir
uit de Saa/bron,
Saa/brolt, boven de ftad
Strey,
Had Koningshoven, omfpringt; de kleine rivieren lVli/z,
klilz, Strey.
Brend, Lal/er,
Lauer, Thu/ba,
Thulba, Shandra
Shmidra en Sinn
Sim) ontvangt; bij Ncufladt.
KisjingCIJ
Kisjingen en Homburg voorbijllroomt,
voorhijftroomt, en zich bij Ge1l11mdCIJ
Ge1l11111dt!ll in den
1I1ail1
Jlfain ontlast. 2. Eene rivier in Thuringen, de Thuringfclte
Tlzurhzg[clze Saaie
.Saale
genoemd, welke
welkc in den Opper.Mainkl·eits
Opper-lI1ail1kreits van het koningrijk BeijeBei/e.
nn,
Fichtelbcrg, uit de Saalbl'on,
Sr1albroll, in het 1J1ondsbcrger
jJifondsherger !Pol/d.
lI"bud.
ren , op den Fichtelbi'1:I!,
aan
:lan den WestelUken
Westel\jken uithoek van !Valjleil1,
!Yaljlein, ontrpringt.
ontfpringt. Bij Zclk
Ze/Ie heeft
hecft
de Saai!'
SaaIe reeds zooveel water, dat zij eene
eenc molen aan den gang
g~ng houdt.
Door vele riviertjes verf1:erkt,
vcrfterkt, vormt zij eenen tijd lang de
dc grenzcn
grenzen
OjJf1cr. l11ain.kreits
ll!ain-kreits en de Reuszifche
Reuszijèhe 1~l1den
1~l1del1 ; dringt door
tllsfchen den Oppereen
cen naatlw dal, en
cn verlaat, n2
na eenen
cenen 101)[1
loop van 8 mijlen,
mUIen, het Bl'ijnfche
Beijnjèhe
gebied. IIierop
IIicrop ftroomt
firooll1t zij door de Reuszi[che
Reuszijèhe landen,
landen. 11Pt
hi't Coburgrche
Coburgfche
ALGEMEEN WOORDENB.

VI.

P

Vel.
IlG.

SABA. SABEL. (DE)
gedeelte van het prinsdom Altenburg ; het vorstendom Schwrwz!JlI1"g.
Schwarzbll1'g_
Rude/jladt; het GothaCche
Gotharche gedeelte van het prinsdom A/tenblll'g;
Altenburg ; hee
het
vorHendom
Mcrfeburger gedeelte van de provincie Sakfe
vor!l:endom Weimar; het Mcr[eburger
en het Anhaltfche, en vereenigt zich, ten Zuiden van Balbi,
Ba/bi, bij SaalSaa/heim met de Elbe. De SaaIe loopt van het Zuiden naar het Noorden
door zeer aangelJame
aangename en fchilderachtige landHreken,
landfl:reken, inzonderheid van
Saa/bn'g tot Nauwbllrg,
Saa/bo"g
N(1!Itllbltrg, en wordt, van Halle
Ha/Ie af, door middel van verfcheidene
/luizen, eerst bevaarbaar, en zal dit nog verder tot Naum.
Nallm.
rcheidene !luizen,
bUf:f5
burg gemaakt worden. De belangrijkHe
belangrijldl:e 1l:eden
fl:cden aan de SatJ!c
SaaIe zijn: Hof.
Hof,

2:ló

Rudeljladt, .Tena, NaulI1burg,
Naull1burg, Weiszenfels
Weiszenfe!s,, Merfeburg,
JJ1erfeburg, Halle, Bern.
burg
bU1:15 en Calbe.
Ca/he. 3. De Salzburgfche Saaie
Saale loopt voorbij Reichenhal!,
ReichenhtJlI.
en tllsfchcn
tusfchen OoElenrijk
Oottenrijk en den Beijerfchen IJàrkreits,
Ifarkreits, en valt bij Salz.
Sa/z.
burghoff
[;111.
hurghoff in de bm.
SABA, een del'
der Lewards-eifal1den,
Lewal'ds-ei.'t1Izden, aan ons Vaderland behoorende,
is eene groote rotS, van 4- uur in den omtrek, zonder eenige reede
fcheFen, met flechts
éénc landingsplaats in eene kreek, aan de
voor fcheren,
ilechts ééne
Zuidzijde. Er onthouden zich op dit eiland eenige Nederlandfche huisgezinnen met derzelver ilaven,
naven, te zamen op 450 inwOl:ers
inwOllers gerekend.
Volgens den generaal Vi\N
vaN DEN BOSCH, houden er de Blaakén
Blankén de Euro_
Volgens
pifche kleur. De vrouwen
vromven zijn er fchoon,
Cchoon, en
cn breijen
breUen koufen
konfen van het
pifchekleur.
katoen, hetgeen hier geteeld wordt: ook verbouwt men er een weinig
indigo, aloë en levensmiddelen. Er loopt eene bank .33
3311ur
uur ver Zuidw.
van dit eiland, welke 2 uur breed is, en ttlsfchen
tusfchen de 7 en 10 vademen waters heeft.
hunr Zuidelijk
ZlIidelUk uiteinde
uiteindc vindt men dves,
Aves, of het
beeft. Aan haar
JTogel-ei!and,
J7ogel-eiland, eene hooge rots, op welke zich
Zich vele zeevogels onthouden.
hoofdftad van Gelukkig Arabië, niet verre van
SABA. De oude hoofdfl:ad
de Roode.z~e,
Roode-zee, tegen
tcgell over het Egyptische Ptolemais,
Pto!emais, vooral beroemd
·{!oor
,(!oor haren handel in wierook, balfem en reukwerken, waarom de
oude dichters dikwijls van Sabac'isch
Sabae'isch reukwerk fpraken, om daardoor
des zelfs voortreftèlijkheid
voortreffelijkheid aan te duiden •
.deszelfs
SAl313A TH, Rustdag was bij de Hebreeuwen
Ilehreeuwen,, en is ook nog bij
.SABI3A
Zaturdag, of zevende
zevendj! dag del'
der weke, op
(je
óe tegenwoordige Joden, de Zamrdag,
welke zij, volgens de lVIozaïfche
Mozaïfche infl:elling,
illiteIlillg, rusten moeten van allen
arbeid,
~rbeid, en zich aan de vereering van God toewijden. Zij
Z~j 'Norden
>vorden hierin
gevolgd door de fekte der Sabbathianen.
Sabbathianen, Daar de Joden zich op de!l
Sabbath
Sahbath niet ver van de plaats van hun verblijf, omtrent!
omtrent ~ uur, ver.
wijderen
nocmde men dezen afi1:and
af1l:and eene Sabbaths-reize.
wiJderen mogten, zoo noemde
SABEL, (DE) of het Sabeldier,
Sabetdier, (Mttste!a
(Mustcla Zibe!lina)
Zibe!!ina) behoort
tot het geilacht
geDacht van den 'Wezel,
Wezel, en bewoont de digte en eenzame
bosfchen van het Noorder-werelddeel, inzonderheid Siberië; nestelt
iIJ
in holle boomcn,
boomen , of onder derzelver wortels in den grond; is zeer
zeel.'
vlug, en fjJfingt
vlug.
[pringt van den
dcn eenen
ecnen tak op den anderen met veel
vee! vaardig·.
vaardig.
heid; flaapt bij dag, maar gaat bij nacht op zijn' prooi uit, welke
in kleine zogende dieren en vogels beHaat;
beflant; doch hij eet ook vruchten,
wanneer het jaarfaizocll
jaarfaizoen die oplevert. LIet
Het wijfje werpt van z2 tot
6 jongen. De kleur
kle'.1r derdel' Sabels
S:lbels is zw8ft-grijs~
zw~rt-grijs1 bleek-rood, bruin
of
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of zw~rt; doch worden die vellen het meest geacht, welke donker
zwart-bruin, dik behaard en glanzig zijn. De Sabeldieren zijn niet
alleen ten aanzien van kleur, maar ook met opzigt van de deugd hunner
vellen, naar de ver[chillende
verfchilIende {heken,
flreken, waal'
waur zij zich ophouden, Oll_
on.
het groot gebergte af, hetwelk RusRus_
dcrfcheiden. Die. welke van bet
tand van Siberië [cheidt,
fcheidt, tot aan de rivier Oby gevangen worden,
land
zijn de ilechtfle.
ilechtae. Hoe
Hoc lueer
Iheer de landfchappen
lundfchappen naar het Oosten liggen,
zoo veel te fchooner zijn deze dieren; doch de fChoonne en talrijk.
fte vindt men :Jan
2an den vloed Lena, in het Iandfchap
landfchap .Jaklltskoy.
De eigenlUke Sabelvangst duurt van Slagt- tot Sprokkelm. Men
vangt ze met fhikken, of fchiet ze dood; doch ook wel met Hompe
pijlen, om het vel niet te befchadigen. Gewoonlijk vereenigt zich
tot deze vangst een gezelfchap van loof 12 man,
m3n, die zich eenel!
eellen
aanvoerder kiezen, aan wien zij gehoorzamen, en alle Sabels, die zij
verdeelcn. Zij bouwen tot hun oogmerk aan
vangen, Ollder zich verdeelen.
eene gefchikte plaats eene hut, voorzien zich, voor eenen geruimen
gernimcn
tijd, van den noodigclI
noodigcn leefcogt,
leeftogt, en zetten dan hunne fhikken uit)
Hit)
waarin zich de Sabel vangt. De Tartaren leggen zich, bijzonder,
allerlci wU
wij ze te vervolgen.
op deze jagt toe, en weten de Sabels op allerlei
niet weet te redden, kloutert
ldoutert het in eenen
'Wanneer het dier zich !JiN
1100gen boom: de Tortarcl)
Tartaren flellen
Heken dien in brand, en wanneer de Sa~
bel naar beneden fpringt, vangt hij zich in de in het rond gerpannen
gerpallnen
netten, en wordt dood geilagen. De Sabels zijn
zUn eigenlijk een inko.
lI1ko.
V:1n de kroon, wellce derzelver
dcrzelver nngst alleen aan die
die· inwoners
inwoncrs
men van
yan
van Siberië heeft overgelaten, die daarmede
daarmcde een gedeelte van bUl1~
hun~
ne [chatting
fchatting betalen moeten. Er worden. echter, tegenwoordig min,
der Sabels aan de kroon geleverd, dan voorheen; want eensdeels
zijn zij, omdat men er te veel heeft weggevangen
weggev:lngen,, in getal over het
geheel afgenomen, en ten anderen zijn de Tortarm
Tartarm wijzer geworden; verkoopen de gevangene Sabels aan fluikhandelaars voor eenen
boogeren prijs, en betalen hU!Jne
hunne [chatting
fchatting in andere dierenvellen,
of ook wel in baar geld. In vroegerelI
vroegerclI tUd,
tijd, toen men dit peltwerk
pelt\verk
nog zoo bragt, als het gevangen werd, kwamen cr
er dikwijls Sabels,
v~n
van hooge waarde bij de keizerlijke
keizerlUke ontvangers. De geleverde vel.
len werden met een zegel gemerkt, en !laur
!laar Petersbttrg gezonden;
doch, in weerwil van 's keizers bevel, 0111 ze ollen
al/en te leveren, wernaar.
den er zeer vele heimelijk verkocht. De prijs der vellen is, naarderze1vel· deugd z~er
zeer ver[chillend:
verfchilIend : ook hunne grootte,
mate van derzelver
meerdere of mindere dikte van haar en eenen zekeren glans, dien
de oude, verlegene verliezen, komen hierhij in aanmerking. Voor de
goede vellen wordt voor het Huk tusrchen de 5 en 10 roebels
roebel~ bebe.
taald. Men heeft ook witte en grijze Sabels, voorts
vOOrts kastanjebruine
met een' gomglans, en zwarte met een' zilverglans. De witte zijn
zeer zeldzaam, en worden uit diéóH
dien hoofde duur verkocht; voor de
kastanjebruine betaalt men voor het nuk van 20 tot 40 rocbels.
SABELLlUS, een Christen-Ieemar
Christen-Ieeraar te Ptololl1ais,
Ptolomais, die eClI ;;.:bog.:bo.
P 2
r;,:U
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ren
feD .dfrikarln
Afrikaan was,
was. en om!1reeks
omflreeks het jaar 250 leefde,
leefde. verdient a!'3
als
ll:ichter
Christelijl(e kerk onze
ol1ze opmerking,
fliclJter van cenen
eenen aanhang in de Christelijk'e
,Le,
die, van het leer!1uk
Ieerflnk der Drieëenheid, zoo als het naderhand in de
ZOOI1 en
el1 den Heiligen
kerk geleerd werd, daarin afweek, dat men den Zoon
Geest niet als bijzondere perfonen der Godheid, maar alleen als vero/Jmbaringen of vertoonil1gm
vertoonilJgen van kracht van den eenigen
fchillende ojJCllb.'lringen
fchillellde
God, befchouwde.
befchonwde. Naar hunne denkwijze vertoonde zich de Drie.
ë enheid f1echts
ëenheid
ilechts als eene drievoudige wijze van werking, als eene
driei:rlei
drieërlei betrekking van God tot de wereld. Hetgeen de EvangeJOH,\NNES het Woord (Logos), en de Christelijke kerk den Zoon
list JOHM'INES
van God noemt, vergeleek SABELLIUS bij eene firaal,
il:raal, die de zon uituit.
zendt, om te verlichten
veriichten en te verwarmen, en is derhalve van ooroor.
deel, dat deze Logos, of !1raal
firaal der oorfpronkelijke Goddelijke kracht, al.
leen
letn in en door den mensch JEZUS werkzaam geweest zij, om het
werk der verlosfing te volbrengen; maar in geenen deele een van
verièhillel1d be!1aan
beflaall ,
het leven van den eenigen God afgezonderd of verfchillend
of wezen, hebbe uitgemaakt. De Sabellianen
SaheilialJen werden inde
in de 4de
eeuw door de Orthodoxe kerk onderdrukt; doch hun
hUil gevoelen vond
altijd voorlhnders;
voor!1nnders; en nog tegenwoordig flraalt
Ilraalt het in de verklarinverklarin~
gen van nieuwere
niemnre godgeleerden door, die, offchoon
ofîchoon de kerkelijke leer
aangaande de Dricëenheid
Drieëenheid pogende il:aandc
flaande te houden, haar echter
voor het ver!1and
ver{1:and meer bevattelijk en aannemelijk trachten te maken.
SABEÏSlVlUS. (Uit het Grieksch Zaba, I-leer,
SABEÏSMUS.
Heer, waarvan Zebaoth,
Heer van het IIemelfche heerleger). Zoo noemt men die godsdienstige
godsdienstige!
fekte, welke de hemelCche
hemelfche ligchamen,
Iigchamen, inzonderheid de zün
zon en maan,
waarneming
eming van den veel vermogenden invloed
als goden vereert. De waarn
der il:errel1
fierren op de jaarlijkfche veranderingen in de Natuur, en op het
daarmede verbonden welzijn der menfchen,
menfchell, bragt
brugt het denkbeeld hunner
fierren, waarin fOnlf0111goddelijkheid voort; terwijl de betrekking tot de !1erren,
mi
mige
ge dieren en planten, gelijk de in hen werkende Natuur-krachten
over h\:t
h~t algemeen, of door bepaalde afhankelijkheid 11aan,
[taan, of door
zinnebeeldige verklaring gebragt
geb ragt kUl1nen
kunnen worden, ook deze in den
kring der verCchijnîels
verfchijnfels voerde, waarin het Sabeïsmus eene goddelijke
Het gronddenkheeld van
kracht en voorwerpen van vereering erkent. Her
befchouwing der geaachts.
geilachts.
voortbrengen, ontvangen en baren, uit de berchouwing
betrekking onder de levende [chepfelen
rchepCelen voortgevloeid, in de lndi.
Indiche mythen het 11eerfchende,
heerCchende, en in de zinnelijke denkwijze der eer~
eer.
fte wereld, de plaats van het begrip van oorzaak en werking ver!te
langende, werd langs den hislorifcüen
historifchen weg met het godsdien!1ig
gödsdiellfUg in.
in~
.ligt
zigt van het SabefSlnus
Sabeïsmus verCmolren,
verfmo!ten, waardoor dit de rigting en vorm
Voof-/lzia·
verkreeg, waarin het
her zich iinn de goden-gefchiedenis der Voor-Az/a·
tifche
tijèlze volken verrooat;
vertoOill; want Egypte,
EgyjJte, Arabië, en inzonderheid die
landen, welke ten Oosten aan den Eup!zraat
Euphraat en Tiger,
Tiger ,t.en
ten W.esten
Westen
:lan
aan de lvJiddellandfche
lr1idde!!andfclze zee, en ten Oosten aan de .zwarte-zee grell.
gren.
zen, waren, volgens
volgcils de ons bekende mythologiCche
mythologifche .overleveringen,
overleveringen,
let
L~ê g::bi:::d,
g(;~)i:::d, waarin 11:;t
h::t Sabe'iwill1,
Sabeï1l11U" vó6r
vóór Onze
onze Christelijke tijdreke-

ning,
ning-,
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ning, heerschte; en zelfs de lJehreeuwCtJ,
lJehreeuwetJ, die tot de kennis van den
dcn
CCl1C l1erke
l1erkc l1eiging
neiging voor
cenigen waren God werden opgeleid, hadden eene
godsvereering van het Sabe'iwms
Sabeïwms Ollt011tden Natuurdienst, waarin de godsvcrecring
nardc. IIERODOTUS befchrijft ons deze
narde.
dcze godsdien!1ige
godsdicnf1:igc vercering
\"ercering als een
louter fpel met de fcheppende
fcheppcnde en onderhoudende krachten der Natuur,
hetgeen de verbeeldingskracht moet opwekken, en alle zinnen en zin.
nelijke driften in beweging houden. Wie de gefchiedenis
gefcbiedenis der Chaldcërs,
Chatdeërs,
Asjiriërs, Syriërs en der volken van Klein-Azië kent, zal het
hct oor_
prophetcn van het O. Testament
deel niet te hard vinden, hetgeen de propheten
uitfpreken. wanneer zij de godsvereering dezcr
heidencn ccnc
dezer heidenen
eene hoewoeste, zich zelve ondcrmijncndc,
ondermijnende. zinnclijke
zinnelijke
noemden, die de woestc,
rerij noemden.
begeerte ten grondllag
grondOag had.
SAnIËRS,
SADIËRS, of Zahiërs.
Zahiërs, ook JOHANNEs-Christenen
JOHANNEs-Christcnen genoemd, waren de aanhangers eener godsdienstige fekte, welke zich uit die leerlingen van JOHANNES
JOIIANNE.S dm
den Dooper vormde.
vormde, die niet tot het Christenovergr.an. Zij ont!1ond
ontflond kort voor de oprigting der Chris.
dom wilden overgr,an.
telijke gemeente uit bet
het Jodendom, van welke zij zich aflèheidde,
affcheidde, en
trok van den oever der Jordaan,
Jordaall, die haar heilig was, naar C/msistan
C!msistan in
Perzië, waar zij in de ]J7de
7de en 18de
I8de eeu
eeuw
IV door Christelijke reizigers
omtrent Sc'zuster
Sdustcr (het oude Sufa)
Sufrt) gevonden werd. lIet duister; hetgeen voorheen de gefchiedenis, leer en inrigtingen der Sabiërs bedekte,
ti ek te , is in de vorige eeuw nog weini:.;,
weinL;, door de onderzoekingen onon~
zer Oosterlingen van eenige losfe flukken
fiuld{(~n van hunne
hnnne godsdienf1:ige
~odsdiel1fiige
fchriften, opgehelderd geworden, doch zooveel
zoovcel houdt men thans voor
zeker, dut
dat zU
zij JOIJANNES den Dooper als den fiichter
f1:ichter van hunnen aanhang en voornaam!1en
voornaamfien propheet
prop heet verëercn,
v erG eren , aan eenen eenigcn
eenlgen God en
de zending van eenen godmensch gelooven, dien zij il!tllJr!tJ
ilJmu!rt di C'laic,
Cioi<"
dat is woord (logos) des levens, en zich ze!vcn
zelven naar hem .MalJdeürs
i.l!olJdeiJrs
noemen. Deze godmensc11
godmensc!1 zon
zou van .J1 OIll\i'NES
OllM-;NES gedoopt.
gedoopt, en ];ortcn
korten
aarde zigtbaar, maar in gecnen
geenen deele e~nerl.:i
eenerlci perfool1
perfoon met den
tijd op :\arde
gc\\"cest zijn; verklarende
vcrklan.:nde zij .lEZCS
fiichter van het Christendom ge\\'eest
voor een bloot mensch
mel1sch en cenen
eenen vaJfchen
valfchen lJleifias,
BJejias, alhoewel
alho~\Vel datgeen,
godmensch
eh opgeven,
wat zij van de daden en lotgevallen van hunnen godmens
met
EvangeliCche berigtcn
berigten omtrent CHRISTUS zeer vcl,:
\'eI~ overeeEoverceEmct de Evangelifche
komst heeft, en daaruit [chijnt
fchijnt ontleend te zijn. Men
l\Ten ontdekt in
hunne gevoelens, omtrent
wcreld en
cn
omtrcn t de betrekking van God tot de wereld
de leer der Dacll1olls,
Dacmolls, kcnnelUke
kennelUke 11)orell
fporen van ÎnlTIen.,;fcIs
inmen:;f<:Is uit de leer van
ZOROASTER, en
cn vele o\"erecnkomst
o\'ereenkomst met die
dic der AcollCJ1,
/lcOIlCI1, waardoor het
waarfchijnlijk wordt, dat zich hun leerbegrip eerst gedurende hun
verblij ff in Perzië ontwikkeld heeft. Ten aanzien van hun geloof aan
de Voorzienig-hcid
Voorzieni;;heid en On!1erfelijkheid
Onf1:erfclijkheid komen de SabiiJrs nader aan dat
der Christenen, en
elJ het weinige, hetgeen
het;;een men van hunne godsdien!lige gebruiken en kcrkel
fiige
kerkC'1 ijke
~ike vastfiellingen
vastf1:ellingen weet, doet vermoeden,
vermoedcn,
dat zij door de NestoriaallCche
NestoriaanCche Christenen, met welke zij, onder derzelver patriarchen in Baby/on,
Baby!on, tot 1480
I480 in kerkelijke gemeenfchap
gemeenlèhap leef.
den,
deu, de Gij
bij hen IJllg
nOf!; tegenwuordig
tcgenwoordig plaats hebilcnde
hebbende inrigting van den
dcn
p 3
pries-
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priestcrlbnd onder bisfclJOppcn,
priestCrfbnd
bislcliOppen, het vieren van den zondag
zondng en de
vereering van het kruis overgenomen hebben. lJUll
Ilun voorna:nnae
voorna:lln1te geberigten , dagcl~iks
dagel~jks herbruik is de Doop, dien zij, volgens andere berigtel1,
haalden, en
CIJ in den naam van de logos des levens gefchiedde. Uit
hunne geloofs_fchnften
geloofs_fchnfcen ziet men wel, dat zij niet geheel zonder
hUllne
I~tterkunde zijn; doch heefc
heefr er onder hen veel bijgeloof plaats,
lC'tterkundc
waarvan zich de priesters, ter handhaving hUllnes
hunnes gezags, bij den
lagen fl:and
fiand bedienen. De pogingen der Pauren,
Paufen, 0111
om hen aan zich
te onderwerpen, zijn van geen gevolg geweest. Zij verachten de
Tt/dm
Turkm en hunnen godsdienst over het algemeen, en niet minder de
leer der R. Katholijken. Van de Mahomethal1en, waaronder zij leven,
zonder zich met hun te vcmcngen,
vemengen , onderfcheiden
onderrcheiden zij zich door eene
zachtere, meer met het Christendom overeenkomende, levenswijze.
SA!3IjNEN. Eertijds een oude volksfl:am
volks aam in Italië, waarfchijnlijk
SAf3J]NEN.
:zffiammende
:zf1l:ammende van de Au[oniërs.
Attfoniërs. Zij waren een zeer talrijk volk, dat
vele volkplantingen
volkplantitJgcll aangelegd had; in de bergachtige fireken van hun
land, de /lppenijue/l,
/lppeniinetl, voornamelijk als herders, van de veeteelt leef.
den, en welks oude braafheid, gastvrijheid en eenvoudigheid van ze,
ze·
den door HORATIUS
HORATlUS geroemd worden. Hun land werd tcn
ten Westen door
Tibcr van Etrllrië;
Etmrië; ten
teil Zuiden door de Anio van Latium; ten
den Tiber
Noorden door de Nar van Umbrië gefchciden;
gercheiden; terwijl de Sabijnfche
Sabijnrche
kolonien der VestilJen
VestilJeJt en llfal'rccillcn
Jlidl'1'ccinen het van de zee afzonderden. Het
kolol1icn
bevatte dus, grootendeels , bergachtige landf1:reken
land bev1tte
landareken van de Appe.
/lppe.
?Iijnen;
l1ijnm; het was vruchtbaar en rijk aan uitmuntend
uitmuntendee weilanden, en
bragt olie, ooft en wijn VOOrt: ook ':ond men er goede eikenbast. De
Sabijnen waren reeds ten tijde, dat de Romeinfche magt gevestigd
werd, een gezeten el1
en befchaafd volk, gelijk zij dan ook met die
eerl1e
eerf1:e ruwe fiichters
/lichters niet
nict wilden te doen hebben, tot dat de bekende
Sûbijn(c/le
SiJbijn/chc Ill(JOgdCiZI'OO[,
maagdclli'oOf, en de daamit
daaruit gevolgde oorlog met de Romeinen den gTOnd
gTond leiden tot eene verbroedering, welke den gunf1:igl1:en
gunaigaen
invloed OD den nieuwen
niel1\ven fl:aat
aaat tcn
ten gevolge gehad heeft. (Zie ROME).
SABITrIA. Eene
SAIHTfIA.
Ecne Egyptifche maat, van 4~ Antwerpfche
Amwerplèhe fioop.
noop.
SACHINI. (ANTONL\ MARIA GASPARO) Een, met roem, bekend
SACfJlNf.
ltliliaanscl!
Italiaansch componist, die in 1735 geboren werd, en te Pm'ifs
Pat'iiS
in 1786 fiierf.
merr. In zijne
zijnc jeugd fl:udeerde
l1udeerde hij verfcheidelle
verfcheidene jaren
onder den
dcn beroemden DURANTE.
DUR ANTE , te
tC gelijk met PICCINI, TRAETTA
en GUGLIELl\JI, en begon zich vervolgens door zijne eigen wer.
wermaken. Sedert
ken bekend te 1TI3ken.
Sederc 1762 was hij,
hij , gedurende 7 of 8 jaar
intnsfchen de fchoonf1:e
fchoonl1e fiedell
fl:eden
bij het tooneel te Rome; bezocht intllsfchen
van ltaliil,
Ita/iJ, en werd in 1769, tot
tOt opvolger van GALtiPPI,
GALUPPI, naar VeVc11etië,
,utië, tot het befl:nUf
beauur Ospodabetto, beroepen. Behalve zijne opl1:elopaelJen voor kerkmuzijk, welken hij hier uitgaf, vormde hij verfcheide.
verrcheide.
ne uitmuntende zangeresfen , waaronder DI GADRlëLl.l,
GABRIëLLl , CONTI, PAS.
QUALI en anderen. Toen hij door zijne werken in EngdalUJ
Er/geland bekend
Londen als componist te bezitten;
bezittcn; doch,
werd, wenschte
wenSchtil men hem te LOlldw
voor dat hij aan dit aanzoek voldeed, bezoch,
bezochL hij Duitschland; reis·
reisde
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de over StIltgard
Stiltgard en 11l1ll1ehen,
l1flmchm, waar h~j
hij de grootfle goedkeuring ve."
veilIlo/land, te Londel/.
Hier ficlde
fielde hij
].olldm. IIier
wierf, en kwam in 1771, over lIoll(lI1d,
voor den Italiaanîchen
îchotlwbnrg de mm;ijk
Italiaanfchen [ChOllWburg
muzijk voor onderîcheidene
onderCcheideneuitmulltende,, Iyrifche Treurfpelen, als: de 1I1o/Jtez:tll1a,
Perfcus.
JlloutezZ!1l1a, Pcrfcus,
uitmumende
de Cid en anderen; doch zijne verkwistende uitgaven aan de vrouwen".
vrouwen~
hoe voordeelig ook anders zijn toe!land
toefrand ware, noodzaakten hem, om,
met achterlating van fchulden, het land te verlaten. IJij
Ilij ging naaI'
naai"
Parijs, waar hem het befl:uur
Pariis,
befruur van de opera werd opgedragen, en
hU
bij de muzijk
ml1zijk voor Renaud in 1782 uitgaf, welke door tHe
die van
Chi11lcne
Dardamls gcvol;;d werd. Daar SAcm;':1
Chimcne en DarrlallUS
St.cm;>:l in eenen
cenen tijd
Ft"alifèhen, door GLUCK en PICCINI,
vreemdeoptrad, waarin de Frallfchen,
PJCCJNJ, aan vreemde
muzijk waren gewoon geworden, zoo verwekte hij in het eerst niet
die geestdrift, die men mogt verwachten; en zelfs werden zijne eerfre'
ecrUe'
rOort van ollverfchilligheid
ontvcngen. loodallig
Zoodanig
fiukken lll~t
met eene
eelle foort
onverfchilligheid ontv::ngen.
was niet het geval met zijne Oedipc
fink in alle opzig.
OediJ!e a Co/anc,
CoJone, welk !lnk
opzighij het ten toolJecle
ten zeer vele goedkcuring
goedkeuring verwierf. Voor dat hU
toOlleele
konde brengen, had hij met C:lngelooflijke
ollgeloof1ijke zwarigheden te worfre.
worltcbeD oot , om Parijs te verlaten, en naar Enge/mul
len, zoodat hij belloot,
SACHlNf
terug te keeren; doch zijn dood verhinderde dit zijn plan: SACHINl
Pr:rijs in Wijnm. 1786. Zijn zangfpel /lrvjre,
/lrYjrc, hetgeen hij
ftierf te Parijs
mllzij kalen vriend REI}
REI]
onvoltooid achter liet, werd door zijnen lnllzijkalen
zang!ll1kken. IIij
Hij vernaar genoegen voltooid. 1\1en
Men telt van hem 50 zangfrllkken.
gezang en declamatie, deze zoo
flond de rnocijclijke
moeijclijke kunst, om gezant;
Rond
gewigtige en bijna
bijlla tegenrrrijdige
tegenf1rijdige eigenfchappen, met elkander te ver.
vereenigen. Zijne harmonie is zuiver en vol, en hij munt uit in den frijl
nijl
van het godsdienstig gezang. Zijn borstbeè!
borstbeclcl van marmer wcrd
werd in het
n::ast de geden
Gedenkzuil
Rl\F,\(=L,
pantheon te Rome, lJ::ast
kznil van RAF
.\ liL , geplaatst.
SACIUSTY. Zoo noemt men in èe Roomfche
Roomlèhe kerk een vertrek
vertrek,~
SACRISTY.
benemd ter bewaring der heilige boeken, vaten enz., alsals.
bijzonderlijk bel1cmd
vmigten van kerkelijmede tot het verblijf der geestelijken, en het ymigten
openlijk mogen gefchieden. Saeris:.
Soct"ist.
ke handelingen, die niet openlUk
Domltichten diegene
(:iegene dcr
d~r jonge gee~telijken,
gee>:clijken ~
is bij de Katholijke Domfrichten
die den neutel
lleutcl der Sacristy
Sr.cristy heefr,
heef<, en voor hetgeen zich in dezelve
bevindt, moet zorg (;ragen.
t;ragc11.
nuam van het oude heilige boek der Perzen, hetwelk
SADDER is de naam
TllO~I:\S HYDE
!JYDr:: on3
0113 in Europa heeft
beeft (!oen
(:oen kennen, en ver·
vcr·
de geleerde Tno:\I:\s
hevcne denkbeelden CIJ
en uitmuntende voorfchrifi:en
voorCchriCten V:lll
vnn zcdekundc
z;;dekunde bevathevene
Cl\Jt:SLAD!:-\) Een beroemd Perzisch dichter en wijsgeer
SA DI. Cl\h:SLAJ)I~)
cler I3de
13de eeuw. Ilij
Hij werd te SchirflS
Schiras geboren, cn
en aan
aun het hof van
der
AnlJBEKIR op~evocd;
opgevoed; doch moest, daar de Turkm
Turken zijn vaderland ver·
verABUBEKIR
meesterden, hetzelye
hctzel\'c verlaten, cn
ell bijna 40 jaar in vreemde landen
Tripoli in flavcrnij , lJit
llit welke hij ein"
einIIij geraakte te TriPoli
rondzwerven. lIij
delijk,
na het ondergaan v~n vele harde behandelingen, door eenen
delijk , 11a
PcrzCil fchatten
1èhatten hem zeer
maarfchnlk van A!eNO verlQst werd. De Perzen
maarCcI1:tlk
lHlofde zUner
zijner gulden fpreuken,
ij1reuken, die zij als cellen [cha~
[chac
hoog, voorai uit ht)ofde
wr.r<! lcvenswij.hdu
lcvemwij:;l1('id be[chollwen,
bc[ci1onwcn, en
ell zijnen bevnlligen,
bevalligen , on~eongevan wnre
p 4
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meen fierlijken , doch tevens
tevcns eenvoudigen fehrijftrant. Wij bezitten
gedidten in de Arabi.
Arabi~
Syri[clte gedic/~ten
van hem: I. Eene verzameling van Syrjfchc
Perzifehe taal, befiaande uit minnezangen, en opwckkingen
opwekkingen tot
fehe en Perzifche
ernfiige befchouwingen. 2. Een
een edellevensgenot , vermengd met ernftige
zedekundig werk in proza en verzen, getiteld;: Culistan
Gulistan (Roozenhof)
in 8 boeken; handelende over den geest en de zeden der koningen en
der Derwifehen,
Derwifchen, over de rust en het genoegen der weltevredenheid ,
het nut der fiilzwijgenheid, de liefde en jeugd, zwakheid en ouderdom.
de opvoeding der kinderen, goede zeden, en de kunst, om met men.
fehen te verkeeren. 3. Bostan (Boomgaard), in verzen, bevattende
eene
ecne verzameling van gefchiedenisfen, fabelen en zedekundige lesfen.
pendnamelt of Molamaat,
Mo/amaat, mede in verzen, en uit zedefpreuken
En 4. Pendnamelt
SADl zijn te Calcutta in 2 dee.
be{laande.
dee_
bellaande. De gezamenlijke werken van SADI
Jen in groot 40. in het Perzisch verfebenen
Jeu
verfcbenen;; de Culistan
Gulistan is door GENTIUS in die taal en in het Latijn uitgegeven, en de Pendnamen
Pendnameh is in het
TJUS
l>erzisch en Engelseh
Engelsch in de Oost-indien en Engeland afzonderlijk gel'erziseh
drukt geworden; terwijl de Bostcm
Boston en Cu/istan
Gulistan in verfcheidene
verfcheidelle talen,
OLEARlUS,, zijn overgezet.
onder anderen in het Hoogduitsch door OLEARlUS
SADUCEEN. Waren eene van de 4 hoofdfekten der Joden, waarvan
Rabbi, die omtrent 200 jaar voor onze tijdrekening leef.
SADOC, een Rabbi.
de, de lUchter
Ilichter was. De leer zijns meesters ANTIGONES, "dat men de
" den
deugd
gd om haar zelf wil, zonder eenig opzigt op belooning, moest
uitoefenen," bragt hem tot het denkbeeld, dat er in een ander leven
» uitOefenen,"
belooning noch firaf plaats had. Zijne aanhangers loochenden derhalve
opfiandin;; en de onfiel'felijkheid der ziel, en geloofden aan EngeEnge.
de opfl:andin;;
len noch geesten; doch waren zeer flreng
fl:reng van zeden, weshalve onze Za.
ligmaker, in weerwil zijner befchllldiging,
befchuldiging, dat zij de fchrifcen
rchrifcen niet
vcrflonden,
vcraondcn, hen wegens hUll
hun zedelijk gedrag nooit berispte. Ook geraak.
ten zij tot de hoogae
hoogfle waardigheden, en bekleedden zelfs het Hooge.
Hooge~
KaraÏletl.
priester-ambt. Nog tegenwoordig befiaat
befl:aat deze fekte onder de Kara'itm.
Eell fieen,
aeen, die, offchooll
offchoon hij onder de edele geteld
SAFFIER. Eel!
wordt, tot
thoongeilacht behoort. Zijne kleur is blaauw
blaanw in velerlei
tOt het thoougellachr
afdalingen tot in het witte, velen vallen zelfs in het wijngeele, en
afdaliugen
fiukken, die blaauw en geel te gelijk zijn.
onder dezen vindt men !lukken,
doch
De heldere Saffieren noemt men Lux-Saffieren, of vrouwelijke, doeh
meesce zijn half doorfchijnende.
doorfchijnende, vele
,!e donkeren mannelijke. De meeste
echter eenigzins dof. Deze fieen overtreft alle overige van 11et
het thoon.
thoon"cOacht in hardheid, en behoeft zelfs onder de edele gefieenten,
gefieemen, ten
ge!1acht
dt!n diamant en robijn niet te wijken. Zijne kristalkristal·
dezen aanzien, voor den
tiratie is eene
cene zesz~idige enkelde of ook wel dubbelde piramide, en zijn
lifatie
~amelll1:el gedeeltelijk even middelpuntig (concentrisch), weshalve hij,
.lamcnllel
hij.
wanneer de punt fiomp genepen wordt, bij een regt daarop vallend
Hcht, eenc
eene bewegelijk zesfiralige
Heht,
zes!lralige fier vertoont, en hierom ook Ster.
S1ffier genoemd wordt. In het vuur verliest deze fieen zijne klenr;
S.lfJier
en van deze eigenl'chap
eigenfchap bedient men zich wel eens, 0111 hem, gebrand en genepen, voor
VOllr eenen
brill1d
et:ll~n diamant te doen doorgaan. Volgens
KLAPROTH bellaat het gehalte van deu Saffier uit 981 dcelen thoon~aar.
thoon~a<lr.
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de, I1 deel ijzer kalk en }~ deel kalkaarde. Men vindt denzelven in het
kwarts en het zand der rivieren. De Oosterfche Saffieren, welke inzonderheid Cei/on oplevert, zijn de kostbaarl1:e
kostbaarile en duurfie, en hebben
de Perziaallfche
meest de kleur van Berlijnsch blaauw of van fmalte; dePerziaanfche
zijn niet van zoo veel waarde; doch beter dan de Europefche, welke
in Frankrijk, Bohemen, Silezië, Sakfe en H011garije
Hongarije gevonden worden.
SAFFRAAN. Eene eenjarige verfplant (Carthamus tinctorius L.),
flechts uit eenen enkelden l1:engel
ilengel befraande,
beilaande, waarop eene foort van
distel groeit, die zich eindelijk opent,
opem, en welker bloefems tweederlei
verffiof, reode
verfllof,
roode en geele, bevatten. Zij is uit Egypte afkomstig, en
wordt in Duitschland, inzonderheid in Thuringen
Thuringen,, bij Elfurt en
Langenfa/za,
Langenfalza, veel gebouwd. De bloemen worden, zoodra zij beginTurk·
nen te verwelken, geplukt, en in de fchaduw gedroogd. De Turkfche of Oosterfche Saffraan, welke uit den Levant, over Livorno en
Marfeille, in balen tot ons gebragt
gehragt wordt, is de beste, frisch en
fchoon, minder geel en donkerder van kleur dan de Duit!èhe,
DuitCche, die
vuurrood is, geele punten heeft, en in zakken wordt verzonden.
SAGALl:'J.
GALIN. Dit eiland, tot het Oostelijk Tartar;-;
TartarJ ,; hehoorende,
SA
wordt door de Mantchous,
Mantehous , Sacha/in
Sachalin of Saga/in,
Sagalil1, door de iIiboorlininboorlingen Karafta
Karafta en Sandan genoemd. L.\
L,\ PEYROUSE noemde het Tschokfl,
TschokN,
doch dit is de naam van het Z. gedeelte. Het werd het eerst door
de neder!. zeereizigers DE VRIES en SKHAAP bekend gemaakt. Hetzelve reikt van 46 tot 550 breedte. Deszelfs Westzijde werd door LA
LA
PEYROUSE opgenomen,
opgenomen. die het befchrijfc
befchrijft als omtrent
omtrenc het midden hoog
en Zuidw. vlak van grond, waardoor het voor bebouwing vatbaar
[chijm;
fchijm; ten minrte
minfte is de plantengroei er fierk,
fl:erk, en groeijen er de eiken-, dennen- berken- en wilgenboomen zeer weelderig. De lagere
gronden zijn er met rozen, angelica's.
angelica's, farona's
far011a's enz. bedekt. KRUZENSTERN zag er bebouwde velden, beeren, otters, vossen, rendieren
en honden. De zee bevat veel visch, en in de rivieren vindt men
cn
zalm en forellen. Men vindt er onder de bergen de hooge Piek, Spanberg
herg en vele kapen en baaijen. Ten W. is eene kleine Japanfche volkplanting; de oorspronkelijke bewoners zijn van hetzelfde geOacht als
de /linos
Ainos van .Tesfo,
.Tes[o. en vinden hun
hnn onderhoud
onderhond in de jagt en visfcherij ;
.lapallezen hier komen handel drijven, doch waarschijnlijk
terwijl de .Tapanezen
niet verder dan tot 33n
aan de baai /lnewa,
Anewa, waar zij
z~i een fort hebben. SA
SAGE.
GE. (ALAlN
(ALAIN REUÉ LE) Een beroemd Fransch roman- en
blij[peldichter,
blijfpeldichter , te Ruis in Bretagne geboren. Hij begaf zich reeds
PariJs, en zijn eeril:e
eerl1e werk, waardoor hij zich bekend
vroeg naar Parijs,
maakte, was eene vrije overzetting van de Griekrche
Griekfche brieven vall
van
ARISTAENETUS. Zijne kunde van de Spaan[che
Spaanfche taal- en letterkunde bever[cheidene Spaanfche verhalen
zigde hij tot eene vrije bearbeiding van verl"cheidene
en roman
zen , of wel om Spaanfche zeden en plaatrelijke
plantCelijke oml1andighe_
omil:andighe_
romanzen
den in zijne werken te vlechten. Zijn
lijn ecrll:c
ccril:e roman van dezen aard
was GUZlllt71t
GUZIll{JII rf'/l!farrJche;
d'Alfrtrache; doch hij verhief zich in eencn
cenen hoogeren
hoogereIl
CchrijCtrunt
rchrijrtram in den Bm'hefier
Bflchetier de Salamantjuc,
Salamtll1tjue, en naderhand, en wel
bijzonder, in de A
Avorltlil"(!S
vonnll'~s van GiL
GIL 13Li\S m;
DE. SANTILAl'iE
SANTILAl.'>r:: J waardoor
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hij in geheel Europa bekend werd. Zijne zeden- en ]tarakterfchetfen·
ltarakterfchetfen·
zondige hij fomtijds
fomrijds tegen
zijn altijd levendig en onderhoudend; doch zondigt
de regels van zedekunde. Aan her
het laatstgenoemde werk is LE SAGE
zijn grootfl:e
groot1l:e roem verfchuldigd, alhoewel ook zijn Diabie
Dichle boiteux,
hoiteux,
eene zamenbangende reeks van karakters en gefchiedenisfen, uit
hoofde van zijnen aangenamen • afwisfelenden inhoud. veel is gelezen
avantures de Don Quichntgeworden. VoortS fchreef hij : Nouvelles tJvantures
te; Estavonille,
Estavanille, ou Ie Garcon de bonne humeur, en vertaalde BOJARBOJ.ARDO'S 01"londo
01"lando Innamo1·ato.
fnnamot'alo. LE SAGE was gehuwd, en had verrcheiverCcheir747. Zijne fchriften,
dene kinderen, en fiierf
fl:ierf te Bologne in het jaar f747.
inzonderheid zijn GIL BLAS, onderfcheiden zich door eellen gemakkelijken. zuiveren en fmaakvollen fchrijftrant; terwijl hij zelf een zachtaardig karakcer bezat, en zeer onderhoudend in gezelfchap was.
SAGO-PALM, of Sagoboom , groeit op de lVJoluk[che
lVJolukfche eilanden, in
China, Japan en andere provincien van Azië, in moerasuge
moerasfige gronden.
De hoogte van dezen boom bereikt van de 30 tot 50 voet; de omtrek
bladfl:elen, van onder met fcherpe dorens, en van boven
is 6 voet; de bladll:elen,
lUet fmalle blaadjes bezet, zijn omtrent 20
2.0 voet. Volgens fommigen
fl:erfc dan. Het hout van
draagt de Sagoboom eenmaal vruchten, en 1l:erft
fl:am is flechts
fiechrs ruim een duim dik, en het overige van denzelven
den 1l:am
bevat een.
een, met vele vezelen doorweven, week merg. Wanneer de
boom tot zijne behoorlijke dikte is uitgegroeid, wordt hij omgehakt,
in 5 of 6 !lukken
l1ukken gefileden,
geiheden, en het merg er uit genomen. Uit het houthom/lam maakt men dan eene fooft
foort van trog.
achtig gedeelte van den ilam
waarin men het merg doet, daarop water giet, en dit mengfel
mengCel zoo
lang wr~ift en flaat, tot zich de vezelen afCcheiden,
affcheiden, en het zuiver
meel naar beneden zinkt. Hierop giet men het water af; doet het
grondzetCel in korven, of zeefvormige vaten; verdunt het andermaal
grondzetfel
met water, en doorkneedt het, waardoor het fijnlle
fijnIIe meel in daaronder gell:elde
gefl:elde vaten loopt en het grovere in de korven terug blijft.
afloopen, wanneer men
Van dit fijne meel laat men het water weder afloapen,
het droogt, en het vervolgens als ons korenmeel gebruikt wordt: of
men maakt het tot korrels,
korrels. zoo als de Sago het meest in Europa
wordt ingevoerd.
ingevoerd, omdat die duurzamer dan het meel zijn. Hiertoe
]:lat
fl:ijf
l:lat men het meel alleen zoo ver droogen, dat het behoorlijk 1l:ijf
is, om zich tusfchen
tllsfchen de handen te laten wrijven, wanneer de korrels gedroogd, door zeven van het meeIO:of
meel1l:of gezuiverd, en naar hunhun.
ne grootte uitgezocht worden. De fijnfl:e
fijn1l:e en blank!1e noemt men
bloem van Sago.
Men kan op eenen akker van 43,500 vierkame
vierkante voeten 4350 Sagomin1l:e 300 pond meel op,
boomen planten.
planten, en ieder boom levert ten minfl:e
hetgeen om deszelfs voedende en ver!lerkende
verl1erkende kracht zeer hoog ge.
fchat, en door de geneesheeren dikwijls aan zwakke menrchen
menrden voorgeCchreven wordt. In lndiën bakt men van het Sago-meel brood, en
gefchreven
uirgcholden !lam
1l:am des booms tot troggen enz.; de
gebruikt m'en den uirgeholden
punten der bladfl:elcn
bladfl:clen worden als moes gegeten,
gegeten 1 en van de jongt!
knop-
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alle fchepcn brengen de
knop'pen der bladen fpint men garen. Bijna aUe
vcrfcheidcllc
Sago uit de Oost-Indien naar EurojJa, waar jaarlijks vcrfchcidcllC
100,000 pondcn
pongcn worden ingevoerd.
SAGRES. Een dorp en fort, 44 mijlen ten Oosten van de Kaap
St. Pil1cent,
f/incent, op eene landtong
landrong tusfchen twee inhammen, die beide
cenen goeden ankergrond hebben, en, naar dat de wind is, beurtelings
luwte oplevercn.
opleveren. Deze plaats is in de gefchiedenis eenigzins vermaard,
door dat prins HENDRIK, de groote voorll:ander en bevorderaar der
Portugeefche omdekkings-reizen, als hij aan land was, aldaar zijn
verblij I'f plagt te houden.
frati in
SAGUNTUM of SAGUNTUS. Eertijds eene beroemde flad
Ebt·o, niet verre van de Balearifche zee. Het ge_
ge.
Spallje over den Ebro,
rucht was, dat zij door eene volkplanting
volkplaming uit Zacynthus gefiicht
gell:icht en
vervolgens door andere kolonisten uit Italië vergroot was. Men
vond in haren omtrek uitmuntende leem, die de bewoners tot het
vervaardigen van allerlei aardewerk bezigden, waarin zij eenen aanzien.
lij ken handel dreven. Trouwe bondgenooten van de Romeinen zijnde,
zij nde,
lijken
fiad door HANNIBAL belegerd, en zoo naauw ingeGoten,
werd hunne Had
dat alle hoop op behoud van de hulp der Romeinen afhing; deze
niet opdagende, betloten de Sagunters
SagIJnters hunne fiad in den brand te Hefreken, liever dan of het verbond van trouw te [ehenden
fchenden , of levend
Sagu1ltum verwoest
in 's vijands handen te vallen. En zoo werd Sagzmtum
in het jaar 535 van Ronze.
Rome.
SAIS. Eene !tud
!tad in de Delta van Egypte, eertijds de hoofdplaats
van Neder-Egypte, waar de koningen afwisfelend met TatJis
Tanis en Bubastus hun verblijf hielden. Men vond er eenen beroemden tempel
van lJfincrva.
SAKRAMENT, (Sacramenttlm)
(Sacramentum) bij de Romeil1C11
RomeinelZ de Soldaten-eed»
is eene uitdrukking, die alleen daarom in de Christelijke kerkelijke
eene godsdienstige beteekenis verkregen heeft, omdat zij in de
taal eel1e
Ptt/gata,
Mysterioli , was gef7u/gata, ter vertaling van het Griekfche woord lJlysterion
bezigd geworden. Bij de oude Latijnfche kerkelijke fchrijvers be·
teekent
teckent hierom Sacramentum eene geheimzinnige of zinnebeeldige
doch
eenw begon men dit
ude eeuw
godsdienstige handeling; do
eh eerst in de 12de
woord te bezigen voor die heilige verrigtingen, welke nog heden
bij de Roomfche kerk Sakramenten heeten.
heeten, zonder eenen genoegzamen grond aamewijzen,
aantewijzen, waarom er juist ze"ven
zeven zijn moeten. De
hervormers der 16de eeuw maakten de leer der Sakramemen
Sakramenten tot
tOt een
bewercnde,
de , dat een Sakr~mellt
Sakr~ment
verfehilpullt
verfchilpullt met de Roomfche kerk; beweren
eene plegtigheid moest zijn, door CHRISTUS zelven ingefleid,
ingefreld, waarbij
diegenen, welke een waardig gebruik van haar maakte, door zinnelijke middelen en teekenen , zekere goddelijke genadegaven deelachtig
l1aauw genomen, past alleen op den Doop
werd. Dit denkbeeld, naauw
en het Avondmaal , waarom dan ook zoowel de Wittembergfché
Wittembergfche als
godsdien!1ige hunde·
bande·
Zwitferfche hervormers weigerden, om andere godsdienfiige
S::krnmcmen te doen gelden; doch LUTHER
LUTllER. cu l\TELi\NG~
MELA1'W~
lingcn voor S"kramcnten
'IoN
'ION
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voegden er ook, in het eerst, de boete of abfolutie
nbfolutie bij, welwel_
ke zij, in later tijd.
tijd, ilechts ftilzwijgend, als eene voorbereiding tot
het Avondmaal behielden. De bekende twist onder de hervormers
over de Sakramemen
ll:rekte zich zelfs uit tot de vraag: vf CHRISSakramenten l1rekte
TUS bij het heilig Avondmaal ligc1zamelijk,
ligchamelijk, of geestelijk, tegenwoordig
geweest was, en begon tusfchen LUTHER en KARLSTADT in 1524; en
laatll:en eenparig tegen de ligchalllelijke
daar ZWINGLIUS zich met den laatl1en
tegenwoordigheid verklaarde, zoo duurde dezelve, tusfchen de Zwitft!rfche
ferfche en Wittembergfche hervormers, voort tot in het jaar 1536 ~
wanneer BUCERUS de Wittembergfche COl1cordia~
Concordia, een vergelijk tusfchen
tusrchen
ll:illld bragt. De laatfie
laatlle begon, echter,
de Zwitfers en LUTHER, tot l1ill1d
in 1544 den twist op nieuw, en, op zijn voorbeeld, ging zijne partU daarbij met eene hardheid en twistzucht te werk, welke haar een'
tij
billijke afkeuring op den hals haalde. Deze twist was, zoo als bekend
is, de voorname oorzaak der fcheiding tusfchen de Gereformeerden en
Lutherfchen, en van de harde vervolgingen, welke de aanhangers van
Sakramenten, moesten verduren,
het Zwitferfche gevoelen, omtrent de Sakramel1ten,
lmusfchen is, onder alle deze rampzalige twisten, diedefchroomlijkll:e gevolgen hadden, de Gereformeerde met de Lutherfche kerk het
fte
daarin eens gebleven, dat er ilechts twee Sakramemen
Sakrament en zijn, door ort.
zen Zaligmaker zelvell,
ze!ven, om wijze redenen, ingefl:eld,
ingell:eld, namelijk.
Doop en Avondmaal , en dae
dat deze 'alleen, onder voorwaarde van een
bezitten, om de Goddelijke genade door
waardig genot. de kracht bezitten.
CHRISTUS deelachtig te word~n. Geheel firijdig
fl:rijdig met dit gevoelen
was dat van de kerkvergadering, in 1547 te Trente gehouden, die
Sakramenren bij de Roomfchen vastfl:e1de,
vastll:e1de, en tm
tot gege.
de bekende 7 Sakramenten
loofsartikelen maakte.
maakte, met verdoeming van allen, (voorzeker niet
vredelievend, noch in den geest van het Evangelie) die aan de gena.
de·kracht dezer handelingen, zelfs door het bloote gebruik, twijfelden.
de-kracht
De Griekfc/le kerk fl:emt
fiemt met dit gevoelen der Roomfchen
Roomfchcn meestal overeen. De Socinianen houden
houdende
de Sakramenten voor willekeurige
plegtigheden, zonder bijzondere goddelijke kracht op haar zelve, waartoe geen Christen noodzakelijk verpligt is. De Kwakers Daan tot
een tegelloverger,eld
tegenovergell:eld uiterfl:e over: zij befchouwen de Sakramenten
van het gemoed, welke niets uiterlijks
als inwendige handelingen V:tll
ander. welks verdere ontwikkeomwikkebezitten. Men ziet uit dit een en ander,
ling ons bel1ek
bell:ek niet toelaat, dat de oneenigheid van partijen in dit
opzigt uit de verfchillende verklaring van het woord Sakrament ont_
heteekenis toelaat;
flaat, en waarvan het Latijnfche eene veelvuldige beteekenis
maar ook tevellS,
tevens, dat dit verfcbi!
verfchil moeijelijk is te vereffenen. omvoornaamll:e, uidat het gebruiken betreft, wier inachtneming het voornaamfl:e,
terlijk kenmerk van het godsdienstig karakter der Christelijke volken
uitmaakt, en uit dien hoofde in vorm en begrip, niee
niet minder, dan de
wetenfchappelijke voordragt van Jeerl1ellingen,
leerll:ellingen, eene verandering gedoogt,
wetcnfchappelijke
Pruis(en,
ttlsfchen Pruis
SAKSE. Dit koningrijk , dat cusfchen
fen, aan welken kant
Bohcmc. Be{jerm
Bei/eren en de S~kfifche
Sakfifche hertogdomme
henogdolUme n
het geheel open is, Rohcmc.
TON

ligt,
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!l37
ligt, bevat tegenwoordig 340 vierkante Duitfche mUIen,
mijlen, met r,!::30,ooo
I,~30,ooo
inwoners, en maakt den vierden fiaat
ilaat van het Duitfche verbond uit.
Het wordt verdeeld in de Meismfche,
ftleisni[che, Leipziger-, Ert,gebergtfche-,
EI'tsp;ebergtfche-,
Voigtlandfthe- en Opper-Laujitzer-kreitzen.
Opper-Laujitzel'.kreitzen. Onder de voornaamfle
voornaamfie
ileden
]l;Jeisfen, Freijburg,
Fref/burg, Cmmnitz,
Chimnitz.
fieden telt men Dresden, Leipzig, Meis[en,
Plauen
Plaum en Bautfen, en onder de rivieren de Elbe, de beiden MuIPleisfe enz. Of[choon
Offchoon de koning
den, de zwarte en witte EIster, de Pleis[e
den R. KatholijkelI
KathoJijken godsdienst belijdt, kan men den Lmherfchen als
den heerfchenden
heerfcher.den be[chouwen;
befchouwen; doch genieten de Katholijken ,• Gereformeerden enz, gelijke regten als de Lmherfchel1.
Lutherfchen. 'V:einig
Weinig landell
landen
zijn er. die zoo goed als Sakfe van hunne voortbrengfels gebruik
maken. De belangrijkile
belangrijk1l:e zijn rundvee.
rundvee, fchapen (veredelde Spaanooft;j zilver, koper, lood, 2rarfche) en bijen; koren, aardappelen en ooft
fenik.
thoon_ en porfelein.aarde,
ileenkolen .enz. De fa.
fenik> kobalt, thoonpor[elein-aarde, fieenkolen
brijken en manufakturen in linn~ns,
Iinn~ns, kamen,
kanten. lakens,
lakens. katoenen, mou[elinen,
[clinen, porfelein enz. be1l:aande,
beilaande, en met de beste buitenlandfche
wedijverende, maken, benevens den koophandel en landbouw, de
hoofdtakken van het beilaan
be1l:aan der ingezetenen uit; terwijl SakJe
Sakfe
tevens, door de jaarmarkten te Leipzig, als een voornaam punt van
den Europifchen land- ,t en als het middelpunt van den Duitfchen
boekhandel kan befchouwd
be[chouwd worden. In weinige Duitfche fiaten wordt,
echter, ook zOQ veel voor
voor het hooger en lager onderwijs gezorgd,
laagfie fianden
ilanden gewoonlijk vaardig Ie.
leals in Sakfe, waar zelfs de laagile
zen, fchrijven en rekenen kunnen, en de Lcipziger
Leipzigcr vrijfchool, als
een voorbeeld voor iledelijke
fiedelijke middelfcholen.
middelfcholen, [eden
federt 1792 nict
niet zon ..
der navolging gebleven is.
SAKSERS. Deze oude en beroemde fram
1l:am onder de Germaan[cbe
Germaanfche
volken verdient hier wel eene korte vermelding. Deszelfs oorfprong
v,erliest zich in het duister. PTOLEMAEUS maakt reeds in het jaar
verliest
130 gewag van de Sakfers,
Sak[ers, en plaatst hen over de
ele E1Jle
EIJle langs de
voornaamfie zetel was naderhand Holjlein.
Noordzee. Hun voornaamfle
Holjlein, van waar
zij in de 4de en sde eeuw, als zeeroovers, op de kusten van Frank.
rijk
ilroopten; zich bedienende van ]igte
Iigte vaartuigen,
riJk en Engeland firoopten;
zamengefield. Toen de Britten, na
deels van hout, deels van leder zamengeileld.Toen
den afwgt
aftogt der Romeinfche legioenen in 427, zich tegen de invallen
der Schotten en Pieten niet meer redden konden, riepen zij, op aall~
aauVOIlTIGER, de Sakfers ter hulp. Zij boden hulp; doch
raden van VORTIGER,
veroverden tevens in 449 het eiland, met de vernieling van bijna alle
Brittm.
Britten. 1l1tus[chen
Inttlsfcben hadden de Sak[ers
Sûk(ers zich in Duitschl,md
Duitsch/and over de
Elye
Elve en de lPéfer
rYefer tot aan den Rijn
RiJn uitgebr.eid, en met de Fran~
ken en Friefen verbonden, tot dat zij eindelijk met de eerilen
eerficn in OOfoorlogen geraakten, welke met afwisfelend geluk werden gevoerd tOt op
K,\REL den Grooten, die hen over de Ell'e
KMEL
EIl'e terug drong, en den
Christelij
ke godsdienst deed aannemen. Zij waren ileed.
fieed. aerk
Herk van
Christelijke
ligchaam
ligch:mll en dapper van aard.
S.\LADI!'J, of SALAHEDDIN. Een beroemd fultan
SALADIN,
fultull van Egy~
te
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S1\i.ADIN,
SAi.ADIN, of SALAHEDDIN.

te cn Syrië, die in de lzde eeuw leefde.

Hij was een Cm'de van
geboorte, diende onder zijnen vader en oom, en gaf zoo vele blijSyrië, hem aan het
ken van dapperheid, dat NOURADIN, koning van ,Syrië,
hoofd vnn het leger plaatfte , hetwelk hij naar Egypte zond, om FA.
Tll\UTE
Tll\1lTE CALACH ADHEB legen den vizier IHAwER
IUAwER te hulp te komen.
"ADHEB
"ADHU op dezen togt genorven zijnde, maakte SALADIN in 1171
aan de dynastie der Fatimitifche kalifs een einde; nam zijne fchatten in bezit; be!1oot,
ben oot , om zich onafhankelUk
onafhankelijk te maken, en
trachtte tot dat einde, door eene zachte en verfiandige regering, de
liefde en achting der Egyptenaren te verwerven; doch hij geraakte
bij NOURADIN, offchoon hij hem in zijne onderneming tegen de
Christenen onder!l:eunde,
onderf1:eunde, in verdenking, zoodat deze vorst met een
nanr Egypte opbra1" Een minnelijk vergelijk kwam echtalrijk leger naar
ter nog de vijandel~ikheden
vijandel~jkheden voor; maar zoodra was niet NOURANOURA.DIN
DIN in II74 ge!l:orven,
gef1:orven, en had zijn minder.iarige zoon, AL-MALEK den troon niet beklommen,
beklommen. of SALADIN nam maatregelen, om,
onder
onder voorwendfel van zijne bezittingen te willen befchermen, zich
van denzelven meester te maken. Hij onderwierp Damaskus en andere
2all zUn
zijn gebied; belegerde ,t#ePlJO,
Aleppo, waarin zich
plaatren
plaatfen van Syrië 2an
AL-MALEK bevond; doch zonder gevolg, en beproefde even vruch.
vruchteloos,
teloas. om de Franken van de zeekusten van Palestina te verdrij.
ven. AL-MALEK 11ierf
f1:ierf in lISI , en twee jaar daarna gaf zich Alep/lleppo aan SALADIN
SaLADIN over, die nu, onder den titel van eenen rultan, ge.
heel Syrië en Egypte bezat. Zijn godsdienstijver en ftaatkunde l1rek.
firek.
ten thans alleen, 0111
om de Christenen uit Palestina te verdrijven en
Jeruzalem
.Jeruzalem te veroveren. De eer!l:en,
eerf1:en, zijne gramfchap, door het
1I1ekka reisden, aangevuurd hebbenhebben_
overvallen der pelgrims, die naar :Mekka
de, werden door hem iu 1187, in de vlakte van Tiberias
liberias volkomen
gel1agen, bij welke gelegenheid GUlDO
GUIDO DE LUSIGNAN.
LUSIGNl\N, koning van Je"t/za/em,
"uzalem, benevens CHATlLLION, den grootmeester der tempelheeren,
en eene menigte ridders gevangen genomen werden. De gevangenen
CHATlLLION, die door èen
ècn overgang tot het
werden allen omgebragt; CHATlLLJON,
lVIahomethanendom zijn leven niet wilde koopen, viel onder het ei.
S.1LADIN; en alleen LUSIGNAN
LUSIGNtiN werd verrchoond,
verfchoond) en
gen zwaard van SALADIN;
met eerbied behandeld. Deze overwinning had het innemen van
Acre, Seid enz. met de belegering van .Jeruzalem.
.Acre,
Jeruzalem. ten gevol!ie, het_
geen zich eindelijk, na eene hardnekkige verdediging, aan hem overgaf, onder beding, dat de Christenen met hun eigendom onverhin.
derd konden aftrekken; doch dat de Franken voor ieder hoofd een
SALtiDIN trok nu ze·
losgeld betalen, of anders flaven zijn moesten. SALADIN
gevierend binnen Jeruzalem;
.Jeruzalem; vervulde naauwkenrig het gemaakt verdrag, en belegerde vervolgens Tyrus; doch deze onderneming mis.
genagen werd. Op het
lukte, alzoo zijne vloot door de Franken ge!1agen
berigt van de overgave van .Teruzalem
Jeruzalem maakten de keizer FREDERIK
BARIlAROSSA, de koningen van Frankrijk, Engeland en meer all'
an·
dere vorsten' aanzienlijke toerustingen. Dit bemoedigde de Christe-

nen

SALAMANDER. (DE.)
SALAMIS.
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(DE) nco tC
tc -TyfUS,
-Tyrus, die in 1 II 89 Acre aan de Turkm ontrukten. SALADIN
ncn
fchoot [poedig
fpoedig toe;
toC; en gedurende 2 jaar waren de velden rondom
tooneel der bloedigf1:e en hardnekkiglle
hardnekkigl1e gevechten. Onder.
Acre het toonee!
tus[cnen had de dood van BARBARossA, die met· een leger in Azië geko.
gekonieuwen moed ingeboezemd, totdat RI.
lDen was, den Muzelmannen nieuwell
CHARD LE.EUWENIIARD
LEEUWENIIARD en PHILIPPUS AUGUSTUS met nieuwe talrijke
CIIARD
legerbenden ver[chenen, waarop Acre zich in 1191 aan hun overgaf.
!'H1LIPPUS
PHILIPPUS keerde vervolgens naar Europa terug; doch RICHARD
veldilagen;; nam Ce[area en Jas[a. en
bleef; floeg SALADIN in twee veldflagen
bedreigde Jeruzalem. De ridderlijke dapperheid van dezen vorst
verdonkerde voor eenigen tijd den roem des [ultans,
fultans, die de voortgangen van zijne partij met alle zijne magt tegenging. Eindelijk
geiloten, volgens hetwelk
werd er een verdrag tus[chen beide vorsten gefloten,
de kusten van Jas[a tot Tyrus aan de Christenen werden ingeruimd;
Askn/on geflecht werd, en S.\LADIN in het bezit van het overige
Aska/on
echter dit verdrag niet lang; maar
van Palestina bleef. Deze overleefde ecÎ1ter
ftierf, kort na het vertrek van RICHARD, te Damaskus in 1193,
fiierf,
1193. in
het 56fle jaar zijns ouderdoms. Men kan hem den roem van een
fchrandcr vorst,
vam, die de geregtigheid beminde, en altijd
dapper en [chrandcr
aan zijn woord getrouw was, niet betwisten.
SA LAMANDER (DE) behoort tot het gel1acht
gefiacht der hagedisfen, en is omtrent eene [pan
fpan lang, een duim dik, gewoonlijk zwart
en geel gevlekt, en houdt zich aan duistere en fchnduwachtige plaatfen op. De dieren, tot dit gefiacht
geilacht behoorende , zijn volf1:rekt onkhadelijk en in geenell
geenen deele vergiftig. Dat de Salamander niet in
het vuur zoude verbranden, is geheel bezijden de waarheid. Wan.
waterneer hij in benaauwdheid is, dringt uit zijnen mond en zijne water.
achtige huid een melkachtig vocht, waardpor
waardoor hij wel gedurende eenibeftand is; maar een fierk, aanhou.
ge minuten tegen een zwak vuur be1l:and
weerfl:aan. Bij de ouden was hij een zinne.
dend vuur kan hij niet weer1l:aan.
Fuurgeesten in de fabeeld van het vuur; en van hier, dat men de Vuurgeesten
belleer ook Salamanders noemde.
Dr. PAOLO S,Wy, bijgevoegd hoogleeraar in de kruidkunde aan de
ver[chiIlende fireken van de Appenijnen
Appeni;'nen
univerfiteit te Pi[a, beeft in verfcbillende
eene nieuwe foort
fooft van Land-Salamander ontdekt,
omdekt, merkwaardig wegens
zijne gedaante en kleuren, en door hem: Salamandra perfpicillata
perfpicillafa
lJuinque
lJuinlJue pa/mis plantisque tetra daetyUs,
dactyUs, genoemd. Hij heeft op
het bovenf1:e van den kop eene vlek, die veel naar een bril gelijkt;
doch hetgeen hem vooral kenmerkt zijn 4 vingeren aan ieder poot,
pOOt.
zoo dat men hem niet met den 3 vingeren Salamander moet verwarren, waarvan LACEPEDE fpreekt in zijne
zjjne Bistoire
Histoire tJat.
nat. des quadrZlpUes
quadr/lpUes
ol'ipares et des Serpclls.
Serpem. Tom. J71 pag. 496. Eene breedvoerige bebe.
fchrijving dezer Salamander.foort
Salamander-foort vindt men in Bibl. Italietzne
Itatienne N. 66
van het jaar 1821.
J821.
SALAl\IlS,
eibnd, in de
SALAl"HS, thans C%uri, een merkwaardig Grieksch eiland,
Elettjis. Het heeft door de roemrijke
nabijheid van Attica, tegen over Eleujis.
over-

24°

SALE:E.
SALEE. -

SALERNU,vI.
SALERNU,\'L

overwinning van de vcreenigde
vereenigde vloten der Griekm
Grieke1l O\'er de veel fierfier.
kere der Perzen (480 jaar voor onze tijdrekening),
tijdrckcning), in de gelchiede_
nis eenen onfl:ertèlijken
onfl:erfelijken naam verworven (Zie: n-IElVIISTOKLES).
nmlVIISTOKLES).
Het werd door eene [malle zee-engte van het landfchap
landCchap Attica ge[cheiden, en in Oud. en Nieuw-Si1/amis
Nieuw·Stdamis verdeeld; bedragende deszelfs omtrek 4 vierkante mijlen. Onder de vorsten van vroegere tijden behoort inzonderheid AJAX, dien HO~lERVS
HOi\1ERVS onder eenen der
grootfl:e helden in den Trojaanfchen
TrojaanCchen oorlog plaatst. Zijn vader TCLATELAMON was koning van het eiland, hetwelk eenige eeuwen na den Tro.
jaanfchen oorlog door de Megarenzers
Megaretlzers vermeesterd werd, die echter
naderhand door de Athenienzers weder werden verdreven. Eerst onder
keizer VESPASIANVS werd Sa/amis
Salamis een wingewest der Romeinen. DesDes·
zelfs
zel[s bewoners waren zeer bekwame zeelieden. Aan den Oosthoek
flond het gedenkteeken van de behaalde overwirning
overwipning
van Oud.Sa/amis fiond
f1:ad op het eiland CyCy.
op de Barbaren. Ook voerden Ol~dtijds eene find
TEUCER, zoon van TeLA:l-lON,
TELA:l-lON, na zijne terugkomst van
prus, door TEUCER.
Troje gebouwd, en de hoofdplaats van het geheele eiland, den
naam van Sa/amis.
SALEE, of Sla. E ene fbd
f1::1d van M'1rokko, volgens I-lOST met
16, volgens lAKSON met 18, en volgens R1LEN
RrLEN met 40,000 inwoners.
Zij befiaat
befl:aat uit .2 !leden,
1l:eden, de oude l1ad,
f1:ad, of het eigenlijke Sa/ee, op
TViaro anc·
ont·
den Noorder-oever der rivier Buragrag, waar deze de "Viaro
vangt, en in de nieuwe fiad,
f1:ad, op den Zuider-oever
luider-oever liggende, en Ra.
hat genoemd. Deze f1:eden waren voormaals onafhankelijk, en de
wijkplaats der beruchte roovers van Sa/ee, tot dat Sm!
Smr MOHAMMOHAM.
MED, keizer van 1I1.7I'okko,
lYl1l'okko, haar b
bemagtigde,
emagtigde, en aan de rooverij
een eillde
einde maakte. Zij
lij worden verdedigd door eelJ
een oud kasteel vau
van
20 nukken,
flukken, en eene redoute aan den mond der rivier. Deze mond
is Oechts
f1echts 24-0 voet diep, en er Haat
ftaat bij ebbe. flechts 5 voet water
en bij fpringvloed 15 of 16 voet. Niet ver van de oude i1:ad
f1:ad vindt
men nog de overblijffels van een gebouw ter hoogte van 160 voet,
en Hassans·tore;z gehcetea,
geheetea, waarvan nog !1echts de 4 buitenmuren
overeind f1:aln:
f1:uln: ook ziet men hier Oln[l:reeks
Oll1ftreeks een
eellee oude, rondom be.
mllurde l1ad,
f1:ad, w21ke men voor een~ van dieg~lIen
diegellen handt, die de
Kartlzage1's
Kart/zage1's hier geFdcht
gerdcht hebben, en
eiJ door de iT100ren
i/lboren voor zoo heilig befchouwd
be[chouwd wordt, dat zU
zij cr
er geen Christen wiUen binnen laten.
SALEM. Eene Noord.A:nerikafche
Noord.A:nerikaCche zeefbd,
zeeftad, met 10,000 inwoners,
West-fndië. Er worden vele
goede [cholen en veel handel op de West-lndië.
fchepen gebouwd. Zij
lij ligt tusFchen
tusCchen :2 rivieren,
rivieren. die eene zomerzomer· en
vormen •. Behalve dit Salem zijn er nog wel een :~o
30 tal
winterhaveü vormen.
plaat[en
plaatfen in N. Amerika; eene geheele provincie in O. Indië, en een
Bey'ersch en Bademclz
Bl1de/1Sch dorp van dien naam.
Bei.fersch
SALERNU,VI, of SALERNO. Eenc
Eene oude fiad
f1:ad in BC!iZedelt-Ita/ië,
Benedelt-Ita/ië,
inzonderheid verm:t:lrd
verm,\ard door de alom beroemde Civitas
Ch'itas IlippgcrtJtica.
Ilippgcratica,
of geneeskundige leçrCchool,
le~rrchool, die reeds in de [!2de
I!2de eeuw OIlzer tljdrc.
tijf1rc.
kening aldaar bloeide, en ia alle gelj(~eskundigc vakken de k\Ve~k
k\Vc~I:
rchr,nl
f"chool voor Europa geworden is_
is.
S:l.
Sl.
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priêsters van ML\RS,
MARS, wier getal onder
SALIËRS. 1 Bij de Romeinen prièsters
NUMA
NUMA 12,
I:l, maar onder TULLIUS
TULLIUs HOSTILlUS meer bedroeg. De aanleiinfl:eJling WOIdt
ding tot derzelver inllelling
wordt aldus opgegeven. Toen ten tijde
NUMA eene hevige pest in Italië woedde, en zich tOt
tot in Rome
van NUi\1L\
verfpreidde, lieten de goden het AnciIe
Aucile (een fehild
fchild van eelle
eene bijgedmnite) van den hemel nederdalen,
nede,dalen, waarna de pest ophield.
zondere gedam;tc)
IChild
Men raadpleegde de waarzeggers, die van oordeel waren, dat dit fchild
fieeds voortdurende heerfchappij van Rome was, elt
een teeken der 11eeds
den raad gaven, om nog elf foongelijke
foorrgelijke te doen vervaardigen, op
dat het echte fchild niet zoo gemakkelijk konde om vreemd worden.
Dir gefchiedde, en de gezamenlijke Aacilen
Auciten werden in de Curia beo
waard; doch jaarlijks op den 111en
lfien van Lel1tem.
Lentem. , wanneer de Sa/i.
Sali.
irs aan ML\RS
MARS offerden, door de 11ad
fiad rondgedragen, wanneer zij de.
zelve tegen elkander floegen, en onder krijgsdanfen , oude liederen.
zdve
(SaIifche gezangen) tot lof van ML\RS
MARS en andere Goden, ook van
(Salifche
MEl\luRlUS , die de overige elf fchilders
beroemde mannen, namelijk MEl\!uRlUS
Satiërs bellond
befl:ond uit eene
vervaardigd had, opzongen. De kleeding der Saliërs
purperen Tunica met goud geborduurd, die door eenen gordel vall
erts werd vastgehouden; over deze hing een Toga met eenen purperen
rnnd,
droeg~!1 zij eenc
eelle kegelvormige muts: zij had.
rand, en op het hoofd droeg~n
den een zwaard op zijde; in dc
de regterhand eene fpiets of roede.
roede, ea
hielden in de linker het fchild. Alleen jongelingen van Patriciërs.
wier ouders nog leefden, werden onder de Saliërs opgenomen.
IJ.
~. Men noemt ook Saliërs, Salifche
Salijèlte Franken,
Pronken, zekeren volksfLam
volksftam ,
v~n daar
die het eerst op het eiland der Batavieren, en toen zij van
Chamaven.
verdreven werd, ten Zuiden van de lIfaas,
lIiaas, onder de Chamaven,
verfcheen. Zoo lang men van Cheruskers fpreekt, hoort men
mcn niets van
Saliërs; doch zoodra deze op het tooneel verfchijnen, verdwijnen
gene. Waarfchijnlijk hebben zij den naam van Saliërs eerst aange.
aange_
nomen, [Oen
toen zij in Bata~'ia,
Batavia, waaraan zij grensden, aankwamen, en
wel naar den naam der rivier in hun oud vaderland. Of deze de
Frankifche of Sakfifche Saa!e geweest zij, is onzeker; waarfchijnlijk
, dat de lIJaringers
lJlaringers tlit
uit Fran.
Franbeide, want het is niet onwaarfchijnlijk ,dat
leen
ken zich weder met hunne oudere broeders vereenigd hebben, omdat
Pronken, en naderhand alle Franken over
de koningen der Sakfifche Franken,
het algemeen,
l1et
algemeen J lmunen
llUl1nen oorfprong uit den Maringifchen, zoo als de
fiam afleiden. Vermoedelijk ontving
Vandalen uit den Astingifchen 11am
aan~
Fran!dfche SaaIe haren naam eerst van de lJfaringers,
JJiaringers, tot een aan·
de Frankifche
denken van de rivier in hun oud vaderland, en uit hoofde der zout.
zoutbronnen, die zij aan beide rievieren vonden.
oudf1:e gedellkftuk
gedenkftuk van gefchrevene
gefchrevcne
SALISCH WETBOEK. Dit oudlle
afkomfiig. Het werd nog voor
wetten, is van de genoemde Saliërs afkomfl:ig.
CHLODEWIG, toen zij nog gecne
CHLODEWJG,
geene koningen, maar alleen aanvoerders
AROGAST, BODOGAST, SL\.
SA.
hadden, door 4 der aanzienlijkftc
aanzienlijklle manncn,
mannen, .AROGAST,
LOGAST en WJNDOGAST,
WINDOGAST , bijeenvcrzamcld,
bijeenverzumcld, en waarfchijnlijk in de La.
Lawr.rking tot in de
tijnfche taal opgefield.
opge11eld. lIet bleef gedeeltelijk in werking
lide
Q
tlde
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IIde en H!de eeuw, en bijzonder opmerkelijk is daarin het 62fle nrt.~
art.,
Ilde
waarbij de dochters van de erfenis der Sa!ifche goederen en bezittin.
gen,
gen. dat is van zoodanige , welke de Salifche Frankm in Gallië en
het tegenwoordig Frankrijk veroverd hadden, werden uitgefloten, en
gerc~gtigd verklaard. NiettegenNiettegen_
alleen de zonen tot dezelve werden geregtigd
flaande dit art. alleen over goederen van bijzondere perfonen han ..
delt, heefe men het op de kroon zelve toegepast, gelijk het dan
ook zeker is, dat,
dat. van de eerfl:e tijden der Franfche monarchie af,
nimmer Franfche prinses fen opvolgf1ers
opvolgfl:ers op den troon geweest zijn,
eelle andere wet, dan deze, werd aangevoerd.
zonder dat daarvoor eene
olleenig!Jeden, welke tusfchen
tlls[c!Jen PHILIPPUS
PHILIPPVS V1 van Fronk.
Frank.
Eerst bij de oneenigheden,
rijk en EDUART->
EDVART-> III
lIL van Engeland, over de Franfche kroon, plaats
hadden, bediende men zich van de Sa]jfche wet tegen den laacfcen,
laatfcen,
en feden is dezelve onveranderl~ik gevolgd geworden.
(Ct-IVS CRISPUS) Een ROlneinsch gefchiedfchrij.
gefchied[chrij.
SALLUSTIUS. (Ct-lUS
ver. die 86 jaar voor onze tijdredening, te Amiternum
/lmiternum in het Sa.
ver,
bijnsch gebied, geboren is. Zijne levendige geaardheid, driftig en on.
rustig karakter deden hem in zi}ne
zij.ne jeugd vele buitenfporigheden beo
drijven; doch hij was mogeiijk niet zoo geheel bedorven van hart,
als gewoonlijk van hem verhaald wordt. Ook moet men, bij de beo
oordeeling zijner fouten, den heerrchenden
heerfchenden zedelijken toeftand zijner
eeuw in aanmerking nemen; doch uit zijne getrouwe en krachtige
fchildering
[childering van de bedorven zeden der Romeinen ziet men, dat hij
dezelve zeer wel kende, en er zelve niet geheel vrij van was. Door
de gunst van CAESAR werd hij tot Praetor benoemd, en naar NlImidië gezonden, waar hU aanzienlijke fchatten vergaderde; en van hier,
dat hij, na zijne terugkomst te Rome, eene luisterrijke rol fpeelde.
In later tijd fchijm
[chijnt hij zijne jeugdige dwaasheden te hebben ingezien,
ftierr te Rome in het 719de jaar
en matiger geleefd te hebben. Hij fderf
[cad. Gedurende zijn ambteloos leven maakte hij de vaderland.
der ftad.
fche historie tot zijne hoofdfmdie; doch het is te bejammeren, dat
wij van de uitvoerige gefchiedenis, waaril1 hij de tijdeu na SULLA'S
SVLLA'S
zamenzwerillg van CATILINA befcbreef,
befchreer, flechts eeni.
celli.
dood tot op de zamellzwering
ge ftukken
ftUkken bezitten. Twee andere gefchiedkundige
ge[chieclkundige gefchriften, welke
in hun geheel tot ons gekomen zijn, bevatten de oorlogen der Romei.
Numidifchcn koning .T UGURTHA,
VGURTHA, en de zamenzwering van
nen tegen den Numidifchen
den ftomen CATILINA. De uitftekende waarde dezer beide historifche
werken wordt algemeen erkend, want zij prijzen zich niet minder aan door
de manier van verhalen en derzelver inhoud, dan door hunnen fchriJf.
[duiJr.
Griek[che fchrijvers, inzonderheid THUCYDIDES
THVCYDID"S ,
[chijm de Griekfche
trant. Hij fchijnt
hij. volgens QUINTILIANUS,
ten voorbeeld genomen te hebben, dien hij,
QUINTILfANUS,
zelfs overtreft. De voornaamfte uitgaven zijn van I-IAVERKAMP,
Amfl.
/imfl. en
eu Utrecht J74.2.
Iï4.2. Men kun
kan zijne fchriftcn
fchriften met het volfee
volfce regt
jengd aanbevelen, nizoo
aizoo zijn reijl
ftijl IJiet
nict aJleenkrachaJleen krachder meer gevorderde jeugd
llJaar ook het verhevene, Home,
[tante, ware en duideiij·
tig en zuiver is, mnar
ke der daarin vervatte denkbeelden hunne lezing aangenaam en mmig
nuttig
maken.
SALM

SALl\1ASIUS. (C.)
SALM. !l43
!:43
SALM.
SALlVI. Eene Sicilia:mfche
Siciliaanfche maat, houdende 16 Tut»ani,
Tumani, en is
tweeërlei: 8g groote en 10 kleine maken een Amf,erdamsch last.
SALMASIUS, (CLAUDIUS)
(CLAUDlUS) eigenlijk CLAUDE DE SAUilIAISE,
SAUi\IAISE, een:
man van veelomvattende geleerdheid, werd te Saumaife, een dorp
in Bourgondiën, in het laatst der 16de eeuw geboren. Zijn vader,
die een aanzienlijk magiftraatsperfooll, heer van gezegd dorp en een
geleerd man was, olJderrigtte
onderrigtte hem zelf in de oude talen en zond
hem vervolgens naar Pariis,
Parijs, om zich in de Wijsbegeerte te oefe.
nen. Hier maakte hij de uitftekendfte
uitftekendüe vorderingen, en
cn ging vervolgens naar Heidelberg
Heide/berg,, om onder den beroemden GOTHOl'RIDUS
de Regtsgeleerdheid te leeren ; vond hier kostbare handfchriften
handfchriüen
en gedrukte werken in overvloed, om dOGr derzelver gebruik zijne leergierigheid te bevredigen, en zich door de uitgave van geleerfchrifren te kunnen kenmerken. Naderhand (1610) naar Frankrijk
de fchriften
terugkeerende , wijdde hij zich geheel aan de geleerdheid, en zijn geterug.keerende,
kritirche werkzaamheden en
heel volgend leven kenmerkte zich door luitiCche
geleerde twisten. Van zijne moeder, tot de aanhangers van CALVICl\LVI!lUS
:NUS behoorende
behoorellde,, had hij reeds vroeg zoodanige indrukken ontvangen,
J 623 aan de dochter
dat hij tot diens leer overhelde, en zelfs in 1623
van een aanzienlijk protestant, JOSIAS MERCII!.R,
MERCIIl.R, huwde. Eenige
jaren later hield hij zijn verblij f op het landgoed zijns fcllOonvaders
fcllOOllvaders
bij Pari/s. en voltooide hier zijn groore werk over PLINIUS en SoLINUS. In 1631 werd hij te Lei/den als honorair Hoogleeraar , in de
plaats van JOZEPH SCALIGER,
SCl\LIGER, beroepen. Hiel' vertoefde hij eenigen
tijd en. deed toen eene reis naar Fronkrijk, waar hij den titel van
fiaatsraaden
fiaatsraad en de orden van St. lWckael
jJJickael ontving, en zijne vrienden
vele pogingen deden, om er hem te houden. In 1645 fchreef hij
een werk over het primaat van den paus.
paus, waarover hij van den kant
der Franfche geestelijkheid eenige onaangenaamheden had; doch het
hof liet de bellisfing der zaak aan de godgeleerden over. De geban.
Engeland, Kl\REL
KAREL 11
II,, bewoog hem, 4 jaar later, tot
nen koning van Enge/and,
het vervaardigen van een Latijnsch gedenkfchrift voor zijnen vader,
hetwelk, onder den titel van Defenjio regis
,'egis pro CAROLO I, in het
opziens baarde, dat het parlement, door
licht kwam, en zooveel opziells
de pen van MILTON ,~ daartegen een heftig en bitter antwoord liet op.
op·
nellen, hetgeen hem zooveel te gevoeliger trof, daar zijIle
zijIIe republikeinfche vrienden in Holland zijnen ijver, ter verdediging van het
koningfchap, afkeurden. Onder deze omll:andigheden
omftandigheden voldeed hij aan
de dringende uitnoodiging der koningin CHRlSTlNA,
CHRISTlNi\, om Zweden te
lnchtll:reek hier voor zijne gezondheid nadeelig
bezoeken; doch de luchtfireek
zijnde, keerde hij,
bij, over Denemarken. in het volgende jaar naar Hot.
Hol·
land terug; begaf zich in 1653 naar de baden cc
tC Spa; doch vond
Onder zijne uit·
hier reeds in Herftm. deszelfden jaars zijn graf. gegeven fchriften zijn de volgende de belangrijkfie: Plinirmae exer(;Ïtationes in Solinut»
historiae dugus
ÁlIgus..
ûtationes
Solinum,, en de uitgave der Scriptores his/oriae
lae; voorts
voortS de H01/1ony11lis
H01l1ony11lis l!y!es
lly!es latrieae;
latricae; de Mutt/o;
Mutuo; de M()do
Modo uJura
ufura..
Q
Q2
rum;
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mln; de flenore
foenorc trnpezitico;
1<e militari
militnri Romol1orum
Romnl1orum ; de lingua llellt~
lle!!t4
rum;
trapezitico; de n
niflica;
nijlico; Obfervationes
Obfervatiol1es in jus atticuin
attieum et Romol1um,
R01/tcmum, episto!ae
epistolae enz. Alle
deze fchriftcn
fchriften dragen kenmcrkcn
kenmerken van zijne diepe en veelomvattende
dezc
gcleêHlheid,
geleerdheid, doch min.ler
mindcr van zijnen fmaak en oordeel. Geholpen
door een ongemeen 11erk
il:erk geheugen, arbeidde hij zeer gemakkelijk en
Onder zijne tijdgenoofpoedig, zonder aan zijn werk iets te befchaven. Oader
had hij door zijne fcherpe fchrijfwijze zich vele vijanden op den hals
ten hnd
geh~aid; doch bij de geleerdfl:en
geleerdf1:en onder hen il:ond
110nd hij in groot aanzien.
gehnnid;
SALMONEUS. Een perfoon uit de fabeleeuw der Griekfche gefchiedenis, waarV2n
waarvan veelvuldig gebruik gemaakt werd tot een leerrijk
voorbeeld voor allen, die, door trotfchen waan verblind, zich boven
medenmcl1sch pogen te verheffen. Als koning van Elis kOll
kon
hunnen medenlUcnsch
SALMONEUS zich met
mee deze hoogfl:e
hoogf1:e waardigheid niet vergenoegen, en
wilde z~ine
zUne onderdanen door de daad overtuigen,
overwigen, dat hij meer dan
een mensch, dat hij een god was. Te dien einde liet hij over een
gedeelte der il:adeen
ltad een koperen verhemelte nllrken,
maken, over hetwelk hij
met zijn vierfpan reed, om aldus den donder na te
t{! bootren
bootîen;; terwijl hij
hU
naar dezen en genen eene brandende fakkel wierp, en, om de kracht
naaf wien hij geworpen
zijner mogendheid te doen gevoelen, hem, naar
had, liet ombrengen. Doch JUPITER, vertoornd op den trotfchen
nortte hem naar de benedenwereld.
dwaas, ilingerde
Ilingerde zijnen blikfel11,
blikfe'll, en fl:ortte
SALMONIAK. (Zie: AMMONIAKZOUT.)
SALO;VIO. De zoon van DAVID
SALO;VrO.
DAVID en BATHSEBA,
BATHSEBA , en op hare voorfpraak, met uitfluiting
uiti1uiting zijner oudere broeders, erfgenaam van den
Hebreeuwen. Hij genoot, gedurende eel1e
eene langdurige,
troon der lJebreeuwen.
vreedzame regering, (van 1015 tot 975, voor onze tijdrekening),
jeugd door koninkde vruchten van de daden zijns vaders. In zijne jeugd
l~iken luister omgeven ,bragt hij het gevoel zijner grootheid, en
lijken
011de wijsheid, welke zijnen roem verbreidde, en die hij door de onderrigtingen van DAVID en de wijzen aan zijn hof had verkregen,
gef1:rcngheid en koelzinnigheid van eenen
mede, toen hij met de gefl:rcngheid
Oosterfchen monarch, als jongeling, den troon beklom. Om zich in
r~jksbef1:uur te bevestigen, liet hij zijnen broeder AnoNAl en eezijn rUksbefl:uur
ftaatkundige verver4
nige misnoegde grooten
grooren van kant helpen, en ging llaatkundige
dragen aan met buitenlandrchc koningen. In zijne treffende regterlijke llitfpraken
bij een uitmuntend verfl:and
verftand aan den dag, het_
kc
uitfpraken legde hij
geen hem onder het geheele
gcheele volk deed eerbiedigen; terwijl hij eenen onfterfelijken
onf1:erfelijkcn roem verwierf dçlOr
dgor het bouwen van den tempel,
die in grootte, pracht en fchoonheid alles overtrof, wat men tot
toe van werken van bouwkunst gezien had, waardoor aan den
hier roe
eerdienst der Hebreeuwen een luister werd bijgezet, die hen op
nieuw aan hunne nationale heiligdommen moest verbinden. De rijk.
rijk~
dom, dien SALOilIO
SALO~IO door een verf1:andig
verll:andig gebruik der getrfàe
get:rfde fchatten ;
door de voordeden
HebreeuWe1J het eerst
voordeeIen van den handel, waarbij hij de lJebreeuwetl
met de fcheepvr.art
fcheepva~.rt bekend maakte; door eene naauwgezete befl:eding
bef1:eding
der kOl1inldUke
koninlilUke inkomsten, die hij door 12 fiadhouders
ltadhouders liet invorderen,
ren J
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ten.
ren. en'
en door vermeerdering van belastingen zich wist tc
~e bezorgen,
fielden
Helden hem tot het bouwen van dezen tempel, en van andere paleivcsringen, alsmede tot het houden
zen, !leden en vestingen,
bouden van eenen
cenen kostbakostba.
ren,,luisterrijken
lnisterrijken homoct, in !laar,
!laat, waardoor wel aan den eenen kant
ren
's
'5 volks welvaart vermeerderd, de beoefening der kunsten, en de befchaving, over het algemeen
fchaving.
algemeen,J bevorderd werd; doch waardoor ook,
aan den anderen, eene verderfelijke
verderfel~ike weelde niet weinig voed
voedfel
fel ontving,
eene langzame verwijdering van de oorfpronkelijke ge!l:rengheid
geUrengheid der
en eenc
Mozaïfche bedeeling geboren werd. De bewondering zijner wijsheid
en koninklijke heerlijkbeid, waardoor eene grootere menigte vreem.
hoofdfiad vloeiden, ver!likte
verHikte fommige zaden van
delingen naar zijne hoofdl1ad
misnoegen; terwijl zijne regtvaardigheid hem de achting des volks
deed behouden,
bebonden, en hij
bij tegen het gemor der Heidenfche
Heidenfehe volken, door
zijnen vader DAVID aan het Hebreeuwfche rijk onderworpen, en door
l1em
eel] leger van 12,000, op
hem tot geregelde leendiensten verpligt,
verpligt , een
l1rijdwagens, ge·
gede Egyptifche wijze gewapende ruiters, met 1400 firijdwagens,
reed had. Ook fcheen de fortUin
fortuin dezen grooten vorst langen tij
tijdd te
begunfiigen, en hel J
oodfche volk, onder het genot van deszelfs
deszejfs wel.
welJoodfche
vaart, naauwelijks
naanwelijks te gevoelen, dat hij meer en meer de houding van
Geheel
heel tegen de Mozaïfche wet, ontving
een Oostersch despoot aannam. Ge
hU buitcnlandfche
hij
buitenland[che vrouwen
vromven in zijn talrijk Serail, en was uit liefde tot
deze, in zijnen ouderdom, verdraagzaam of zwak genoeg, om haar
toeteHaan , en er zelfs aan
de vrije oefening van haren afgodendienst rocte11:aan,
tegcnl1revers, die op het einde
deel te nemen. Nogtans konden zijne tegen11:revers,
van zijn leven naar den troon dongen, regen zijne magt niets llitriguitrigten. Eerst na zijnen dood brak 'svolks misnoegen in eenen openbaren
open baren
opfland
REHABEAi\! konde de verdeeverdee·
op!l:and uit, en zijn onwaardige zoon RrnIABEAiVl
SALO;\lO,
ling des rijks niet verhinderen. De 40 jarige regering van SALO:WO,
die hij wel zwakker en met minder roem eindigde, dan hij haar be.
gon, zal echter, uit hoofde van haren luister en gelukkigen vrede,
door de Israëliten als een der helder!l:e
helderflc lichtpunten in hunne gefch:cgefchic:denis geroemd worden; terwijl het geheele Oosten haar als eene gouden eeuw befehouwt,
befchouwt, welker beelden de Oosterfche dichtkunst aan
den onafmetelijken roem van dit koningrijk verbindt. In de daad,
SALOMO
SALOi\lO behoorde meer tot het Oosten, dan tot zijn volk: zijne
een en HebreeiJw
Hebrecttw betaamde. In de
denkwijze was veel vrijer, dan eenen
fchriften,
fchriften. in den Bijbel onder zijnen naam geplaatst, en die, of.
fchoon dan ook derzelver zamen!1elling
zamenf1:elling aan later
lacer tijd moge worden
toegefchreven, tog ontegenzeggelijk, in derzelver grondftoffen
grondHojfen van SASA·
LOMO
LOMO afkomfiig
afkoml1ig z~in,
zUn, !lraalt eenen
een en wijsgeerigcl1
wiJsgeerigcn geest door, die zich
Spreukeil zijn
zUn rijk aan
verre boven dien der Hebreeuwen verhefc. Zijne SprelJkm
geestige en fchrandere
fclmndere gezegden; zijn Prediker herinnert ons aan de
gewoon.
levenswijsheid, welke verfiandige
veri1andige grooten en wereldlingen, g~IVOOl1.
lijk, onder het vervelende van een langdurig, weeldrig levensgenot.
uit den fchoot hunner ondervindingen, eind~lijk
eindelijk opdoen, waarte;;en
waartegen
OIlS het lIooglied
lJooglied den geheclen gloed eu
en al het zoete eener
cener jeugdiga
jellgdiga
ons
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liefde affehetst, en.
en, offchoon dan ook het werk van eenen
eellen lateren
latertn
dichter zijnde, ons echter, in den geest van SALOMO, vertoont, hoe
gelukkig hij ook in de liefde was.
SALOMONS-ElLANDEN (De) liggen ten Oosten van .dlriSALOMONS-EILANDEN
.dIrik" , op 5°, 33', en maken, op een vak van 5 mijl in de lengte, eene
groep van I II eilandjes uit, die gezamenlijk aan de Noord-westzijde
eene halfronde kom vormen, aan welker ingang eene bank met flechts
3 vadem water ligt, terwijl er binnen dezelve van 10 tot 15
IS vadem
kokos ilO ten op, en men vindt er zoet
fiaat. Deze groep levert kokosno
water, als men pUtten
putten van 5 tot 6 voet diepte graaft. Kapitein
13LAlIt,
J3LAlR, die deze eilanden, en de gemelde bank opnam, meent, dat
zij eerder gvormd zijn,
Zijll, clan de overige, vermits de grond er dieper
en be..er
bB,er is, en boomen voortbrengt, die 130 voet hoog en 4 voet
eerCle takken !lammen
fiammen van
over krllis zijn, en van den grond tot de eerfie
40 voet lengte hebben. Tegenwoordig hondt men, algemeen,
40
Salomons-eilanden dien keten van eilanden, welke N. W. en
voor de Solomons-eilanden
Z. loopt. ten O. van Loufiorle,
Loufiade, en ten Z. o.
O. van Nieuw.Jerlllnd,
Nieuw.Jerl.nd, en
door MENDANA in 1568 ontdekt, naderhand door SURVILLE en Bou.
GAINVILLE, weder bezocht, e!1 door hen verfchillend
verfchilIend benoemd zijn.
De Salomons.eilnnrlen
Salornons.ei/nnden zijn meestal hoog van grond.
grond, en men acht
licht
den berg Lamena
Lamena,, op het eiland Guede/-canal,
Guadal·cantll, even hoog als de
Piek Vtlil
valZ Tcncriffe.
Teneriffe. De inwoners zijn
zjjn sterk, welgemaakt, koperkleurig
zware, zij gaan allen naakt, doch verder weten wij niets van hunne
en zwart,
zeden en gewoollten. De vruchtbaarheid dezer eilanden blijkt uit de
hooge boolllen,
boomen, die de toppen der bergen bedekken. Onder de plantgewasfen onderCcheidt
onderreheidt men den Broodboom (zie aldaar), en verfchei.
dene boomen,
boomen. die welriekenden
welriekellden gom verfchalfen.
verfchaff'en. Gevogelte is er in
ovel'vloed,
overvloed, en men fchijnt er ook zwijnen en honden te houden.
SALONICHI, voorheen Thesfalonica
Tltes[alonica genoemd. Eene groote, aan.
Clad in Macedonië, naast Kanflantinopel
Kanftantinopel de belangrijkfie koopzienlijke fiad
flad
Ettropisch Turkije,
Turkije. Zij is met hooge muren en vestingwerken
llad in Europisch
omringd; ligt aan het einde van den bijna verdroogden Thermerrchen
Thermeïfchen
zeeboezen , aan de fiene
Kurtjoh ; heeft
beeft de
fleile afhelling van den berg Kurtjah;
gedaante
g-edaante van'
van" eenen driehoek, en onderfcheidt zich van andere Turkfche
fleden
door eene meerdere zindelijkheid. Zij heeft 5 poorten, 10 groo.
lleden cloor
te en verfcheidene kleine moskeen, 9 baden, en 70,000
7°,000 inwoners, waarwaar·
onder 10,000 Grieken en 23,000
~3,OOO Joden, welke laatfie hier eenc
eene hooge
fehool hebben, die men Hora noemt. De voornaamfie
fchool
voornaamCle moskeen zijn
twee voormalige Griekiche
Griekièhe kerken, voorheen aan de H. SOPHIA en ST.
DEMETRIUS
DEl\1ETRIUS toegewijd. In de laatfie telt men 360 zuilen, die het dak
en 2~ gaanderijen fchragen. Ook heeft men hier eenige Griekfche kerGriekfehen aartsbisfchop,
aartsbisfehop, en eenige kloosters, benevens
ken, eenen Griekfchen
eene Katholijke kerk. De haven der fiad
f1:ad is veilig; kan 300 fchepell
bevatten en wordt door fchepen uit alle Turkfche havens en uit ver.
fcheidene Christelljke
ChristeEjke landen bezocht. Van het kasteel, dat 7 torens
heeft.
eellen heuvel ligt en de !lad
beeft. gedeeltelijk op eenen
fiad dekt, heeft men een
ver.
ver-
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yerrukkenJ gezigt op den ganfchen
nrrukkenJ
ganrchen zeeboezem, de fiad, de onafzienlIfaeedonië, en de rivieren, die haar doorfiroomen.
bare vlakte van iJlneedonië,
Xeroliv4do
Noordwaarts van deze vlakte loopt een bergketen, thans XeroJivado
genoemd, en binnen en buiten deftad vindt
vÎl1dt men nog vele oudheden
bijrchriften. Saloniehi is feden de I7de eeuw eene belangrijke
met bijfchriften.
koopfiad; de invoer beftaat
befiaat in
iu lakens, bonten, metalen en glaswerk,
koopftad;
fnaphallen; de uitfpiegels, papier, zijden en andere wollen ftoffen, en fnaphanen;
voer daarentegen in katoen, was, zijde, huiden, corduaan- leder, koper,
Jlechte, witte flof,
fiof, Abes genoemd. De EngelEngel_
wijn, en eene foort van flechte,
[chen vooral, brengen naar Salonieh; lakens, fpecerijen, tin, lood, hor[ehen
logies, juweelen, ijzer, verfwaren, fergies enz. en ontvangen daarvoor
zijde en katoen. Uit Duitst:h/and brengt men derwaarts
derwaartS koper en
ijzerwaren, Boheemsch glaswerk, uurwerken, fijne en grove lakens,
katoenen, linnens en porfelein. De Grieken en Joden drijven eenen
aanmerkelijken handel op Oostenrijk en de Leipziger jaarmarkten, en
zenden eene groote hoeveelheid van boomwol , mecrfchuim voor ta.
bakspijpen, leder, LevantCche
Levantfche koffij enz. derwaartS; bedragende de
Duitseh/ond aan waarde .2,
2, en de uitvoer 5 milIioen
millioen piasters.
invoer uit DuitsehlfJnd
Nnpels hebben
Zweden, Denemarken, de Nederlanden, Rusland en Napels
hier wel conCuls;
confuls; maar hun handel is niet van zooveel belang, als
die der genoemde Natien; doch wordt die van Rusland, in zijde en
F"an.
pelterijen, jaarlijks gewigtiger. Tot hiertoe was de handel der Fmn.
[chen, die lakens, koffij, fuiker, (uit hunne West-IndiCche
West-Indifche kOlonien),
kolonien),
[ehen,
LyonCche
Lyonfche zijden-fiuffen,
zijden-fioffen, fpecerijen, gouden waren enz. in-, en
kaam, flechte
Hechte witte lakens, was,
daartegen, boom wol, zijde, wol, koorn,
en koper uitvoerden, hoven
boven die van alle andere na tien, van het meeste belang. Onder de mannfakturen
manufakturen der fiad behooren de aanzienlijke fpinnerijen van Turksch garen, tlpijteli en zijden kleederen , de
fterk.
lederfabrijken en verwerijen, en is de wisfelhandel er vrij fierk.
SALPETER (afkomfiig Vlln het woord, Sal Petrae).
Pe/rae). Een wit
zuilvormig zom,
zout, uit een eigen zuur, Salpeterzuur genoemd, en potzulJvormig
asch bestaande, en van eenen verkoelenden , fcherpen fmaak. Het Salkenden en
peter is federt
Cedert vele eeuwen in gebruik. Volgens MARTINI kendeg
Europeërs; en
gebruikten de Chinezen het reeds voor de aankomst der Europeël's;
GEilER bediende er zich reeds van, om fierkfterk- en koningswater te
flrnacum, cap. 9). Het komt op verfcheidene
bereiden (zie Lib. fornacum,
plaatf~n,
be11:anddeelen aldaar voorhanden zijn, naplaatren , wanneer deszelfs befianddeelen
tuurlIjk voor, b. v. in beestenllallen,
beestenltallen , op kerkhoven enz. In Oost.ltzOost-bldië vormt zich het Salpeter aan de Noord- en Oost-zijde Vlln ver.
dié
fcheidene heuvels en llluren,
muren, ten Oosten van de Gal1ges. In Ifól.
jettn kristallifeert het zich in eellige
fetta
eenige holen; doch in HOlzgari.ie
Hongari.ie komt
Sal_
hij in vlotbergen voor. Ook in Spanje en Napels vindt men het Salpeter natuurlijk. Zeer groot is de hoeveelheid, die in Oost-Indië gewonnen wordt, alwaar het een voorname tak van handel voor de
Hollanders llitm:mkt,
uitm:mkt, die, volgens opgave van fommigen, j:1arlUks
jaarnjks
alleen 10,000 centenaars naar Europa !lragten.
bragten. DU:1f
DU:1f llogthans
nagthans de
Q4
hoe-
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zout, !laaf
hoeveelheid v:tn
v~n dit "out,
naar Europa uit de IlJdim
l1idictJ overgebragt , ai.
al.
tans in oorlogstijden, niet genoegzaam was, heeft men op onderonder.
fcheidene plaatsen,
plaatsèll, door de kunst, veel Salpeter voortgehragt
voortgebragt , W:1.2rwa2rvan de volgende manier de mee~t gewone, en door de kortheid des
tijds, die cr
er toe vereischt wordt, de beste is. Men voegt namelijk
100 deelen van eene losfe Ileem
eem of kalkaarde bij elkander, begotel1
begotell
met rottende pis
pis,, of gier van mesthoopen ; ftrooit
fhooit er vervolgens 15
deelen
declen fijne, ongebluschte kalk over, en dekt dan alles met 120
eleclen
deden groeijende en dieriijke zelfll:andigheden,
zelfflandigheden, als: mest, bloed,
il:roo enz., waarop de hoop met
huiden, haar, hoorns, rottend 11roo
mestwater weder begoten, en eindel~ik nog met eene loog van 50
50
deelen haardasch overgoten wordt. Zulk een Salpeterberg wordt in
iu
eene fchllnr
fchtlur voor regen bewaard; doch ter zijde aan de lucht blootge!l:eld,
maauden omgefpit, en alles door elkander gearbeid,
gefIeld, om de 2 maanden
waarna men denzelven , gedurende 2 jaar, telkens met pis en gier
overbefproeid. Na dezen tijd, tot de uitlooging van het Salpeter evergaande, bedekt men den bodem van eenige kuipen met 11roo;
il:roo; fpreidt
fpreide
daarover een mengfel
noutasch. en el!n
'i!en krui.
mcngrel van twee kruiwagens houtaseh.
wagen ongelcschte kalk; 113111pt
il:ampt dit wel vast, en brengt er vervol ..
gens
geus 20 kruiwagens van den Salpeterberg in, welk alles 4 duim 011onder water gezet wordt. Gedurende een etmaal laat men dit water ter
uittrekking van het Salpeter !l:aan;
1Iittrekking
il:aan; tapt het dan af, en doet het in
kuipen, die op gezegde wijze gevuld zijn; doch waarbij nu geen
ecrfie kuipen, ter
water gegoten wordt, zoodat door de loog der eerfle
llimekking
llittrekking der andere kuipen met Salpeter - flof
il:of dienende, dezelve
eene
cene vereischte 11:erkte
llerkte bekomt, of met veel Salpeter bezwangerd is.
Alsdan doet
doee men deze loog in kookketels; fchuimt dezelve, onder
het koken, gedurig
gCdllfig af, en, de noodige dikte verkregen hebbende,
flan
il:on lIJell
men dczeive,
deze'lve, doorzijgende , in de kristallizeer.tobbell
kristallizcer.tobben over,
wanneer, na twe(~
twe r.: of drie dagen, het ruwe Salpeter aanfchiet, dat
nlsd:tn door verdere rnfinering
nIsdan
r~fil1ering van vele vreemde deel
deelen
en en zouten
moet beroofd worden, waartoe men hetzeh'e
hetzelve fijn Daat;
naat; met koud water hel'hu:lldc
herhaalde maal aanmengt,
a:mmengt, en omroert; vervolgens met zniver
zuiver water
tot de vereischte dikte kookt, en in eenen kristallizeerbak overgiet,
lJit
O:eeds ar..nfchietende
ar.nrchietende kristallen met fcnuimfpanen gellit welke de dan fteeds
fchept, in manden gedaan, en in ketels bij eene wanuce
wanme van
V:1I1 13°0
130 0
FAHR. gedroogd worden. In Frankrijk, en wel in Parijs, bedient men
zich ter bereiding van het Salpeter van den kalk, die bij de slooping van
oude
<mde gtbouwen,
gtbollwen, inzonderheid van dat gedeelte, hetwelk het digtst
dititst aan
den grond ge[1aan
rijk!l:e aan Salpeterzuur
genaan heeft, verkregen word, en het rijkfIe
zeut
zout is. Dit laatfIe
InatO:e wordt door uitloging met water gelost en door
middel van gewone potasch of ook wel zwavelzure potasch ontleed;
omleed ;
waarna de loog door herhaalde oplosfing, affchuiming
affehuiming en kristalfcbie.
kristalfchic.
tjn~ gezuiverd wordt.
tin~
Deze wijze 0111 het Salpeter tC'
te vervaardigen,
is beven
boven de eerflc
cerile te verkiezen, doch alleen op zulke plaatfen, gelijk
Par~;'s,
met goed gevolg in 't werk te
Pfir~ïs, lllet
ce Ilellen,
ll~lIen, waar vele zulke gebouwen
te
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te f100pen
!loopen zijn. Het Salpeter is een zeer nuttig zout. In de huilhuiihoudiug
houding gebruikt men het tot inzouten; in de geneeskunde tot
en tot vervaardiging van ver[chillenJe
ver[chillenue
luchtzuiverende bereidingen, cn
hollts-Iwol vermengd, levert het
geneesmiddelen. Met zwavel en homs-kool
het bus
kruid, en is een voornaam middel bij de bereiding van zwavel.
buskruid,
Zwavel.
zuur (Vitriool-olie). Men zie voorts over eeoe en andere manier
van rafinering van het Salpeter A. YPEJj Scheidkunde , I decl; CHAPTAL, Chimie appliquée
apPliquée aux arts, IV. fol. 121, Ann. de ehim.
chim. et de
Pff)'S. IV.
IV_ pag. 173 IX pag. 200.
Phys.
SALPETERZUUR, STERKWATER. Dit zuur, welks verRAIl\lUNDUS LULLlUs
LULL1Us is opgegeven, wordt
vaardiging het eerst door RAJi\!UNDus
fabrijkmadg
op vele plaat[en, in de zoogenaamde fierkwater-fiokerijen,
flerkwater-Ilokerijen, fabrijkmatig
want offchoon
of[choon
bereid. De wijze van bereiden is niet overal dezelfde, wam
be[chreven, wel overal dat ligchaam uitmaakt,
het Salpeter, zoo even belèhreven,
waaruit men het Salpeterzuur verkrijgt, is men het ten aanzien van
pot.
de middelen, om het Salpeterzuur uit zijne verbinding met de potasch te fcheiden, niet eens: de een gebruikt daartoe thon- of kleiaarde, de andere ijzervitriool , en [ommigen
fommigen zwavelzuur. Op alle wij_
uu verkrijgt men Salpeterzuur, dat echter in fierkte
ze nu
flerkte en in zuiverrchiIt~ Het zoogenaamde Sterkwater, dat men in den han.
han_
v€rheid ver[chilt;
v!oeiHof, die
del vindt, is eene heldere, eenigzins geelachtig witte vloeillof,
eenen flerken
fierken Salpeterachtigen reuk bezit, en aan de lucht geelachtige
eellen
uitflaat: dit zuur iu
dampen uiel1aat:
i~ tot velerhande gebruik zuiver genoeg;
tot geneeskundig gebruik, echter, is het niet voldoende, en van daar,
dat de apotheker volgens de wet verpligt is het Salpeterzuur zelve
ge[chiede met zwavelzuur, en
te bereiden. De bereiding daarvan gefchiedt
wanneer
laatfie in eenen niet al te zeer verdunden toelland
toefland genowauneer dit laatlle
men
lUen wordt, verkrijgt men een zuur, dat eene roodbruine kleur heeft,
blootgefleld, eene zeer groote hoeveelheid, roodbruine
en, aan de lucht blootgelleld,
verflikkende dampen uitflaat.
uitl1aat. Dit laatfle
laat!le zuur nu is eene verfrikking
verflikking van
verfl:ikkende
Salpeter en Salpeterzuur, en wordt door koken, zoowel als door
de bloot11elling
blootflelling aan de dampkringslucht en vermenging met water.
in een vast, helder volkomen Salpeterzuur verandert. Het Salpeterbijtend. ontleedt de huid en kleurt dezelve geel.
zuur is zeer bijtend,
Deze kleur verdwijnt niet, voor dat de opperhuid vernieuwd is.
Alle, zoo enkelvoudige als zamcngefrelde,
zamengcflelde, brandbare Iigchamen wor.
den door het Salpeterzuur ontleed. Plantaardige cn
en dierlijke Iigchaligchamen, uit waterllof
waterfiof,, zuurftof, en frikfrof
flikflof zamengef1:eld, ontleden het
Salpeterzuur, en benemen aan hetzelve de zuurflof,
zuur!lof, waardoor alsdan
meer
lUeer of minder Salpetergaz geboren wordt en ontwijkt. De meeste
metalen vereenigen zich gemakkelijk met het Salpeterzuur, of worden
door hetzelve geoxydeerd, waarbij altijd eene ontwikkeling van Salzuiver, dan lost zich
petergaz plaats heeft. Is het Salpeterzuur zuiver.
het zilver en lood daarin op, zonder eenige verandering; is het daa,daarentegen met andere zuren, bijzonder met zo zuur vereenigd, dat
emegen
hccü, zoo ontfhKlt
ontf'c:mt er
cr ccp
een wit bezinkrel
hczinkl'el (praccipitl1at).
(praccipitaat),
meestal plaats hccCt,
Q5
uit
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uit zoutzuur, zilver of lood befiaande. Met loogzouten, aarden en
metaal- oxydes vereenigt zich het Salpeterzuur tot Salpeterzure zouten, welker voornaamfl:e
voornaam!l:e eigenfchap deze is. dat zij met brandbare
ligchamen in het vuur ontploffen (detonneren
( detO/meren)) en daardoor ontleed
worden. Met zoutzuur verbonden, vormt het het zoogenaamde
koningswater, (aqua regia) , waarvan men zich tot het oplosfen van
goud en platina bedient.
SALPINGORGANON. Een Muzijk.infirument,
Muzijk.infirumenr, door de Heereu
Heeren C.
VAN OECKELEN en zonen te Breda, uitgevonden en vervaardigd
vervaardigd.f hetgeen, zoowel llit
l1it hoofde van deszelfs kunstige zarnenfiellIng,
zarnenfielllng, als om
de kracht en zuiverheid der [Oonen,
toonen, de opmerking alleszins waardig
is. Deszelfs uitwendige gedaante prijst zich door fmaakvolle
fmaakvoIIe fierlijk.
fierlijkheid aan. Het befl:aat
be!l:aat uit een zeer net gewerkt mahonyhoute voetvoet.
fiuk , van omtrent 5 Rijnl. voet hoogte en 3i
Huk,
3§ voet breedte en diep.
te, binnen hetwelk, als in eene kas, die aan den voorkant en
de beide zijden kan geopend worden, het raderwerk, dat het
op dit voet.
fpeeltuig in beweging brengt, verborgen is. Boven ap
Huk ziet men eene fierlijke krijgs-trophee, gedeeltelijk door eene wolk gedekt, uit welke een twintigtal, aJle
alle fprekende ]{rijgstromkrijgstrompetten fieken, die, in verband fiaande met het raderwerk, en in
voetll:uk aanwezige, veldtrommen, een triangel en een paar Turk.
het voetfl:uk
fche bekkens.
bekkens, een fraai krijgs-concert maken. Door middel van 8
zijn I
onderfcheidene cilinders, welke er achtervolgelijk in geplaatst zijn,
en door de makers met nog een achttal andere zouden kunnen ver.
meerderd worden, voert dit werktuig, zonder eenige andere hulp,
dan alleen het raderwerk, verfchilIende
verfchillende muzijkfrukken,
muzijkfiukken, met eelle beo
be.
wonderingswaardige juistheid en zuiverheid uit, en overtreft der.
Kt.t1FFMAN te Weenen vervaardigden,
vervaardigden. en ook in
halve den door KAllFPMAN
Mt.ELZEL,
ons vaderlmld
vaderland genoeg bekenden, Automaat-Trompetter van MAELZEL,
meer dan vijf verfchilIende toonen kan voortbrengen. Bij~
die niet lUeer
NtJsflluwen, het Yo/ks.
zondere opmerking verdienen het Wilhelmus 'Van
van Nasfouwen,
lied van TOLLEN~, lö
fö "jllat,
vjvat, (uitmuntend gevarieerd), en inzonder.
inzonderheid de ouverture der Frey{chütz, waarin de trompetten volkomen
bovengemel.
den tongflag nabootfen. Ook is de wijze, op welke de bovengemelgeflagell worden, zoo juist en kunstig, dat dezelve door
de trommen geflagen
menfchen behandeling niet kan worden overtroffen. Men één woord,
kunst!tuk,, thans het eigendom van den heer G. VEENSTRA VAN
dit kunstfruk
voornaamfie !teden
VLIET, die hetzelve in de voornaamfre
fieden onzes rijks heeft doen
hooren, verdient allezins de aandacht der beminnaren van muzijk en werk·
tuigkunde, en plaatst zijne uitvinders teregt onder de meest vernuftige
tlligkllnde,
en bekwame werktuigkundigen, zoo wel van dit als van andere landen.
Eelle Romeil1fche
Romeinfche godheid, voor welke men eenen
SALUS. Eene
verfiond men nu de gezondheid,
tempel bouwde. Onder haren naam verftond
naat.
cn dan weder het welzijn van den fraat.
en
beSALZBURG was, na den Westphaalfchen vrede tot 1802, be.
halve de 3 geestelijke keurvorfiel1dommen
11alve
keurvorfielldommen , ,het
Ih et eenig aartSbisdom
aartsbisdom in
iu
f)
u;'tsi':.
J) uifs,.'J-
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Duits.Mand.
DuitschJand. lIet lag in den Beijerfchen kreits tusfchcn
tusfchen het hertog.
hertogdom Beijeren,
Bei/eren, Oostenri/k,
oostmriJlc, Kärnthtn
Kiirnthen en 'Tyrol;
'TYfol; had eenen omvang van
bijna 180
lBo mijlen, en telde oudtijds 250,000 inwoners. Dit land leed
door den blinden godsdienstijver van den dweepzieken aartsbisfchop
FIRMIAN <. van 1729 tot 1733) een aanmerkelijk verlies, alzoo 30,000
vlijtige
vl~itige inwoners zoo heftig, alleen omdat zij protestanten waren.
vervolgd werden, dat zij hUil
hun vaderland moesten verlaten, en naar
andere oorden den wijk nemen, waardoor de volksmenigte in later
tijd naauwelijks 109,000 bedroeg. Deze uitgewekenen werden in Hoi.
Holland, Engeland, Rus/and,
Rusland, Zweden en Noord-Amerika
Noord-Amefika overal met
blijdfchap ontvangen, en werkten door hunne nijverheid en kUllstvliJt
blijdCchap
kunstvlijt
krachtdadig mede tot den bloei van hun nieuw vaderland. Het door.
dringen der Franfr:hen
Franjehen tot in het hart van OostenriJk,
Oostenrifk, in 1797, bragt
Salzbul'g in nieuw gevaar. Het viel in .802.
Sal:r.bu1'g
\802. tot fchadeloosftelling
fchadeloos11:elJing
voor Teskane,
T@skane, aan den aartshertog van OostenriJk en groothertog van Tos!ram,
kane, FERDlNAND, ten deel; terwijl hetzelve voor een wereldlijk aarts.
aartsbisdom verklaard, en genoemde groothertog onder de keurvor!l:en
keurvorl1en werd
opgenomen. Door den Presburger vrede (1805) kwam Salzburg
Sahburg on.
onmiddellijk aan OostenriJk,
Oostenri.ik, en Eichjladt
EichJladt en Pasfau aan Bei/eren,
Btijeren, waartegen de Aartshertog-kenrvorst lJ7urzburg verkreeg; bU
bij dien van TPéenen
Weenen in
1809, werd het land aan de beCchikking
befchikking van BONAPARTE overgelaten, die
Beijeren afllond,
affl:ond, hetwelk het, na den vrede van PariJs, weder
het aan Bei,jeren
Oostetl1'ijk verruilde, met uitzondering van het aan gene zijde der
aan Oostet/ri/k
Salza gelegene gedeelte, hetgeen aan Befjeren
Beijeren is gebleven, en een deel
van den har-kreits uitmaakt. Het Oostenrijksch gewordene gedeelte
gedeelre
van Sahburg
Salzbufg vormt thans, met uitzondering van een klein gedeelte, dat
bij T.yrol
T.Y1"ol gevoegd is, den Salzach.
Sa/zach- of Salzburge1"-kreits
Salzburger-kreits van het land.
of de Ems.
Ems.- Het Salzburgfche is bergachtig, en bevat ilechts een uitgebreid dal langs de Sa/za, waarop ter zijde vele kleine dalen uit.
loopen. Het wordt aan de Zuidzijde des lands door verfcheidene
verCcheidene hooge
hoo~e
bergen ingeiloten, waarvan vele altijd met fnee!lW
fneenw bedekt zijn, en alle
verfchijnfels der Zwitzetfche
verfchijnCels
Zwitr.erfche Alpen, GletCchers,
Gletfchers, fneenwvallen,
fileeuwvallen, water·
watervallen, kloven enz. opleveren. Aan de Noordzijde is het land open,
en heeft men fchoone vlakten. De lucht is er zuiver en gezond; de
winters zijn er fl:reng
ftreng en aanhoudend; de zomers zijn in de naauwe
dalen zeer heet; de meeste bergen zijn vruchtbaar, en aan hunnen
voet verbouwd men koom;
koorn; terwijl
terWIjl hoogerop zich bosf.:hen,
bosC.:hen, en
vervolgens uitmul1tende
uitmuntende weilanden bevinden, die men Almen of Alhen
Alben
noemt. Tusrchen
Tusfchen de bergen zijn vele vruchtbare dalen, waar men zich
bijzonder op den landbouw toelegt; nogtans brengt het land aan veld.
veldvruchten, voornamelijk aan koorn
koorn,, niet zooveel voort, als tot eigen
gebruik noodig is. De bosfchen zijn van veel belang, en nog meer
de grasteelt , waardoor die van het vee aanmerkelijk bevorderd wordt.
1Het
Iet vee is van eene ongewone grootte; de paardcnfokkcrij,
paardenfokkerij, alhoewel
fchoolJ, maar van een 11erk
cr mede aanzienlijk,
llerk ras, is er
niet van een fchoon,
en S?l1
aan wild hl'eft
heeft men grooten
grootcll overvloed. _,Ook
Ook de Delfttrrffl'n
Dclfft,..rffrll zijn
hier
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hier van veel bCl::ng, en onder dezen is het fiecnzouc het voorn:lnln..
He; doch vindt men er
ef ook goud, zilver, koper, lood, ijzer, kobalt, arfenik, berg-krUstal, marmer, f..1Ipetcr,
l:1Ipeter, bruin!l:een, fpek!l:ccn.
ferpentijn,
ferpemijn, asbest, turf en minerale bronnen. De bearbeiding dezer
berg!l:offen maakt bijna het eenige fabrijkwezen des lands uit; doch
wordt nog veel hiervan ruw uitgevoerd. De landman verbouwt
gewoonl~jk het voor zijne
zijlle behoefte 1100dige vlas en de wol, die
gewoonlijk
hij zelf bearbeid, en maakt lakens, linnens, koufen en ièhoenen
voor zijn eigen gebruik. De hoofd!l:ad des lands, insgelijks Sa!z_
burg
hurg geheten, is aan 3 zijden met bergen, en ten Noorden van eene
vlakte omringd, en heeft eene bekoorlijke ligging aan beide zijden
van de Salza, over welke eene brug ligt, die 370 voet lang en 40
voet breed is, en bevat 13,000 inwoners. Zij heeft regelmatige
pleinen, en meestal in den Italiaanfchen
Italiaallfchen fmaak gebouwde huizen, en
wordt door eenige vestingwerken omringd. Gnder de merkmaardigfl:e
merkmaardigf1:e
behom'cn het aartsbis[choppelijk
aartSbisfchoppelijk paleis; de prachtige domgebouwen behoOl'cll
kerk met 2 torens, in de manier van de Pieterskerk gebouwd, en
cn
voor wc:lkc
welke de beeld zuil van de maagd MARIA geplaatst is; de geeene
bouwen van het Lyt:eum, of de voormalige univerfiteit, met ecne
fraaije kerk; het kapittelhuis ; de aarcsbisfchoppelijke fial, met een in
rotien uitgehouwen amphiteater, en verrchcidene
verrchcidcne paleizen van d~l1
den
adel. Het voormalig zomerverblijf van den vorst, Mirabel/a geheeten, is in 1818, met ecn aanmerkelijk gedeclte der fiad, afgebrand.
:Behalve het LycctIl:z
Lyccm:z vindt men nog in Sa/zburg eene genees- en heel.
kundigc fchool, een Gymnajium, een Seminarium voor priesters, een all·
der voor fchoolleeraars, en verfcheidcne
verfcheidene boekerijen en kunstverzadraadtrekkerij,
melingen. Voorts telt men onder de fabrijken eene draadtrekkerij.
twee ijzersmederijen , vier tabaks- en even zoo vele fiijfsel- en poederfabr~iken, benevens eene van katoen, zegellak en leder. De fiad
drijft eellen
eellcn fierken handel, en jaarlijks worden er twee misfen , of
markten gehouden. In bare
hare nabijheid liggen de beide vor!l:eIijke
vor!l:elijke lnstIn5tfloten He!!bnm
He!!brzm met kun!l:ige waterwerken, en Kloszheim, met eene
faifanterie; het grafelijk Firmi3nrche
Firmianfche /Jat
/Jot Leopoldskron, bekend wefchilderftukken, en het flat van
gens zijne overheerlijke galerij van fchilderl1ukken.
den prins van
Vàn SchwarzetJberg
Schwarzenberg met z~jne fraaije tuinen.
SALZMAN, (CHRISTIAAN GOTTLIED) de beroemde fiichter van
het opvoedings-inilicuUt
opvoedin;;s-inilituUt te Snep[enthal,
SnepfenthaI , werd in 1744 te SommerdrJ
in het Erfurtrche geboren. Tot predikant opgeleid, werd hU in
1768 te Rohr,'tortZ, en vervolgens in 1772 bij de Andreas-kerk te Er[ur!
furt beroepen. Hier verwierf hij door zijne gemeenzame (populaire) , hartelijke predikwijze vele goedkeuring; doch vond ook, uit
hoofde zijner onbevooroordeelde manier van denken, velen tcgenfl:and.
gewend, en zich aan
Hij had zich vroegtijdig aan eigen onderzoek gewend.
de zijde der toen nog zeldzame vrienden eener verlichte godsdien.
godsdienfiige dcnkwijze
denkwijze gevoegd. Door ROUSSEAU
ROVSSEAU en BASEDOW opgewekt, en
vestigde hij zijne oplettendbeid
op!ettendbcid
vol gevoel voor de stem der Natuur, vestigdc
op
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op
op zijne
zijne eigen
eigen kinderen,
kinderen, en
en volgde
volgde bij
bij hunne
hunne opvoeding
opvoeding den
den weg,
weg, dien
dien
zijne
zijne eigene
eigene neiging
neiging tot
tot her
het eenvoudige
eenvoudige en
en natuurlijke
natuurlijke hem
hem voorfchreef.
voorrchreef.
als fchrijver
fchrijver voor
voor
Hierbij ontwikkelden
ontwikkelden zich
zich zijne
zijne bekwaamheden
bekwaamheden als
Hierbij
de jeugd,
jeugd, en
en tevens
tevens als
nls prak
praktikaal
tik aal opvoeder
opvoeder derzelve.
derzelve. In
In I77S
1778 ver.
ver.
de
Unterhaltul1gen [tir
für /{in
/(inder
der zmd
zmd landCifrezmde,
Kinderfreunde, welke
welke
fchenen zijne
zijne Unterhrdtungen
fehenen
/{rebsbtïchlein, en
en door
door zijn
zijn gefchrift
gefchrift zïber
ûber die
die
door zijn
zijn uitmuntend
uitmuntend KrebsbiJchlein,
door
ZZt briJlgen,
bril1gen, gevolgd
gevolgd werden.
werden. Vol
Vol
hesten
hesten Mitte!,
lI1/ttel, Kindern
/{indertl Religion
Religiotl bei
bei zou
geestdrift voor
voor de
geestdrift
de onderneming
onderneming van
van BASF.DOW,
BASEDOW, deed
deed hij
hij van
van zijne
zijne geesgeesbediening te
te Erfurt vrijwillig
vrijwillig affland,
af{tand, en
en voegde
voegde zich
zich bij
bij de
de
telijke bediening
hooi te
te Desfau;
Des[au; doch
doch vond hier,
hier, uit hoofde van
van het
het
Philantropijnfehe
Philantropijn[che fe
fchool
aan eenheid in
in het
het befl:nur
befinur van
van dit
dit inrtitum,
innituur, of[choon
offchoon met
met gelijk
gebrek aan
gebrek
gezinde onderwijzers
onderwijzers werkende,
werkende, voor
voor zieh
zich zelve
zelve geene
geene genoegzame
genoegzame be.
gezinde
vrediging.
vrediging. Hoe
Hoe hij
hij als godsdienstleeraar
godsdienstleeraar werkte,
werkte, getuigen
getuigen zijne
zijne leerre.
leerre.
de godsvereering
godsvereering der
der genoemde
genoemde inrigting gehouden.
gehouden. Zij
Zij ver.
denen, bij de
fchenen van
vall 1781 -- 1783 in 4 deel
deelen,
en , en waren door hunne bevatrchenen
gefchikt voor de jeugd. Zijn
telijkheid en zachte warmte bijzonder ge[chikt
Roman CARL
CARL VON
VON CARLSBERG,
CARLSBERG, ode,.
oder iiber das menfch/iche
menfchliche Elend,
Etend,
waarvan in 1785 het 6de en laatfl:e
laatf1:e deel ver[cheen,
verfcheen, baarde bij velen
fieunende, eu
en
niet weinig opziens. Op zijnen letterkundigen roem 1l:eunende,
wen[chende, om op zich zelven
zeI ven te arbeiden, verliet hij in I784
17 84
Desfau,
Des[au, en il:ichtte
fiichtte op het door hem gekocht, en, uit hoofde van
de~zelfs gezonde en aangename ligging, tOt
tot Zijll
zij ,1 oogmerk bijzonder
geCchikt, landgoed Schnepfetzt
Sehnepfmthal,
hal, een opvoedings-inl1itunt,
opvoedings-infiitullt, waarop
gefchikt,
zich in het eerst alleen zijne kinderen, en een gering aantal anderen,
aan zijn onderwijs toevertrouwd, bevonden. Hoe Zeer
zeer door den
hertog van Gotha ruim onderfl:eund,
onderfieund, en bO)l"endien,
boyendien, ter bevordering
genietende, was dit alles
van zijn plan, vele vrijheden en voorregten gcnietcnde,
echter niet genoegzaam, om de onderfch
onder[cheidene,
eidene, benoodigde
benoodigdc gebouwen van het infiituut
inftituut daartefl:ellen;
daartef1:ellen; doeh
doch hij vond vrienden, die hem
ba.
onuerll:eunden,
onuerf1:eunden, zoo we! als bekwame mede - arbeiders, waaronder bovenal de Natuurkundige BECHSTEIN behoorde, die te Schnepfenthal,
Schnepftnt/zal,
I737, eene [ehoo!
jOiJge dochters oprigtte, welke in 1790
179 0
in 1787,
fchool voor jonge
door hem naar Gotha verlegd werd. Ook GLATZ, GUTSMUTH,
'VEISZENHORN,
VJ'EISZENHORN, BLASCHE,
BLASCIIE, AUSFELD en anderen, werkten, door hUIl'
hun.
ne opvoedingsfcbriften,
opvoedingsfehriften, ter bevordering van zijn weldadig plan, me.
de. Het vrolijk
leven, de ligehamelijke
vrolij kleven,
Iigchamelijke oefeningen, de reizen,
rcizen, wel.
wcl.
},e SALZMAN met
mct zijne kweekelingeli
kweekelingel1 ondernam, en zijne fchrifcen
fchriften
ke
voor de jengd,
jeugd, waaronder voornamelijk zijn lI10ralifches
1I1oralifches E!emalZtar~
Elemantar_
wclgekozene middelen, om het publiek in zijn
hZ/eh behoort, waren welgekozene
beh1llg te brengen. Uit Duitsclz!and,
Duitschlond, Zwitferla71d,
Zwitferland, Engeland,
Engé!ond, Porbelang
tugal
tlIgal en de Noordelijke
Noordelifke rUken,
rijken, ontving
olltving hij jongelingen, en zelfs 2 prinfen van Hes[enHesfen- Phi1ipst/za!,
Philipst,~al, die aan zijne zorg werden toevertrouwd,
[803 tot het getal van
vun 61
6(
zoodat het getal zijner kweekelingen in 1803
-was
was aangegroeid, waartoe
waarwe zijn,
zjjn, in 1797
179'1 uitgegeven, llitlt171~1
Ilimmel auf
aUT Erde
veel bijdroel;.
bijclroeg.
Schntpfentho! nam, door de verl!andige
verl1al1dige maatregels v~n
v:m SALZlIAN
SALZ:lIAN
Schnepfcntltal
rig.
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!lS4meer en meer in bloei toe. Sedert 1783 kwam uit de aldaar opge.
cenen boekhandel vereenigd, zijnen
rigte boekdrukkerij, thans met eenen
Thuringer bode, een veel gelezen weekblad, met eene menigte van
kinderfchriftcn, te voorlè:hijn, waardoor SALZ~lAN en
opvoedings-en kinderfchriften,
zijne medearbeiders, met een goed gevolg, op een
ecn talrijk publiek
werkten. Thlar deze
dcze medearbeiders in grondbegin[els, zoowel
:\Is ten aanzien der geheele inrigting, volkomen met hem inllemden,
en 6 derzelven bovendien zijne fchoOllZonen
fchoonzonen werden, droeg die
dit
een en ander nier
niet weinig bij, om het inf1:itullt
inf1:ituut verder uit re
te breiden
en in frand te houden. Twee zijner zonen werden door hem tot
leeraars opgeleid, en eenige zijner dochters gaven zelve onderwijs;
terwijl de betrekking hunner
bunner echrgenooten
echtgenoocen tot den gemeen[chappelijken huisvader bijzonder medewerkte ter bewaring van eensgezindheid, en tot bef1:rijding
h~id,
bef1:rijdillg der kosten. Omringd van welgeaarde kinderen en dankbare voedf1:erzonen, onder het genot van eene tamelijke
welvaart, en geacht bij zijne tijdgenooten, ook als fchrijver, konde
men SALZMAN boven vele anderen gelukkig noemen; doch tijd en
18°7 voor zijne inrigting niet gunfrig,
omllandigheden waren [edert 1807
zoodat het getal zijner kweekeJingen
kweekelingen in 1809 reeds tot op 36 verminderd was. Nadat zijne waardige gade hem in 1810 was voorgegaan, en zijne, fchoon
[choon anders duurzame, gezondheid door hevige
g~an,
aanv~lIen
aanvallen van jicht was ondermijnd geworden, Ilierf ook hij in Wijn.
maand des volgenden jaars, in het 68fre
68fl:e van zijn leven. Zijn dood
vernieuwde in geheel Duitsch/and
Duitschtand het aandenken aan zijne groote
verdiensten; trouwens men kan niet ontkennen, dat bij als opvoe.
der en voJks-fchrijver veel goeds geflicht heeft. Een flierboom,
het beeld van zijn algemeen nuttig frreven,
fl:reven, bedekt zijn graf, en
duizenden, door hem ter deugd gevormd en tot echte levenswijsheid opgéleid, zegenen zijne nagedachtenis. Het fchoone opvoedings-inftituut
dings-inltituut te Schnepfenthal bef1:aat
bellaat nog tegenwoordig, onder het
beHnur van zijnen zoon KAREL SALZMAN.
SALZ~IAN.
belluur
SAMARIT ANEN. Na den ondergang van het koningrijk Israël,
ontHond er op deszelfs gebied, uit de achtergeblevene Israëliten van
ol1tfrond
de frammen
ilammen Efraim en Manasfe, en de met hun vermengde Asfyriftad
fche kolonisten, een volk, hetgeen door de Grieken naar de !l:ad
Samaria, om!l:reeks
omfl:reeks welke het woonde, Samaritanen genoemd werd.
Bahylonifche gevanToen nu de Joden, na hunne terugkeering uit de Babylonifche
genis, den tempel te Jeruzalem weder opbouwden, wilden de SmnariSamaritanen daaraan deel nemen; doch werden door hun afgewezen omdat
zij hen, uit hoofde der gemelde vermenging met de Heidenen, voor
onrein hielden, en zich niet met hun van gelijke afkomst befchouwden.
De Samaritanen wisten hierop uit wraakzucht, de verdere opbouwing
van de fiad en den tempel, voor eenigen tijd, te verhinderen; en hieruit ontfrond dien onderlingen
ollderlingell haat tus[chen
tns[chen de .T oden en Samaritanen,
vun onzen Zaligmaker, toen de laatf1:en
laatfl:en binnen eene kleidie ten tijde van
ne !treek lands, ttJsfchen
tlls[chen Ga/ilea en Judea,
Jadea, beperkt waren, tllsfchell
tlls[chell
de.
de·
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deze beide naburige volken alle gemeenfchap verhinderde, welke nog
tegenwoordig voortduurt. De
De,,Samaritanen,
Samaritanen, nooit tot zelfs!1andigzelfsllandigheid geraakt, hebben in de
cle lotgevallen van hun land moeten deelen.
dee len,
en zijn door de onderdrukking der Turken zoo aanmerkelijk in bevolking afgenomen, dat niet alleen hunne, in de 17de eeuw nog
bloeijende,
bloeijende., volkplantingen in Egypte tegenwoordig geheel zijn uitgeflorven,
geltorven, maar ook te Nap/uia
Napluia (het oude Sichem)
Sidzem) en Jasia,
Jasfcl,
de eenige plaatfen.
plaatfen • waar nog Samaritanen gevonden worden"
worden,
tlechts,
flechts, volgens eene door hunnen priester Salameh in 181
ISI II gedane
opgave aan SILVESTRE DE SACY
SACY te Parijs,
PariJs, 30
30 huisgezinnen wonen, die
!%Oo perfonen uitmaken. Volgens dit berigt, en andere briebrie.
te famen !l00
vev.,
ven, door Duitfche en Engelfche geleerden in de 16de en I7de eeuw
-omtrent
·@lntrent de Samaritanen ontvangen, kan men hen, in een gods dien.
dien_
flig
fiig opzigt,
opzigt. als eene aan de Joden. inzonderheid aan de K(Jrai'ten.
Karai'ten,
die den Talmud verwerpen, zeer na verwantfchapte fekte befchou.
befchouwen.
wen, en onderfcheiden zij zich ook van de Rabbijnfche Joden alleen
daarin, dat zij, behalve de 5 boeken van MOZES, die zij als van godgod.
delijken
c!lelijken oorfprong
oorCprong befchouwen, benevens het boek van JozcA"geene
JozvA"geene
bijbelfche boeken hebben, of voor zoodanig erkennen; doch den
Talmud, gelijk alle Rabbijnfche bijvoegfels , verwerpen, de gebrui.
gebruiken,
ken. zeden en kerkelijke inrigtingen
inrigtil1gen alleen in zoover flipt !11
1U acht
nemen, als de Mozai'fche
MozaïCche wet uitdrukkelijk gebiedt, en in plaats van
Sa maria , waar zij in
den tempel te Jeruzalem den berg Garizim in Samaria,
gelukkiger dagen hunne feesten vierden en offerden, voor heilig
houden. De vereering van den eenen
een en waren God, de befiJijdenis
befiJijdenis,,
de reinigingen en feesten, het Purim of het inwijdingsfeest van den
tempel uitgezonderd, hebben zij met de Joden gemeen: ook gelooven
beflaan van Engelen, aan eene
eelle opllanding
op!1anding en eenen l1aac
zij aan het beltaan
aaat
eenen
lVIes[ias,
van vergelding in eene andere wereld, en verwachten een
en lVIesfias,
voorfpelling van MOZES, 1lechts
flechrs als eenen
een en
dien zij zich, volgens de voorCpeIling
voorl1ellen. Hunne priesters
prieSters zijn uit den aam
l1am van Levi, en
profeet vooraellen.
:;Is hunne overllen
overnen geëerbiedigd. Wegens hunne
worden door hun :ils
j,aar) op Pmchen,
Pufchen, een
armoede offeren zij Ilechts eenmaal in het iaar,
hun in hunne Synagoge, alwaar zij hunne gebeden en voorlezingen in
11lm
Arameïfchen- SamaritaanCchen
Samaritaanfchen tongval verrigten, en in het wit
den Arameifchenonder~
gekleed zijn. In andere gevallen fpreken zij meest Arabisch; onder.
eellen
tulband, en zoeken hun bellaan
beftaan in
fcheiden zich door een
en witten tulband.
gemeenfchap
geldhandel en handwerken. Zij vermijden elke naauwe gemeenCchap
fekte behooren
behooren,• en huwen alleen on.
met hun, die niet tot hunne rekte
zood at een man voor zUn
zijn eerae
eerl1e huwelijk twee vrou.
vrou..
der elkander, zoodat
fierfr, geene andere
wen mag hebben; doch wanneer eene derzelve aerft,
mag huwen, dan nadat ook de tweede overleden is, in welk geval
aan' eene mag trouwen. Dit, van langzamerhand, naar
hij ook alleen aan"
eenig belang, omdat het
zijnen ondergang hellend volk is hierom van cenig
eene zeer oude, zooal niet, gelijk fo:nmigen
fo:mnigen beweren, de oudfle
oud!1e
eelle
codex der 5 boeken van MOZES bezit.
SA.

SAMEQUlN. SAMIËL.
rendentie op hèt eiland Java.
SAMARANG is eene Nederlandfche reûdentie
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met ongeveer 4°°,000
400,000 inwoners- Het heeft hooge en brandende bergen,
natuurtooneelen, eenen vruchtbaren grond en is gedeeltelijk ge.
fchoone nntuurtooneelen,
zond, waarom de militairen hier veelal hun verblij f houd en. De VOOrtvoortbrengfelen zijn rijst, mais, koffij, fuiker,
ruiker, indigo en tabak. De hoofd1l:ad
hoofdl1:ad
van dienzelfden naam ligt niet ver van de rivier van dien naam en telt
met de voorsteden 30,000 inwoners; deels Nederlanders, deels andere
Europeërs, Chimzetl
Chimzet/ enz. Zij is in rang de tweede Nederlandfcbe
Nederlandfche
koopstad op het eiland, en eene der 3 fteden,
fieden, buiten welke geene
vreemde fchepen op Java IDogen
mogen losfen of laden (*), en is te.
fiapelplaats van den geheelen binnenlandfchen
billnenlandfchen handel. Zij
vens de ftapelplaats
heeft een goed kasteel IDet
met eenige buitenwerken, en bovendien ee·
ne bezetting, gewoonlijk van 150
IS0 Europeërs en 450
450 Inlanders. De
reede ligt open, en er is een uur van den wal flechts
llechts 3, en op I uur
afl1:ands 5 vademen water. Zij heeft verfcheidene moskeën, eene
affrands
Hervormde kerk, openbare school; ook voor kadetten, fierrenwacht.
fchoone burg, enz. De rivier voert veel flijk
/lijk aan, waardoor in haren
mond banken gevormd worden, die llechts een vaarwater voor boo..
ten open laten.
SAYlEQUIN. Eene foort van koopvaardijfchepen bij de Turken,
die nogtans niet diep in zee komen.
SAMIËL. Dit is de naam van eenen wind, die dikwijls fiootswaait, en
gewijze, of bij rukken, in de Árabifche woestijnen waait.
van verre door zijnen eigenaardigen reuk kan gekend worden. Hij
OogstIn. ; wordt zeer fnel voort.
vertoont zich gewoonlijk in Hooi- en Oogsun.;
gedreven, en is in zijne werking verfiikkend, dikwijls doodelijk. Daar
hij echter tot eene zekere hoogte boven de oppervlakte der aarde
zich verheft, zoo olltwUken
ontwUken de inwoners zijnen fchadelijken invloed,
door voorover op den grond te gaan liggen, hetgeen zooveel te eerder gefchieden kan, vermits hij zich door zijnen reuk, gedruis
gedruisch
eh en
fiofwolken reeds van verre aankondigt. In Italië en Dalmatië, wer·
waarts hij zich insgelijks uit1l:rekt,
waans
uitl1:rekt, heeft hij . door den langen togt
over zeeën en bergen reeds veel van zijne kwaadaardigheid verloren.
Hij wordt hier Sirocco genoemd; vertoont zich gewoonlijk na Pa.
fchel1; waait 14 tot !l0
fcheu;
20 dagen Zuidelijk; is droog; verzengd de jonge
uitfpruitfels der planten, en verwekt bij de inwoners, die zich door
venfl:ers voor denzelven trachten te bevei.
het fluiten van deuren en ven1l:ers
ligen, eene fierke
i1:erke fpanning en matheid. Hij volgt gewoonlijk op den
Westenwind; begint met wervelwinden, en bedaart des nachts eeni·
eeni.
germate. De Italianen visfchen gaarne bij zulk en wind, en de berg.
bewoners befchouwen hem als ~en gun1l:ig
gunfl:ig voorteeken voor den Oogst.
zoodallige verzengende winden door ge.
Volgens HUMDoLDT
HUMDOLDT zouden zoodanige
brek aan groeijing, en de daar ontbrekende afkoeling van den grond,
veroorzaakt worden. Er omaaao
omfiaan aan zoodanige plaatren regtfl:andige
regt1l:andige
(per.
C·} Zie het Algemeen
Alge"lceu ver!lac
verGal: nopens Neerland.
kolonien, II deel bladz. lIS.
uS.
C·J
Necrland. kolonicn,
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pendiculail'c) firoomingel1,
firoomingen, die elke nederdaling van water belemmeren,
pcndiculail'c)
en de lucht verhitten. (Zie zijne: Anfichten der Nattlr
Nattlr,, I Theil.)
SAlVfNITEN.
SAMNITEN. Bewoners vun
van bet
het voormalig landfchap SamniuiII
SafJ1f1iuilt ill
it1
Beneden-Italië,
Bmedm-ItaliiJ, dle
die de Petigllcr.
Peligllcr, ilIiJrfel1,
.i.l1mfen, Campcmiers,
Campaniers, Lucrmiers
Luctwiers en
hadden, en in vroegeren tijd over het
Apuliers tot hunne naburen hudden,
grootlte gedeelte dezer landen veripreid
ver[preid waren. Wij ontmoeten hen
groottte
dikwijls in de Romeinfche gefchiedenis, en leeren hen hier als een
krijgszuchtig en vrijheidminnend volk kennen, hetgeen de Romeinen
niet dan na langdurige
langdurig;! en bloedige oorlogen, die Dlet
Ulet eenige tusfcheg.
tlJsfchen ~
poozen bijna 70 jaar duurden, konden te onder brengen. De eerfl:e
vijandelijkheden tusrchen
tusfchen de beide f1:aten
fiaten ontf1:onden
ontflonden in bet
het jaar 4 I I
van Rome, wanneer de door de Smnniten
Samniten hard onderdrukte Campant'ers de RomeineTJ
Romeinen te hulp riepen, en, om hen daartoe te bewegen,
niers
hun geheele land onder hunne befcherming f1:elden.
fielden. Daar llU
nu de Sam.
,Jiten
niten Campanië
Campcmië niet wilden ruimen, zoo trok de Romemfche
Romel11fche conful
confut
V."LERlUS CORVVS
CORVUS tegen hen op, en noodzaakte hen, na eenen bloe.
di
gen veldflag
digen
veldllag , om bînnen
binnen hunne grenzen terug te trekken; terwijl
een ander Romcinscll
Romeinsch leger het gebied der Samniten aanviel, en ins.
ins~
gelijks, na eenCll
eenen wanhopigen f1:rUd,
firUd, door de dapperheid van den
jongen PUBL.
PUBL, DEclUS Mus,
lVI us , eene overwinning op hen behaalde. Zij
moesten om den vrede fmeeken; doch hielden dien !1echts
llechts zoolang ,
wam in het jaar
tot zij zich van hunne nederlaag herfield
her(l:eld hadden; want
4116 van Rome onti1:ond
ontl1:ond er eenen nieuwen
nieuwell oorlog, nog bloediger, dan
dall
eer!le, welke zooveel te hardnekkiger gevoerd werd, daar ook
de eerfie,
andere !laten
Of.
fiaten van Beneden-Italië
BencdCII-Italië den Samlliten te hulp kwamen. Of~
fchoon nu wel de RomeÊtJelZ
Romeinm gewoonlijk zegevierden.
zegevierden, geraakte
hun leger echter bij de f1:ad
llUn
fiad Candium zoo geheel in de engte, dat
befIuiten, die dan ook door de gevangen
zij tot den vrede moesten bel1uiten,
f~naat weigerde zij~
confuls voorwaardelijk genoten werd; doch de fCllaat
Sawl1itm
ne bekrachtiging, leverde den bewerker daarvan aan de Saml1iten
Dien we ve1dbeeren
vl'ldbeeren tot voortzetting van den
uit, en zond dadelijk nieuwe
PAPIRiUS CURSOR gelukte,
gelnkte, om
oorlog, waarin het den dapperen PAPIRlUS
nog_
den geleden hoon aan den vijand te wreken. De krijg duurde nog.
tans met klimmende verbittering voort, vermits de bondgenooten
der Samniten, die de opperheerfchappij der Romeinen verachtten, hen
dadelijk
dadel~ik onderfieunden,
onderf1:eunden, en de oorlogzuchtige
oorlogzl1chtige koning van Epirus, PYRRHUS, op aandrang
2andrang der nad Tarente, tegen de Romeinen
ROl1lez'lzen het harnas
Raus,
had aangegord. Dan, de Romeinfche legerhoofden behaalden op den
vijand meer dan eene overwinning, en de Samniten, benevens hunne
bondgenooten, zagen zich. na de
d~ verfchrikkelijkfie
verfchrikkelijkfle nederlagen en de
hUIl land, genoodzaakt, om den vrede te
geheele vermeestering van hun
Ilet jaar 482
482. van Rome gefloten werd.
fmeeken,, die dan ook in 11et
fineeken
Toen echter de Italiaanfche bondgenooten, ten tijde van SUL LA, tegen
opf1:on.den , waagden de Saml1iten nog eens eenen oorlog tegen
Rome opaonden
fl:reden met eelle
eene verbittering, die bijna
hunne onderdrukkers, en areden
al ,
aan woede grensde; doch SULLA vernederde hen zoo geheel en al,
Al.Gr:MEEN WOORDENB. VI.
ALGEMEEN
R
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SAMOS.
SAMOJEDEN. SA
MOS.
!2S8
nag, op het Marsdat hij 4 duizend gevangenen, 3 dagen na den l1ag,
Srl1111liten leefde feveld liet nederfabelen. Het gering overfchot der Srl11miten
veril:rooid in de dorpen. Voor het overige kan men omtrent dit
die
dert verftrooid
kunfl:en en handwerken beoefenden,
beoefenden.
volk nog aanmerken, dat zij kunften
en hunne befchaafde naburen in Beneden-ltalië, de Grieken, op hen
wetten en
eenen weldadigen invloed hadden: zelfs moeten zij hunne wettl~n
fiaatsinrigting. welke laatfte
laatil:e van eenen demokratifchen
demokratirchen aard was,
fiaatsinrigting,
grootendeels van dezelven ontleend hebben.
OEN. Dit volk, welks oorfprong onbekend is, woont
SAMO]E i)EN.
EuropiRch en Aziatisch Rusland, van het Jugrisch
tegenwoordig in Europisch
Lena, en behoort tot de onbefchaafdfte
onbefchaafdfl:e en 011ongebergte tot aan de LenfJ,
kundigll:e volken der wereld. De koude luchtl1reek
luchtfireek langs de Hszee
kundigl1e
Iigchaam dermate verhinderd, dat zij naauweheeft den groei van hun ligchaam
hun verblijf in de onreinlle
onreinfl:e hutten,
lijks 4 voet lang zijn. Door hnn
waarin niet eens eene opening is, om den rook door te laten, zijn
zij zeer morfig, en hebben een walgelijk aanzien. Ten aanzien hungodsdienil:ige gevoelens erkennen zij een Hoogst Goed, en tevens
ner godsdienl1ige
een, aan hetzelve ondergefchikt, kwaad wezen; doch bidden beiden
even zoo min aan, als hunne afgodsbeelden, en gelooven voor het
overige aan eene foort van zielsverhuizing. Zij leiden een zwervend
leven, en hun eenige rijkdom beftaat
befl:aat in het rendier, hetgeen hUil
hun
voedfel , kleeding, ja bijna alle de behoeften des levens oplevert.
federe 3 eeuwen,
eenwen, eene jaarlijkfche
Zij betalen aan Rusland, bijna feden
fchatting; terwijl ieder mansperfoon , die pijl en boog kan voeren,
verpligt is, om voor
voor!! van een roebel peltwerk te leveren.
SAMOS. Een eiland in den Griekfchen Archipel tegen over Ephezen,
Susfcmi Adas[i
Adasfi genoemd) met eelle
phezetJ, (thans Sus[ani
eene fl:ad
flad van denzelf.
den naam, vooral beroemd in de vroegfl:e gefchiedenis van Griekenvolkplanring uit Cephalollia
fl:ichtte de fiad, die oor.
land. Eene volkplanting
Cephalonia fticlme
fpronkelijk eene vrije regering had; doch ten tijde van den Perzifchen
koning CAMBYSES onder de alleenheerfching van een harer burgeren ,
den vermaarden POT,VCRATES
Por.YCRATES geraakte, onder wien zij bijzonder
bloeide, vooral door handel en fcheepvaart. In de Perzifche oorlogen boden de Samiii rs magtigen bij!l:and aan de Grieken; doch
toen vervolgens Athene de beheerfcheresfe der zee werd, verloor
Samo$ allengs haren glans, en werd naderhand afhankelijk van Per.
gamus. AUGUSTUS gaf haar hare vr~jheid terug; maar VESPASIANUS
maakte haar tot een Romeinsch wingewest. Daar Samos voor de geboorteplaats van JUNO gehouden werd, had die godin er eenen prachtigen tempel; doch meer nog mag zij zich beroemen het vaderland
geweestte
PYTHAGORAS. - Vóór de tegenwoordige onlnsten
onlusten
geweest
te zijn van PVTHAGORAS.
bevatte het .')0,000
5°,000 inwoners. Het heeft vele bergen en brengt uitmuntende muskaatwijn, rozijnen, olijfölie, vele fijne boomvruchten,
katoen, zijde en veel hont
hout voort. Ook was er geiten- en fchapenfokkerij en veel wild, marmer, goud, zilver, ijzer, lood enz. Samos
\vas
was ook de 113a1l1
naam van Cephalonia (Zie aldaar).
alda/1").
SA.

SA:\luTIlRACIA.
SA:\lUTIlRACIA.
SANCIlONIATON.
SANCIIONIATON.
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SAi\IOT1IRACIA.
SAi\IOTlIRACIA. Een eiland in de nabijheid van Thl'acië.
Thracië. In de
vroegièe
vroegf1:e tijden was het zcer
zeer beroemd door de Mysteriën der
cIer oude CaibirciJ , en cr was een tempel,
bircn
lempel, bijna even zeer vermaard, als de DelphiDelphi.
fche. De Had droeg ,tellzelfdcll
l;cnzelfdell naam: de tegellwoordige is SamollSawo?ldrachi.•
draclzi
SANDAL
3ANDAL E
13 ,vas
was bij de Grieken,
Grickm, inzonderheid bij de
cic vrouwen,
eene [oort
foon van pantolTel,
pantoffel, of liever pantoffel-zool, die alleen in de
kamers gebrnîkt
gebruikt werd. Van langzamerhand werd de weelde hieromhierom.
trent zoo groot, dat de aanzienlijke vrouwen bijzondere pantoffeldraagncrs
draag Pcers hadden. Voorts geeft mcn
men ook in den Levant
LeFant den
naam van Sal1da!c
Sa/ulale aan
a811 een
cell vaartuig, hetgeen dient, Ol:: groote [cllefchepen te ligten ; wordende :mdcrs
anders ligters
ligt ers genoemd.
SANDELUOUT.
SANDELIlOUT. Is een hard, digt, zwaar hout, van den !lam
nam
van eellen
eenen Oost-Indifchen
Oost-Indifchcn boom, inzonderheid op het eiland Ti/nor,
Timor,
de kust van Coromalldet,
Coroll1olJdel, Cochillchilla
Cochillchi12a enz. gevondcn
gevonden wordende, die
de hoogte van eenen eik bereikt.
bt:reikt. Er is wit en g(el
geel Sandelhout.
Sandelhout,
laatne, hetgeen van oude boomen
boomel1 genomen wordt, en
waarvan het laatfl:e,
eenen !lerken,
fierken, aangcnnmen,
aangen:unen, fpecerijachtigen
fpccerijachtigen reuk heeft, het beste
is. In de lndfën
lndiën fiampt
nampt men het tot een poeder, en maakt er een'
pap van; de Chinezen
C!zinezen rooken er mede, en in Duitschlmzd
Dllitsclz!mld en elders
wordt het veel door kunstdraaijers
kunstdmaij ers gebruikt. Men heeft ook nog
eene derde [OOrt
foort van rood Sandelhout, hetgeen voornamelijk tot
verwen gebezigd word
wordt;
t; doch van eenen geheel
gcllecl anderen boom afkom
komf1:ig
!lig is.
SANCUONIATON was, zoo als men voorgeeft,
voorg2eft, de naam van
een Phenicisch
Phcnicisch fchrijver, waarvan echter de tijd, waarin hij
hU leefde.
leefde,
zoo wel als zijn gcheele
zoowel
geheele aanwezen,
aall\vezen, duister is. Sommigen plantCen
plnatfen
hem lang voor den Trojnanièhen
Trojaanfchen oorlog, en wel in den tijd van SE1IIIR.nus;
!llIRA~IIS; anderen eerst in den tijd na ALE:':ANDEP..,
ALE:~ANDER, en nog anderen
houden hem voor een geheel verdicht peri"oon.
pcrCoon. lIet gevoelen van
den geleerden HEeK, hetwelk ons niet omvaarfchijnlijk
omvanrfchijnlijk voorkomt,
is, dat wij onder den naam van SANCHOXIATON,
SANClIO~;IATON, in de GriekCche
Griekfche
overzetting van PHILO
PHlLO van Bib/us, een tijdgenoot van VESPASIANUS
VESPASIJlNUS ,
nog eenige lüsfe
losfe fiukken bezitten, welke in geenen deele voor een
verdichtrcl V811
verdichtfcl
VQn den laatfl:en,
laatf1:en, maar, ten min!le
minne gedeeltelijk, voor echecho
te fragmenten uit de ann::lel1
anm:lel1 van SANCHONIATON moeten gehouden
worden; ofièhoon men niet ontkennen kun,
kan, dat zij mogelijk
mogelUk ver.
valscht zijn. De ouden hebben deze annalen onder verCcbilIcnde
verfcbillende be.
bel1amingen
inhGnd der fragmenten blijkt, dat
namingen aangevoerd, en uit den inhoud
de oorCpronkelijke,
oorfpronkclijkc, godsdienstige en fbatkllndige
zij over dc
ftaatknndige gefchiede
gefchiede~
EgypteIJm'CJZ en Plteniciers
pheJlÎct'c/'s geloopen hebben. Zij wawu·
nis der oude Eg)'ptcnaH'1l
ren in
ilJ de
ti..: Phenicifèhe
Phenicilèhc taal ge[chreven,
gcfchreven, uit het onderwijs van zekeren
[en
hoogepriester Il/ERmlDALus
HlERmIllALlis of JAROBALC,
JAROll!,Ll'~ , (waarover veel is getwist geworden) uit de jaarboeken varl
vail verfchcidene
ver[cheid~l1e !leden
neden en uit gèg~
denkzuilen
dcnkzuilen van tempels opgezamcld,
opgczameld, ea aan den koning van Berytus,
tus. ADIBAL,
ADlJlAL. opgcdmgen,
opgedra!~en.
1lt, :2M
SAN.
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SANDIFOR T (EOUARD)
SANDIFORT
(EDUARD) werd den I4dell
J4dell van Slagtm.
Slngtm. 1742
174'.1. te
Dordrecht geboren, en in 1771 aan Lei/dens Hooge fcllOOI tor
to' bui.
tengewoon Hoogleeraar in de Ontleed. en heelkunde beroepen, wel.
ken post hij in Bloeim. deszelfden jaars aanvaardde, met eene verhandeling: de Pe/JIi,
}Je/Vi, efusque
ejusque in partu dilutatjone.
di/utatione. Reeds in het vol.
gende jaar, in dezelfde vakken benoemd, hield hij bij die gelegcnheid
gelegenheid
redevo~ring: de circulIIjj;ecto
ciró'IJlulPecto cadavort:m
cadallort:m examine. Zes jaar later
eene redevoering:
droeg men hem het H00gleeraar-ambt in dc
de Geneeskunde op, en twee
maal bekleedde hij het rectoraat aan de akademie, hetgeen hij in
\l:78.2
~782 voor
V00r de eerne
eer1l:e maal nederlegde met
Illet eene
ce ne redevoering: de Officio
JIIledicis perquam difficili,
Mer/kis
di/ficili, a multis
mullis pesfime neglecto, welke hij 3 jaar
daarna in het licht gaf; zijnde
zijllde die, we!ke
welke hij bij eene gelijke gelegenheid in 1802 hicld,
hield, de BERNARDO
BERN/IRDO SIEGFRIED
SIEGFRlED ALBINO Anatomi-

corum,
corum , quotquaet e!ap[o
e/apfo ftoruerunt
ft0ruerunt feculo, [ad/e
facile Principe, PhyfioloPhy[iolofummo, niet gedrukt geworden. Om
gorum ~'ere [ui temporis [ummo,
de
oe fchriften
fehriften niet op te tellen, wier uitgave
uicgave hij bezorgde, noch die,
welke hij uit het Zweedsch, Engt!lseh
Engt!lsch of het Hoogduitsch
Hoogduitseh in het
Nederduitsch overbragt, zal de volgende opgave zijner oorfpronkeoorfpronke.
lijke
Jijke werken genoegzaam zijn,
zijn ,om
"om een onbetwistbaar bewijs zijner
te {everen : Obfervatio de Foetu monftrofo, cu.
Clt.
volhardende vlijt op teieveren:
abdominalia omnia una cum corde extra corpus proben·
probenjus 'Yiscera
viseera abdominafia
lIol. VII. pag. 86.
86. - Obdebant;
debant ; te vinden in de Actis Helveticis, vol.
fervatio
fervatto de Puero monftrofo; geplaatst in de Novis dctis Phys. Med.
cur. Tom. IV. pag. 150. - Descriptio morbi Contagiofi,
Acad. Nat. czw.
qut in Be!/!;io
Belgio A. 1769, inter
illter boves faeviit;
faelliit; voorkomende in Sum.
Sum_
'lui
ka Fetemk.
J7etensk. Acad. Handiingm'
Handiingar van het jaar 1769, bI.
bi. 325. - Ob[ervationcs
fervatilJ1)es de u[u
ufu ligni Q'lasjiae
fb/asjiae in ArtMtride;
Arthitride; te vindeu
vinden in dcdezelfde verzameling van het jaar
jnarq70,
117°, bladz. 168.
168. - Verhandeling
GrallC11haf!;e
over eene Slagader-breuk in de groote Slagader; 's Gravenhage
1765
'1765 in 8°.
8°, met platen. (Deze wordt in het Lmijn
Latijn vertaald
gevonden in NOl'is
gev'Ündenin
NOI'is Actis Phyf. Med. Acad. Nat. cur. Tom. IV.
pag. 40. - NatuurNatuur. en Geneeskundige Bibliotheek; 's Grm'enhage
Grlll'enhage
1765 - 1775,XI deel
deelen
en in 80. - The[aurus
Thefaurus Disfertatiol2tmz,
DisfertationulII, Program768 - 1778, 3 vol.
tIIatutll
matum aliorumque opusculorum.
opusculorum, Lugd.Bat. JJ768
rum fig.
fig.Descriptio musc%rum hominis; Lugd. Bat. 1781. cum
Obfervationes Anatomicae Pathologicae;
Patllologicae; Lugd.
Lttgd.1Jat.
Bat. '777
1777 - 1781.,
1781.,
4
4- vol. cum fig. - Tabu/ae
Tabu/ae 111testinj
Intestilli Duodeni
Duoden; ; Lugd. Bat. 1781. Exercitatoines Academicae; Lugd. Bat. 1783 1785. - Anatl).
Anato.
1ne
destituti; Lugd. Bat. 1784, .'ltm
cum fig. - Desme infantis
infémtis Cerebro destitutl;
Inmae alle
criptio Osfium
Os[ium hominis; Lugd. Bat. 1785. (Deze 8 lnatfrc
in 4tO.) - Mufeum
/Jnatomicum, Academiae LugdlJlJO
LugdlJllO Batavae ;
Mufeuin Anatomicum,
hz fol.
[ot. cum
eZ/in fig.
Lugd. Bat. 1793, 2 vol. in
Dat 's mans verdiensten niet onopgemerkt bleven, bleek daaruit ten duidelijk1l:c.
duidelijkfl:e, dat hij van q66
1766 - 1809, tot lid van een en twin.
twin·
tig onderrcheidene
onderfcheidene mRlltfehappijen
maatrchappijen en akademien, zoo binnen als buitenlands, vel'kozen
verkozen werd: zjj werden erkend zoowel
zeowel in zijn vaderland,
als
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:lIs in verfchilIende !leden vall
van Duitsc!z!and,
D uitsc!z!and, in ZWitftrlmtd,
Zwitftrll1Jtd, ZweZwc'den,
dm, Engeland, Sch?tkmd
Schotland en FrankriJk. Hij !lierf
fiierf in Sprokkelmaand
181+.
SANDWICH-EILANDEN. Zoo noemt men eene groep van 1I
bewoonde en 2 onbewoonde eilanden, welke door COOK op zijne
derde reis ontdekt,
ontdekt,_ en door hem naar zijnen befchermheer SANDWICH,
toenmaals eer!len lord van de admiraliteit, aldus genoemd zijn. Deze
eilanden liggen in het Noordelijk gedeelte van den Stillen
5titlen Ocea(Jrt,
Ocea(lfl ,
tusrchen de 18 en 24° Noorder-breedte en 154 tot 160 0 Westelijke
lengte van Greenwich. Zij zijn te zamen 360 v. m. groot; fchijnell
van eenen vuJkaal1fchen
vuJkaanfchen oorfprong te zijn, en bevatten vele b(!rgen
bergen
lucht!l:reek is aau
aan de West Indifc!le gel Ic;
k;
en vruchtbare dalen. De lucht!lreek
maar alleen nog gematigder. In de beken en rivieren heeft men
overvJoeciig
voortbrengfels beftaan in zwijnen, waterhoen~
waterhoen.
overvloeciig water. De voortbrengfeJs
ders,
ders. visfchen, broodvruchten ,• jams, nagelen, pifang, fuikerriet ~
ananasfen , pataten , kokosboomen, aardappelen, marmer, flijpfleeflijpfl:eenen enz. De bewoners, wier getal door COOl> op 400,000 gefchat
gefch3!\
wordt, behooren tot het Maleitfche ras; zijn wel gemaak,t, en van,
eene donkerer kleur, dan de Otaheiters; bezitten een zacht karakter, en zijn vlijtig en vindingrijk. Akkerbouw" vogelvangst, vis~
vis"
fcherij en manufakturen maken hunne voornaam!le
uh, en,
voornaamfl:e bezigheid uit,
in het vervaardigen van zeilen en touwwerk hebben zij het zoo ver
gebragt , dat de zeelieden er zich reeds van voorzien, en
en, dit takeltakel..
werk voor duurzamer houden. dan het Europifche. Ook maken zij
matten, die in fijnheid, fchoonheid, en dUUl'zaamheid alle andere·
andereovertreffen;
overtreffen ; alsmede viscIJangels uit paarlemoere fchelpen, beenderen
of hout, en bouwen fchepen op de Europifche wijze. Dikwijls,
komen deze en Noord-Amerikafche [chepen
fchepen derwaarts, welke door
de bewoners, tegen Europifche
Europirche waren, van verfche levensmiddelen,
levensmiddelell,
voorzien worden; en het is dit levendig handel.vertier,
handel vertier , hetgeen op
de befchaving dezer eilanders eenen zoogrooten invloed gehad heeft~,
dat deze natie zoo zeer is voorwaarts gegaan, en zich,
zich. fpoediger
handel.
dan de overige Zuidzee_ eilanders, tot eenen befchaafden handelworden reeds voor timfraat zal ophelfen. Velen der inboorlingen worden
merIinden , kuipers, [mits
fmits en kleermakers gebruikt, en leveren
leveren·. zulk
volkomen werk, als de Europeërs, en niet weinigen doen reeds reistogten na China, de Noordwest.kust
Noordwest-kust van Amerika, en zelfs na de
vereenigde Noord-Amerikafche Staten. De voormalige koning.
T AlIIANAH,
AIVlANAH, had alle deze eilanden, behalve twee, aan zich onderworpen; en maakte een llllttig
lluttig gebruik van het aanhoudend
verkeer met de zeelieden der Noord-Amerikafche vrijfl:aten,
vrij !laten , en,.
en·,
de zich hier ophoudende blanken, waaronder vele Engetjèhen
EngeIfchen ,
om zijne onderdanen meer en meer te befchaven. Hij onderhield
meer [dan 30 overdekte vaartuigen, allen d00r zijne eigene fcheeps-,
fcheeps-timmerlieden, meest inboorlingen, gebouwd, en bezat een Ameril:asch
ri1:asch [chip, van !l00 ton, hetgeen hij van @cnen
iCllen Noord-Ame~

R 3

ri~

1262

SA
AN
NH
HE
E.D
DR
R

N.

rikafchell
rikafchcll kapitein, die cr op de kusten van Californië
Caltfornië med~ vervallen was, gekocht had; terwijl hij tot hcrftclli:J:;
herHelling hiervan en van
:1lldcre
had a~l1gelcgd.
aangelegd. De koning beandere fchepen eene eigene werf lnd
woonde een huis, in den EurQpifchen fmarrk g::bouwd,
gebouwd, waarvoor 15
fiuk
fink gefchut
gerchnt geplant waren, en waarbij
waarl1ij 50 man, met fna;Jhun211
fna;Jhan2n en bajonetten gewapend , de wacht hielden.
hidden. Hij had eenen aanziciilijken
aanzÎCl.]ijken
[chat in Dol12rs
fchat
Doll2rs verzameld, en bezat eenen g1'ooten
grOG ten voorraad van
Europilèhe artikelen van allerlei aard, inzonderheid van wapenen en
verdere ]:rijgsbehoefren.
krijgsbehoefren. Zijne verblijfplaats op het
hc~ eibnd f/Föahl!
fFöalm was
in de fiad H012rJrUïa,
H012rJrum, welke ecne haven heeft, die door eene zandbank
gevormd wordt, welke haar voor de zee befchermt,
befchenm, en w8arin
waarin de
fchippers
[chippers , bij allen weder ca
ea wind, kunnen binnell loopen. Sedert
Sedcrt
hij zijne magt gevestigd had, volgde hij in zijn gedrag zoo fiipt
Hipt
de regels van bill~jkheid
biII~ikheid en regn'aardigheid,
regtvaardigheid , dat de vreemdelingen
altijd in zijne haven zoo veilig waren, als
nIs in die eener befcbaafde nana.
tie, weshalve ook ieder fchip hier aanlegde, om te kalefateren, of
om zich van verfcbe levensmiddelen te voorzien. Deze ei·
land ers hebben wel den CiJristclijken
Chri,tclijken godsdienst a:\i1genomen;
a:mgenomen;
doch koesteren hieromtrent nog
nog; zeer bekrompene denkbeelden,
meil[chcn·offd·s
bij hen
hcn nict meer in
evenwel zijn de voormalige mcn[chen
off,'!'s b~i
gebruik.
SANHEDRIN, Synedrium, oorfpronkelijk
oorfpronkeJijk een Gricksch woord,
<lezelfde beteekenis met het Latijnfche Con[es[us bezi:tende, en in
de Hebreeuwfche taal overgenomen, om dnardocr
dnardoor elke vergadering
van regters of volksvertegenwoordigers
volksvertegenwoordigcrs aan te duiden. In deze al.
alrcbriJvcrs het mede
gemeene beteekenis gebruiken latere Rabbijn[che fchrijvcrs
van den raad van 70
70 mannen, dien MOZES
lV!:ozEs inftelde, offchoon de
d·~ benaming zelve nergens in de [chriften
fchrifren des Ouden
Oudcn Verbonds
Verban els voorkomt.
In eenen meer bepnalden
bepaalden zin verfbat
vcri1:aat men er iIJzonderheid
inzonderheid door die
den llaam
beroemde Raadsvergadering, die zich, onder del!
naam van het {{roogroote .Sanhedrin,
')anhedrin, te Jeruzalem bevond, en,
cn, zonder dezelfde als het
Mozaïsch Sanhedrin te zijn, nogtans eene.;
eenc.; d(érgclijke
dcri\elijke inrigting had;
beilaande,
bel1aande, onder het voorzitterfchap van den Hoog;priester,
I-Ioog;priester, uit 70
bijzitters, meest uit den nam
fiam van LEVI, oudfien des volks, en uitleggers der wet, of fchriügeleerden.
fchriftgeleerden. Behalve deze vergadering te
Jeruzalem, die de hoogl1e geestelijke en wereldlijke magt in handen
had, en de groote raad, of overfien
overl1en des volks genoemd werd, had
men nog ver[cheidene
verfcheidene foortgelijke kleinere vergaderingen in de land.
fiellen voor zaken van minder belang; zelfs waren er zoodanige in
fieden
.lerf/zalem.
Jeruzalem. De groote raad werd echter door de Romeinfche land.
voogden in zijne mazt
ma;;[ aanmerkelijk bepaald; zoodat zij zelfs in zaken, de opvolging der lVIozaïfche wet betreffende, geen doodvonnis,
d:\l1
d:\I1 met hunne toeflemming
toenemmil1g,, mogten uitvoeren. Na de verwoesting
van Jeruzalem
jeruzalem door de R07lZBillcn, werd deze aanzienlijke vergade.
ring. te gelijk met den Joodlèhen
oodlehen naat,
fiant, ontbonden. fIet
Het groot(!
grootC!
Sanhedrin, in 1806 door N.H'OLIt:ON
N.H'OLEON te Parijs bijeengeroepen,
bijeengeroepen. was
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llechts
l1echts een voorbijgaande maatregel, en dienle
dien:le alleen, om tIe
de burger.
lijke betrekkingen der Joden, in F'ronkri:fk,
Frankrijk, te regelen.
SANSCIUT
SANSCRIT is de moeder van alle, op het Westelijk Schier.
Schier-eiland
eiland
der lndiën, gefproken wordende, talen, waarin, behalve vele we.
wetenfchappelUke l'c:hriften,
tenfchappclUke
ichriften, de godsdienstige en burgerlijke wetten der
HilJdlls gefchreven
Hi11dus
gcfchreven zijn. Zij
ZU was de taal der BramiJJell,
Bralllinen, die zich van
haar bedienden, om hunne meerdere kundigheden voor het volk te
verbergen en hunne
hnnne magt uit te breiden; doch is voorlang uitge.
fiorven,
ftorven, en werd eerst federt
feden de helft der 18de
lSde eeuw aan de Europeanen bekend, fèdert
leden welken tijd er van deze taal verfcheidene
fpraakkunsten zijn
zUn uitgegeven, zoo als, onder anderen 6 Engelfche
waarvan er 4 te Calcutta en 2 te Serampore bij CAREIJ,
CAREJJ, in 1806
gedrukt zijn. Ook zijn er nog gedenkteekens met Sanscritifche bij.
fchriften, waarvan een, volgens COJ"EBRoolm,
COLEBROOKE, in de dsit";t.
/lsiat. Res. deel
IX, te Benm'es
Eena/-es ontdekt, en van het jaar 192 onzer tijdrekening is.
De overigeu zijn van de 12 - 1,1,
q eeuw; doch die lang voor onze
jaartelling geplaatst worden zijn verdicht, en alleen door de Brami1Jen
tien verzonnen, om door zulke valCche
vallèhe diploma's, even als de mOIl.
monlliken der middeleeuwe in het Westen, giften of erfmakingen van
niken
landerijen te bcwijzen.
bewijzen.
SAN-SAL VAD
VADOR.
OR. De hoofdfl:ad
hoofd/rad der provincie TodosSantos in Brazilië. Zij was, voor dat het koninklijk hof naar Brazilië verhnisde,
verhuisde,
en zich liever in de nabijheid der goudmijnen van Rio Fi/ero
Fucro verkoos
neder te zetten, W3ar
waar het luchtgef1:el
luchtge1l:el tevens met dat van Portu.
Portuga!
gal meer overeenkomt,
oVereenkomt, de fl:erkae
1l:erkfl:e fiad
1l:ad des
de. geheelen lands. Zij ligt
e~l1el1 rotGgen
rotfigen en 600 voet 110ogen
hoogen
aan de Oostzijde der baai, op eellen
berg, een uur van de kaap SaZvador,
Salvador , waar ten Oosten de mond is
van de Allerheiligen.baai.
/lller!zeiligm-baai. De firaten
1l:raten dezer find
ftad zijn breed, maar zoo
fl:ei!,
1l:eil, dat verreweg de meeste rijtuigen die niet kunnen gebruiken.
gebruiken.,
De huizen, 2000 in getal, zijn meestal van gehouwen {[een,
fteen, en
hecht en fl:erk
fierk gebouwd. Godsdienstige
Godsdien stige gefl:ichten
gef1:ichten heeft
heef, men hier,
Z00
zoo als door het geheeIe land, vele en zeer rijke, inzonderheid de
8an.8alvadors
8an-Sah'adors hoofdkerk, en de gewezen }ezuiten-kerk,
Jezuiten-kerk, die van
Europisch marmer gebouwd is; zijnde het Jezuiten .. collegie
collcgie in een
hospitaal veranderd. De bevolking van San.Salvadol'
San-Salvador wordt op
30,000 Blanken, en 70,000 Inlanders en Negers gefchat
gefèhat;; en metl
men
vindt er goudfmeden,
goudCmeden, juweliers , leer1oo~jers
leerloo~iers en kooplieden in hniden
huiden
en de verdere voonbrengfels
voortbrengCels des lands, die van hier in menigte
fiad heeft gemecnlijk
gemeenlijk 5000 man
over zee verzonden worden. De ibd
geregeld krijgsvolk, behalve eene fierke
van blanken en zwar.
fterke bezetting v:tn
ten, alsmede 1l:erke
fierke vestingwerken, ter harer verdediging, onder welke
welke"
het fort dlltonio
Antonio de ruime haven dekt. De marine heeft er
cr mama.
gazijnen, en bouwt er
cr oorlog- en groote koopvaardij fchepen,
fchepen_
SANSS OUCI. Een beroemd, koninklijk Prllisfisch
SANSSOUCl.
Pruisflsch lustllor,
lustl1ot, hetgeen op cellen
berg voor de Brandenburgfche poort van Postdam
een en herg
ligt, cn
cn waarop FREDELtm
FREDEIUK de Groote zich het liefst ophield. die ook
R 4
hier-
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SAPANlIOUT. SAPANHOUT.

SAPPIlO.
SA13P1[O.

Samfouci genoemd \ve
werd.
rd. lIet
Ilet flot
not becfe
heeft
hierom de wijsgeer van Samjouc/
!lcchts ééne
t:énc verdieping;
flccbts
verdicpiI;g; is klein; doch van eene tlitlJmIltcnde
uitmemende bouw.
orde, en van binnen zeer fraai. In de ronde, marmeren zaal bewon_
bewon.
dert men de pilaren, de fchilderl1l1kken,
[childerl1nkken, cn
en den vloer, die met Flo·
Floremijnsch
relltijnsch bloemwerk is ingelegd, en onder de verdere
vcn;ere vertrekken
vertrekl~en is
er een van cederhout, met verguld loofwerk
looflVerk bedekt, en van eeue
koninklijke huisboekerij voorzien. Van den
citn berg af, waarop Sansfouei ligt, heeft men
l1,en een
ecn overheerlijk gezigt over de fine!,
Had, en hare
oml1reken. Voor zich ziet 111en
men den wijnberg lllet
met zijne 6 terras[eu,
terrasfen,
waarvan ieder 12 trappen heeft, ell
en de beste wijngaardranken onder
glazen ramen gekweekt worden. Ann
Aan den voet des bergs ligt een
aangenamen lusrtllill,
lusrwin, met eenc
ee!Je fraaije kom, of vijver, en 12 marmeren beelden en groepen; terwUI
terwijl onder de overige merkwaardighe.
den de beide pavilloens ter regter
regter.- en
cn linkerzijde, de orangerie, en
eu
de overheerlijke galerij van [ehilder!lukkell
ièlJilder[lukken enz. benooren.
behooren. Uit den
tuiD
tuin komt men in het park, waar ter linker zijde van de hoofèllaan
fiaat. Aan beide kanten
kamen van de l1eenen brug zijn
een }apansch
Japansch huis ilaat.
fraaije tempels. waarvan eene de kostbare koninklijke verzameling
van ge[neden
gefneden Heenen
fieenen en oudheden,
olldh~den, tlit
uit de nalatenlc
nalatenfchap
hap van dcn
den ba·
baron van STOSCH en den kardinaal POLIGNAC,
POLlGl'L~C, bevat. Het nieuwe
nicuwc Slot,
of paleis, door FREDERIK dcn
den Crooten
Grooten na den vrede van HttbertsHuherts.
uit ([ek fraai, prachtig en vol finaak.
iillaak. Het gege.
hurg gebouwd, is bij urtfl:ek
burg
heele gebouw is met glazen deuren, die met de overige ven([ers
venl1ers
eenerlei gedaante hebben, zoo dat de ingangen en trappen lJiet
niet in
het oog vallen. De koning FREDERlI{
FREDERIK WlLHELM
WILHELM Ir
II bouwde nog het
marmeren huis, en liet eenen fraaijen EngeIfchen
Engelfchen tuin aanleggen,
waarin eenc
eene heerlijke kolonade is opgerigt.
SAP AN110UT. Een verfhom
verfhout,, hetgeen naar het Brazilie-hollt
SAPANHOUT.
gelijkt, en door de Hollanders
gelijkt.
Hollandcrs uit Japan gebragt wordt. Men ondcrrcheidt
derfeheidt het in klein en groot Sapanhouc.
Sapanhout.
SAPOR. Is de naam van eenige
eeuige koningen van het nieuwe Perzifche rijk, welke de Romeinfche
Romeinfehe keizers veel afbreuk hebben gedaan.
SAPPHO.
SAPPIlO. Eelle der bcroemdfl:e
beroemcWe Griekfche
GriekCche vrO\1wen
vrouwen,, welke voornamelijk haar roem
roem aan de Lyrirche
Lyrifche dichtkunst verf'chuldigd
vCl'fchuldigd is,
is. waarin zij eene meesteres was, en welke haar den naam van de tiende
Zanggodin heeft bezorgd. Zij werd te l/IJytilene,
Mytilenc, op het eiland Leseefde en bloeide omtrent 600 jaar voor ollze
ol1ze tijd.
hos, geboren, en 1leefde
rekening. Zij werd door ALCEUS,
ALCEUS, insgelijks een groot Lyrisch dichter, bemind, doch fehijnt
fchijnt zij zijne liefde door geene wederliefde be·
antwoord
mmvoord te hebben. Volgens het verhaal huwde zij aan zekeren
KERKOLAS, die echter fpoedig fl:ierf, waarna zij zich geheel aan de
dichtkunst toewijdde, en door hare uitl1ekende
uit([ekende talenten de algemeelle
ne bewondering'
bewondering tot zich trok; doch zich ook daardoor aan velerlei
laster, en zelfs vervolgingen,
veïvolgingen, zag bloot gefl:eld,
ge([eld, hetgeen haar befluiten
beGuitell
deed, om
0111 haar vaderland vaarwel te zeggen. Zij bezat bij hare leIe·
fch.eppende verbeelding,
verbeclding', tevens
tevcns eene ongewone hartstogte'
harcstogtc'
velldige
vendige en [ch.eppcnde
lijkliJk-
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lijkheid, welke haar eindelijk het leven koste; W~l1Jt,
want, zoo verhaalt men,
zag, dat PUAON, een fchoOll
fcilDon jongeling, har.:!
har:! vurige liefde
toen zij Z3g,
verachtte, dreef de wanhoop ba3r
baar naar de Lcucadifche rot[en, van
Nelke zij zich in de Middel/alldjè/tc
Middel/andjèhc zee Hortte. Het
lIet l'chijm
l'chijnt echter
,~vens
,~vellS moeijelijk,
moeijclijk, haar vrij te pleiten van
vun de bcfchuldiging, dat zij zich
aan verboden wellust zou hebben overgegeven. - De ouden fchrij[oonen van gedichten toe, namelijk: Oden.
ven haar verfcheidene [oorren
hymncn,
hymnen, elegien en cpigrammen,
epigrammen, over welker dichterlijke waarde zü
zij
zeer gunftig oordeelen; en in de daad, men kan niet ontkennen, dat
hare dichtllukken de teederlte,
teederfte, Icvendigite,
levendigite, en
cn dikwijls de verhevenfie
[c11oonen, wel gevormfte aandoeningen ademen, welke door eenen fchoonen,
den ftijl
[tij I nog meerder
mcerder bevalligheid verkrijgen. Men fchrUft
[chrUft haar de
uitvinding van ver[cheidene
verfcheidene versmaten toe, ten minfte
minne wordt eene
een e
cr van,
vnn, nog tegenwoordig, naar haren naam de Sapphifche genoemd.
Van hare wlrijke Hukken bezitten wij alleen nog 2.2 geheele Oden,
die gewoonlijk bij de Anakreon[che
Anakreonfche liederen gevoegd zijn.
SARA. SAHARA. Door dezen naam, in het Arabisch de WoestV'IJ
tijll beteekenende , veritaat men gemeenlijk de grootHe zandwoestijn
del'
./lji-ika van de Westkust, tus[chen
tusfchen den
der aarde, welke zich in ./lfi'ika
fraat
fiaat van lIfarokko en de rivier Senegal, naar het Oosten door dit
geheeIe
Nuóië tot
geheele werelddeel tot aan Egypte, en gedeeltelijk door Nubië
de Roode zee uitHrekr.
uitfirekr. Men vinde
vindt in deze zandzee l1echts hier en
daar bronnen en vruchtbare plaat[en (Oasen), die naar eilanden gelijken. Berbcm,
Berbern, en naar den kant van de Senegal Moorfche Hamitammen, bewonen het betere gedeelte der woestijn, en drijven handel
met zout en gom.
hoofditad
SARAGOSSA (verbeterd uit het oude Caefar-dugusta) De hoofdftad
van het Spaanfche koningrijk drragon,
drragoil, liggende in een bosch van olijven,
waar de Ebro de Gallego
Ga/lego en Guerva ontvangt. Over de eerstgenoemde rivier voert eene fraaije lleencn
lleenen brug, die 600 voet lang is. Voor de
laatlle belegering, van Winterm. 1808 tOt Sprokkelm. 1809,
laatite
lS09, had deze Had
fiad eene Hooge School, 2.2 openbare boekerijen, eene akademie van
kunsten, een vaderlands eh genootfehap,
genootfchap, onder[cheidene
onderfeheidene inrigtingen tot
nijverheid, I S kerken en 40 kloosters, en bevactede
bevattede 40,000 inwoners.
Merkwaardig is de nieuwe domkerk,
domkerk. een majestueus gebouw met 5 koeMaria-bceld, hetgeen op eene zuil van fijn jaspis rust.
pels, en een Maria-beeld,
llad heeft brandewijnitokerijen,
brandewijllitokerijen, zijden-, wol!en-,
wollen-, leder. en hoe_
De f1:ad
defabrijken,
Bayomze , Bilbao
Bi/bao , lIfadrid en
defabrijkel1, en drijft handel met Ba)'omze
Barcelona. In de rijk bebonwde
bebouwde landitreek liggeu
liggen ettelijke kloosters,
koninkIijk 110t ./lijuferia,
./lljuftria, en beneden de tl:ad Hort
flore het
met het oude koninklijk
./lrragoJlfche
./ln·agonfche kanaal, èit
dit uitmuntend werk van D. R. PIGNlI.
PIGNlI.TELLI,
TELLI ,
in de Ebro, en verbindt Navarre en Arrago1Z met de lIfiddc!lalld~
lIfidde!/alld~
fèhe zee.
S
S,'\RCHIANI.
,\RCHIANI. (GINSEPPE) Een groot letterkundige, die in 174()
te St. Casciallo in Italië geboren werd, cn
en in het jaar IS:n
I8:n •, in den
ouderdom van 75 jaar, te Florence f1:ierf.
flierf. Na de ecrllc
eerlle gronden ge:R
It ::;
legd
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legd te hebben begaf hij zich derwaarts, om de wijsbegeerte en wiswetenfchappen te beoefenen, maar vooral om zich op het
kundige weten[chappen
Grieksch toe te
re leggen. Hij werd aan de univerfiteit te Pifa do ct er
in de Regtsgdeerdheid;
Regtsgeleerdheid ; doch verwaarloosde, fellOon
fcllOon het ambt vall
pleitbezorger 11loetende
J110etende uitoefenen, de letteren niet, en had de beroemde levensbefchrijver F ABBRIN A en de geleerden LAMI, COCCHI
en LESCY tot zijne bijzondere vrienden, die hem groote achting
toedroegen. Hij hield zich tevens met de Staatshoudkunde onledig,
riig. waarover hij !2.2 werken uitgaf, namelijk: Rageonamenti
Rageonammti fut
commerc(J artie manifatture
commerc(}
mantfa/ture del!a
della Tocsana , en 11lemol'ie econornz'fche
economifche
é politiche. Hij waagde het, de affchalfing,
affchaHing, der fidei
jidei cOlnmisfen
commisfen voor
VOOf te
Hellen, en de groothertog LEOPOLD, verre van de waarheid te vreezen,
field-e
{lelde er zijne eer in, om zijne voordragt een gunstig onthaal te doen
erlangen, en bragt de leer des wijsgeers in werking. SARCHIANI werd
eindelijk op den Hoogleeraurs-ftoel
Hoogleeranrs-il:oel der Griekfche letterkunde en
dOOl" het Florentijn[che
FloremijnCche geToskaanCche taal geplaatst, welke reeds door
geil:icht was, ter
tef verklaring van de Comedie div;ne
divine van
meenebest gefticht
DANTE, en dien BOCACIUS het eerst bekleed had. In zijne lesCen beij.
verde hij zich inzonderheid.
inzonderheid, om de werken van T ASSO te verdedi_
verdedigen tegen de aanvallen zijner landgenooren
landgenooten SALVIATI en den jongen
GALILEI. Hij werd vervolgens tot be(l:uurder
be(1:uurder van de diplomatifche
diplomatiCche ar_
chiven van Florence, en fecretaris van de maat[chappij Gergefilé benoemd,
en was een der afgevaardigden van de akademie
almdemie del/a Crusca, belast
met
bouwil:o!fen, om haar woordenboek te
niet het in orde brengen der bonwfl:o/fen,
vermeerderen en te verbeteren. Zijn zedelijk gedrag verdiende, niet
lUinder
minder dan zijne letterkundige bekwaamheden, een ieders achting;
terwijl zijne ge[chiktheid,
gefchiktheid, om met grooten om te gaan, gepaard
ging met die, om met geleerden te verkeeren.
SARCASME. Beteekent
Beteekem eigenlijk het beleedigend gejuich over
aunge)lo.
den gevallen vijand; doch in den gewoonlijken , algemeen aange.no.
men zin verfl:aat
veril:aat men er door bijtende fpottemij, bittere fmaadrede.
nen; en noemt men iemand, of ook zijn vernuft, Sarcmtisch,
Sarcastisch, die gewoon is, zich zoodanige bitterheden omtrent anderen te veroorloven.
SARDANAPAL. De Iaatlte
Asfyrifche koningen, die,
die.
laatlte onder de Asryrifche
volgens het berigt van JUSTINUS,
JUSTINUS. een verwijfd vorst en groot wellusteling was, en in plaats van op het behoud van zijn rijk bedacht
lnsteling
te zijn, hetgeen zjjne
zijne voorgangers NINUS en SEMIRAMIS zoo aalllr.eraamr.erkelijk hadden uitgebreid, en hetzelve van weldadige wetten te voorzien, integendeel alleen voor de vrouwen leefde, en ingevolge hiervan ook als eene vrouw zich gedroeg. Het was derhalve niet te
verwonderen, dat de Stadhouders der provincicn 111edië
lIiedië en Babylon,
die zijne zwakheid kenden, eindelijk tegen hem opfl:onden
opil:onden en hem
gelnkte, om
beoorloogden, wanneer het aan den eer!1:en,
eer(l:en, ARllIlCES,
ARIl<\CES, gelukte,
hem van den troon te frooten,
Hooten, en het oude Asfyrifche rijk in een
nieuw, bet Medifche, te herfcheppen.
hel'fcheppen. SARDANAPAL, zich door ARIUCES
overwollnen en geene uitkomst ziende, nam de v1ugt in zijn
MeES overwonnen
pa-
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palds te Niuive,
Ninive, 1l:ak
f1:ak het in brand, en werd met alle zijne vrouwen,
paleis
[chattcn ccne
cene prooi der vlammcn, lladat hU 20 jaar gere·
geredieren en [chattCll
heerscht illluslchen veel duistcrs
duisters over dezên
dezen per[oon,
per[0011, en
geerd had. Er hcerscllt
algcmecn van gCVOdCll,
gevoclcn, dat er meer kOlll11gell
konlllgen dezen naam
men is thans algemeen
gedragen hebbcn.
hebben.
gedragcn
SARDES , de O\1C;"
ollc;e hcofdfl:ad van het Lydisch rijk, lag aan de
rivier jJaktolos, omtrent dcn
den berg Tmolos. Onder de Perzifche koningen WDS
was zij eene prachtige en zeer levendige ftad, inzonderheid door
dien de weg voor de koopwaren, die uit .dûë !laaf
naar Europa gevoerd
werden, door dezelve liep. Ook was zij de voornaamfie markt voor
den !1avenhandel.
llavenhandel. Zij werd door eene ver[chrikkelijke aardbeving
verwoest; doch door den keizer TIIlERIUS herbouwd. Tegenwoor~
dig ligt op hare plaats een armoedig dorp, in welks omtrek nog heden aanzienlijke bouwvallen
bouwvallcn gevonden
gcvonden worden, die van de grootheid
eE
CE pracht van het oude Sardes
Savdes getuigen.
Middellandfche zee, hetwelk den ti.
SARDINI E. Een eiland in de lY1iddeilandfche
tel van een koningrijk voert, doch waarbij als zoodanig dan Piemont,
SaJlooije
Sal'ooije en Genua op
op!Jcr
!1C't vaste land behooren, en dat onder Italië gerekend wordt. Dcszcli"s
Dcszclfs groOtfte lengte van het Noorden naar het Zuiden
tcn Oosten aan
bedraagt 36, CG de grootfte breedte 18 mijlen. Het grenst ten
de Tyrr/zemfèile, ten Zuiden aan de dfrikafche, ten Westen aan de
Sal"diJ2Z(c!zc
SardiJ2zfc/ze zee, en tcn Noorden aan het kanaal B012ifacii, door
welk !aatfte
laatfte het van Cor/'ika gelèheiden
gefcheiden wordt. De grond is zeer
vruchtb~ar aan olie, koren, wijn, vijgen, en andere voortreffelijke
boomvruchten. De bergen leveren overvloedig hout op; doch uithoofde der !1echte,
mocten de zeef1echte, onbruikbare [traten en wegen, moeten
il:eden
il:edcn het meeste van COffika halen, en het is 0111 dezelfde reden,
n,)g geene posterijen heeft. De paarden, welke in
dat Sardinië ll')g
fommige
fOlTImige flreken in het wild
wijd loop en , gelijk ook het hoornvee, zijn
klcin, maar vlug en wel gemaakt. De vis[cherij is van ve.el
ved belangt
klein,
en men maakt er zom en kaas, van welke laat1l:e
laatf1:e veel naar buiten
's lands gezonden
gezondcn wordt.
v"ordt. De handel met koren, echter, wordt door
de zware belasting op den uitvoer, belemmerd. Het eiland Sardinië telt
530,000, het koningrijk 3,860,000 inwoners, die, gelijk de COlfen, onver53°,000,
zoenlijk, wraakgierig, maar arbeidzaam, vrolijk en vindingrijk zijn. De
gemeene man gelijkt in zijne l{/eeding
]dceding naar eenen wilden; hij draagt dezelve van leder, en wikkelt zich fomtijds
fOlTItijds in eene fchapen-vacht. De inwoners worden voor het overige zeer zacht geregeerd, en behouden hunne oude regten en gebruiken; doch maken de geestelijkheid
geestelijkheId en adel de
meest bevoorregte fiallden
l1anden uit. Aan fabrijken cnmaI1Ufakwren
en mmmfakwren ontbreekt
het bijna geheel en al, en het geheele eiland bezit DiN
niN één fèbip,
[Cbip, om
deszel[s voortbrengfels
voortbreng[els zelf te kunnen uitvoeren. Zelfs wordt de visdeszelfs
andcre natÏen,
naden, als: Erlgelfchen,
Erlgelfchel1,
fcherij van thonijncn en koralen door andere
FranF,'zcll, Genuezen,
GeNuezen, Sicilianen enz., tegen betaling van eene belasFrrm/i','zcll,
ting voor deze vergunning, gedreven. De zeemagt,
zecmagt, voorheen flechts
beftaandl' , i~ federt
feden de lnatltc
laatlte jaren aan·
aan'Uit één fregat van 36 Hukken bcflaandl'

mer-
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SARDONISCHE LACH.
LAClI. SAIUVIATlË.
SARl\1ATIË.
merkelijk vermeerderd. Van de landmagt,
landmagt ,de
de landweer er onder bei1:aan 120,000
zjjn flechts
grepen, ièaan
12°,°00 man op het papier; maar er zijn
36,000
3<5,000 van in dienst, De l1aats-inkomsten
11aats-inkomsten bedroegen.
bedroegen, volgens het
18 16, 48 en de uitgaven 56 millioen
mi1lioen franken. De inbudget van 1816,
woners belijdl!ll
belijd~n den Katholijken godsdienst, en fpreken verfcheidelle
een mengfel van het Spaansch en
dene tongvallen, die gedeeltelijk
gedeeltelij keen
ltaliaansch zijn; doch onder de meer aanzienlijken fpreekt men zui.
ver ltaliaansch.
Icaliaansch. Spanjaarden, Napolitanen
IVapolitanen en Sicilianen hebben nog
eiland, hetgeen Cag!iaC'agliaaanmerkelijke goederen en bezittingen op dit eiland.
ry (zie aldaar) tot hoofdflact
hoofdl1act heefc.
SARDONISCHE
SAR
DONISCHE LACH. Hierdoor verfionden
verfronden de ouden gemeenlijk het lagehen van iemand.
iemand, die zich in een groot, onvermijde_
lijk gevaar bevond, waarom nu nog de geneeskundigen den fiuipachl1uipacheigen lach van eenen zieken, die in doodsgevaar is, gewoonlijk den
8ardonifchen
Sardoni[eltell laclt
lach noemen: een fpreekwoord, waarvan de oorfprong
op verfchilIende wijze verklaard wordt (*).
SARDONIX. (Zie: ACHAAT.)
vleeschvreter, was oorfpronkelijk bij
SARKOPHAAG , woordelijk
woordeltjk vleesehvreter,
de ouden eene doodkist, uit den ligten
Jigtell,, fponsachtigen fieen,
l1een, bij de
de fiad
frad dsfus
As[us in lVlyfim
BJyfien gedolven wordende, vervaardigd, en die, volgens PLINlUS,
PLINIUS , de eigenfchap bezat, om het vleesch van den gefrorge1l:orItO dagen te verteeren.
Naderhand
venen, behalve de tanden, in 40
werd deze benaming van eIken
eiken kunstmatig gevormden grafzerk
grafzerk,1 of
grafteeken gebruikt.
bij de Ouden de Slavifche en andere natie
nati.
SARMATEN. Waren hij
en, die de Noordelijke landen van Europa en Azië bewoonden.
en.
bev:me, volgens GATTERER, (die het echter
Het Europiseh Sarmatië bevatte,
te ver uitfl:rekt),
uitflrekt), Polen.
Polen, van de Weieh/el
Weichfel af, Pruisfen , Koerland,
/(oerland,
Lijfland , Rus!and
Rusland en Europisch Tartari.fen
Tartm'ijen met de Krim, Aziatisch
Rusland, Siberië, en Mongolië. De Sarmaten leiden een zwervend
tevell.
leven. Zij worden voor afHammelingen
afJtammelingen der Mediël's gehouden
gehouden;;
woonden oorfpronkelijk in Azië tllsfchen
tusfchen de Don, lJ7o/fJa
Wol!Ja en den
Caukajils;
Cauka{tts; waren bondgenooten van l\1ITHRlDATES
MITHRlDATES VI, koning van
Pontus; hielden zich toen reeds aan deze zijde van de Don op;
doch breidden zich naderhand tllsfchen
tusfchen deze rivier en den Donau uit,
en waren nu, feden
federe eenigen tijd de fchrik der Aziatirche
Aziatifche vorsten.
Zij voerden met de Romeinen lange en bloedige, doch meestalonge.
lukkige oorlogen. In het jaar 407 onzer tijdrekening trok een gedeelte van hun met de Barbaren naar Gallië; terwijl de achter ge.
blevene door ATTILA bedwongen werden. Na deszelfs dood onderwierpen zij zich aan den keizer MARCIANUS , die hun
hUil woonplaatren
woonplaatfen
aan den Donau aanwees, waar zij zich later met de Gothen tot één
volk vereenigd hebben.
SARMATIË.
SARMA
TIË. Onder dezen naam vel'fionden
verfronden de ouden de Noordelijke landen van Europa en Azië, en verdeelden hetzelve ook in
Eu.
(')
(*) lIIen
Mcn zie:

ER.\iUUS,
ERAIMUS,

in zijn Latijnfche
Latijllfche werk:
wcrk: 'l'cr
,)'~r ti,
d, SpreekwoordeN'
Sp,-eeloI'Qo,.del<.
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Europisch
Etlropisch en Aziatisch Sarmatië. Het eerllc
ecrlle bevatte het land van
den Weichfel af tot aan den Don, en van het Carpatisch gebergte,
Rusland eu Po/cn. Het andere grensde
tot aan de Oostzee, alzoo Ruslaud
Caspifche zee en de IFo/ga,
IPo/ga, ten Zuiden aan
tegcn
tegen het Oosten aan de Caspij'che
den Caukajits, ten Westen aan het lJIlaeoti[che meer en de DOIl,
Don.
door welke het van het Ettropisc/t
Europisc/z Sarmatië gefcheiden werd, en
tegen het Noorden aan het bij de ouden onbekende gecleelte der aarde
De beWOllers behoorden tot de Schyti[clze fiammen, cn
en bellonden
uit zwervende Nomaden.
SARPEDON. Een der helden in de Ilias van HOMER
HOMER us. Hij
was de zoon van JUPITER en LhODMIlA, en kwam als koning van Lyciën
eiën PRIMWS me~
met troepen te hulp, aan wier hoofd hij vele roemrij •
ke daden verrigtte, tot dat hij eindelijk door de hand van PATRa.
PATROCLUS fneuvelde.
.11'-(1SARRAC ENEN, Oostlanders : zoodanig ~oemden zich de Arahierm
hieret1 in Europa, alzoo de naam Arabieren, Westlanders, dien zij
iu
in Azië voerden, in Etwopa niet gepast was.
SAR TI. (GINSEPPE) Een beroemd Italiaansch toonzetter. In
1756 werd hij hof kapelmeester te Koppenhage, eu
en tevens J11uzijk- en
prin[en; vertrok in 1763 naar Engeland,
zangmeester van de jonge prinfen;
en kort daarna naar Venetië, waar hij tot Impelmeester van het Con[ervatorie
yatorie della pietà werd aangef1:eld.
aangefl:eld. Sedert dit tijdaip
tijdfiip klonk zijn
opllellen als eene hemelroem door geheel Italië: men prees zijne oplleHen
tooneelen zag men zijne fiu,kken uitvoeren.
fehe
fche llluzijk, en op alle tooncelen
Onder zijne zangfpelen
zangCpelen heeft de Giulio Sabino den meesten opgang
gemaakt, hetgeen hij in 1781 voor den fchollwburg te Venetië gefield had. In het volgende jaar werd hij, uit verfcbeidene kundige
bij de domkerk te Jlii/aan
lJIJi!aan verkozen,
mededingers, tot kapelmeester b~i
en in 1785 door de Rusfi[che
Rusfifche keizerin bij de kapel te Petersbul'g
Peters burg
beroepen, waar hij een begin maakte met eene muzijk voor goeden
vrijdag en met eenige Pfalmen. Deze muzijk werd door 66 zangers
en 100 Ruslifche hoorns, behalve de gewone fnaar[naar- en blaas-fpeeltuigen uitgevoerd; doch dezelve nog niet aerk
fierk genoeg oordeelende , voegde hij bij, een Te deum, hetgeen hij bij de feestviering
van de overwinning van Oczakow liet uitvoeren, ook nog kanonvan onderfcbeiden kali[ehoten
[choten , waartoe eenige fiukken gefchm Vall
ber in den min
tuin van het Dot geplaatst waren, hetgeen, daar zij
op verfcheidene
verCcheidene plaatfen den bas fpeelden, eene zeer zonderlinge
werking deed. Na de uitvoering zijner Armide, in 1786, fchonk he:n
hem
de keizerin eene gouden doos en eenen diamanten ring. Ver[cheide.
Verfcheide.
ne kabalen tegen hem zamenfpannende, nam de prins POTEMKIN
POTE.MKIN hem
onder zijne befcherming, en rigtte hij op een hem gefchonken
gefchonkell dorp
eene zangfchool op; doch werd in 1793 op nieuw tot hof-kapelmeester aangelteld. De keizerin benoemde hem tot belluurder van
het Conf'crvatorium
Con['crvatorium Cathm'inoslaw,
Cathat'inoslaw, met een jaarlijks inkomen van
33,000 roebels en vrije woning; [chonk
fchonk hem vervolgens 15,000 roebel,
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bels voor reiskosten, cn
en vcrhicf
verhief hcm
hem tot den hoogf1:elJ Rus!ilèhen
RusiiCchel1
adeIf1:and.
ade!f1:and. SARTI fiicrf
fticrf op eenc
eene reis naar Italië, te HO'fijn
Ho'fijn in 1802,
in den ol1derdo:n
ol1derdom n:l
V~:l ï+ jaar. De hoogachti'l!\"
hoogaclttillg, t:ic:
die hij als compouist
componist
zoowel buiten 's lands als in zijn vaderl:1ml
vadcrl:1ml geuoot,
geiloot , l"chijm hem in
iu
Duitsch!t:md in eenen
een en minderen graad ten deele
dcelo gcvaJ[ell
gcvaJ[Cll te zijn,
waarvan zijne zangfpelen Dcchts
Dechts eenige komil"che, b. v. Fra i due
litilJ'anti
liti"a12ti
i!
terro
gode,
hebben
fl:aande gehouden.
b
•
SASSEFRAS. Eene foort van hout, of liever
lIevcr een WOrtel,
wortel, die
van buiten eene wicachtigrosfe
wi taehtigrosfe kleur hecre;
hee['c; fpoesachlig
fpO!~sachlig en ligt, van
binnen asehklemig
aschklemig is; eenen fcherpen, zoetachtigen en i>=ccrijacbti.
ilJeccrUachti.
gen fmaak,
ecnigzins met dien
[maak, en eenen doordringenden reuk heeft, eenigzins
van anijs en venkel overeelJkomende.
overeenkomende. Men
l'vIen verkrijgt dezen WOrtel
Wortel
van eenen
een en boom, die in Pirgillië',
Pirgillië, Brazilië',
Brazilië, FloriJa,
Florida, en
cn verfeheideverfcheidelacdfchappeq. van Amerika grocit. Hij is eene foon v.an
van
ne andere lar;df~happeq.
laurierboom, Wlens
wiens fiam kaal, zeer regt en een WClllig
weinig verheven is.
iS.
Zijne takken fpreidcn
fpreiden zich tot zijnen top uit, gelijk die van den
pijnboom; zijne bladen zijn groenachtig aan de boven·
boven- en witachtig
aan de onderzijde, en zijne bloemen, waarop beziën volgen, gelijkvormig aan die van den laurierboom, z~in in tros
tros[en
fen bijeen gevoegd,
en in 5 deelen ingefneden. Deze boom f"chijm
[chijm ook in Frankrijk
Frankrifk te
worden aangekweekt, offchoon hij er nog zeldzaam is.
SASSO. Een Venetiaanseh
Venetiaansch gewigt van I~ tar:ilrl,
tarmrl, of 3 Scropoli.
Zes Sasfi maken eene Onza, en 12 OlJza
Onza een pond klein gewigt.
gewigr.
SATELLITEN, of {Fr/ehters,
lFr/ehters, zijn in de Sterrenkunde
Srerrenknndc die kleine
planeten, wclke
geltawelke rondom eene graote
groote planeet loopen, en haar geftaZoodanige hebben SATURNUS en JUPITER. Derzelver
dig verzellen. Zoodunige
verduisteringen, inzonderheid van die der laatstgenoemde planeet,
21zoo men daardoor den
zijn
ziin voor de Sterrenkunde hoogstbelangrijk
lloogstbelangrijk,, alzoo
alnand der aarde nuamver
affl:and
nuumver heeft leerell
leeren bepalen, en den tijd mmwijzen,
binnen welken het licht zich door eene ruimte beweegt, voor dat
het tot 01:S kaalt.
komt. De verduisteringen dezer SatcllitelJ
Satdliten vertoon
vel'toonen
en
zieh
zich namelijk altijd later, hoe verder zich de aarde vml JUPITER beweegt, en daarcmegen het vroegst, wanneer deze pla1l2et
planeet en de aarde met de zon in COl1jl1llctie Haan. Ook bn
kan me1 door het waar.
waar·
nemen van de verduistering dezer Wachters de lengte der plaatfen
op de aarde bepalen.
SATERS, Satyren. De Griekfehe
Griekfche fabelleer fielt onder deze bemuning.
i1:11ning. gelijk onder die van Silenen,
Si/men, Faul1cI;
Fazmel; en Panen , ce
eene
ne
wezens voor, die min of meer in de dierlUke Natuur, infoort van WCZ2l1S
zonderheid, de gedaante der bokken nabij komen. Zij waren oorfpronkeiijk PeleponnefiCche
PelepoJ1l1efiCche boschgoden
bosehgoden,, die hunne verdere volmaldng
king aan het Attisch drama, yoornamelijk aan het iàtirieke,
fatirieke, te dan_
danhebben. Het geheele geDacht
gdlacht der Saters, Silenen, FmmelZ
ken hebbcn.
FaUNen en
!"me71
!'cmm beteekellt over het algemeen, bij dc
de ouden, goden van de
bosfchcn
bosfchen en het landleven, omtrent wier oorfprong de gevoelens
Si!enerz Heeds· onder het
zeer verfchilIende zijn. Zij worden met de Si/enen
ge ..
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gcvolg van BACCHUS
gevolg
DACClIUS gevonden, op wier feestcn
feesten zij altijd dnnstCnell
dansten en
muzijk
mllzijk maakten, om welke reden iommigen
fOffimigen lllcenen,
meenell, dat :zij
zij hUIl
hUil aauaanwezen aan deze feesten te danken hl'bL>cn;
hebben; doch w3."rfchijnlijk
wQ2crfchijnlijk is hUll
hUll
oorfprong aan de dieren-vellen toe
Olltoc te fchrijven, waarvan zich de oude wereld, in plaats van kleed
kleeclerell,
eren , bediende, en mogelijk diende
het be2ld alleen, om de ruwe, wilde en onbefchaafde
onbefcha<1fde Natuur der
menfchen te verzinnelijken. lij
Zij waren wellustig en beminden de 11111m\1zijk, en worden door de latere kunstenaars met hoornen en bokspooten afgebee
ld.
afgebeeld.
SATH.
SA TH. Eene Hebreeuwfche
Hebrecuwfche maat,
maar, houdende 2.2 llhz.
Hin. Zij komt over.
overeen met der Romeinen SestJZtimodius,
Sesl'JZlimodius, en 3 /)'ath
,'}ath maken eene Ep!za
Epha uit.
SATIRE. Hierdoor ver!1aat
verl1:aat men, in eenen meer uitgebreiden zin,
ieder vernuftige fpotternij
fpottern~i omtrent fouten of gebreken van anderen;
(en van daar ook een Satiriek mensch,
mellsch, eene [atirieke luim), \V~artoe
W~artoe
ook Satirieke afbeeldfels , of fpotpremen,
fpotprenten, b_
b. v. die van HOGARTII
HOGARTll,
GILRElJ enz. behooren. In eenen meer bepaalden en eigenlijken
eigenlijkell zin
zij;
is Satire een gedicht, dat in eenen luimigen
lnimlgen of bitteren toon de foufonten en dwaasheden der menfchen van derzelver belagchelijke zijde
diciltvoorl1:elt, of met den geesfel der fpotternij
voor!1elt,
filotternij vervolgt. Deze dichtfoort heeft
beeft haren oorfprong van de RomeillCn.
Romeinen, en hare benaming is
van het Latijnfche woord Satur (niet van Sa!Jr)
SatJr) ontleend, en zij
betrekkillg tot de vermenging
heeft voornamelijk betrekking
vennenging der voonverpe;l
voorwerpen
en versmaten, welke in de vroegere werken van dezen :Jard
aard plaats
had. De Satire bellOorr
Lr:ergedicht, en ten haren aanziene
aanzie ne
behoort tot het Leel'gedicht,
geldt ook, hetgeen van hetzelve reeds voorheen is gezegd geworden. Gewoonlijk ondcrfcheidt men eene erlJ[tl:'Je
em/tige en 'Vrolijke
vrolijke {oort
foort
van Satire: de eedle
eerne [ase
,ast grove misDagcn
misHagen cn
en \'.'cz~;;li.ikc
I'.'ez'~::iijke c::deugdcn
C::dcllgdcn aan;
vertoont haar in derzelver
derzeI ver verachtelijke
verachtelij kc en afzigtige gedaante, en be!1rafc
bel1:rafc
dezelve
dezel ve met ernst en nadruk; terwijl de luatfl:e,
laatl1:e, daarentegen, mindere fouten en dwaasheden [childert,
fchildert, die meer het
bet uitwendig gedrag,
dan het inwendig karakter, mecrder
meerder de uiterlijke welvoegelijkheid dan
de zedelijkheid ontfiercn,
ondieren, en deze met vernuft en luim belagcbelijk
belagchelijk
voo!"_
affchetsr.
affcherst. Inzonderheid zijn die ondeugden en dwaasheden een voor.
werp der Satire, welke in de mcnfchelijke
menfchelijke maatrchappij
maatCchappij over het
her al~
aigemeen, of in den een of anderen Haat, !1and,
Hand, of eeuw, de heer.
fchende geworden zijn; want eigenlijk moet de bel1raHing
bel1:raffing van den
Satirieken dichter meer tegen de zaak dan den perfool1
perfoon gerigt zijn,
en de door
dOOf hem gefchilderde
geCchilderde perfonen moeten hunne foort ver.
tegenwoordigen. De trekken, die de dichter iu bijzondere indivi_
indivi.
du's heeft waargenomen, moet hij in hen tot een behoorlijk geheel
vereenigel1;
ven:?enigell ; en hieruit blijkt dat de voornamufl:e
voornaaml1:e eigenfchappen, welke een Satiriek dichter
dicbter moet bezitten, de volgende zijn: fchrandel'heid
derheid in het opmerken van menfchelijke ondeugden en dwaasheden, en dus eene naanwkeurlge
naauwkeurige kennis van de menfchen en hU11ne
hunne
zeden; voortS
voorts een levendig gevoel van hetgeen, wat hij
bij fchildert,
bel1:raft, en bef
befpot
pot , ten einde het in alle zijne verachtelijk1leid
verachtelijkheid en
be!1raft,
011·
on·
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onwelvoegelijkheid te kunnen inzien en
cn voordragen, ell
en eindelijk,
eindelUk ,
grondf1ag zelf in dien haa_
hoo_
een' natuurlijke fàtirieke luim, waarvan de grondilag
fehranderheid en ecn
geren graad van fchranderheid
cen lcvendiger
levendiger gevoi.:l
gevat:! te zoeken is,
oo"loopcnde geestigheid vun
van dc:nkbe.:lden
dcnkbc.:lden en uiten met eene in het oo"loopcllde
drukkingen moet gepaard gaan.
De Satire kan zich in de
dc dichtkunst, ten aanzien van vorm en inkleeding, op velerlei wijze verwonen:
kleeding.
vertoonen: zij kan in brieven, verhalen,
gefprekken, fehouwCpelen,
fchouwfpelen, (zoo als bij ARISTOPHANES), in liederen,
heerCehendcn toon uItmaken;
ultmakcn;
epopoien enz. het hoofd karakter en den heerfchenden
doch moet alleen als een afzonderlijk deel worden aangewend. De
meest gewone vorm der dichterlijke Satire, echter, is de Didactifche;
onderCcheidt zij zich daardoor van het
hct eigenlijk Leergedicht ,
alleen onderfcheidt
dat de leeringen zich meer tot de gevolgen der wanbedrijven, dan
tot derzelver oogmerken bepalen. De ouden verIwzen
verkozen tot versmaat
der Satire den Jambus of Hexameter; de latere en nieuwere dich.
dichJambus, en wel nu eens den Alexandrijner,
ters over het algemeen den Ja:nbus,
dan eens den vijfvoetigen, en bezigden den laat!1:en of in onrijm of in
DidactifclIe Satire
den een of anderen gerijmden vorm. De eigenlijke DidactiCche
1rong aan LUCILIUS
ont1l:ond
ont(1:ond eerst bij de Romeinen, en was haar
baar oorfi
oorfjJrong
LUCILHiS
verfchuldigd: de vrolijke foort derzelve werd naderhand door HORAverCchuldigd:
TIUS, en de ernilige
ern11ige door JUVENALIS enPERslUS
en .PERSIUS tot
rot meerdere volkomenheid gebragt. De nieuwere Satirendichters hielden zich meestal
aan hunne Romeinfche
RomeinCche voorgangers. Zoo vervaardigde ARIOSTO,
onper de Italiallen
Italianen 7 Satiren, in den fmaak van HORATIUS, en werd
PIETRO ARITINO was de gees[el
geesCel der vorsvors.
door ALAMANNI gevolgd; PmTRO
ROSA was, even als in zijne landfchappen,
landCchappen, fomber in
ten, en S.%VATOR RoSA
zUne karakters en zeden; doch CARLO GOZZI over·
overzijne fchildering en zijne
trof allen in hartstogtelijkheid
hartStogtelijkheid en bIinqen
blinqen haat tegen alles, wat nieuw was.
foort RWNIER,
REGNIER,
De Franfchen hadden onder hunne dichters van deze foon
13OILEAU, MERCIER en VOLTAIRE; de Enge!fchen DONNE, ROCHESCHURCl-IIL en .T OHNSON; de PoJetJ
TER, POPE, SWIFT, YOUNG, CHURCHIL
Po/m
KRASICZKI; de Portugezen CAMOENS •, die
dIe door zijne Indifehe
Indifche dwaas.
heden zich de verbanning naar China op den hals haalde; de Spanjaardetz
jaardetl M. CERVANTES, fchrijver van den Don Quichot, Que ,'edo
van LOPE DE VEGA, en OmGo
DIEGO SAVEDRA ; de Duitfchers
Duitfthcrs lVIAURER,
MAURER,
FISCHART, ROLLENHAGEN , HALLER, RABENER,
RABE~ER, STOLBERG , Käst.
TII!CK, HAUG enz., en onder de
NER, LICHTENBERG , F ALK, TII!.CK,
Nederlmzders
NederlmJders telt men onder de Satirendichters VONDEL, HUIGENS,
DE DEKKER, Vos en anderen.
De Grieken kenden de eigenlijke Satire niet : het gedicht van AR.
CHlLOCHUS, zoo als ook van SIMONIDES, was meer een fpotfchrift,
fpotfchrifc-,
~n de Sillen hadden waarfchijnlijk wel eenen DidactiCchen vorm, maar
behoorden meer tot parodiën. Geheel verfchiIIend
verCchilIend van de Sati.
Satire, echter, was het Drama Satlricum
Satirieum der Grieken;
Grieketl ; zijnde eene ver.
min(1:e heroike, met het komieke.
menging van het tragedifche, ten min1l:e
na- en tusfchenfpelen, en waren van een
Deze Drama's dienden tot na·
De.

SATRAPEN.
SA TRAPEN • SATURNUS.
SATURNlJS.
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lang-komischjang-komisch- burlesk karakter. WU bezitten van deze laatl1e
laatfle foort
van hun alleen
aEeen nog de Cyklops van EURIPlDES.
SATRAPEN.
SA TRAP EN. Zoo noemt men de fiadhouders
fb.dhoudcrs der bijzondere pro.
pro e
vincien van het Pcrzifche
Perzifche rijI,;
rijl,; dragende hllnne
hunne lbdhouderfchappel1
fl:adhouderfchappen
den 11aam
naam van ó'atrapycn.
SatrapyclZ.
SATURNALIEN. Een feest,
SATORNALIEN.
feesr, bij de RomdJlcn
RomtÎnun gevierd wordende,
tcr
t~r gedachtenis van den gelukkigen tUd,
tM, onder de heerfchappij van
SATURNUS over de wereld, toen gelijkheid en vrijheid oIlder
onder de menfchen woonden; getrouwheid en onderlinge liefde allen verbroederde, en onderdrukkingen en beroeringen van de aarde verbannen waren. Deze feesten dumden
dL1urden in den aanvang f1echts
l1echts é~nen
é~ne!1 dag, na·
Caejàrss 7 dagen, wanneer
derhand 3, vervolgens 5, en onder de Caejàr
zij van den 17 tot
tor den 25
2S van Wimerm.
Winrerm. gebonden
gehouden werden. Het
feest begon, zoodra de wollen band, waarmede de beeldzllJ
beeldzl1J v:m
v~n
SATURNUS, gedurende het
her geheele jaar omwonden was, was weggenomen, wanneer men in zijnen tempel eene menigte waskaarfen ontom.
{tak,
fiak, ten teeken , dat er geene
g"eene menfcben
men[cben meer zonden geofferd wor.
den. De flaven
l1aven waren thans vrij; droegen
droeJen den vrijheids- hoed op
hunne hoofden, en waren in eellen
eenen met purper
pmper belegden rok en met
de witte Toga gekleed. I-Iecren
Hecren en Gaven
l1aven verruilden
verruildçl1 hunne
hunue rollen,
en terwijl de laatfle
laatfl:e en verdere bedienden aan tafel zaten en aten.
werden zij door de eerflell
eerfl:en en hunne
bunne gasten bediend, die, wanneer
zij hun werk niet naar behoor en verrigtten, zich allerlei belagchelij ke flraffen
firaffen moesten laten welgevallen. In de laatfle
laat fie dagen, die er
lijke
in later tijd bij kwamen, zond men elkander gefchenken, namelijk:
kleine afgodsbeelden, Sigilla, waarom ook deze dagen Sigillarim
Sigil!arim
genoemd werden, en begroette de een den ander met de uitroeping:
10
Jo Saturl1alia;
Satur1Jalia; bon.'1
bonl1 Saturnalia
Satutnalia (Heil de Sururnalien
Samrnalien ! goede Saturnalien !) Ook werden op deze feesten eenige gevangenen losgelalosgel:!ten, die hunne kluisters aan SATURNUS
SATUR1'WS toewijdden.
cene oud-Italiaanfche
SATURNUS. Oorfpronkelijk
Oorfpronkclijk eene
oud .. Italiaanfche godheid, welke naderhand met den Griekfcben
Griekrchen KRONOS verwisfeld
verwislè!d werd, van WiCll
wiell
het volgende verhaald wordt. De jongne
jongfle der 6 TitallCll,
Tita12C1Z, uit URANUS
NUS en GAEA gefproten,
gerproten, was KRO
KRONOS
NOS (de tijd) geheereIl
geheeten,, die, toen
URANUS zijne kinderen in den kerker opf100t,
op1100t, door zijne venoornde
vertoorndl!
moeder deswege tot wraakoefening aangefpoord werd. URANUS werd
door hem ontmand, en van de heerfchappij ontzet, waarna de Ti
Ti-...
tanen hunne gevangene broeders in vrijheid fielden,
fl:elden, en KRON05
KRONOS in
het bewind gerlaatst werd. Deze huwde aan RHEA, bij welke hij
verfcheidene zonen en dochters verwekte; doch, wel voorziende,
dat ook hem de onttroonÎng
onttrooning door
dool' eenen zijner zonen te wachten
fiond, vcrf1ol1d
verllond hij zijne pas geborene kinderen; alleen ZEUS werd
gered, terwijl Ruu
RUEA zich op Creta {chui!
fchuil hield, waar GAEA heloof.
de voor zijne opvoeding te zullen zorgen. RHEA reikte hierop aan
KRONOS ecnen
eenen fleen
fiecn toe, in doeken gewonden, dien hij, in plaats
van het pa.
pas geboren kind binnen l1okte;
nokte; doch door een aan hem.
ALGEMEEN WoüRDENB.
WOORDENB. VI.
S
door
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door GAEA (m
('l1 l\TETIS,
l\TF.TIS, toegediend braakmiddel, benevens alle de verver~
flondelle
Oondenc kinderen, weder loosde, met wier bijlland
bU!1and ZEUS hem en de
Titalzen
IO jaar lang beoorloogde,
Titallen 10
beoorloogde. en ten
tCl! Juntae
laatfle van den troon
fioone.
KROè\OS werd hierop met de
GC 7l'fO/ie;)
7I'ta/it':J in den Tartarus ge.
fiootte. KRO~OS
worpen, waaruit latere dichters hen veilost
vel Jast hebben; doch Zws erer~
kende, volgens PINDARUS,
PINDARtJS, KRONOS
KROKOS als behecrfcher van het gelukkig
OccaaJl. Men
J','Ien hield het nog onbekende lIeseiland in den WestelUkell
Wcnelijken Oceaan.
perien
URAl\US en de vOlgende
volgende Titanen zouden
perten voor het land, waar URAr\US
geheerscht hebben. Toen men echter in later tijd dit land nader
leerde kennen, werd KRONOS
KRONDS en met hem de gouden eeuw naar
italië verplaatst, en KROi'\OS
SATURl\US
KRONOS nu met
SATURl\US vermengende,
men, dat de Jaatae,
laatile, van het bewind ontzet
olltzet en Voor
voor zijne
dichte llJen,
zonen vlugtende, Italië tot zijne wijkplaats verkoos, en zich in
Latium (van latere) fclmil
fc!mil hield. I-lier deelde de overoude koning
JANUS de heerfchappij met SATUR;>iUS,
SATUR0iUS, die op den Capitolijnfehen
Capitolijnfchen,.l>
voorheen Satnrnifchen,
Saturnifchell, berg de !lad
fiad Saturnia liet bouwen. Op het:
het
Hond zijn tempel, waarin men den openbaren
forum te Rome 1l:ond
fchat bewaarde. De Satur"ifche
Satur;1ifche tijd is als de gouden eeuw
eeuW onvercn door de dichters om firijd bezongen en
gelijkelijk gebleven, en
hoog geprezen geworden
geworden:: de jaren rolden vrcedz;1am
vreedzaam heen, en
ieder oogenblik leverde een zuiver, onge1l:oord
ongeiloord levensgenot
levensgellot,, en
el1
onvcrbitterde genoegens op.
reine, onverbitterde
SAURIN.
SA URIN. (J.~QUES)
CJ.~QUES) Een Fransch Protestantsch geestelijke
geesteIljke en
ell
beroemd Kanfel.redenaar,
van een voornaam regtsgeleerde
Kan[el.redenaar, de zoon vail
te Nismcs, waar hij ill
in 1677 geboren werd. Toen het edikt van
Nalltes werd herroepen, ging hij met zijne [amiiie
fa111iiie naar Ge12eve,
Geneve, waar
wetenfchappen mdakte. In Zijll
zijn
hij aanmerkelijke vorderingen in de weten!èhappen
17 de jnar
jaar begaf hij zieh
zich in den krijgsdienst; woonde onder de
Engellche
EngeHèhe hulpbenden
h111pbenden van den hertog van Savoofje
Sayoofje verfcheidene veldveld.
togten
togtcn tegen Frankrijk bij; hc:rv~tte
hervatte in 1696 zijne !lut1Ïen
fiudiell te Gene1'C,
,'c, en wijdde zich aan
<lan de beoefening der Godgeleerdheid. Hierop
reisde hij naar IIolland en Ellgelrilld,
EJzgelm:d, en predikte te Londen,
Londm, gedugedu.
rende zijn vijfjarig v"rblijf,
nrblUf, met vele goedketlfing.
goedkeuring. Nadat hij hier
gehuwd was, keerde !lij !JaUf
flage, terug.
lJaar Ilo/lalJd,
fIollalJ(J, en wel
wc! Duur
Daaf 's Hage,
terug,
alwaar hij als predikant der Fra;2jè,~C12
Fra;l.!è,'zcn bij de hof-kapel van den erfftaderfltad.
houder werd aangcfl:cld,
aangeO:eld, en dezen
d~zcn pOSt tot het einde vun
van zijn leven
met yele
IIij had
hzd een belangrijk uiterlijk
vele goedkeuring bekleedde. IlU
voorkomen; bezat eene
eenc volle ficm;
Hem; veel vuur in zijne voordragt ,
talrijke en aanzienl~ike
aanzienlUke toehoorders; doeh
doch zijn roem
en had altijd talr~jke
ontl1ak
ont!1ak den nijd, en dit wikkelde he111
hem in onaangenaamheden,
onaan~enaamhedell, die de
laatae
laatf1:e dagen zijns
z~ills levens niet weinig verbitterden. Hij was een uituit~
muntend
mulltcnd geleerde, en eCI1
een vroom Christen, die eenen
cellen diepen afkeer
had van alle onàcugd,
ondeugd, el:
CG gel1~el
geheel Y(;rvllid
\'(:,rvnld was van liefde voor God
en de men[chen.
men fc hen. zijn
zi,jn leven eindi:~de
cil1di:~de in het ia~r
ja~r 173°,
I ï3o, in het 53fl:e
53ile
zijn dood werd door
dom allen, die hem kenden,
ouderdo11ls, en zi,jn
zijns ollderdoms,
hmelijk
die iu
hèrtclijk betreurd. zijne lecrredel1cr;,
leerredencr., d:e
in verfchcidene
verCcheidene tulen
talen zijn
ZUil
over-
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ovcrgezct, zijn te 's
overgezet,
'5 JJ.1!]C
II/ge uitgegeven onder den
dc:n titel: ScrmolJS
Serm012s {zw
[zw
diven
divers tcxte5
textcs de t'ECFitl1rc
i'Ec:-iture Saillte,
Srlinte, par ]fI!:UES
Ji\i~UES SAUIUN,
SAURIN, 1749, 10
,'ol. Bovendien
Dovendiell heeft hij vcrfcheidelle
vcrlèheidellc godgeleerde werken mgelatCll,
nagclaten,
die: echter minder bekend zijn geworden.
gE:wc,rdcl1.
die
Sf.USSURE.
SAUSSURE. (IloRAcE
(HORACi': Dièi\OJT
G;èr.:orr elè)
J~E) Een zeer
zeel' Uit:m;lit211d
"it:l1Ul;t2ud natuurol:derzoeker.
o:1derzocker. Hij werd te Gene)'c
GI'7ICJ'i! geborel;
gcocrcl;,, en
Cl was (L:
de zoon van
N. us
DE SAUSSUitE,
SAUSSURE, die :lIs
als [chrijver,
[eh rij ver , duur
door zijne werken over den landbouw, bekend is, cn
en lid \\'~s
,\'~s van den raad van 2GO
2QO te Get2Cl'c.
GelléJ'C'. Door
zjj nen
nC11 vadèr
vad"r en ;!IJdere
andere nnmnrkundigen
natuurkundigen in zijne ge.
den omgang met zij
boorrei1:ad,
wetcn(ch~ppen het eerst
boorte([ad, werd in hem de lust voor de wctcn(chappcll
opgeweh , waarin hij zulke [nelle
fnelle von;cringell
vonicringell ma;,lae,
ma~,kte, dat hij reeds
reecis
in zijn 22i1:e
22ile jaar tot
tot IIoogleeraal'
HoogIeer"ar in de Wijsbegcerte
Wijsbegeerte in zijnc
zi.inc vadervader.
ilad
aangell:eld. Hij bekleedde dien post gedurende 25 jaar met
nad werd aangeil:eld.
veel roem; befteedde
bell:eeddC' den tijd,
rijd, die hem overig was, tot reizen,
reizeil, en be~
be,
zocht tweemaal Frankrijk; eens, om de VulkaniiChe
Vulkaniièhe bergen in ViclIViell.
mis, Forez en AuveJgnc
nois,
AUl'ergne te onderzoeken, cn
en op eenen anderen
andercn kcer,
keer,
om zich de noodige kel1nis
den luchtbol
lucbtbol vnn
van lV[ONTGOLFJER
lV[ONTGOLFIER te
kelmis van dcn
verfchaJfen.
Holland en Enge/and
Engela11d liet hij niet onbezocht,
verfchaffen. Ook Hol/mul
en geraakte in het laatil:e
laatll:e land met
met den beroemden FRANKLIN
FRANKLlN bekend.
Het nafporen van de gell:cldheid
gefteldheid en de hoogte der bergen, was een
Italië bezocht
voorwerp zijner meest geliefkoosde beoefening. In ltctlië
hij de ijzermijnen op E!ba
E!btl zeer
ze('1' naauwkenrig;
naauwkcurig; beklom met W. IIA.
HAMILT
ON den Vefuvius,
de: lwogte
lloogle van den /ietna.
KruidMILTO:"l
rèfuvius, en mat dé
/ictnf'!. De Kruid.
kunde beminde hij
bij even zeer; ontdekte
ontdek te vericheidenc
vcrlcheidenc [oorlen
foonen van mos.
fen.
fen, en bewees in eenen
ecnen brief aan
ann SPALLANZANI,
SPA LLANZANI, dat de Infuue,dicr.
Inlnflc,dlcrtjes, zoo als de pnIijpen,
polijpen, zich zelven
zelvcn voorttelen. Ook bezat
bezDt hij
zeer veel
vcel vaardigheid in het uitvinden van l1Jwmkundige
nanmrkllndige werktuigen,
werktuiben,
b. v. van eellen
eenen elektrometer, hygrometer, beliöthermometcr
heliötbermometer en :111an·
deren; doch het meest maakte hij zich beroemd door zijne
zi,ine onderzoeO!;derzoekingen van de bergen,
bergen , waartoe
wa~rtoe hij, zoo als eenige
cenlge E;gdfcllCJZ
EiZdfcilCII reeds
C'JOT!/Oi!//y bezocht, en
voor hem gedaan hadden, de ijsbergen van C,lfl1!I01!:iy
.1ft'Jen deed, die hij
bij in 1779 reeds
rCèds 14 11la~1
llla~l
jaarlijks eene reis 118ar
mar de AljJeJl
van 8 kanten
kamen beklommen bd.
l:a3. In 1787 bcflce,:;
bef1:ee;~ hi,i
hij den top van dCIl
dell
.!110ntblanc,
l1Jolltbla71c, en mat, volgens waarnemingen mee
met den
dcn barometer,
bDromcter, deszelfs
deszcJfs
zUner tnlrijke
talrijke en voomcfTel\jke
voortrcfrel~jke fcl1l'if~
fcluifhoogte. I-lij
Bij werd, uit hoofde zijner
teil, door de meest beroemde genoot[chappen
genoot[chappe11 tot medelid verlwzcn,
verkozen,
aanzienlijkfie en geleerd([e
geleerdi1:e reizigers, die te GfllCJ'C
GellcJ'c lnva.
kwa.
en door de aanzienlijk([e
men, bezocht, ten einde zijne
zUne onàerrigtingen
onàerri{';tingen te ontvangen, en zijn
rUk kabinet van natuurlijke zeldza8mheden
zeldza~mhedell te bcfchouwcn.
bcfèho\1WCll. rInn zijne
z~jnc
rijk
geboortel1ad rigtte bij
l'ij een gClloorfch2p
gelJootrch~p \'all
vall k:msrclJ
kllnsten op,
op ,waarvan
waarvan hij
tot zljnen
zijnen dood voorzitter bleef, en hetGeen
heti':(~en zich teil
ten aanzien van den
m~ahe; zoo als
~Is hij
hU over het
bloei der fabrijken zeer verdienstelijl:
verdicJlste1til: !l1:i.a!:te;
geheel 11et
het algemeene welzijn op allerlei wijze
wi5ze poogde te bevorderen.
hevorderen.
Toen Gencve
Gencl'e met Frankrijk
Fronk!'(j/.: was
w~s vereenigd
vE'rel'nigd geworden,
gr:wordcn, werd de SAUSSAU~
SURFStJRE tot afgevaardigde bij de Natio!lale
Nation:l1e vergarlerin;:;
vergadering henoemd;
benoemd; doch
d.och
deze fiJ~t50mwcnteliJ1g
lbJtsomwrnteling beroofde
ber00fde hem grooteudcel:;
grootE'uclc('I~, van
\'~n zijn venno.
gen
S2
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SAUVAGE. (P.) SAVE. (DE)
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(DE.)
gen en zijne gemoedsrust. Hij fiierf in Lonwm.
Louwm. 1798 in het sBfl:e
58fie
jaar zijns ouderdoms.
oudcrdoms. Onder zijne talrijke fchrifren onderfcheiden
onder[cheiden zich
zijne Es[ais [UI" l' llygromètre,
llygrolllètre, in 1787 verfchenen, met eene me.
menicuwe en juiste aanmerkingeil
aanmerkingen van eellen
eenen metrologi[chen
metrologifchen
IJigte van nieuwe
f70yages dans
dam les Alpes, welke hij van 1779 tot
zijne Fóyages
aard; alsmede zijlle
1796 in 4 deelen
deelel~ in 4to heeft uitgegeven.
SAUVAGE (PrERRE)
CPrERRE) werd in hct
het jaar 1744 te Doornik geboren
en fiierf
IS I 8. Zijn vader, een glazenma.
flierf aldaar in dcn
den Herfst van 18
glazenmaker, wilde hem in zijn beroep opbrengen; maar de jongeling verkreeg weldra zulk eene fl:erke
zieh aan
l1erke zucht voor de kunstcn, dat hij zich
de beoefening der Teekenkunst
Teekenknnst overgaf, en de [chool
fchool zijner geb oor.
oor{lad,
kweekelingell telteIfiad, toen in hare opkomst, mogt hem onder hare kweekelingen
len. Hij verliet die, na de eerile
eerll:e prijzen behaald te hebben, en
werd bij de akademie te Ant'l~erpen
Antwerpen aangenomen,
aangenomeu, alwaar h~i , door
zijne fnelle vorderingen, de vriendfchap van den vermaarden GHERARS
verwierf, en in de werkplaats van
van dezen meester fmaak voor hEt
h.et
hasrelief kreeg. Van Antwerpen begaf hij zich naar Parijs; bezocht
de akademie van St. Lukas; behaaide
behaalde de eermedaille ,• en werd tot lid
fcllOül aangerIOmen.
aangenomen. De deuren der Franfche
Fran[che
en Hoogleeraar bij deze [choel
ontakademie fl:onden
ll:onden voor hem open, en zijne fchilderij bij den OI1tvangst, die men nog te VerflJi/!es
vangst.
FerflJilles ziet, is een meesterUuk
meesterf1:uk van fmaak
en uitvoering. Schilder des konings geworden; in de Louvre gehuis.
gehuisvest, en van eerbewijzen omgeven , wist hij aan zijne kunst eenen
boogen graad van volkome::heid
volkome:-Jleid bij te zetten. Onder dit alles ver.
gat hij noch zijne familie noch zijnen vroegeren
vroegercn Haat.
naat. Zijn meester·
fiuk
nuk van gJasmakerij,
glasmakerij , en het portret zijns vaders, waren te midden
del'
der voortbrengfelen van zijn kunsttaJent,
kUl1sttalent, in zijne werkplaats zigtbaar, en nooit verzocht een ongelukkig landgenoot hem te vergeefsch
om raad of onder1leuning.
onderl1euning. lil het jaar ! 808 te Doornik terug ge.
keerd, nam hij den post van
van. Hoog!eeraar bij de akademie.fchool
akademie-fchool
dier
aad aan, en werd ten zelfden tijde lid van de koninklijke maat..
èier flad
fchappij van fchoone kunsten te Gent,
Cent, en in 1816 lid korrespondent
van het koninklijk 1l1fl:itullt
infiiwllt der Nederlandetz.
Nederlandm. Deze fchilder werkte
voor alle hoven van Europa, en zijne voornaamfl:e
voornaamHe fl:ukken
Hukken bevinden
zieL
zicL te PariJs,
Parijs, of in de paleizen en kasteelen in de omfireken
oml1reken dezer
llad. Het platfond van de kapel van St. Cloud, en de groote zaal
1lad.
van het legioen van eer, berrie
b~ir1e van zijne hand, zijn uitilekend
uitll:ekend fraai.
De ·leden
-leden der maat[chapp\i
maatfchappij van [choone
fchoone kunsten, waarvan hij voorvoor·
een en antikeIl
antiken
zitter was J hebben ter zijner eere een grafceeken, in eeuen
1lijl,
opgerigtj terwijl de beer RENARD,
fl:ijl, opgerigt;
RENARD, zijn vriend en waardige ambtgenoot. in eene gepaste lijkrede zijne verdiensten gehuldigd heeft.
genoot,
SAVE. (DE) Eene groóte
gro~te rivier, welke in Opper-[{rain uit
cene dubbelde bron on tfpringt; tusfchen
tus[chen Slal!Onië,
Slallonië, Kroatië en
Bosnië heenHroomt,
heen!l:roomt. en zich bij Belgrado met den Donau vereenigt.
Zij is bevaarbanr; doch heeft verfcheidene watervallen, en werpt
dikwijls as eh ,• en naar zwavel riekende fieenen
fieellen op.
SA·

SAVOOIJE. SAXE. (C.)
:J.i7
~i7
SAVOOI]E.
Stu'dinië beo
SAVOOIJE. Een hertogdom, tot het koningrijk StJ1'dillië
hoorende , grenzende aan Helvetië, Pit!1Jl0nt
hoorenc!e,
Piemont en Frankrijk.
Frallkt·jJk. Het bevat 180 v. m., met 400,000
4°°,°00 inwoners, cn is voor het grootO:e
grootfre ge/i/pen en bosfchel1
bosfchen bedekt, tusfchen
tllsfchen welken
deelte door de hooge .'ilpm
[malle
Cotti[che en Penninifche
Penuinifche Alpen
fmalle dalen gevonden wordcn.
worden. De Cottifche
behooren er gedeeltelijk toe, en de Grayïfche
Grayïfcbe fcheiden
fchcidell Sm!ooije
Sen!ooija van
Piemont. De hoogfre
hoogfle berg van Europa, de 1I1olltbfanc,
Bfolltblanc, ligt in
het genoemde hertogdom, en verheft zich tot eene hoogte van
14,676 voet: ook de i/emu, de kleine St. Bemhord,
Bem/wrd, de berg
naaf Pi elllotlt
emont voert.
Cenis, over welken een kuns[wcg
kunst weg van Stn'ooiië
StJl'ooi/ë naar
behooren tot dit land. Vele dezer Savooi[che
Savooifche bergen zijn met ijs en
fneeuw bedekt. Het land wordt inzonderheid door de Rhone, ab
grens-rivier, door de ![ere,
J[ere, drne en Arc befpoeld. Behalve het Ge'"
neeffche meer zijn er nog kleinere, zoo als dat bij BOlu'ges
Bom'ges en·
en' /1n'.
An'·
nety. De luchtITreek is er zeer veranderlijk, en gaat dikwijl3
necy.
dikwijls op éénen
dag van de frreng!l:e
O:rengfle koude tot hitte over. Meermalen groeit en bloeit
wauneer de toppen der bergen met ijs ,en
'en fneeuw
alles in de dalen, wallneer
me(!stal !l:eenachtig,
fieen:Jchtig, en daardoor weiwei.
bedekt zijn. De grond is hi(!r meestal
nig vruchtbaar: daar, waar hij oorbaar kan gemaakt worden, brengt
hij koren, doch niet genoegzaam, wijn, hennep, vlas, aardappelen,
ooft en kastanjes voort, en op de bergen vindt men veel wild, mor·
mOfmeldieren, gemeen
gemfen en freenbokken. Het Delffioffelijk rijk levert
fieenkolen, molenl1eènen,
molenl1eenen, marmer, fer.
ferzilver, koper, lood, ~jzer, !l:eenkolen,
pentijnO:een en zout op. De' inwoners, die men SaYlJijaarden
SaYlJi/aarden noemt,
pentijn!l:een
[preken
fpreken gedeeltelijk de Italiaull[che,
Italiaanfche, gedeeltelijk de Fran[che
Franfche taal, en.
zijn wegens hunne trouw,
trouW, eerlijkheid, arbeidzaamheid
nrbeidzaamheid en armoede
hUlJne vlijt, levert de grond voor hunne
Niettegenl1aande hunne
bekend. Niettegen!l:aunde
zijn, om in andeande.
behoeften niet genoeg op, zoodat zij genoodzaakt zUn,
zU dan naderhand met
re landen hun bel1aall
bel1aan te zoeken, van waar Z\j
de vruchten hunner nijverheid in hun vaderland terug keeren. De
hoofdO:ad van SaJ!ooi/e
hoofdl1ad
SaJ!ooife heet Chambery, en heefe
heeft 1'2,000
t2,oOO iflwoners.
oudfie tijden aan Gallië, en de d!lobrQgcrs
Het land behoorde in de oudrte
d!lobrogers
hadden hier hunnen zetel. Tot 400 bleef het onder de Romeinen;
tot 879
Frankrijk; tot 1000
rooo
tot 530 behoorde het tot Bourgogne;
Bourgogl1e rtDt
8ï9 aan FrankriJk;
onder het Arelatisch koningrijk , wanneer het BERoALD tot graaf ver4 T6 werd het tot een hertogdom verheven. In InS
kreeg, en in rr4T6
verkreeg de hertog VreToR
VrcToR AMADEus,
AMt\DEUS, te gelijk met de koninklijke
koninklîjke
feden maakt Savooife
Savooi/e een gedeelte van
waardigheid, het land, en [edert
den Sardinifchen flaat
l1aat uit. In 1792
179~ werd het door de Fra11féhen
Franjèhen veroI/fon/blanc, in hun
verd, en, onder den naam van het departement l'1011tblanc,
gerijk ingelijfd; doch bij den vrede van Parifs
PariJs van 1814 werd een ge.
deelte, en bij dien van 18.5
1815 het geheele land aan den koning van Sardinië :tfgenaan,
afgeGaan, hetgeen 11U
nu in 6 provincien verdeeld is.
SAXE. (CHRISTOPIIORUS)
(CHRISTOl'IIORUS) Een beroemd oudheid- en letterkunletterkun.
dige, die in Zomerm.
Zomer1l1. van het jnar
jaar 1714 te Eppetdorj,
Eppmdorf, in Salrfc.
Sa/rfè.
geborc. werd,
gebore.
wcrd, en te Utredt
Utrecht in Blocim.
Bloeim. van het jaar 1816 fiierf,
S3
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hij den post van gewoon
gcwoon Hoogleernar in de AJgemeene
AJgemecnc en
Vadcrlundfche gefchieèenis, in de Oudhedcn
Oudheden en Welfprekendheid beVaderlandCche
Leipzig, onder de leiding vooral van JOAN, FRIEDR.
kleedde. Zich te Leipzig.
CHRIST. en JOAN, AUGUST ERNIl.STI,
ERNESTI, op eene grondige beoefening
waarder oude Letterkunde zoodanig toegelegd hebbende,
heubende, dat hij een waatdig leerling van deze beroemde leenn~esters mogt genoemd worden,
artilJm ct phil%phiae Magister bevorderd.
werd hij in 17t:8 tot arttIJm
Reeds een jaar vroeger was hij als fchrUver opgetreden, door de uit.
I1ndicia [eculIdum
fèculIdum libet'ta.
liberta.
gave van een fiuk, ten titel hebbende: Findicia
tem, pro 111arol1i5
tem.
Marollis Aeneïde>
Ameïde, tegen IIARDINi.\'lG
IIARDINi.\'IG s gerigt, bij welke
geOachtIlaam SACHSE
SACHSIl. in SAXE, en
gelegenheid hij zijneN
zijnea eigenlijken geOachtllaam
in het Latijn SAXIUS. veranderd en federt behouden heeft. Na zijne
bevordering is hij , bijna tot aan zijnen dood, onvermoeid bezig geweest zoo wel met het opfi:ellen
opfiellen van grondige beoordeelingen in onderfcheidene tijdfchriften, als het bearbeiden van geleerde onderwer.
pen, en het uitgeven van een aantal werken, welke hem
bern alomme ,
ook buiten 's lands, eenen grooten roem verworven hebben. Het
dezelvcn hier allen op te noemen, daar zij
zoude noodeloos zijn, dezelven
lJaauwkeurig
Ilaauwkeurig zijn opgegeven in het 012011l6lsticutn
011011l6lsticum Literarium, dat
door !lcm zelveIl
zelven vervaardigd, en in 8 deelen
deelcn te Utreeht is uitgegeven, uit welk werk (")
C') tevens blijkt
blijkt"-, dat hij zich, na zijne bevordering, eenigen tijd met het privaat onderwijs van eellige jonge
lieden, van aanzienlijke geilachten
genachten , heeft bezig gehouden, en hij
het voornemen gehad heeft, om zich als ir!agister te Leipzig neder
te zetten, en oader
onder dien titel openlijke lesfen
lesCen voor de aldaar fiu.
derende jeugd te houden; doch weldra zag hij van dit zijn voor.
een e uitlokkende en vereerende uitnoodiging
nemen af. daar hij door eene
lhcK bewogen werd, om naar 's Hoge over te
van den heer J. DE B:\CK
komen, [en
ten einde aldaar de geleerde opvoeding der zonen van dezen
ftaatsman
fta3tsman op zich te nemen. Het gevolg hiervan was. dat SAXE
weldra als geleerd e hier te lande meer bekend werd>
werd, en men de keuze van heeren befillurderen
befi:llurderen der Utrechtfche
fcllOol zeer bil.
Utrecht/che Hooge feIlOoI
lijkte, toen hij, op dezer voordragt, in 1752, als buitengewoon Hoogfraaije Letteren
Lettet'en werd aangefield.
aangefi:eld. Dat
leeraar in de Oudheden en [raaije
SAXE volkomen aan de verwachting voldaan heeft, welke men van
hem had opgevat, kan daaruit blijken, dat hij reeds in 1755 tot gewoon Hoogleeraar benoemd werd, en hem op onderfcheidene tijden
het onderwijs van nieuwe vakken der oude Letterkunde en Ge[chieGeCchiedenis werd opgedragen,
opgedragen.
Van nu af be[chonwde
be[chouwde hij Nederland als zijn tweede vaderland.
cn lag zich op eene grondige beoefening onzer vaderlandfche, zooen
wel !laat.
[hlat. ::Is
:tI:; letterkundige Gefchiedenis
GeCchiedenis toe, zoo als niet alleen uit
lesfeIl , maar ook uit onder[cheidene
onderCcheidene werken geredezijne gewone lesfen
lijk kan worden opgemaakt, welken hij na dien tijd heeft uitgegeHoogle.eraar P. BUR!\BNNUS
BURM.~NNUS [eerwfècrwvoo. De twist, dien hij met den Hoogleeraar

dus
(*)

Zie 8e
Be deel, pag. 25. SAXI:.
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dus gevoerd heeft, moest nacuurIijk
natuurlijk 's mans levensgenoegens
levensgenoebens CCl1Îgen
ccnÎgcn
tijd verbitteren; maar 110eg
Doeg hem evcnwel
evenwel niet zoo ter neder, dat
daardoor zijn werkzame geest belemmerd werd. of dat hij de pligten
vun
van zijnen post minder getrO'l1w
getl'O'llw waarnam: trouwens dezen lag hem
zoo na aan het hart,
bart, dat hij, nog als een negentigjarig grijsaard, aan
denzelven voldeed, en alleen
allecn dool'
door de zwakheden des ouderdoms •
genoodzaakt werd, zijne 1es[('n
naken
Iesfen te !laken
twee jaar voor zijnen dood, genoodzaalu
en eene vereerende rust te genieten aan de Hooge
Hoobc fcI1001
fc!lOO! , welker
Schoon SAX!::
SAXI~
fieraad hij meer dan eene halve eeuw geweest was. Schoen
de oude Letterkunde in haren geheelen omV~l1g
omvang beoefende, zoo waren
het evenwel vooral de J-JistorÎa
Nistort(/. Literaria en Oudheidkunde, waarin
hij
11ij bijzonder Uitmllnte:
uitmunte : waarom men
1l1~n het te meer moet bejammeren,
dat hij door hoogen ouderdom belet
bclet is geworden, het
her EfJonymologiEponymologicum vnn
van HEINSIUS,
HelNsIUs, met zijue
zijne verbeteringen
verbeterillgen en
cn bij
bijvoegfels
voeg(els,, uit
te geven. waaraan hij
hU in zijne hooge jaren f1:eeds
([eeds met zoo veel
ijver werkzaam was. Zoo wij ons niet bedriegen.
bedriegen, zijn de papieren
en 11ukken,
llukken, tot
tOt dit werk behoorende , door 's lands Hooge regering
van zijne weduwe overgenomen,
overgenomen. om in de koninklijke boekerij in
iu
's Gravenhage geplaatst te woroen.
worden.
SBIRREN waren voorheen zekere geregtsdienaars
geregtsdiell~,ars of ambtenaars
van de burgerlijke regering, in Italië, die onder eenen aanvo erder,
BARIGELLO genoemd, op eenen militairen voet gebragt
gebr:lgt waren;
doch door de buitengewone confhlta
cOl1fulta in 1309 zijn afgefchaft
afgefchafc geworden.
geworden,
SCAGLIOLA. I-lier onder verHaar
verilaat men eenen
cenen groC'n2clJtigen
gro'ènachtigen Se.
lenit,
Imit, die in Toskane
Toskal2e en andere landen
ianden veel gevonden wordt. 1VI2n
lV1.:n
bedient zich
zieh van dezen 11:een
f1:ecn tot fchildertIukkcn,
fchilderfhlkken, die men Sag·liolaSagliolrJwerk noemt, door namelijk dien eerst tot kalk
bIk te branden,
brmden, vervol.
gens fijn te fiampen,
llampen, en
cn er c1a:l
dan een deeg van te ll1nken,
maken, waaruit men
platen vormt, waarop het [childerij
fchilderij gebragt
gcbragt wordt. De hard gewordene platen worden gepolijst, en hebben het voorlwmen
voorkomen van murmarmer. Deze kunst is dON
door H. I-IuGFORT,
I-IUGF0RT, in 177!
1771 overleden,
overledcn, tot meerverfeheidere volkomenheid gebragt, en de galerij te Florence bevat verfcheidene van zulke Saglio!a-fl:u
Sagtiola.t1ukken,
kken, ollder
onder anderen eene
eelle J11adonna
Jlfadonna van
GUlDO
GUIDO door LAMBROTO
LAMllROTO GORl.
GORI.
SCALIG
SCALIGER,
ER, (JULlUS
(JULIUS CESAR) "wiens
wiens gefchiedenÎs,
gci'c:ücdenîs, inzonderheid
duL,ter is, was buiten .wij
twij fel een man van vele
zijne afkomst,
afkomst. zeer duister
bekwaamheden, en fderf
übf te Ligm,
Agm, eene ftad
[rad in Frtmizri.lk,
Frtm!:rijk, in 1588,
l1et
het 75fl:e
75f1:e jaar zijns levens. Weinigen beklommen, tcn
ten aJzien
a;lzicn van
wet?l1fchappelijke
wet~nfchappelijke kennis, in zijnen tijd zulk eenen
cenen hoogen trap, dan
l1Ïj
hij:: hij bezat een fierk
f!:erk gehengen
geheup;cn en vlugvlug verft:md.
ver[mnd, en was vrij,
fehoon Diet
fcllOon
nict altijd juist, in zijne denkwijze. Onder zijne werken
over de Natuurkunde en Natuurlijke Historie behooren inzonderheid
RxercitatiofluHl
Rxercitatiolltmz e:xotericarzt1n
e:>:oteriel1rum Lib. XV;
XV ; de /ubtilitate ad Cardamlilt
Cardal1u;;;
Par., 1557, in 4°.
4°, lftwover
flanover 1734 in 80; Com:IIOlté,riëll
Commnltariëll van HIPPO.
CRATES
CRATes de I;;/ómmis;
Injol11mis; benevens een werk over
owr TnEOPHR:\Sn·s
Tm:OPIlRASTl'S en
Al\.!STOTELES
~))antcn, en
en O\'er
AKISTOTELLS over de !l);mtCn,
over de N;;tuurlijke
N~tuurlijke Gc;:.:hicdc,;is
Gc:','hicdcnis der
t1ie~
S {4die.
S
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dieren van l:1atstgcIloemdcll
l:1atstgcllocmden fchrijver, met eelle
eellc overzetting'. Als let.
Iet.
terkundige gaf hij z redevoeringcn
redevocrin;;en tegen den
deu CiCfl'iamls
Ciccriamis van ERASMUS
bitterheid behandelt;
l\IUS in het licht,
Jicht, waarin hij dezen met vele büterhcid
alsmede een uitmuntend werk over de Latijnlche taal, de Calt[is
C4ufis !inlillguae Latinae, Lib. XVIII Lugd. 15+0
r5+0 in 4to, en Gelieve 1580 in
Svo, hetgeen als het eerfte, naar eenen
eonen wijsgeerigen
wijs;;eerigen leertrant ingerigte, werk over dit ondenvc::rp befchouwd wordt; doch vele nnt.
nuttelooze
tolooze en overdrevene fcherpzinlligheclen
fcherpzin nigheclen bevat. Door zijn boek:
de arte poeth'a Lib. VIII, 1563 in fol., Lugd. Batm'. 1691 in 8vo,
behaalde
behanlde hij veel roem, en het was ongetwijfeld het geleerd fee werk,
Tall
Tau dien aard, het welk tot dien tijd verfcheen; of1choon
of(c!Joon hij daarin
meer gramaticale kennis, dan dichterlijk oordeel aan
ann den dag legde. Zijcigene gedichten zijn niets minder dan voortreffelijk, en zijne briene eigene
ven dikwijls duister cn hoogdravend gefchreven. Over het geheel
Hemmen nieuwere
nIeuwere oordeelkundigen niet overeen met de loffpraak, die
LIPSIUS,
LIPSlUS, C,\SOU130l\'US,
C,\SOU130NUS, VOSSlUS en anderen hem hebben toegezwaaid.
SCALlGER. (JOSEPIlUS JUSTUS) De zoon van den beroemden
JULIUS CF.SAR
CF.Si\R SCALlGER.
SCALJGER. Hij werd te Agen in Guie12ne in 1540 geboren; leide de eerl1e
ecrfl:e gronden zijner volgende uitgebreide geleerdgeleerd.
heid te Boardeaux; genoot naderhand aan de Hooge fehool
fchool te Pa"ijs,
,"ijs, van den vermaarden ADRIANUS
ADRli\NUS TURNEBus, het onderwijs in het
Griekseh,
Grieksch, en wijdde zich vervolgens a~n de beoefening der Oaster.
ûoster.
fehe taien. In zijnen meer gevorderden leeftijd fchijnt SCALIGER
SCALIGER
zich aan geene vaste woonplaats gebonden te hebben; doch zijn
reeds verkregen roem was zoo algemeen bekend, dat bezorgers der
Hooge fchool te Lef/den hem aanzochten, om zijne woonplaat5
woonplaat~ in
die
<He fiad
flad te nemen, onder aanbod van den titel
eitel van Profesfor honorarius, benevens eene
eelle vaste jaarwedde, en zonder verpligtillg tot het geven van onderwijs. Hij voldeed aan deze nitnoodiging en kwam in
1593 te Leijdm, alwaar hij, onder de afwisfeiin;;
afwisfeling van aanhoudenden
letternrbeid
zijne d::gen fleet tot
letterarbeid en verkeering met geleerde vrienden, ziine
in 1609, wanneer hij aan de waterzucht, În het
hee 6911:c
69f1:c jaar zijns
zUns levens
11:jerf.
rijk211 boekel1fchac.
boekel1fchQc, uit eene menigte GriekCche, He!berf. Zijnen rijken
breeuwfche,
brceuwfche, Chaldeefche, SyrifclJe, Arabifche, Pcrzilche en EthiopItche
opdèhe fchriftcn bcflaande
beftaullde , maakte hU aan de Hooge [chooI
fcllOO! , om in
hare openbare boekerij geplaatst te worden. SCALIGER
SCALIGER was een
eenen onfierfelijkcll
onfierfelijken roem
der geleerdile
gcleerdile mannen van zijnen tUd, die cellen
behaalde door zijue
zijne ontdekkingen, aanmerkingen en verbeteringen
omtrent de Tijdrekenkunde, waarvan 's lIlans
mans werk, de ElIlend(/E1Ilend(/tione
tiolZe Temporu
Temporll 1!1, ten bewijze kun verürekkcn.
vcrürekkcn. Z~jne
Zijne uitvinding
uitvindillg van
de dus genoemde Periodus
periodus .lu/iana, of .lu!iarmjchen
.lu!iaanjchen Tijdkring, alsmede het vastïte1lf;l1
vastïtei!';l1 van zekere bepaalde tijdltippcn,
tijdltippCll, waartoe de voornaamile
naamilc gebcl1rtenisfen der wereld lmnnen
kunnen gebrage
gebragt worden, zijn ontdekkingen, wdke
elJ dewelke zelfs door zijne vijandcn
vijanden geroemd werden; en
zen !l~d
h~d hij vele, lIit
uie hoofde van zijn
zUn on verdrageJijk
verdragelijk zwak, hetgeen
hem mce eenc
eene vcr[madc;;de
verilmdc;;cJt: minachting op de
de. meeste geleerden van
zij.

~C1\.LU1'l1\.
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,.zijnen
,iijnen tijd deed nedcrziell,
nedcrzicll, en
cn de beleedigende namen 00 verwijtin~en, die hij hun naar het hoofd wierp. Daarenboven bezielde hem
een' Idnderachtigcn
Idnderachtigen hoogmoed op zijne geboorte, en bewcerde
beweerde hij niet
alleen, maar wilde het ook daarvoor van anderen gehouden
gehonden hebben,
prin[en van Verona af komstig was.
dat hij van de herren of prin[cn
bCALONA, het oude ./Jscalon in Syrië, is een urm
arm dorp, van
waur
waar men in Europa het eerst de Chalotten kreeg, welker naalU
naam ee·
De verbastering van .dscolonjèhe
dscolonJèhe ajuin is.
SCAlVIANDER. Eene der twee hoofdrivieren van het TrojaanberoemtHl:e daden der Crie
Grie..
fche grondgebied, aan welker naam de beroemd1l:e
ken en Trojanen in den zoo vermaarden krijg verbonden zijn. Zij
vloeid van den berg Ida,
]da, en, eertijds vereenigd met de Simoïs, il:ome
zij nabij Ilium in zee. Volgens HOJl1ERUS noemden de goden haar
Xauthus, de menfchen Scamander. De Trojaanfche maagden, wan~
neer zij op het punt il:onden, om te huwen, waschten zich in de.
zelve, en riepen haar met deze woorden aan: Scamander neem gij
mijn maagdom. Ook zoude
zonde zij de bijzondere eigenfchap gehad
hebben, om aan het haar en de vacht der fchapen eenen buitengewonen glans bij te zetten, waarom ook de drie godinnen, alvorens voor
PARIS te verfchijnen, zich in dezelve zouden hebben gebaad.
SCANDINA VIE. De 3 Noordfche rijken: Denemarken, Noorwegen en Zweden. De bewoners van het Noordelijk Scandinavië wa.
ren bij de ouden genoegzaam onbekend. TACITUS fpreekt van de
Su eonen (Zwedm) als een zeevarend volk. PLINIUS maakt
lIlaakt gewag
van een fchier~eiland
fchier-eiland Nerigon (Noorwegen, in het Zweedsch Norrige,
in het Deensch Norge); doch den naam van Danm
Damts vindt men het
eerst bij GREGORlUS VAN
VAN TOURS in de 6de eeuw vermeld. Zweden, Noorwegen, Denemarken en Jutland werden oudtijds door eenen Germanifchen [tam bewoond, waarbij zich in afzonderlijke rijken
horden van Sinl1ifche afkomst voegden. Reeds 100 jaar voor onze
tijdrekening, verfchijnen in de Romeinfche gefchiedenis de inwoners
van Jutland en Sch!eeswv'k
Schleeswv'k onder den naam van f{imberen, en omom·
trent 250 iaar na CHRISTUS beginnen de fabelen van ODIN. OTHlN
of WODAN. Het Scandinavisch Noorden bleef alzoo tot in de helft
der 9de eeuw in het duistere, hetgeen eerst door de Houte
Home invallen
S ..andiuavicrs in het Zuidelijk en Westelijk rijk van Europa, alsder S.andilZavicrs
mede door het Christendom, hetwelk zich omtrent het jaar 1000 in
Scandinavië
ScandiMvië uitbreidde, werd opgeklaard. Om dezen tijd waren de
bewoners van Scandi71a)'ië, even als de Tortarm,
Tartarm , in horden ver~
verdeeld. en leefden in de 9de en lOde eeuw grootendeels van de
zeeroverij. Zij worden bij de Westelijke gefchiedfchrijvers Deenm
cn
en Noormatmen
Noormannen,• in de Engelfche
Ellgelfche jaarboeken van dien tijd Casterraragi (fJ7iiringer), en in de Spaansch-Arabi.
lings, in de Rusfifche Varagi
vonttlriers, langs de nabij .. en
fche j}lantfchu genoemd. De zee-a vOllturiers,
afgelegene kusten der Oostzee, trokken uit
llit Zweden, Noorwegen, de
Deet/fc/ic dlrmden,
dltmden, .ltulal1d
)itl!(md en Schleeswijk,
Schleeswfjk, naar Nowgorod,
Nowgol'od, Kiemen en
Dccnfc!ie
S5
l'totzk
/'totzk
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SCAPHANDER. SCAPllAr\DER.

SCELET.

naai: Enge/and,
Engeland, ierland,
Ierland, Ilolland,
Holland, Frankrijk, Duitschland,
Duz'tsr:hland,
Plotzk, naat
Italii!, waar zij weldra all
alles
verwoesten,
Spanje en ItaNë,
cs plunderden en verwoestcn,
ichttell.
maar ook fpoedig nieuwe rijken if ichttclJ.
SCAPtIANDER.
dri;vend
kleed
zecr Jj"t
ligt,
drij\'cnt1
kleed..,
SCAPHANDER. Is de naam van een ;~ccr
::"
u
ANDRIES SCHEEIU100~I
SCHEmBoO:'vr te
tc LJmficrdr:m
/Jmflerdam nit:~c\'olldcn,
Uit.;cvollden, die daarvoor
door ANDIUES
l\1amfchappij \':1:1
V:ln wctcllfchappen
wC'tenfchappen mee
met den
dcn cerprijs
eerprijs is bekroond
door de l\1aatfchappij
kan in onderfcheidene
onderfcheidenc fatioeJlen
fntfoenen vervaardigd
geworden. Dit kleed ta:l
worden, en dient: I voor den zeeman die, zich in tijd van nood met
niet
hetzelve omgordende, gerust kan zijn, dat hij door de golven niee
zal worden verflonden
verOonden,, ofTc:JOOll
offchoon dan ook zijn fchip vergaan of zin.
!hoomen, bij gevaarlijke
gevaarlijke.overtogten
ken moge. 2. Op rivieren en !lroomen,
overtogten
overftroomingen. 3. Tot een waarborg
met florm en ijsgang, of bij overJ1:roomingen.
gevaarlijk ijs. 4.
4·. Om zich met zekerheid te kunnen
bij het pasferen van ,-;evaarlijk
baden, zoo wel in zee als in rivieren. En 5. Om de kunst van zwem.
eene:gemakkelijke wijze en zonder gevaar, te kunnen
kunne.nleeren.
men, op ecne'gemakkelijke
leeren.
SCAPHISMUS was weleer eene gruwelijke en onmenfchelijke
dood!lraf
dood!l:raf bij de Per:::,ianen,
PerzianelJ, die fommige misdadigers levend door
bet ongedierte
ongedierce lieten verteren. Men !lak,
fiak, namelijk,
de wormen en het
den misdadiger in eenen nitgeholden
uitgeholden boom, met 5 gaten voor zijn
be(1:reek die met honig en melk, om de
hoofd, armen en voe:en; be[1:reek
ongedierte te lokken; [te
fie lde
Ide hem a:m
aan de
bijen, vliegen en andere ol1,-;ec1ierte
hem wolang
zoolang in dezen verlchrikkelijkcn
verIebrikkelijkcn to'!ftand,
tocfiand,
zon bloot, en liet l:cm
tot dat hij den g:;est
geest gaf.
(MARC. Alm.)
SCAURUS. (l\hRC.
AS;\l.) De naam van 2 Romeinen, vader en
zoon. De eerne
w~s in ht
confn!, en werd laeerflc was
het ja:!r
jaar 639 nn
v:m Rome conful,
prillceps Senatus.
Scnatus. Hij
IJ ij W~1S
onderfcheidn
ter pril1ceps
was beroemd als redenaar. en onderfcheidgeftrellb'heid en
e;1 de wa~1'C1igheid,
waardigheid, welke hij zich wist te
de zich door geflrengheid
verfchaffen, weshnlve
weshalve hij d211
ci::ll ook bij den Senaat en het volk in groo.
groo·
Hond. Bovendien
Bovcnèien was hij een zeer doortrapt man, die
te achting fiond.
zijne baatzucht en trorscbheid
tro[schlieid behendig wist te verbergen. Ook als
veldheer muntte hij tegen de Ca!liers
Colliers uit, en genoot bij zijne terugkomst
de eer van den triomf. Niet zoo loffelUk
loffel~ik gedroeg hij zich in den
clen oor.
log met }OGURTHA.
JUGURTIL~, offchoon hij fchrander
fchn1l1der genoeg was, om te behij nogmaals tot conflll
confn] en zelfs tot cenfor verkozen
werken, dat hU
werd. Zijn zoon
ZOOD onderfcheidde
onder[cheiclde zich ais Aedilis Curilis,
Ct/rilis, door een
fchitterend vertoon, dat hij
bij maakte;
maahe; liet eellen
eenen ongemeen prachtigen
en grooten fchouwburg oprigten, en gaf kostbare en nog nooit ver_
vcr ~
toonde wedflrijden.
wedfl:rijden. CICERO
CICERO was zijn verdediger, toen hij wegens
onderdrukking in de provincie Sardinië werd aangeklaagd.
SCELET, SKELET, SQUELET, llEENGESTEL, noemt men
het zamen!l:el
zamenf1:el van alle
;;lle de beenderen van een dier. Gewoonlijk rere'
kent men daartoe ook de tanden.
tanden, hoewel deze geene ware beenbeen.
deren zijn, maar
maRl' van dezelve in oorfprong,
oorfprOlig, groei enz. verfchilIen,
verièhillen,
en tot de bijkomende declcn,
declen, even als de nagels, haren,
Im'en, enz. moe.
moeten gebragt wordcn.
worden. Een cigcnlijk
eigenlijk Scclet
Scelet vindt men niet
nkt dan bij
de gewerveld,
g(:vcrydd~ dicre~J,
din'eH, tr::rwijl
terwijl bij de ongewervelde,
OIIgc:YcJ''H'ldc, de infektell,
i!lfcktell, enz,
enz.
ie:1
een
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eenc
eene verharde huid deels de verrigtingen daarvan uitoefent. Zoo b. v.
dienen de fchiIdcn
rchilden en hoornachtige omkleedi~ls bij hen ter inhech.
ting van fpieren, ter
tel' vorming van geledingen, ter bevestiging van
den geheden
gebec1en IigclJaamsvorm:
Iigcllaamsvorm: al hetwelk ook een Been-fcelet doet.
De Natuur zelve heeft van de uitwendige harde beldeedfels
bekleedfels tOt
tot het
inwendig Scelet als 't ware een' trap~gewijzen overgang
ovcrgang bepaald,
door de aaneengehechte of lo~re
lo~fe fchubben der visfchen en kruipende
dieren, de fchilden der fchildpadden, enz. tot die dieren, welke de
meest volmaakte Sceletten bezitten; doch uitwendig flechts
nechts hier of
vertoonen, die met de weeke
daar, of geheel geene, harde deelen verwonen,
deelen, vooral de fpieren, in verband
verba!ld fraan. Geenzins evenwel ligt
de hoofdverrigting of het hoofddoel van het Been gefrel in de aan.
hechting van de fpieren en het vormen van tevens bewegelijke en
hechte ledematen, maar ook in het bedekken, omhullen en befchermen
van het zenuwgefrel, en des zelfs middenpunten , die bij de meest
ontwikkelde dieren in het beenen-hoofd, en de ruggegraat gelegen zijn.
De vorm en inrigting voorts van het geheel Scelet, alsmede die der
bijzondere beenderen, fchijm af te hangen of bepaald te worden
door den invloed van de aangehechte en bevatte deel en ; doch hiervol!1rekt niet te kennen geven, dat
dar- zich de beendedoor willen wij voHIrekt
ren mechanisch fchikkell
fchikken rondom of in andere deelen: neen, zij hebben, als alle levende deelen, hunne eigene omwikkeling, die in den
gezonden toeetand
toe!1:and hare eigene grenzen heeft, welke de grond legt voor
cenen eigendommelijken, oorfpronkelijken vorm. Een voorbeeld zal
de zaak duidelijker
dnidelijker maken. In het beenen.hoord
beenen.hoofd van den Leeuw vindt
mensch: doch
men nagenoeg dezelfde beenderen, als in dat van den menseh:
welk een verfchil van vorm! Bij den eerfien
eerfren nu is het herfengefrel
weinig, het fpiergefrel fierk
fierle ontwikkeld; daarom vormen de beendeuitfreek.
ren inwendig llechts een klein hol, doch uitwendig frerke uitfreeIe.
fels en verdiepingen ter inplanting der fpieren: bij den laatfren
laat!1:en is het
inwendig hol bij uitfrek groot, doch de uitwendige oppervlakte
bijkans glad. Aldus maakte de harmonie, tusfchen alle deel en van
menseh, genen bij den leeuw noodzaéén geheel, dezen vorm bij den mensch,
kelijk;; doch geen der omringende deelel!
deelen werkte hier als mechanikelijk
voIfirekt geene andere gefche oorzaak, ~oodat die beenderen deze en volfirekt
daante aannamen. Men heeft te lang, onzes inziens, deze beide
zaken verward. en velen zijn nog gewoon het Scelet uit een te pasfief oogpunt (om zoo te fpreken) te befchouwen. Onze landgenoot, de Hoogleeraar J. W. ERMERINS heefe
heeft zeer goed over de verhouding, die er tusfchen den vorm der beenderen en van andere
menfchelijken ligchaams is, ge h"l11deld.
deelen des menfchelijkell
h·mdeld. (*) Bij de
meest ontwikkelde der weekdieren vindt men de eerfre
eerfie fporen van
onvolmankten fraat, d. i., in dien
een Scelet, doch altijd in eenen onvolmnnkten
(ca1"ti/ago), welke zelffiandigheid
zelf!1:andigheid ook in de meest
van kraakbeen (cflrti/ago),
voltlg Riltions
Riltious inter forma",
,sfium
a/isrtt"lf}tt8
(0) Di.'fert.
DiJfcrt. Med. inallg.
;nallg. ti,
forma., 'lf/:"
.. afjartt"lf}tte
ElUIEi<UIS.
1~"~.
E~ME"INg. L. lJcrdi",iI
lJc,'tli",iI 1~.:4·

t;,,'"
",-poris }it/milni
}it/man; jja"".
au". J. G.
ti",.. "'Joris

PiU".
t'u'.
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'Volmaakte
,,01maakte dieren het ware been voorafgaat; of, om
0111 duidelijker te
kra2kbeel1, hetwelk in eenige
fpreken, de Natuur vormt oleral
ov'eral eerst
cerst kru2kbecn,
dieren gedurende !Jet
het geheeJe
zei ven gelijk blijfc,
blijft, doch in ve.
geheelc leven zich zelven
(]ieren
Ie daarentegen hard been warde,
worde, of 1'crbecl1t.
,'erheent. In het eerfle geval verkee.
ren de zoogenaamde
zoogcnaamde InktvisfchelJ,
InktvisfchciJ, en de kraakbccnige
kraakbecnige visfchen;
vis[chen; in het
vis[chcll , krl1ipcnd~
krnjpel1d'~ dieren, vogels en zoogdieren
laatfle
laacflc de beenige visfchcn
Men verdeelt gewoonlijk het Scclct
Scctet in beender<;l1
beendcfi:n van het hoofd,
de tm
trunk
11k en de ledematen. Onze kundige 1
JAN
!\N VAN
V,\N DER HOEVEN,
heeft eene meer phifiologiîche
phifiologifche verdceling
verdccling voorgcftcld
voorgcfteld in zUne verhandeling over het Scdet
Scelet der visîchen. C*)
(*) HU
Hij ondcrfcheidt
o:ldcrfchcidt de beenc1ebeenderen in die van hee
het dierlijk en in die van het
heë organisch leven: onder de eerf1:e
eerfie brengt hij die, welke de zenuw-middelpunten
zC'l1uw-middelpunten omhullen, die van de zintuigen en die van de bewegingswcrkcuigen;
bewegingswerktuigen ; tot
de laatfl:e
laatfte die der voedingswerktuigen,
voedingswerktLligen, der ademhaling en der VOOl'teevoorttefleehts als eene proeve tot zulk
ling. Men befchouwe dit evenwel
even \V el flechts
Sceletten van ver.
eene verdeeling. In bUzonderheden,
bUzonderhedcn, ten opzigte der Seeletten
fchillende dieren, te treden, komt
kome hier niet te pas. De mensLh
mens"h heeft
het meest ontwikkeld en fchoonst Scelee,
Seelee, waarvan het getal der
beenderen 243 is. Hiervan behooren tot het
bet hoofd 63, met lJame
name een
voorhoofdsbeen, 1 achterhoofdsbeen, 22 wandbeenderen, 22 flaapbeenderen, I wiggebeen,I
wiggebeen,l zeefbeen, 22 bovenkaaksb. 2 jukb., 22 traan(J.
traan1;l. 2
neusb., :22 verhemelteb., 2 onderfl:e
ol1derf1e fponsbeenderen, 1I ploegb., I1 on
derlwak-, I tongbeen, benevens 2 hamers, .2
,2 ambeelden, 22 ronde
derkaak-,
beentjes, 2 flekkenhuizen
Gekkenhuizen in de gehoorholten
gehoorhol ten,, en 32 tanden. Tot de
trunk rekent men, 7 halswervels, 12 rugwervels, 5 lendewervels,
24
~4 ribben, I borstbeen, 2 ongenoemde beenderen, I heiligbeen, 4
zame:l 56 beenderen. Tot
TOë de bovenfie
bovenfl:e ledemafiaartbeemjes, dus te zamC:l
fiaarcbeencjcs,
,2 flelltelbee!1Cll,
flem::lbeencn, :.!!2 fchouderbladen,.2
fchollderbladen,,2 ar;nbeenen,
aralbe0nen, 22
ten behooren .2
groote ellepijpen, 2
z kleine ellepijpen, 2 fchniewijze,
fchuitwijze, 22 hal"maunwijze,
hal"maanwijze,
~
z beitelswijze beenderen, :2':) ronde beentjes, 2 groote veelhoekige, 2
kleine veelhoekige, 22 gehoofde, 2 haakswljze
haakswijze beentjes, (makende de
voorhand), 8 nahandsbeenderen
nahandsbeel1deren van de vingers,2 nahandsbeel1deren
nahandsbeenderen van
de duimen, 28
23 kootbeentjes, d. i. te Z3men 6+
64 beenderen. De onderfle
ol1derl1e
zaamgef1:è1d uit 60 heenderen
ledematen zijn zaamgefl:dd
beenderen,, als: 2,2 dijebeenderen, 2
feheenbeenderen
fcheenbeenderen,, 2 kuitbeenderen, 2 kniefchijven,
kniefchijven,,22 kootbeenderen,
!l
2 hielbeenderen, 2 fchuitbecnderen,
fehnitbecnderen, 6 wiggebeenderen, '2z taarlingbeen.
deren,
dercn, 10 l1avoetsbeenderell,
navoetsbeendcrcll, 28 teen- kootjes. Men kan het geheele
gehcele
hooger nellen, door de verdeeling van het
bet
getal met anderen ook wat llOoger
tong- en borstbeen aan te nemen. Alle de vermelde beenderen zijn in
het Seelet onàerling
onderling of onbewegelijk, of middellijk, of dool'
door ware ge.
ledingen verbonden. Elk dezer vercenigingswijzen is juist berekend
voor het plaatfelijk
plaatfelgk doel en gebruik van
v~n ieder deel.
lI1ejópotamië werd door
SCENITEN. Het Zuidelijk
Zuidel~ik gedeelte van ll1cjópotamië

de
(*) Diss.
Djss. Phifol.
Philo{. de Sec/cto
Sec!ctn Pi,l'cium.
Piscium. L. Bat.
Bat, al).
apo Hen/high.
IJet'dinglz. J8:2.
,300. Deze Vcr
Vlir-..
handeling
hllndcling gevoegd
gevoegtl bij à,'!
(L~ uiul1untclldc
uitllluntende Osteogrt'!j'Jhia
Osteographia pisciuffJ
piscittm (Groning"
(Grollingb 13.)2)
13~2)
BAK l'l:il.,
l;I;~, leveren bchmgrijkc
bdangrijkc bijdragen op tot de kennis
kcunis yan
\'an
van ècn. Hoogl. G. H.ut
het Scelet der \'isfchcn.
'dsichcn.
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de drabieren bewoond, waarom het ook den naam van Arabië voerde,
eigenlUie woest drabië gefcheien was door den Euphraflt
EupllrtJflt van het cigcnlijil:
den, en het waren bijzonderlijk deze Arabieren> die Sceniten of
Tentbewoners genoemd werden.
SCEPTIKERS. Dus werclen
wenlen de volgelingen en navolgers
navolgcrs van den
dcn
P1JRRIIO geheeten, gelijk
gelUk dcszelfs
deszelfs wijsbegeertc
wijsbegeerte de Sceptifche,
wijsgeer PlJRRIlO
genoemd werd,
wcrd, van een Grieksch werkwoord, hetwelk overwegen beteekent, omdat men volgens de
dc leer van P1JRRIIO niets voor waar kon
aannemen, maar alles llechts
iIechts ons toe[chij
toefchijnt
nt zoo, of zoodanig te zijn.
SCHAAKSPEL. Onder alle ontelbare fpelen
fpelcn is er geen,
gcen, dat zoo
oud.
oud, uitgebreid, geacht, moeijelijk en zinrijk is, als dit. In het
laatfte opzigt kan men het
hct bijna niet onder de fpelen rekenen, alzoo
hierbij niets aan het toeval wordt overgelaten;
overgelatcn; maar oordeel en voor.
zigtighcid alleen de overwinning
zigtigheid
ovcrwinning be!lisfen.
beOisfen. Het is het oudfte fpel;
ten minlle beweren de Chinezen het reeds
200 jaar voor onze tijd.
rceds !lOO
rekcning gekend te heb
ben. Dan, hoe dit zij: zeker is .het, dat het
rekening
hebben.
Indien naar Perzië overgebragt , en door
reeds in de 6de eeuw uit Il1dien
de Arabieren en de kruisvaarders over de geheele oude wereld ver.
fpreid werd; zoodat er thans geen, eenigzins, befchaafd land in de
5 werelddeel en gevonden wordt, waarin het niet met eenige
cenige wezenlijke of niets beduidende veranderingen bekend is. Voornamelijk echo
Oosten. waar het in Chiter is het algemeen verfpreid in het geheele Oosten,
na, of, volgens fommigen in de Indien, uitgevonden is. De geheele
geheeJe
zamenftelling en benaming der hoofdfiguren van het fpel bewijst dit,
dit.
'genoemd; een woord, hetgeen
In de IlIdien
Indien wordt het T(chaturanga
Tfchaturanga "genoemd;
de voorname deelen
dee1en van een (aldaar oud) leger, Olrfanten,
Olifanten, "oetvolk,
wagens (ftrijdwagens namelijk) en paarden aanduidt; doch werd
SclJaclt (koning) verdron.
verdrolldeze benaming
bcnaming door den Perzifèhen Shah,
Sha/z, Scltach
gen, welke dan ook bet
het fchaakfp21
fchaakfp~l in alle
all e talen behouden heeft. Gewoonlijk wordt het door !a
11 perfonen op een bord, in 64 gelijke vier_
viefkante tafeltjes of vakjes verdeeld, gefpeeld, zoodanig , dat ieder op
de 16, die het naast bij hem liggen, in de voorfte
voorfre eerfte rij, 8 zoo.
zoogenoemde boeren, in de tweede, onmiddellijk
onmiddcllijk voor hem liggende,
in het midden eenen
eenel1 koning en eene koningin, en aan beide zijden l!
2
4opers, .2
2 [pringers en 2 kastee/en
kasteelen of torens plaatst. Het oogmerk
van het fpel is, om den koning van zijne partij zoo geheel in het
naauw te brengen. dat hij geen zet meer doen kan, hetgeen men
:"s mat, noemt. De namen van alle dein de kunsttaal: de koning is
ze figuren, met uitzondering van den koning, waren en zijn,
zijn. naar
gewounten der onderfcheidene
ondcrfcheidene volken, zeer verfchilIende zeden en gewountcn
de. In het Oosten is de koning en de veldheer (Fers); bij de EtlEn.
ge!fc!zetJ,
,'uiters , of ridders; in
ge!fchen, Franfchen enz. zijn de [pril1gers
[pringers r!liters,
Engelal1d
Engeland heeft men de loopers in eenen
ecncn bisfehop,
hisfchop, en in Frankrijk,
in eenen zot (Jou) herfchapen: oorfpronkelijk waren zij olifanten met
ilrijdwagens. !Je
kasteelen, in Indië firijdwagens.
ruiters, en zijn de torens, of kastec!cn,
boeren heette men bij de Duitfche
Dllitfche voorvaders Wenden, om daardoor
de
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de vernedering van dezen, door de Duitfchers overheerden,
overheerdell, volksfl:am
volksl1am
aanteduidel1.
llanteduidel1. - Als fpelers en fchrijvers van het fchaakfpel hebben zich
lide
het meest beroemd gemaakt de hertog van Brzmswiik
Bnmsw&'k in de lïde
cn PJIlLID
PIIlLID OR in Londen, in het laatst der 18de;
I 8de; terwijl de
eeuw. en
Codex der Schach[pielkunst
KOCH, waarvan de 3de uitgave van
Schachfpielkunst van Koel-!,
1813 -1815 in l.1faagdenburg
l1faagdenburg verfcheen, alle aanprijzing verdient bij
allen, die eenc grondige kennis van dit fpel begeeren. Minder
cu even zeldzaam en
gewoon is het Schaakfpel
Sehaakfpel met 3 of 4 pcrfonen, en
ongemeen moeijelijk het daaruit ont!l:ane
ont!l:anc Koerietfpel
Koerierfpe! met 24 figuren, op
een bord van 96 vakken, en het nog meer ingewikkeld krijgsfpe I
KE~lPF.
door VENTURINI uitgevonden. Voor omtrent 30 jaar heeft KE~lPE
LEN een werktuig in de gedaante van een' Turk vervaardigd. die door
zijn juist en zeker fpel de bewondering der eerUe
eerfte fchaakfpelers en
ztlllder dat aan iemand het geheim be.
bewerktuigkundigen wegdroeg, zonder
kend werd.
SCHAAP. (HET) Dit l1l1ttig
nuttig dier behoort oorfpronkelijk
oorfpronkeIiJk op de
,gebergten van .1zië te huis, waar het in eene hooge, koele, droo.
droo_
·gebergten
ge lucht van
vau voedzame planten en kruiden leefde. Van hier heeft
de mensch
mens eh het over den aardbol verfpreid, en Îll
hl alle luchtftreken
luchtUreken
overgevoerd. Hierdoor heeft het Schaap in geUalte,
gel1alte, wol, grootte als.
anderzins ,eene aanmerkelijke verandering ondergaan, welke niet
flechts
ma3r zelfs naar elke geil:eldhèid
gel1:eldhèid van
fleehts naar iedere lucht!l:reek,
luchtll:reek, maar
den grond onderfcheiden
onderCcheiden is; en van hier de menigvuldige foorten,
rasfen en verfcheidenheden dezer dieren, waarvan F. L. WALTHER ,
in de Ann. der Veteranifcltm
Veteranifchen Gefellfclzaft
Gefellfcltaft fiil"
fiir die' gefammte Natur.
Natur_
kunde, B. I en 1I, 1809 en 1810, meer dan 80: befchreven heeft.
Onder de verfchilIende rasfen der Schapen verdienen onze bijzonde.
bijzonde_
re opmerking de Tibetfche, uit wier ongemeen zachte wol de &hawls
bereid worden, en de Spaanfche, die men in vele landen en ook in ons
fijnfl:e, en het l1erkst
Uerkst krimpenvaderland heeft ingevoerd, klein zijn, en de fijnl1e,
de wol opleveren. Men onderfcheidt dezelve in wandelende Schapen ,
ambulantes, en blijvende estfllztes:
eerfien hebben de merinos,
estmztes: onder de eerUen
waarvan men in Gelderland, Overi.Jsfel
Over"[jsJet en 's Ilertogenbosch eenige
fijnf!:e wol; de laatUen
laatl1en verreiz en niet, worden
kudden houdt, de fijn!l:e
feal gehouden, en hunne wol is' van eene minder
des nachts op ftal
Engelfche Schapen, die in
fijne foort. Op de Spaanfche volgen de Engelfehe
eerfeen evenaart, en
14 rasfen verdeeld worden; en wier wol die der eerften
zelfs van fommigen overtreft. Het Schotlandfche
Sehotlandfche ras, dat op de eittlsfchen Schotland en Noorwegen, ten getale van omtrent
omtre11t
landen tusfchen
100,000, gehouden wordt, levert de fijnfte, zachtfte
zachtne en glansrijkfte
glansrijk11:e
wol op, die niet gefchoren • maar, zoo als nog tegenwoordig in Per_
zjë, ten tijde. dat zij van zelf zou afvallen, geropt wordt. De
zië,
Ijslandfche Schapen zijn merkwaardig om hunne 4 of 6 hoornen, en
de Arabifche
Arahifche om hunnen grooten vetltaart
fomtijds
vet!l:aart,, die fom
tijds 40 pond
weegt; terwijl de Schapen tusfchen
tusrchen de keerkringen, in plaats van de
~ewolle gekroesde wol, meestal fluik geitel1-àaar,
~ewol1e
geiten-kaar, en die
dic van het
Zui-
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Zuidelijk Afrika nog bovendien lange neerhangende ooren hebben. Ook in ons vader,lnd vindt men aanmerkelijk verfchilIende rasfen van
elche wouden
Schapen. Die van Drenthe en de J7ri
J7riefche
woudm hebben meest
hoornen; eenen langen ruigen flaan;
I1cchts ten !lansten
fl:aart; leveren flcchts
l,laasten bij
2:2 pOlld wol op; wegen haak-[choon
haak-fcboon tllsfdlel1
tllSfC:len de 30 en 40
40 pond, en
hebben zeer fmakdijk
J7riefche zijn groot, hebben eeee.
fmakclijk vleesch. De J7rielche
nen langen kop, grootere Doren,
ooren, eenen karteren
korteren Gaart, langere en
kalere pooten, en minder wol onder het lij f, welke, over het ge..
hede ligchaam
Iigchaam veel fijner, doch zonder krimp is. Deze Schapen leIe·
veren van de 8 tot 12 pond wol op; zijn niet zoo Gerk,
fl:erk, en gevoeligevoeli~
ger voor de koude; brengen 2 tot 4 lammeren voort; wegen van
de 60 tot 100 pond haak-fchoon, en worden niet in koppels,
maar bij het melkvee geweid. De Groninger Schapen, eindelijk,
hebb('n eenen korten kop, breeden bek, leveren minder fijne wol,
dan de Vriefche; zijn digt geleed; hebben een kort~n plat breeden
ll:aart;
ftaart; meer wol onder het lijf; zijn ruiger van poot en ; werpen
meestal z2 lammeren,en
lammeren, en bereiken haak-fchoon de zwaarte van 40 tot 60 p.
De ouderdom van het Schaap kan men uit de tanden opmaken.
In het eerfie jaar zijn de 8 tanden voor in den
dcn mond fpits ;.in het
middelfl:e uit, W:H:rvoor
waf:rvoor 2 grootere en bree~
tweede vallen de beide middelfle
dere in de plaats komen, en in het derde
dcrde en vierde jaar verliest
vcrliest het
dier telkens op nieuw 2 tanden, en wel die, welke aan weerszijden
van de
hoek.
dc gewisselde fiaan,
fl:aan, waarop eindelijk in het vijfde jaar de hoek_
tanden verwisselen, zoodat het Schaap met 8 gewisfelde tanden 5 jaar
oud is. Een verdere ouderdom wordt aan het brokkelige der tanden
gekend. De Schapen tieren niet wel in moerasGge
moerasuge llreken,
fl:reken, op natte
weiden of bij faprijke planten, en 11aan
fl:aan hier aan
a~l11 vele ziekten
zielncn bloot.
fircken zijn voor dezelve het best gefcIJikt,
gcfehikt, en op
Drooge, hooge fireken
de velden, waar vele kudden grazen, bevinden zij zich bij het korte,
fijne gras, en andere ziltige planten zeer wel. Bij gebrek aan de
laatfie
laatfl:e of aan aromatieke planten, geeft men hun eens
ecns of tweemaal
tlVeemaal in
de week eenig zout, het geen dienflig
dienfiig is, om vervuiling, verllijming
verflijming
en andere ziekten te verhoeden. Het Schaap draagt Z21I of 22 weken.
In onze Noordelijke provincien brengt men in Wijn- of Slagtmaand
Slagnnaand
de ram bij de ooijen , omdat zij in Lente- of Grasmaand de lammemet den ouderdom van ongeveer z2 maanden
ren zouden werpen, die lJIer
gefpeend worden, wanneer de Schapen, die bij het melkvee gehouden worden, den geheeIen
geheelen zomer worden gemolken; doch meenen
fommigen, dat de lammeren langer moeten zuigen, om dat zij anders
hun geheele leven door l1echt
ilecht blijven. De mannetjes-lammeren WOfworden, wanneer zij 14
J 4 dagen oud zijn, geiIlCden,
gefheden, en dan hamels genoemd:
ook gerchiedt
gefchiedt dit op fommige plaatfen aan de ooilammeren; doch
l1ier
hier te lande is dit zelden in gebruik. De Schapen zijn doorgaans
wit; fomtijds ook bruin, zwart of gespikkeld; doch de witte worden uit hoofde van hunne wol, die van meer nut is, voor de beste
fen worden zij jaarlijks maar eens, op
gehouden. Op fommige plaat
plaaeren
anau-
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echtcr is de wol der eerfle fchering alanderen !l!1 maaI gefchoren; echter
tijd zachter en fijner dan die van de tweede.
De allereerfle veefokkerij heeft zich mogelijk alleen tot de Schapen bepaald, die bij de aarcsvaders
van hunaansvaJers een voomaam
VOOl"lmum gedeelte vun
nen rijkdom uitmaakten. Zij zijn van een ongemeen nut. Hunne melk
levert aangename
aangennme kaas; hun vleesch dient tot fpijze; van de darmen
worden fnaren gemaakt; van de beenderen wordt lijm bereidt; de
drekfl:offen dienen tot mest in tuinen, op tabakslanden. enz. en van de
drek!toffen
huid vervaardigt men perkement. Bovenal echter is het de wol, die
het meeste voordeel aanbrengt; wordende dezelve tot het maken van
onze hoeden, ,en tot zeer vele van onze kleeding!1:ukken verarbeid.
Daar nu deze vreedzame dieren van zooveel nut zijn, behoeft men
zich niet te verwonderen, dat ook duizenden derzelve in ons vaderland
gevonden worden, waar hun getal, volgens een ce wegens het gouverLuxemhurg
nement gedane opgave, in 1820, (het groothertogdom Luxemburg
mede gerekend) niet minder dan 1,372,856 bedroeg, en dus merke.
lijk meerder, dan in de 3 voorgaande jaren.
lUk
SCHAAP-KEMEL. (Cametus l'tcugna,
Ficugna, L.) in het Frallsch
Fransch La
Pigogne, is een viervoetig dier, me t gefpleten
ge[pleten hoeven, hetgeen eenige overeenkomst met het kameel heelt,
heeli:, hoewel hetzelve veel kleiner
is, en ge ene bulten op den rug draagt. Het gelijkt echter nog meer
naar den Lama; alhoewel het de helft kleiner is. Zijne huid is met
eene zeer fijne en zachte wol bedekt; die van de borst en van het
uiteinde van den !taart
flaart is de lang {te
[te ; onder de kin is zij wit, onder
uiceinde
aan den buik witachtig, en overigens roodbruin. Dit dier is eigen aan
het hoog gedeelte van Peru; het bewoont, in grootere of kleinere
troepen, de hooge, met [nee
fneeuw
uw en ijs bedekte bergen, vooral het
gedeelte der CordiJlera's,
Cordi!lera's, dat aan de provincien Copiapo en Coquim.
ba behoort, en loopt en beklimt de rotfen , met dezelfde, ja met
bo
nog meer vaardigheid dan de Gems; maakt een fcherp geluid, dat
hij dikwerf herhaald, en meer overeenkomst heeft met het fluiten
vnn
fl:em van een viervoetig dier. Zeer vreesvan een vogel, dan met de fiern
achtig en listig, laat de Schaap-kemel zich niet naderen; doch laat
gevaarJij ke, maanden lang durende, drijfjagten
zich door moeijelijke en gevaarlij
troepsgewijze vangen. Sommige der jagten brengen van 500 tot 1000
vellen op. De Pemvianen
Pen/vianen hebben de wreedheid, alle de Schaap-kemels, die ingefioten zijn, te vcrmoordcn,
vermoorden, en laten niet een dier
onfchuldige diertjes omulappen.
omûlappen. Zij verkoopen het vel met de wol;
want men zou de wol afzonderlijk niet koopen, wijl zij menigmaal
met die van. de Paf0 wordt vermengd, die dezelfde kleur heeft,
doch minder fijn is. De opkoopers verzenden dezelve naar Spanje.
De z~cht naar winst is in Peru oorzaak, dat men langzamerhand
deze, voor den koophandel zoo kostbare, dierfoorc
dierfoon eindelijk geheel
en al zal uitrooijen. Het kost thans reeds veel moeite de wol te
verkrijgen. Er zijn ten aanzien van deugd, drie verfchilIende
verfchillende [oorfoorten van deze wol, volgens welke zij tot lakens en stoffen, hoeden
of
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of
of tnpijten
tapijten verwerkt
venverkt worden.
worden. De
De Amerikanen
AtNeriktmen gebruikten
gebruikten ze
ze reeds
reeds tot
tot
hoeden,
Etwopecmen tot
tot hen
hen overkwamen.
overkwamen. Men
Men heeft
heeft het:
het
hoeden, toeu
toen de
de Ell1"OpeaJifn
beproefd,
naar Europa
Eut'opa over
over te
te planten;
planten; doch
doch
beproefd. om
om den
den Schaap-kemel
Schaap-kemel naar
hij
hij konde
konde hier
hier niet
uiet aarden,
aarden, waarschijnlijk,
waarschij ulijk , omdat
omdat men
men <lenze!
<lenze! en
en in
in
het
klimaat van
van Alldaluzie
AlIda!uzie brage,
bragr, daar
daar hij
hij veel
veel meer
meer aan
aan koukouhet te
te heete
heete klimaat
der~ gewesten
gewesten gewoon
gewoon is.
is.
derè
SCHACH,
SCHACH, (Scheidt.)
(Scheich.) Een
Een Arabisch
Arabisch woord,
woord, zoovee!
zooveel r.ls
als oudf1:ell
ol1d!lell
beteekenende.
beteekenende. Men
Men noemt
noemt aldus
aldus de
de bevelhebbers
bevelhebbers der
der ArabiCche
Arabirche f1:am!lammen
men of
of horden,
horden, die
die bijzonder
b~izonder trotsch
trotsch op
op hunnen
hUllnen ouden
ouden adel
adel zijn,
zijn, en
en
voornamelijk
de !lamhoQfden
!1:amhoofden der
der Bedttïnw.
Beduïnm. Sommigen
Sommigen van
van hun
hun voe·
voevoornamelijk de
ren
ren ook
ook wel
wel den
den titel
titel van
van Emir,
Emir, zonder
zonder dat
dat zij
zij tot
tot het
het geflacht
geDacht van
van
MAHOMETH
MAHOMETH behooren.
behooren. De
De vorst
vorst van
van Mekka
Mekka noemt
noemt zich
zich &heich
Scheich van
van
llJekka,
ll1ekka, die zich
zich voor
voor eenen
eenen echten
echten nakomeling
nakomeling van
van I\IAHoMETIi
lVLmoMETH uit_
uit_
ge[chenken vordert.
vordert. Ook
Ook noemen de 111a110lJfahogeeft, en van de karavanen geCchenken
de Turkfche
Turk[che Mum
Mufti
met hanen den opziener hunner kloosters Scheieh, en oe
wordt fomtijds
Scheic!z-Ulis!am (opperh.
( opperh. der regtgeloovigen) geheeten.
fomtijds Sc1zeic1z·Ufislam
SCHAFHAUSEN. Een der kleinf1:e
klein!1:e Zwitferfche knntolls,
kantons, nan
-aan den
regter
regtcr oever van den Ry';z,
Ry'n, door welke het van de kantons Zllric!z
Zurich en
Thorgatt
Thorgatl wordt afgefcheiden. Het bevat 8 vierkante mijlen, met
30,000 bewoners, meestal van de Hervormde godsdienst. De grond
behoort t-ot
tot den vruchtbaarl1:cn
vruchtbaarl1en van Zwitferlarzd,
Zwit[erlcmd, en bef1:aat
bel1aat uit vrucht~
rijke heuvels en uitgestrekte dalen. De eer(1e
eeril:e bevatten velerlei vcrfieeningen
uitmuntenden ijzer.ens.
!1:eeningen en uitllluntenden
ijzer-em. De bewoners houden zich meest.
wijn. en landbouw bezig, alsmede met de ooft- en veeal met den wijnwordt. De fateelt, welke laatf1:e
laat!1:e hier met vele kennis behandeld wurdt.
zijn, zelfs in de hoofditad,
brij ken zijn.
hoofdHad, niet van bijzonder belang. Deze,
insgel\i ks Schafhaufen
Schafll{!ufell genoemd,
regeer Rijn.oever, aan
aau
insgel~iks
genoemd J ligt aan den regtcr
eenen heuvel; wordt door kleine bergcn
bergen ingelloten
ingeTIoten,,
de afhelling van eencn
7,cOO inwoners. Zij heefr,
heeft, fchoon
[choon de firntcll
Hratel1 niet
uiet effen
elTen zijn,
en telt 7,COO
huiechter geen onbevallig aanzien, en verfcheidene wel gebouwde hui.
120 fchrcden
fchreden lang, aan wclwe!zen. Over den Rijn ligt eene brug van J20
ker einde het ZUl'icher
Zuricher gebied
!;ebied begint.
begillt. In het hoogste gedeelte der
del'
keI'
Had ligt de oude vesting U/motlt
Umzoth of Meinoth.
1I1einotil. Onder dc
de wetenfchap.
wetenrchap!1:ad
HUlI2afJitatis, waar 9 HoogI1oogpelijke inrigtingen behooren het collegie HumafJitatis,
de Godgeleerdheid, Natuur.
Natunf, Wis-, Gefchiedkunde, Wijsleeraren voor d~
begeerte ch
en oude Talen onderwijzen; het Gymnr.fium,
Gy1l1118ul1m, cn
en de !l:ads
fhds Boe.
Boekerij,welke door de verzameling van JOHANNES
JOflANNES VON
VON l\1ULLIm,
lVlliLfxn, die lIlhier
:1lhier
ker~j,welkc
geboren werd,
werd, aanmerkelijk
aanmerkelijk is
is vermeerderd.
vermeerderd. Men
lVlcn heeft
heeft in
in Sdafhaufell
Sdafltallfcll
geboren
eene Haalgieterij
liaalgieterij,, fabrijken
faLwijken in
in wollenwollen. en
en zijden
zijden Hoffen,
!lallen, ccne
eene groote
grocJte
eene
Indifche drukkerij,
drukkerij, aanzienlijke
aanzienlijke Iooijerijen,
looijerijen, en
en ecne
lOene katocn.spinllcrij.
katoen-spinncrij.
Indifche
Voor het
het overige
overige be!laan
bef1:aan de
de ingezetenen
ingezetenen het
!Jet mcest
mcest van
vnn de
de verzellvenenVoor
ding en
en van
van den
den handel
handel met
met de
de voortbrengsels
voortbrengsels des
dcs lands,
lands, zoo
7.00 als,
als,
ding
wijn, koren,
koren, enz.
enz. Ondet'
Onder de
de wandelplaatfen
wandelplaarfen behooren
behoorcn de
de Plifemtattb,
Fiifemtattb,
wijn,
aan de
de Westzijde
Westzijde der
der fiad,
nad, met
met eenen
cenen fraaUcn
fraaijen min;
min; de
de nieuwe
nieuwe
aan
wandeling; het
het bekoorlijk
bekoorlijk lIfuhlthat
ilIuMtha! en
en de
de Ktus;
Klus; lig-gcnde
liegende de
cl!; bel'oem·
beroemwandeling;
de Rijnval
Rijnval ,, (zie
(zie aldaar)
aldaar) slechts
slechts een
een uur
uur van
van de
de !lad.
Had.
de
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SCHAGEN. SCHALKEN. (G.)
SCHAGEN. Eene kleine f1:ad
11ad in Noord. Holland , ten Zuideene zeer hooge oudheid, en mag
westen van Alkmaar. Zij is van cene
onder de ondf1:e
oud11e f1:eden
11eden van dit oord gerangfchikt
gcrangfchikt worden. In 1166
werd zij door
dool' de Haarlemmers en .dlkmaatfche7l
Alkmaar/i:hm ingenomen.
In
III
de vijftiende eeuw ontving zij 11ads
f1:ads geregtigheden, en tevens in 1404cenen
eenen heel' van grafelijken huize, fcllOon
fcl10011 het meer waarfchijnIijk
waarfchijnlijk
is, dat Schagen vroeger heeren gehad hebbe. Zeer bloeijend was
11ad; maar zag dien bloei federt
feden aanmerkelijk verminderd.
toen deze il:ad;
Men vond er in vroegeren tijd zeer vele fabrijken en neeringen , die
tOt niet geloopcn
geloopen zijn, zoodat de landbouw thans het
bijna allen tot
voorname middel van bef1:aan
be!1:aan uitmaakt. Het getal der inwoners bebe.
draagt 1,558. Het vlek zelf heeft 240 huizen, en
ea met die, welke onder
34'-1.• - Het marktveld van Schagen is een ruim
hetzelve beho oren, 34'+'
plein, waarop men het kerkgebouw der Hervormden vindt. In dit
ge!1:icht treft men, behalve eenen zeer kunllig bewerkten predik.
predikfraai gellicht
!loei en kap, in het koor de graftomben van verfcheidellc
verfcheidelle beeren
heeren en
floel
toetfieen, die
vrouwen van Schagen aan; onder anderen eene in zwarten toetfl:een,
van JAN VAN SCIIAGEN
SCHAGEN en zijne gemalin ANNA
ANN.t\ VAN i\SSENDELFT.
ASSENDELFT. Aan
11aat ook het flot
flat der heeren van Schagen, eerdit zelfde marktplein il:aat
tijds zeer aanzienlijk, thans geheel vervallen, op welks voorhof verSONOlj geveld, zijn ten uitvoer ge.
fcheidene vonnisfeu, ook door SONOIJ
bragt. De zuilen van marmer, die den fchoorfleenmantel
fchoor!1:eenmantel in een der
fchraagdell, zijn vervolgens in het koor der kerk overgebragt ;
zalen fchraagden,
doch in 1821 door den heer opgeëischt, en
cm naar Brus[el
Brusfel vervoerd.
voorgeeft van de puinhoo.
puinhooVeel is over deze zuilen gezegd, die men voorgeefc
Cart/wgo afkom1l:ig
afkomfl.:ig te zijn. Onwaarfchijnlijk ondertusfchen
pen van Cart/lago
is derze1verechtheid
derzelver echtheid niet, wanneer men in aanmerking neemt, dat in_
in.
vnn Schagm, ( onbefEst
onbeflist latende, of er voor 1404 heerel1
heeren gewoners van
weClit zijn) WILLEM I op den krnistogt naar Damiate verzeld hebben,
weest
Tt-mis geland, eenig marmer
en zij op den terugtogt zeer mogelUk
mogelijk bij Tunis
van de aloude wereldflad
wereldf1:ad ingefcheept
ingefeheept hebben.
SCHAGEN. (ADRIP.NA
(ADRIANA VAN) geboren MHS,
MAAS, eene tooneelfpeeItooneelfpeeluit!l:ekende ligehamelijke
fchoonfier
Hel' te Amflerdam, bezat, bij eene uitflekende
ligchamelijke fchoOI1heid, veel Ilatuurlijken
Il::ltuurlijken aanleg
n~l1leg voor het tooneel, eene verw(mderlijke
verwonderlijke
!leid,
STIJL heeft weinig met hare
declamatie, maar geringe kunstkennis. STlJL
bekwaamheden op gehad;
ac ..
r-:ehad; doeh
doch CORVER roemde haar als
nis de beste liC·
-triee,
nice, die het Amf1:erdamfehe
Amfterdamfche tooncel
toolleel,, zoover hem heugde, gehad
zedeL.;ke hocdani;heden
hocdaniçheden waren oorznak,
heeft. Hare zedeL)ée
heefc.
oorzaak, dat zij reeds
voor haren dood, in 1741 of 1742, het tooneel verbten
verlaten moest.
SCHALKEN, (GoDFRllm)
(GODFIUED) in Dordrecht geborcn,
geboren, gaf van jongs
3f blijken eener
:lf
cencr overhellende neiging tot
Wt de Schilderkunst, waaraan
bern van zijne tnalkundige
hij al den tijd, di2n hem
rnalkundige oefeningen over[choot,
overfchoot,
ce koste legde. S. VilN
Vj\N I-IoOGSTRATEN
HOOGSTRATEN en G. Dav
Dov waren
,yaren zijne leerce
behandeling
deling des lantfl:en
laat!1:en Daagde hij vrij gelukkig-,
gelukkig·,
meesters, en in de behan
~w'aarva:1
11j de merkwanrdigf1:e
merkwaardiglle proeve leverde in een fchilderil:uk,
fchilderfl.:llk, bij
waarvan 11ij
want·de gehouden,
en onder den naam
naa111
kunstkellners altoos in hooge waarde
kunstkenners
gehoud~1! ,en
vall ,
van,
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vlln,
VII.11, rrouwtjc
p'rouwtjc kaom
koom ten hOlIC,
hOlIc, bekend; verbeeldende een zeker fpel
fpe!,t
het geen ten zijnen tijde onder jonge lieden, in ecn
een vrolî]k
vrolijk gezelfchap,
Huk had hem vele moeite, en alleen het
fcbnp, in gebruik was. Dit fiuk
tapij
eel1e maand fchildercns gekost. Voor het overi-.
tapijtt op den grond eene
ge legde hij zich in zijne geboortcfbl,
geboortc[bd, voornameiijk,
voornamelijk, toe op het fehi!fcllil.
deren van portretten,
portrctten, waarin hij zeer gelukkig !laagde,
Haagde, en waarvan
nog tegenwoordig onder de aunzienlijkfie
aanzicnlijki1e L1milien
f.'unilien te Dordrccht
Dordrecht eenige
voorhanden zijn. Imusfchel1
kunstIntusfchclI verfprcide
verfpreide zich de roem van zijn kunst.
vermogen tot in Engeland, werwaans
werwaarts men hem, onder voordeelige
verroefde er verfcheidene jaren, en
beloften, wist te lokken. Hij vertoefde
had het genoegen, dat zijn pen[eelwerk
penf(~c1werk rijkelijk betaald
betanld werd. HierHier·
door eene aanzienlijke·
aanzienlijke fom bijeen gebragt
geb ragt hebbende, keerde hij naar
nu 's Grm'enllage
Gravenhage tot zijne woonzijn vaderland terug; doch verkoos nn
plaats, waar hij in Slagtm.
SJagtm. 1706,
17°6, in den ouderdom van 63 jaar fiier[.
Hierf.
Behalve de reeds gemelde blijken van zijn kunst-vermogen, roemt
bootfen ,
men in hem zijne zeldzame gave, om het kaarslicht na te bootren
krac)1tig
ièhilderen, dat het
hetgeen hij zoo natuurlijk en krach
tig wist te [childeren,
een ieders verwondering opwekte. Niet minder gelukkig flaagde
Daagde hij
hU
in het fchilderen van het dag- of zonlicht, door welks glans
hij zijne fchilderll:ukken
fchilder([ukken eenen zeer bevalligen
bevalligel1 luister wist
wise bij te
zetten.
SCHALMEI, (bomb)'x)
(bombyx) , in het Fransch
Fra115Ch Chalumeau; eene her.
dersfluit,
lJaam aan
dersl1uit, gewoonlijk van riet; doch geeft men ook dien naam
een klein blaasinfirumem
IwblaasinHrumenr van palmboomhollt, hetgeen 7 gaten, 2z kopercn
peren kleppen, en bij de onderll:e
onderl1e nog eene bijzondere opening heeft.
toe de twee gefireken
gel1rcken ti
a en h,
IJ, en ook wel tot de
Het loopt van f tot
3 gell:reken
gellreken c. Sedert de hobo echter, onder de blaasfi1eeltuigen,
blaasfpeeltnigen,
eene aanzienlijke plaats
pinats heeft ingenomen, is deze Schalmei bijna geheel in onbruik geraakt. Voor het overige geeft men ook wel den
V:l1l den doedelzak, en heeft men
naam van Schalmei aan de pijp van
bij fommige orgels een register, hetgeen almede dezen naam voert.
Groot.Tarta·
JIIlollgo1ië en Groot.TartaSCHAlVIANEN. Zoo noemt men, in JIIlo1Jgotië
,'ije,
van China,
Chinrl. in Siberië
,"ifC, een gedeelte V:ln
.Siberië en /{mnfchatka,
Kamfchatka, de prieswaveraars en geestbezweerders
ters, die tevens geneesheercll, woveraars
geestbezwcerders
zijn. WaarfchijnlUk
de godsdicnstleer
godsdienstleer der
del' SChfllllallen,
SChfI1l1a1ien, die uit
Waarrchijnlijk werd oe
de zotll:e
zotfl:e dellkb~eJdel1
denkbeelden van God en godsdienst bef1:ond
benond ,• het eerst in de
Zuidelijkc l1rckell'
fin'ken· v:m
van Ad::,
Az!;:, door die van CONFUCIUS en ZOROASTER
ZOROASTER
Zuidelijke
verdrongcn.
verdrongen. De nieuwe
uieu lVe godsdienstleer, in een gedeelte van C!lillfl
China
MOllgolië nog tegcnwoordig
tegenwoordig plaats hebbende, is een mCIl;;elmoes
l11en!~eIIl1oes van
en lVJOllgolië
het oude Schalllanifche
Schamunifche heidenheidell- en V:1Il
van het Neslüriaansch
Nestoriaansch Christendom.
Lamafi:/le of Schia.g'tlmani/ê.·z,,"
Schiogmnrmi/è/te gelloemd,
genoemd, die zich in China,
en worde de La:nafi":ze
Jllandjêhu, verfpreid beeft,
heeft, el!
eu aldaar de godsdienst van
door de 1J1mulfèhu.
hof is, en bovendien in 7,"/Nt,
Tibet, een gedeelte ,"al1
van Oost-l:zdi(i,
Oost-Indië, in
het hor
Tartari,;';" llhn[!:olië
lI!?ngoliiJ en
ell onder de J(af,;w/dmz
f{a/mukken <ie
de heerfchende
heer[chcnde tlitl1l~akt.
llitl11~nkt. De
7:1I'tal"ii',
zie1sverlnlÏL:;i,lg,
zielsver1ll1izing, en d~:
d~ \~er(;ering
vereering van rien
den :1i'sod
~rgod Fo, nl:1L~cil
l1lab?îl een ;~·,~dccl.
f,cdcel ..
te van de uieui.rve
nieuwe Sc)j"Jlnnnl!ch2
Scb,iln~nirche g[\;1sdi~nsr
godsdi~nSt uft~
uit. De oude 'v~s
was nOb
Il0b'
veel
T z
vee!
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.veelbijgclooviger,
hoofdzakelijk
-veel
-bijgelooviger, en leerde hoofdzakelij
k het volgende: er zijn
gefchapene en ongefchapene goden, die gedeeltelijk in he_
ontelbare g.efchapene
ligchamen, gedeeltelijk in andere levende en Jevenlooze
Jevenloo~e fchepmelfche -Jigchamen,
bef1:aan, of ook deor menfchen
men[chen willekeurig gcvonnd
gevormd zijn; ook
felen befiaan,
men[chen duren
durelllla
zijn' er goede en kwade geesten. De menfchen
na hunnen dood
-in
in eellen
eel'ten treurigen
trenrigell toeftand
toef1:and voort, die noch door goede of kwade
-bedrijven kan verhinderd worden, alzoo de goden, in hun werkeloos
leven. zich niet over hen bekommeren. De geheele godsdienst der
leven,
Schamanen beftaat
bef1:aat diensvolgens in offeren, gebeden, gezangen en
Scha1tltmen
plegtigheden, waardoor zij de gunst der goede goden trachten
-allerlei plegtighedcn,
e11 de kw-ade te verzoenen; terwijl de priesters zich de
-te winnen, eu
offers en gefchenken trachten ten
[en mme te maken. De benaming
otfers
van SchamfJn
Scftaman beteekent , voor het <>verige,
overige, in de heilige taal, in Siam
.een'
e(!n Hel'miet.
Hermiet.
~el1' Kluizenaar, een
fraat tUsrcbell
ttls[chen rood en geel
geel,in.
SCHARLAKENKLEUR flan
,in. Men
bereidt dezelve 'uit
uit -Fernambukhout
-Fernambukhout of Codlenil!e
Cochenil!e (zie SCHILD·'LUIZ-EN.) .Daar
_Daar echter ·deze v.erwfbtfen
verwfloffen ilechts
flechts een karmozijnrood
"LUlZ,EN.)
-doopt men de ftof,
fl:af, die men verwen wi!,
wil, in eene
opleveren, zoo doopt
vtln tin of tinzout , om de Scharlakenkleur te verkrijgen.
'oplosfing v-an
ujt
Deze kleur, uit Fernambukhout bereidt, is wel fraaijer dan die uit
laatf1:e is alleen duurzaam.
Cochenille; maar de laatfte
SCHARLAKENKOORTS behoort onder de koortSachtige
koortsachtige huid'ziekten; welke doorgaans befmettelijk zijn, en zich door haar eigen
gift voortplanten. De ziekte bellaat
berlaar in den haar eigenen fcharlakennu eens zacht, dan eens hevig,
kleurigen uitGag
uitCag en eene koorts, die HU
'fomtijds goed-, doch ook dikwijls kwaadaardig is. Deuitflag
berlaat
<fomtijds
Deuüilag bellaat
in donkerroode
buid verfpreiden , en zich
dor,kerroode vlekken, die zich over de huid
nu eens in eene onbepaalde groote, ongelijkvormige gedaante afgezon{lerd
derd vertoon en , en dan weer in elkander loopen. Hierbij openbaart
-zich
en de halsklieren. De loop
halsen
·zich telkens eene
eelle ontf1:eking
ontfteking aan den bals
der ziekte blijft zich in alle gevallen wel niet volkomen gdijk; doch
houdt 4- perioden,
peïÏotlen, welke onder alle afwijkingen altijd merkbaar blij·ven.
-ven. -De
De eCl'fl:e
eCl'fte kan die vun
van de uitberfl:ing
uitberf1:ing del'
der ziekte, de tweede
nveede die
'van de ontlteking,
ontH:eking, de derde van den uitflag
llit{]ag,, en de vierde of laatile
laatf1:e
van de vervelling der huid genoemd worden. De koorts met hare
toevallen openbaart zich het eerst, en neerflagtigheid
neerfIagtigheid,, ongef1:eldheid,
ongefteldheid,
1l1ntheÎd,
matheid, misfelijkheid, dikwijls tot brakens toe, pijn in de keel bij
het flikh."ell,
bet
flikh"en, zjjn
zijn de ziekelijke verfchijnfels der II!1 tot 3 eerf1:e
eerlle dagen;
tcerwijl
t~rwi.il bij velenllog·aanilonds
velenl1og-aanllonds zware hoofdpijn, flapeloosheid en ijlhoofdigheid komt. Op den
·tlerden, en in zeldzame gevàllen,
denderden,
wanneer
onf1:uimig is, reeds op den tweeden dag,
'Wanneer de ziekte hevig en onfl:uimig
dehllid
'komen de vlekken op de
huid te voorfchijn, die eerst klein zijn,
~n
i!n als door d'!
de huid [chemeren; doch langzaam grooter worden, in
~lkander
10eijen, eene hoogere kleur verkrijgen, en zich gewoonlijk
{!lkander 'tvloeijen,
het eerst ir. bet
het aangezigt, daarna op her lijf, en vervolgens aan
handen env.!Jeten
en v.oete.'1 vertoonen.
vertoonel1, Deze vlekken
vlekkcJ1 blijven
blijvcn plat in de huid
1tunden
zit.
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zitten, en hare roode kleur vermindert. ,vanIleer
'wanneer men ze drukt, maar
keert aanfl:onds
aanllonds weder, zoodra'
zaodr:;· dc'
de' drukking ophoudt. Be
De hitte, het
branden van de huid.
huid, en de hevigheid der koortS nemen nu da-gelijk,'
da-gelijk$"
tOt op den vijfden en zesden dag toe, en de zieken zijn nu of on-.
onrustig en {lapeloos,
Dapeloos, of liggen geheel buiten kennis, en worden dikdeel en ,
wijls iilhoofdig. De geheele huid' gloeit van den brand; die deelen,
~oode vlekkel'l
vlekken verwonen·,
verwonen', zwellen eeaiger.
eel'liger.
waaraan zich inzonderheid roode
befpetll't men dit aan de handen t::lt
mt aan' de top ...
mate op, en vooral hefpetll't
ontlleking aan den hals wordt
pen der vingers, en aan de voeten; de ontfl:eking
fomtijds· fl:erker, en de zwelling der halsklieren neemt tevens zoodanig
fomtijds·l1:erker,
toe, dat de lijders niet meer flikken kunnen, en hun zelfs het fpeekfel uit den mond loopt. Wanneer de ziekte eenvoudig is, en lIaren
haren
gewonen loop houdt, dan heefc
heeft de zwaarfl:e
zwaarlle ontfl:eking
ontlleking en koorts oplaat,f1:e tot
tat den zevenden vijfden dag plaats; maar dikwijls duurt de laatfl:e
nier zelden tot den veertienden dag, en nog lan-lan.den, negenden, j-a
j':l niet
ger voort.
VOOrt. Gewoonlijk neemt de koorts, echter, met den zesden ·en
nu van'
ValJ' langzamerhand minder, en verdwijnt'
zevenden dag af, wordt llU
dikwijls zoo fpoedig, als zij gekomen is, wanneer tevens de ijlhoof_
ijlhoof.
naap vervangen" wordt; de brand der
del} {laap
digheid ophoudt, en door den
huid
buid vermindert, en het hoog rood der vlekken neemt langzaam af,
zoodat meestal de handen en voeten nog rood,- gezwollen.
gezwollen· en pi.hllijk
pi_~]lij.k
het aangezigt,
zijn, wanneer de huid', her
mmgezigt, de hals, enz. bijna hunne n:1'na'.
ttlurlijke kleur weder herkregen hebben; de pijn aan den hals verziJ
dwijnt nu geheel; doch waar de halsklieren gezwollen zijn, is zij'
meestal hardnekkiger. Zoodra de hooge raode kleur der vlekken verflaauwt. verwonen
vertoon en zich reeds de eerlle
eerfl:e fporen der vervelling van de
opperhuid, die eenige dagen daarna volkomen wordt, wan
wanneer
neer de
gebee .....
oude door de nieuw gevormde wordt verdrongen, en zich bij gehee
voe.
Ie fiukken
fl:ukkel1 laat wegnemen. Op de borst, aan armen, handen en voe_
ten is deze vervelling het !l:eridl:e.
fl:erkfl:e. Bij
mj de regelmatige en eenvoudi.
ge Scharlakenkoorts is de ziekte, met de voibragte
volbragte vervelling
vervellmg der huid,
geëindigd; doch geheel
geheei anders is het met deze ziekte g<!Iegen.
g'elegen, Wlmwan..
11eer er andere gevaarlijke toevallen
wevallen bijkomen, die- of door de hevighevig~
heid,
beid, of kwaadaardigheid der koorts, of door het overgaan der Ol![.
Ol!t.
fteking op inwendige deelen, of door verwaarloozing, door verkeer.
de behandeling, en ~Ildere
~ndere omfrandigbeden,
omfrandiglJeden, kunnen worden veroore.
veroorc.
zaakt.
De eenvoudige Scharlr.kellltoortS
Scharlr.ken1toortS beaam eigenlUk in eene eigendomcigendom_
melijke ontfl:eking
omfiekillg der huid, waarvan de mode vlekken, de brand en
toetenvijl de aan!1:ekende
uitzetting der huid het bewijs opleveren; terwijl
aanfl:ekende toe.
tland van het fijne vaatf1:eHèJ
vaatfl:ellèl der huid tevens oorzaak
oorzaak. is, dat er meermeer.
fiand
der bloed derwaarts flroomt,
aroomt, dan in eellen
cellen gezonden
gezor.den Haat, en ook de
afwisfeling deri1:of,
der Hof, inzonderhcid
inzonderheid het vrij worden der warmteftof, in ale
huid, fpoediger gefclJiedt.
gefchiedt. Het meest gevaarlijk is de Scharlaken.
koorts door de omfi:eking
om1i:cking der inwendige
inwcndige deel
deelen,
en , welke zoewel
ZOG wel door
de oorfprollkelijke
oOl'fpronkelijke nunw::;kkering
nunwukkering der koorts, als dool'
door de verdere verver.
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ipreidillg
fprciding dcr
der IwolÜontfteking
Iwoläontfteking onftaan
onÎtnan kan. TIet
JIet meest heeft dit in de
her[cns plaats door eene
hcrfcns
ce ne ophooping vr.n bloed in het
hct hoofd, welke
zoo'/cel
tc gevaarlijker wordt, daar reeds in cellen
zooe/eel te
eencn gezonden
gezondcn ftaat
ecne
üroomt;
eenc zoo aanmerkelijke hoeveelheid bloeds naar het hoofd ftroomt;
en van hier. dat bij de Scharlakenkoorcs
Scharlakenkoorts zoo melligvuldig,
menigvuldig, en dikwijls
ijlhoofdigheid. Daapzucht,
l1aapzucht, kramptrekkingen,
zeer fpoedig, hoofdpijn, ijlhoofdigheid,
kramp trekkingen,
kau in alle tijden van het jaar, bij allerhanallerh3nen beroerte olltftaan.
omüaan. Zij kan
bande weder, en op elke plaats heerfchen;
hecrfchen; overvalt het meest kindehande
ren; doch zijn ook volwasfenen, fclwon
fcl100n zeldzamer, aan deze ziekte
blootgeneld. Wanneer in een huis, waar meer kinderen zijn, één
blootgefl:c1d.
cr
er van dool'
door wordt aangetast, flaat
Daat dezelve veelal tot de anderen
over; nogtans blijven ook enkelden,
ellkekkn, voor eenen korteren of langeren
tijd, en velen zelfs voor hun gcheele leven, er bevrijd van. Uit
oml1andigheid zoude men kunnen bel1uitell,
beDuiten , dat de ScharlakenScharlaken~
deze omfiandigheid
koorts geen gevolg eeuer
eener bijzondere gefl:cldheid
gef1eldheid van lucht is, of van
belinettende gelleldheid van het weêr af
eene beünettende
afhangt,
hangt, noch eene noodzakelijke ziekte is, die de 11lenfchen
menfchen eellmaal
eenmaal moeten
llJoetel) doorloopen;
doorloopcn;
lllaaf
maar dat z~j
zU door eene !inetnof
{inetfl:of wordt veroorzaakt, welke telkens in
het wezenlijke dezelfde ziekte voortbrengt, en door haar wederom
op nieuw gevormd wordt, op gelijke wijze als bij de kinderpokken
plaats heeft. Evenwel moet hierbij ook nog eene bijzondere, toe
to!:
hiertoe nog niet gelloeg
genoeg gekende, geneigdheid der menfchelijke be.
werktuiging
werkmiging komen, om
0111 deze fmctll:of
fi11Ctltof op te llemen, en
cn daardoor de
zIekte
7,'iekte te weeg te brengen, waartoe de v~tbaarhcid
v~tbaarheid waarfchijnlijk
waarichijnlijk door
worden.
de lllchtsgefl:eJdhciJ
Illchtsgef1:eldhciJ kan bevorderd wordell.
De gcneeswij
geneeswij ze der ScharlakenkoortS is in alle tijden, naar gelang
Ollltrent haren
hnren we~
wegelleesheercn en het volk, OlJltrent
der gevoelens van de geileesheeren
zenIijken aard, zeer verCchillende
zenlijken
verfchilIende geweest, en is dit fomtijds
fOllJtijds 110g.
nog.
In alle gevallen moet eell
een arts, wil hij deze ziekte behoorlijk behanbehan~
delen, het W:lre
vcranderingen en verbindingen,
w:lre wezen derzelve, hare veranderingen
in~
onder welke zij voorkomt, naauwkeurig kennen, den mogelijken invloed van
vnn her
ber voorafgaande
voorafg:1unde en cegenwoordige
tegenwoordige wêer
wêi:r onderzoeken, en
dun
dan het karakter der koorts opfporen
opflJorcn;; alsmede
ulsmcdc welk gevaar tegenwoordig het dringendst is, en welk waarkhijnlijk nog kan plaats grijpen; hij
moet zorp;vllldig
zorgvnldig opmerl;cll,
opmerLcll, enz.
ellZ. ten einde niet te vele middelen, om
h:1:1r tegen tc
haar
te g~nn,
g~l:llJ, te bezigen; maar ook
ook geene gevaren, die afgewend
kunnen
knnncn worden, door het verzuimen der noodige behoedmiddelen.
belwedmiddelen •
vergTOOtell.
ver:;l'ooten. Sommigen zij n van oordeel, dat men de behandeling der
Scbrlakenkoorts
Scharlaken koorts alleen aan de natuur moet overlaten, cn
en bij dezelve
niets gcbmÎlrcn;
Dechts ten halve waar. De ziekte zcJ.
zeI.
gebmil,en; doch dit is fleehts
ve bll
bn wellliet
wel niet meer onderdrukt worden, wanneer de fmetLtof
fmetfiof in
llet
het ligchmun
ligch~am is, en zich begint te ontwikkelen; doch de regeling van
hOllhet gedrag, hetgeen de kranke in iedere periode clerzclve
derzelve moet hou.
elen, de matigi!Jg
den,
matiging ,der koorts, de tijdige afwendilJg van
vau dreigende
dreigenJe
gevaren, de verwijderillg van
Vall nudeeligcn
nadeeligcn invloed op den zieken,
~n meer cndere
DlHkre omflmHlighcclcn,
~mfll\lHlighcr.cll, zijn
zjjn voürwerpclJ
voorw~rpcll van het grootflc
groolfle
h
.... _
hfit~
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belang voor de zorg van eellen
eenen geneesheer, waaraan de groote hoop
echter niet denkt, die eerst dan den arts roepen, wanneer de kranke
reeds met gevaarlijke toevallen te worftelen
worftelell heeft, die den inwendigen ftrijd ttlsfchen leven en dood aanduiden, en den geneesheer
digell
voorfpc1van den laatO:en te moeten voorfpclden treurigen roem overlaten, vnn
len, en te zien gebeuren.
(St:hclUl) Zoo noemt men eigenlijk de fijnll:e onder
SCHA WL. (Schout)
ll:oJfen, die in het Oosten vervaardigd
alle tot hiertoe bekende wollen f1:offen,
wordt. pe wol daartoe wordt van de in Tihet gevonden wordende
fchapen genomen, en heet aldaar Toltz.
ToZlz. Zij is zachter en fijner da~
het beste beverhaar. In Caschmir
Caschm;r maakt men er hoofddoeken van ~
waar voor de MOl/golen
Mongolen en IlIdianC1J
dukaten en meerder voor
Indirmm 100 dukmen
het ftuk
lluk betalen. Ook bij ons te lande komen zoogenoemde TurkomGagdEleken, welke tot zeer hooge prijzen
fche Schawls,
St:hawls, voor omfiagdoeken,
verkocht worden. Over het algemeen, noemt men alle groote
groot<! om!1agdoeken der vrouwen, Schawis ; deze worden van zijde, wol en
katoen, van verfchillende grootte en kleuren, doch het best in
Frnnkrijk
Frankrijk en Engeland, vervaardigd.
SCHEDEL is de uit beenderen zamengef1:elde
zamengefielde grondflng
grondflag van het
hct
hoofd, waarvan men de herfenpan
herfenpall (t:ranium),
ü:ranium), cu
cn de beenderen van'
het aangezigt onderfcheidt.
ollderfcheidt. In eener. naamveren zin verf1:aat
verfiaat men er
ook wel alleen de herfenpan door, die bij <le melJ[chen
men[chen uit S beenbet voorhoofdsbeen (os froîltolc),
froîltalc) , de beide
deren beftaat, namelijk: het
kruinbeenderen (osfa parietalia
porietalia s. breg17latis), het achterhooll1sheen
achterhooillsbeell (0:1'
occipitis),, de beide beenderen aan de napen van het hoofd (osfa
occipitis)
(osfo temporum), lJet wigbeen (os fphenoideum)
fphenoidcum) en het neusbeen (os ethmoïde.
ethmo'lde.
Utlt
U11Z s. cribriforme). In [ommige
fommige van deze beenderen bevinden zich holbef1:emd, om de voornaamft.e werktuigen onzer zinllen
zinnen op te
ligheden, beftemd,
befban uit twee
nemen: voor het overige zijn zij meestal plat; befi~an
beenplaten , tusfchen welke zich de dip/oe (eene zekere fponsachti.
ge ftof)
fiof) bevindt; vormen eene groote holte, waarin de groote en
kleine herfens beGoten
befioten liggen; zijn van verhevenheden en verdiepfcIs
van de naast liggende deel en voorzien, en hebben verfcheidene openingen, door welke vaten en z.enuwen
z,enuwen loopen. Zij zijn onder cl.
kander verbonden, bij volwasfenen
volwas[enen door vaste, onoewegelijke
ollbewegelijke
kinderen deze becnderen
beenderen alleen door ecnlt
eenlt
naden, doch hangen bij l{inderen
a13 bij de geboorvliezige flof
ftof te zamen, waardoor het hoofd (zoo al3
te) zamcngedrukt
zamenge.drukt en verkleind kan worden: zelfs zijn zij in dat
tijdf1:ip
tijdfl:ip nog zoo weinig gevormd, dat men huidachtige Imorbeenige
ttls[chenruUntcn ontdekt, waardoor men de beweging der herfens
ttls[chenruÏlnten
herfcns kan
waarnemen, en die fontanellen heeten. Alleen tus[(lhen
tus[chen de flaapbeenDaapbeenderen en de onderll:e kinNebak, gelijk ook tusfchen het achtcr.
achter.
hoofdsbeen en
cn den ecrll:en
eerll:en mgwervel
nlgwervel vindt men
mCIl een vrijer gewrigr.
De aangezigts-beencleren
menfchen de vo:gcnde:
vo:gende: de opaangezigts-bcenderen zijn bij de mCllfchen
perkaakbecnderen (osfa 11Zoxillario
maxi!laria fuperiora); twee neusbeenderen
pcrkaakbcenderell
(osfa 11aft);
11afi); twee traanbeendercn
traanbecnderen (I)sfo
(fJs!o !acrY1lJrJlio);
lacrY1lJrJlia); twee
twcc jokbeenT 4
de-
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deren (osfa Zygomatica);
ZygotJIa/ica); (wee beenderen voor het verhemelte (os/a
(o$)à
pa/aNlla);
palattiICl); de beiden onder de neusCpieren
neusfpieren (os[a
Cos{a [pongio[a); het
ploogfèhaarbeen
ploogtchaarbeen (vomer)
(vomcr) > en !Jet onder11e kaakbeen (os 1I1axittare
1I1axi/tare
infert'us). In het laatr1e,
inferius).
Jaatr1e, zoo als ook in het opperkaakbeen , zijn
gezigts_beenderen vormen verl'cheidene
verl'cheidcne
de 32 tanden verdeeld. De gezigts-beenderen
holten, welke de werktuigen onzer zinnen bevalten
bevatten,, en als !Jet
het begin van de borst- en buikholte kunnen worden aangemerkt; terwijl
door dezelve de lucht tot de eerl1e,
eerfte, en f'pijs en drank tot de faatfie
matfte
gevoerd worden. Bovendien bepalen zij den vorm van het gelaat,
gelaat.
en veroorzaken de wijze, hoe de gezigts-beenderen, inzonderheid de
bovenkaak, tot de eigenlijke Cchedel-beenderen
fchedel-beenderclI geplaatst zijn: verfcheidenneden, waardoor zich het menCchelijk
menfchelijk aangezigt van dat der
dieren onderCcbeldt;
verfcheidenheden daaronderfcbeldt; gelijk ook vele nationale verl'cheidenheden
in kenbaar zijn. dat de bovenkaak of meer vooruit fl:eekt of inge.
ingedrukt is. Zinrijk is OKENS vergelijking van den fchedelbouw met de
fngswervelbeenderen,
fugswervelbeenderen, en belangrijk het zamenfiel
zamenfl:el van vele dier.Celle·
dier-[chedeIs, welke SPlR
SPIR in een groot prachtwerk (Cltepha/ogenefis
(Chepha/ogenefis Ss clIPi.
cup i-

lis
ti.1 os[ei
os{ei jlructu1'a
jlructura et [i[!,l/ificatio
{i[!,lIificatio etc. acc. tabb. XVIII, MUI1c1zen
MUl1clzen
J S J 5)

heert
heeft medegedeeld.
SCHEDEL L.EER.
LEER. Deze leer, door Dr. GALL te 117eel1en
117eenen uit~
gevonden, cu
eu die men gelaatkunde van den herCen-l'chedel
her[en-[chedel z0ude kun.
llell Doemen.
noemen. fteuDt
ftellllt op de volgende hoofdflellingen:
hoofdfleJlingen: " men moer
moet de
llen
befchou" herfens als het algemeen werktIlig
werktuig van alle geestvermogens beCchou.
tlit even zoo vele afzonderlijke werktuigen, als er
" wen: zij zijn llit
,. ziels-vermogens zijn, zaamgeilcld.
zaamgeileld, Naar mate het eene werfnllig
werkrnig
" boven 11et andere geoefend wordt, neemt het, zoo als ieder ander
" lid, in masl'a
mas[a we,
we. verheft zich boven de omliggende werktuigen,
" zood at ten laat11e de fchedelvorm zich naar die verheffing' verandert,
kenbtlal' wordt." Up
Op !Jet
het laatfie
laatite heefe
heeft hij eene Cra.
" die uitwendig kenbtlar
1Jioscopie gegrond, dat is de mogelijkheid, 0111 uit de verhevenheden
en diepCels
diep[els vun Ïlet
het uitwendige van den fthedel
felledel vermoedelijke gevol.
gevol_
gen te trefd{en op de meer of mindere ontwikkelde, en bovendrij'8 l11enfthen
menfthen ziel. GALL heeft
vende verl1lOge\1S en neigingen van 's
deze zijne leer niet în
În eigen fchriften uit een gezet, maar bij mono
mondelinge voordragt op zijne reis, in de groote steden en aan Hooge
scholen van Duitschlal1d. Sedert eenige
cenige jaren, echter, arbeidde hij
met zijnen vric:Jd,
SPURZIlEIM te Parifs,
PariJs, waar hij, onder af.
afvrie:Jd. Dr. SPURZHEIIII
wisfelende goedkenring,
goedkeuring. voorlezingen gehouden
gehonden heeft, aan een uit.
Franfche taal, hetgeen echter niet in het licht
gebreid werk in de Fran[cÎle
verfcbellcn
men voorheen
verfchellcn IS. Onder :mdéren bewees hij, hetgeen mcn
flecbts
flechts vermoedde, dat de hel scns
senS in de mergachtige zelmandigheid
van dcn
~al1vang nemen, zich van daar netvormig
den ruggraad hunnen aallV3ng'
ontwikkeleH,
ontwikkeleH. en zich in de groote en kleine hersens vervolgens
verdeelen.
fcholieren, AnELON, gaf' in 1808 eenc
eeue
verdeel en. Een van G.\LLS Ccholieren,
Analy[e
Analyfe d';1Il
d'lIIl Cours
COllI'S dlt Dr. GALL, door hem nagezien
en goedgegoedge·
keurd,
'keurel , in het licht 11 cn !!let Sl'URZIIJ;:I.\\'!
Sl'VRZIIJ;:I.\\'! heeft bij
hij Ül
Ul 2810 zelf Uttgcuitge-

ge-
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geven:
gevcn: Anatomie et Phyfiologi~du
Phyfiologie du Systhème
Systh~me llervetlx
nervetlx m
etJ general,
[ur
fur ce/ui
celui du
Ju cerveall
cel'veatl en particulier,
pat"tieulier. 4 deelen
dcelen in folio, waarvan het
eerfl:e deel, en de eerfie
eerfl:e afdeeling van her 2de, in 1820 nog alleen
eerfie
in het liche
GALL. zoowel in Duitsckland,
Dui/sek/and,
licht waren. Dat de leer van GALL,
als in Frank/'ijk
Frnnkrijk en elders,
elders. veel tegenfpraak ontmoette,
ontmoette. was natuur.
natuurlijk. Hij verdedigde zich tegen verfcheidene, hem gemaakte, tegen_
werpingen, inzonderheid van Parijfche geleerden, in een gefchrift:des dispofltions innéer de rome
fome et de l'esprit,
fesprit, ou du Materialisme
Sf.
&. Parijs
Pariis 1812. Later heefr
heeft SPURZHEIM zich v:m
van GALL afgezon".
afgezon·.
derd I en in Engeland en Schotland, over het llelfel des laatfl:en,
derd,
laatfien,
voorlezingen gehouden. Ook heeft hij te Londen,
Londe1l, in 1815, een
werk over zijne en zijns"
zijns meesters ontdekkingen in het licht gegeven, hetgeen echter zeer fireng
ftreng is beoordeeld geworden.
SCHEEL, over dwars zien. Hieraan zijn de kinderen veelal onderhevig, omdat de voedfiers geene zorg dragen, om hen naar het
licht
Jicht te keeren, wanneer zij ze te flapen
napen leggen. De kInderen, wakker wordende,
fchllins op hen
wordende. zoeken het licht, hetgeen. daar
dmtr het fchuins
vaIr, hun het gezigt derwaartS
derwaarts doet wenden, waardoor de oogen
valt,
van langzamerhand gewoon worden , om de voorwerpen verkeerd te
befchouwen.
SCHEEPS-BOUWKUNDE. De fcheepsbouw
fcheepsbonw verliest zicn in de
grijze oudheid.
ondheid. Ruwe boomfl:ammen
boomftammen waren, ongetwijfeld, de eereer_
fie vaartuigen, welke het
bet m-enfchelijk
menfchelijk vernuft tot vlotten vereenig_
de,
de,. waarop men zijne kleine watertogten deed, en die naderhand
van roeiriemen voorzien werden; doch langen tijd de eenige vaartui.
vaartuigen bleven, waarmede men langs de oevers en zeekusten voer,
zonder dat men zich op de ruime vlakte durfde wagen. Het on
onvolvollwmene en ongemakkelijke van deze vaartuigen bleek weldra, en
bij, die op den eerl1:en
eerften inval kwam, om eenen dikken boomflam
Ilij,
uit te hollen,
hollen,. en zich in deze holte ce
te plaatCen,.
plaatfen , verbeterde wel
1I1oeijel~ike,. om daartoe
den Scheepsbouw aanmerkelijk; doch het moeijel~ike,
boomen van genoegzame dikte te vinden, deed de mensch de kllnst
te hulp roepen. Hij vereenigde de dunne fiammen
trammen in de gedaante
van eenen uitgeholden boom, en bediende zich vàn
van dieren-vellen,.
dieren-veIlen,.
()f
of andere voorwerpen, om zich tegen het Indringen van het water te
beveiligen; en toen
tOen eerst kon men zeggen, dat de Scheepsbouw
begon, waarvan de uitvinding aan de Plieniciers
Pnenicters wordt toegefcliretoegefchreven. Sedert onderging dezelve aanmerkelijke verbeteringen; doch
er· waren eeuwen noodig,
noodig,. voor dat hij tot den tegenwoordigen trap
van volkomenheid gebragt
gebragc-,, en kunstmatig
knnstmatig beoefend werd.
De Scheeps-bouwkllIlde
Scheeps-bouwkl1IJde leert aan de bijzondere deelen van een fchip
de behoorlijke gedaante te geven, en tot een doeImatig
doelmatig zeegebouw
onderling te verbinden. Zij maakt een gedeelte der Technologie uit"
uit,.
wetenfcl!appclijk onderzoek, uit de Werk. en 'VaW"aen rust op een wetenfchappelijk
terbonwkundc afg-cleid,
afgeleid,. vlln
terbouwklllldc
van de eigcnfchappcn
eigenfèhappen van een fchip,
fchip,. voor
vOOt
zoo ver die (lP
hetzelve invloed
op het evellwigt en de beweging
beweging" vall
van netzelve
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SC
fchip uit een weten.
hebben. Het is hier de plaats niet, om het [chip
hoe
oogpUnt te hefchouwen, noch om aan te toonen, 110e
1èhappelijk oogpunt
waterrnimte opwaarts, en die
de drukking van het zwaartepunt der waterruimte
van het zwaartepunt van het fchip lijnregt op de kiel werkt, noch
kielliJnregt
beiden vereenigd fireven, om de op de kiel
lijnregt vallende linie
werpen op
loodregt te houden: liever willen wij een vlugtig oog werpen
binnenfie van een liniefchip van den eerfiell
eerfien nmg;
rang; en hier onthet binnen!l:e
aanfionds de verwollderlijkfie
verwonderlijld!:e oeconomie in een gedekken wij al aan!l:onds
bouw, dat meer dan 1200 man en 120 fiukken kanon draagt. waar~
van de benedenfre
benedenf1:e lagen met 36 ponders en de bovenf1:e
bovenae met fiukke~
flukken
van ligter kaliber bezet zijn; boven hetwelk meer dan 6,500 vier~
kante ellen aan zeilen zweven, waaronder het groote marszeil alleen
25 tot 40 el breed is; waaruit masten vmi
van
omtrent 30 el hoog, en '25
70 tot 117 voet hoog oprijzen; welks ankers, ter zwaarte valt 2
tot 8,000 pond, aan 9 of 10 zware touwen, ieder van 13,000
pond, behalve het kabeltouw, hetgeen 5,000 pond weegt, hetzelve in de diepte vasthouden, en dar, met al den noodigen voorraad,
ee~e ruimte ter lengte
.lengte van ongeveer 180 tot 190 ellen, ter breedbreed.
in eene
van 5°,
50, en bij eene diepte van 25 voet, eenen juist verdeelden
te và~
last van meer dan 5 millioen ponden bevat. In zulk een verbazend
men voorts, hoe de ballast het zwaartepunt van het
gevaarte ziet ,men
fchip naar onder drukt, om deszelfs zwaarte boven het water, be~
[chip
begefchm, in even wigt te houden; alsmede de door
llevens het ge[chur,
befchotten
be[chotten en zolders afgezonderde
afgezonderde verdeelingen van het binllenfle van het fchip,
nenfie
Cchip, als: de keukens, de bergplaats voor het
kogelbakkell,, de kruidkamer , benevens de
water voor de pompen en kogelbakken
geheele tot
toi: het fChip
[chip behoorende Rmunitie;
amunitie; verders de bottelarij,
welke niet alleen uit verfcheidene Immers
kamers bellaat,
befiaat, ter bewaring
verdeelingell
van het brood, maar daarenboven ook nog andere verdeelingen
heeft voor de onder-chirurgijns, waarin de gekwetf1:en
gekwetfren gebragt en
verbonden worden; wijders de provifiekamer, waarin zich de mondkost voor het gezamenlijke fcheepsvolk bevindt; het kabelgat,
waarin alle zware ankertouwen en anderen bewaard worden; flaapnaapplaatfen'
plaat[en voor de onder-officiers en minder fcheepsvolk; wel gemeubelde kajuiten.
kajuiten, onderfcheidene hutten, zoo voor de fiuurliedell,
fiuurlieden,
[chip, den opper-chirurg~in,
opper-chirurg\jn, den kommanals den fchrijver van het fchip,
dant van de foldaten,
[oldaten, den predikant, enz. Van zulk een reusachtig
gevaarte telt Enge/om!
Enge/mld in zijne havens meer dan 2,000, en welke
fommen gelds zijn er dus niet noodig, om den Scheepsbouw te onderfleunen.
derl1:eunen. In 1805 kostte een oorlogfchip
oorlogCchip van 100 fiukken,
frukken, aan
bouwen en uitrusten, omtrent 80,000 p. ft.,
fr., en deszelfs maandelijks onderhoud werd op 3,400 gefchat.
ge[chat.
De koopvaardijfchepen hebben eene andere inrigting, die echter
eigenCchappen der zee, welke zij bevaren
naar de lading, en de cigenfchappcn
moeten, vele verfcheidenheid
verCcheidenheid toelaten. De grootte vau
van zulk een
1èhip wordt naar de uuatvan
maatval1 het gewigt zUner lading
ladillg bepaald,
hethet·
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ketwelk men ton of last noemt. De galeijen , of groote roeifche_
pen, hebben
hebbcn eene
eenc andere fooft
foort van bouworde, gelijk ook de paketen !l:oombooten,
ll:oombooten, die van de eene naar de andere bepaalde plaats
zeilen; van het lloodige
Iloodige gemak voor de reizigers voorzien zijn, en
door hunne fnelheid den weg !poedig kunnen afleggen. Wanneer
wordt. ver!l:aat
verf1:aat men daardoor,
een fchip op het Jleeptouw genomen wordt,
dat het zich door een ander z~ilend vaartuig laat trekken: wanneer
dit door een roeijend vam tuig gefchiedt, noemt men het hoegferen.
De plaats, tot den Scheepsbouw ingerigt , heet de fcheepstimmer.
fèheepstimmer.
wanswerf; legt men den kiel op klosfen en andere houten, dan zegt
men, zoo lang I hij in dien toe!l:and
toell:and blijft, het [chIp
fchlP ftaat
flaat op /lapel; doch zoo de kiel, of het onder!l:e
onderf1:e gedeelte van het fchip, her!l:el.
herf1:el.
ling behoeft, wordt het op de helling geb ragt , en daartegen door
gepaste werktuigen opgewonden, welk laat!l:e
laatlle door groote water.
kommen, of dokken, aanmerkelijk verligt wordt.
SCHEEPVAART. (Zie ZEEVAART.)
SCHEEREN. Zoo noemt men de zeeklippen aan de kusten van
Zweden en Finland, inzonderheid voor StoMolm
StoMo/m,, die zich 16 of
17 mijlen ver iu zee uit!l:rekken,
uitll:rekken, en het binnenloopen
binnellJoopen in de havens
Scheeren.vloot, welke tot
onveilig maken. Van hier de naam van Scheeren-vloot,
dekking van den ingang in de Scheeren dient, en uit vaartuigen hebe{laat,
naat, die ook over ondiepten heen kunnen.
SCHEERNES. Eene !l:ad
llad aan de Oostkust van Engeland, aan de
St:heppey, en den mond der rivier
Noord.westpullt van het eiland &heppey.
Medwoy. De !l:ad
Medway.
fl:ad bevat 2000
2000 inwoners; heeft een koninklijk
fcheepstuighuis.
178 r van versch water ver!l:oken;
fcheepstuighuis, en was tOt
tot aan 1781
verlloken ;
doch toen boorde men er een' put, ter verbazende diepte van 328
voet. en 150
voet,
150 voet beneden eene krijtbedding , wanneer men eindelijk eensfiags water kreeg, dat met zoo veel geweld uit den grond
oprees. dat men de werklieden nog ter naanwernood bij tijds konde
ophalen. lIet
Idet water !l:ond
ftond binnen 6 uur in den put 189 voet hoog,
en bereikte in weinige dagen, op 8 voet na, den top.
SCHEIDIUS (EVERARDUS) Hoogleeraar in de Oosterfche Talen,
en Joodfche
JoodCche Oudheden, eerst te Harderwijk, waar hij ook de Griek.
fche letteren onderwees, en vervolgens te Lef/den. De laat!le Hoo.
ge fchool mogt hem fiechts
flechts zeer korteu
korten tijd bezitten, daar hij aan dezelve den 19 van Wijnm. 1793 zijn ambt aanvaardde, en reeds den
27 van Grasm. des volgenden jaars overleed. Groot waren zijne verdiensten omtrent de Oosterfche,
OosterCche, Griekfche,
GriekCche, en Latijnfche letteren.
Getuigen hiervan zijn een aamal,
aantal, door hem uitgegevene, geleerde
fchriften, onder welke vooral verdienen genoemd te worden: zijn~
Overzettinge11 en uitgaven van Arabifche fchriften; Aanteekeningen
Aameekeningen
Overzettingen
op Gene[is en het lied van Hiskia; zijne Aanteekeningen op de ge.
fchriften van VAN LENNEP over de Etymologie en Analogie der Griek.
fche
felle taal; op de lI']inerva
Jl1jnervtZ van SANCHIUS enz. alle
nlle in het Latijn gefchreven.
fchrcven.

SCHEI.

S C HEI D 1 U S. (J. F.)
SCHEIDIUS, (Jt,N
(J !,N FILIP) een Geldcrsch Regtsgeleerde , die
van het eint1e der XVIIf tot in het begin der XIX eeuw zijn va.
betrekkingen tcn dienste l1ond,
1l:ond, was de oud(ierland in onderfcheidcne berrcl;kil1&':en
EVEPARDUS
SCHEIDlUS
fdFfle zoon van Ever
11e
ARDUS SCHEID
lUS en vrouwe ANNA MARL~ F
";IFl"ERS.
YERS. Hij werd den I4den van Wijllll1.
Wij11l1l. 1767 te Harderwijk geboren, al.
waar zijn vader destijds het l-Ioogleernarambt in de Godgeleerdheid
Oosterfche ralen,
talen, en naderhand. in die zelfde vakken, te Leijden
Leijr/en
en Oosterfehe
bekleedde; ontving in zijne geboorte-ftad,
geboorte-1l:ad, onder de leiding van den
DE R OOlJ, het onderwijs in de LatijnCche en Crie!,_
Griek.
verdienstelijken DE
felle
fche talen;
ralen; legde zieh
zich vervolgens op de voorbereidende wetcnièhap_
wetcnCchap_
:pen toe, en beoefende daama,
daam:t, gedurende 3 jaar, de Geneeskunde,
bcfl:emming gekozen had. Dan, toe.
welke hij tot het vak zijner beftcmming
teregtfl:clling van een' perfoon, tot de dood~
vallig, te Amflerdam de teregtftelling
11raf
flraf verwezen, bijwonende, trof hem het plegtftatige
plegt1l:lltige en edele van het
,'oorfle!ling, (*) toenmaals
regterlijk vak, bij de zoogenaamde kapitale ,'oorJie!li1Zg,
:plaats hebbende, dermate, dat hij van dnt
dat oogenblik af bei1oot, om
de Geneeskunde met de wetenlchap
wetenfchap des Regts, te verwisfelen, welke hij dan ook uiet
niet lang daarna, onder de leiding van de Hoogleeraren ROSKAM en de RHOER, destijds fieraden der Ce!derfehe
Ge!derfche HoofcllOOI, beoefende. Na eenigen tijd derzelver onderwijs geno.
ge fc!lOOI,
ten te hebben, begaf hij zich naar Lei/den,
Lef/den, waar in dien t\id
t~id de
wetenfehap
Romeinfche en l\'atuurregt,
wetenfchap des Regts, vooral van het Romeinfehe
zich hier, aan de
tot den hoogf1:en trap geklommen was; oefende zieh
Hooge fehool
fchool dier ftad,
1l:ad, 3 jaar in alle de vakken, tot gemelde wetenfclrap behoorende , en vertrok in '789 naar Harderwijk, alwaar
tenfc!rap
lJij
lchreef, ten titel voerende: MislIlisllij eene regtsgeleerde verhandeling fchreef,
cellanea jllris publici et pril/oN,
cellalzea
prÎl'ati, welke bij aan den tocnmaligen
toenmaligen fl:adhouder WILLEi\1 V
V opdroeg, en den 2511en
2sfien van Her1'stm.
Herfstm. daaraanvolgende openlijk verdedigde.
Thans tot doctor in de beide Regtcn. in zijne geboorteftad, belle.
vorderd zijnde, zette SCIIElDWS zich als Advokaat te Arnhem ne.
aldaar bijna een jam', de regrerlijke
regterlUke praktijk; wander, en beoefende aldml!'
Akadcmifche verhandeling verworven,
neer zijn roem, door zijne Akademi1'ehe
uit1l:ekende talenten en kunde, de Bezorgers der
gevoegd bij zijne uirfl:ekende
Hooge 1'cllool
fchool te Franeker,
FranekeI' , in 1790, deden beflllÎten,
befllliten, om hem, nog
flechts ~3 jaar oud, den openftaanden
openfl:aanden Icerftoel
leerfl:oel in het Romeinrche
Romeinfche
Hedenclaagfche regt op te dragen. Hij aanvaardde dezen zijnen
en I-Iedendaag1'che
wel_
post, op den 6den van Zomerm. 1791, met eene fierlijke en wel.
kU11St 1'au
vau
bewerkte Redevoering: de Eloqucntia fori, (Ol'er de kunst
117elzeggen
lFelzeggen ')JOOl'
voor de Balie), bij welker voordragt hij 11niet
iet alleen toOIl.
toon.
de meer dan gewone kundigheden, voor eenen jeugdigen redenaar,
te bezitten, maar ook reeds dadelijk de voordeelell ontwikkelde,
welke Vries!a72ds
Vries!ands jongcling1'chap,
jongclingfchap, der Regten toegewijd, onder zijeerfle deel de.
ne leiding, te wachten had; wijzende daartoe, in het eerfl:e
zer
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CO) Wie \'an dit plcg-tfbti"e,
plc;:tfbti"e, zoo als
ols hetzelve bij dergelijke
d~l'gclijke t e\'cg-tstel1ingen,
e\'cg-t,tellingen,
(*)
voormaal,
voormaals re .L'lmstcraam
.L'lmstcrdam pla:1ts LId, iets
iet:) l1:1l;CrS
lUH;crs weten wil
wil,~ lcze
!cze CASl'Al!.U: CCI\T~
(ellT ~
'!ELIN,
'lJ:;LIN, in zijnç bc1chrijviug
bc1Cluijving del' flatI ,diIJffcrdam
.dw[fcrdam !.:!,:. 'Jee!.
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zeI'
zer Redevoering, de voorname wetenrchappen
wetcnfchappen aan, met welke de
aanfl:aande
aanfiaande pleitbezorgcr, tcr balic vcrfchijncndc,
vcrïchijncllde, behoort te zijn toe.
gerust, en in het tweede uitweidende
uitweidcnde over den aard eener ware \Vel.
fprekel~dheid, "in
in de behandeling
be~1and;"ling der regtzakcn,
regtzaken, zoo hij monde,als
mOl1d~", als in
gefchrif(én,
hetgcen daarvan afwijkt,
gefchrif<t:n, in
lil onderCcheidi<lg
onder1chclGwg van al
allletgeen
afwlJkt, gege.
zocht, of daarmede onbefbanbaar
onbcfbal1baar is. Scm:lDlUs
Scm:IDlUs kweet zich met
waardigheid; terwijl hij, bo·
bo.
veel lofs van zijne hem opgedragene w3ardigheid;
vendien, zich alle gepaste gelegenheden ten mIrte
nutte maakte, om
0111 zijnen
ver:ijl{en, waartoe onder anderen eene
geest met nieuwe kundigheden te verrijken,
reisilrekte,
reisftrekte, welke hij in eene der zomer vakantien
vakalltien door een gedeelte van
Duitsclzland,
Duitsc1z!al1d, inzonderhcid
inzonderheid naar de univerfiteit
univerfiLcit van eüttingen,
Cüttingen, ondernam.
De omwenteling van 1795, bijzonder voor Yries/al1d,
f/riesland, van eenen
lOenen
lJadeeligen
lladeeligen nafleep zijnde, uithoofde van de willekeurigll:e
willekeurigi1e gevangen~
gevangen.
vervolgingen, en het in f13nd
f1:and brengen van reglememen ,~
nemingen en vervolbingen,
zoo met betrekking tot de Hooge fc!lOOI,
Cchool, aIs
DIs in de beheering der
ijull:itie
ufiitie , fiiet
met onzen SCHElDlUS geweldig tegen de borst, en het
kon niet anders, of dit alles moest bij hem, die door opvoeding, als
anderzins een tegenovergeileld
tegenovergei1eld gevoelen aanklecfde,
aankleefde, en daarbij een
voor11ander
voor[1:ander en vriend van orde was, eene gedurige botfing in zijn
dcrhalve, om zijn omflag
ontflag
onderwijs te weeg brengen. Hij verkoos derhalve,
clan zijne regts-theorie naar den
als Hoogleeraar te vragen, liever dan
hetzelve, en keerde tot
plooijen. Hij verkreeg ltetzelve,
geest dier tijden te ploo~ien.
Advobat voor het toenmalig Provinciaal
zijne vorige loopbaan, als Advokftat
Grasm. 1793
geregtshof van Ge!derlaJId,
Celderland, terug; trad den I111en
nen van Grasll1.
jongvrouwe URSUL,\
URSUL.\ l\T.1RTIIA
M:\lLTlIA V"~N
VAN BRM~l,
BRAAM, dochter
in het huwelijk met jongvronwe
Vice-admiraal
PlETSt{ VA"
VAN BRAMI;
BRAAM; zette zich nu
van den Vice.
admiraal JAcon PlETióR
weder te Arnhem
Amhcm neder, cn
en beoeCende
beoeL:nde nldaar,
aldaar, met veel lof en toetoe·
nemenden aanlVas
aanwas van zaken, de regtsgelecrdc
rcgtsgeleerd~ praktijk; terwijl hem
bef1:nur van het Rentambt van den Doore)jleert, door den
tevens het benum
toenmaligen eigenaar,
eibenaar, werd opgedragen. In de meeste zaken, als
voorrpraak der verdrukte 011fcbuld,
onfclll1ld, of wel voor cri111incele
de vOOl"fpraak
crimineele gevangevan_
genen, wier befchuldiging niet bewezen was, of die het zij ligtvaardig vervolgd, of door verleiding van anderen, van het pad der
deugd waren afgedwaald. als verdediger bij voorduring optredende,
SCHEIDIUS genoot een' algemeenen bijval en
konde het niet anders, of SCHEIDlUS
de toejuiching van het publiek, doch
docil hetgeen mcer
meer zegt,
zcgt, het
vertronwen van den regter ; van hier dat hem niet alleen, van heinde
vertrouwen
vcr, de meeste
!l1eeste regtsgedingel1
regtsgedingcl1 ter befchenning
befchermin['; opgedragen en met
en ver,
het aller gewenscht gèvolg door hem
hcm behandeld \\'eden, maar dat ook
toen ecn
een der raadheers plantren in den Hove
;10ve VDn
nu Ge;dcrland
Ge;derlund eçnigen
eenigen
tijd daarna open viel, de vervuliing daarvan,
daarvall, op eene dringende wijze door het toenmalig lklhll1r
Bclhll1r dier provincie hem werd aangeboden.
heusfclijk, als verkiezende liever bij
bU voortDan hij weigerde zulks ltellsfelUk,
during meer ten algel11ccnen
algemccneu m1tte,
mme, en in eellen
eenen onbeperkten kring
werkzaam te zijn. Nil.!t
Niet lang duurde het ec!Her,
echter, of Ai\DRli\GA
ANDRING,\ DE
DE
KE:Y1PENAAlt, eeu
ecu Vriesch
VriesclJ ede~mall?
ecle:lllall. en toenmaals
toenmHuls Prefekt van
vall het
KE::'tlPf.l\MR)
de-
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departement vun
departemcnt
vnn den BOVC1Z-.(fsfel,
Boven-flsfel, meer
mecr met het pluatfelijke,
plnatfelUkc, en de
belangen zijner provincie, dan die van Gelderland bekend, zocht
een man, met wien hij over alles, wat de belangen van deze laatst
gemelde provincie betrof, kon te rade gaan. Zijne keuze viel op
SCHEIDIUS , wiens kunde hij reeds voorheen in Friesland had leeren
kennen; en nu moest hij zich de voordragt tot Secretaris Generaal
laten welgevallen, waartoe hij dan ook kort daarna werd aangefield. Door deze nieuwe betrekking, met werkzaamheden van
eenen anderen aard overladen, deed hij weinig meel'
meel" aan de beoefening dtr regtsgeleerde praktijk, 'vooral
vooral daar de in 1811 ingevoerde
Franfche Wetgeving hem minder genoeglijk, met onze vaderland.
fche zeden niet firookende
fl:rookende voorkwam. Hij kweet zich derhalve
met den meest
ijver in de waarneming van zijnen nieuwen post,
omflagtige, des tijds daaraan
niettegenfiaande al het moeijelijke en oml1agtige,
verbonden, tot op de verandering van zaken in 1813, wanneer de
post van Secretaris Generaal, onder de benaming van Griffier der
Staten, op derzelver voordragt, door den Souvereinen Vorst aan hem
werd opgedragen. Hij bekleedde dien tot zijnen dood, en gaf bij
ver[chillende
bij
verCchilIende gelegenheden, de ondubbelzinnigfie
ondubbelzinnigfte bewijzen, dat hij
voor denzelven volkomen berekend was.
Onderms[chen bleef hem, zelfs onder de bellommeringen
Ondermsfchen
beflommeringen van zijnen post, fieeds eene warme belangfielling
belangfl:elling bij voor alles, wat tot de
Regtsgeleerdheid eenige betrekking had, zoodat hij, hoe zeer ambo
tenaaar zijnde, in merkwaardige delicten, zich altijd een getrouw
tellaaar
verdediger cier
der onfchuld betoonde, wanneer hij daartoe geroepen werd,
en de zaak daarvoor vatbaar was, waarvan wij ver[cheidene
verfcheidene voorbeelden zouden kunnen
knnnen aanwijzen, moesten wij ons niet bekorten. Lid
van het Provinciaal Utrechts genootrchap
genootCchap van Kunsten en WetenfchapWetenfchap-o
pen zijnde, toonde hij ook, dat hi!
biJ de overige weten[chappen
wetenfchappen in zijne fnipper-uren niet verzuimde, maar op het voet[poor
voetfpoor van een'
NooRDKERK,
NOORDKERK , CRAS, KEMPER en andere beroemde Regtsgeleerden, de
dorre weten[chap
wetenfchap des Regts, met hare zusteren, de Wijsbegeerte, Nederduitfche Taal en fraaij e Letteren; vereenigend e: C)
derduit[che
(~) onttrok hij zich,
nimmer, wanneer zich gepaste gelegenheden opdeden. om, ook buiten
het regterlijk vak, nuttig te kunnen zijn; zoo als verfcheidene rede..
voeringen, te Arnhem in het Namurlmndig
Natuurkundig Genootfchap prodesfe cont/mur
conamur
uitge[proken,
uitgefproken, daarvan de bewijzen opleveren. Zoo rolden zijne dagen
laatfl:e
zachtkens heen, tot dat zijne gezondheid, inzonderheid in de laatfie
jaren, door gedurige aanvallen van jicht, dermate gefchokt werd,dat
werd, dat
hij op den 17den
I7den van Louwm.
Lonwm. 1821, in den ouderdom van 53 jaar,
ontfliep; nalatende eene bedroefde weduwe en !l2 kinderen, waarontlliep;
van de zoon de praktijk als Advokaat, bij de Regtbank van eer1l:ell aanleg te Arnhem, uitoefent. SCHEIDlUS bezat, bij zijne
uitgebreide Regtskunde , eene 1l:erke zucht voor alles, wat billijk
\vns,
\VUS,
(*) Men zie ,~ maos
IO. 14, 24 en 23.
macs aangehaalde Redevoerins:
RedevoerinG',, blad •• 1°,
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was,
een
fijn
oordeel,
een
helder
vernllfc,
en
een
zeer
flerk
wns,
ecn
vernufc,
fierk ge.
heugen; en was bij dit alles
aUes ecn edel en belangeloos menfchenvrielld.
menfehenvrielld.
Zijn fiolTelijk
1l:oifeLijk deel ligt in de St. Eu[ebiusElI[ebius- of groote kerk te drtlArtlhem om eenmaal
hem,
eenmmll uit zijne rustplaats heerlijker te verrijzen.
SèHEIDKUNDE
SCHEIDKUNDE is dat gedeelte der natuurkundige wetenfchapwctenCchappen, hetwelk den am'd
u8ïd en de eigenfchappcn
eigenrchappcn der befl:anddeelell
befl:anddeelen van
de Iigchamen,
ligchamen, door fcheiding en zumenvoeging,
zamenvoeging, onderzoekt en verweten[chap is dus van eellen
eenen grooren
grooten omvang en van
klaart. Deze wetenfchap
het uitgcbreidfte
bet
uitgcbreidf1:e nut, zoowel in het dagelijkfche leven, als in de meeste kunsten, vermits men, bij het verwerken van onderfcheidene
onderrcheidene ligIigchamen, zich nooit van eenen goeden ui
uitl1ag
til ag kan verzeker<i
verzekerrl houden, wanneer men derzelver
dtnelver bcitanddeelen,
bel1anddeelen, en de werking, wel ..
ke zij op elkander oefenen, niet kent.
De oorfprong
oor[prong der Scheidkunde wordt door velen tot de oudfi(~
oudfh~
tijden terug gebragt , en aan de Egyptenaren toegefchreven;
toegeCchreven; doch
lèhijnen meer op werktuigelijke oefening, dal!
dar!
hunne werkzaamheden fchijncn
ge1l:eund, en zich enkel tot de zuivering van metalen
op wetenfchap gefteund,
EMPEDOKLES en andebepaald te hebben. Bij de Grieken legden zich EMPEDOKLE.S
ren op dezelve toe, doch met geen aanmerkelijk
amnnerkeJijk voordeel voor de
wetenfchap. De drabieren
Arabieren beoefcnden
beoefenclèl1 haar vlijtig in de middeleeumiddelee.twen; pasten haar op dc
de Gcneeskunde
Geneeskunde toe,
toC, en lccrden
leerden brandewijn
verfpilden tijd en moeite, om
fioken en ruiker bereiden; doch verfpilden
door de Scbeidkunde
Scheidkunde den dus gcnoemden
genoemden Ileen
fieen der wijzen te vinden,
waardoor zij waanden alle metalen in goud te kunnen veranderen.
Deze
tc maken, verqJrcide
verfi)reide zich, kort na het eindigen
Dcze zucht, om goud te
der kruistogten, ook onder de E/!ropeiJrs
E/!/'opcërs , zoodanig, dat er bijna geell
geel1
volk was, waar zich deze razernij niet vertoonde. Dit alles, gaf
echeer tot nieuwe Scheidkundige waarnemingen en ontdekkingen aanechter
leiding; maar was tevens oorzaak, dat zich de wetenrchap
wetenfchap in eceenen doolhof van dwaasheden verwarde. Eerst fedcre
federt de 13de eeuw
algemecn bekend, en maakte federt
federe
werd de Scheidkunde in Europa algemeen
fnelle vorderingen, tot dat zij eindelijk, in het laatst der vorige eeuw.
eel1w.
eene geheel andere gedaante
gedaatJte verkreeg door de gedane ontdekkingen.
ontdekkingen,
zoowel van PRIESTLEY en anderen, al
alss voornamelijk van den FranFran~
LAVOISIER, dic
die de vorige 1l:e![c!s,
fchen geleerden LAVOlSIER,
fielfels, inzonderheid het
aangenomcne van STAHL,
STAlIL , verwierp, en het zUne
zijne met de
toen aangenomene
overtuigcndf1:e
overtuigendae proeven zoodnnig
zoodani,; gcfranfd
i:ciraafd heeft,
heert, dat de voornaamfie
voornaam1l:e
Scheidkundigen hetzelve)
Scheidkl1ndigen
hetzelve, na ecn
eCil voorafgcgaan
voorafgegaan fchcrp
fcherp onderzoek.
onderzoek,
aangenomen hebben. Dit Helfe!
nelf"l noemt men Antiphloi~istifche
/lntiphlo/,,z'stijèhe Scheid.
kunde, in tegelloverflelling
tegenoverHelling van dat van S'L\IIf,
STAlIf.,, die, om de verbran.
óing
ciing te vcrldare:J,
verklare:l, eene brandbare grondflof
gront!flol onderflelt,
onderf1:elt, door hem
PIllogista;; genoemd;
Phlogisto:1
;~1Joe!11d; doch
doc:1 weil;
welk gevoelen door LAVOISlER,
LAVOlS!Ef[, die de
ware oorzank
oo;za~l~ der
dcr vcrbranding
verbramiilJ,; ontdeh
ol1ldekt heert,
hceft, verworpen is gcge\VOrdCll.
\\101'(1C11.

V:llJ het oog,enblik,
Van
oogenblik, dat

LAV01S!Er,
LAVOlSI.:':Iè

zijn fl21[~1
nel fel anll
aan het Echt
rcllt bragt,

UllZC dagen, is de Schcidl;u::de
Schcid!;u::de ,nct
r~sre fciJreclen
ièhredclJ vooruitgetot op O1l2~
met raslc

gaan;
gann;
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gaan; en hoeI'eer
hoeleer de ontdekkingen en pl'Oefilemingell
pl'oefiJemingell van zoo vele beo
roemde mannen, als de laatst verloop ene jaren hebben opgeleverd,
opgeleverd; vele
veranderingen en wijzigingen aan dit fielfel
fl:elfel hebben gegeven, is en blijft
fl:eeds de grondÛag,
grondOag, waarop alle nieuwere fiel[els
fl:elfels gebouwd
hetzelve fieeds
worden. Hebben de menigvtûdige
menigvuldige belangrijke ontdekkingen; de daar..
cn op proefnemingen gegronde theorifieUing vall meer zuivere en
en; heeft
beeft inzonderheid de toepasfillg van de Meetkunde op de Scheidwetenfchap tot
tOt die h'Üogte
hoogte opgevoerd. wMrop
wnnrop zij thans
kunde , deze weten[chap
1l:aat.,
zij gaven even zeer aanleiding, dat een CHAPTAL, HERMB ..
1l:aat~ STäDT,
sTänT, DAVY en meer anderen de gronden dezer edele wetellrchap
wetenrchap
op een aantal bedrijven der menfchelijke zamenleving
zamellleving toepasten, en
daardoor verbeterden en uitbreidden. Wanneer er eenmaal onder de
menigte betere begrippen van de Scheid kunde zullen gevonden worwor.
den, waartoe de maatfchappij. tot Nut van het Algemeen, hare poginfl:elde, dan zal men van de toepasfing der
gen reeds in het werk fielde,
Scheidkunde in het dagelijkfche leven meer nm
nut kunnen verwachten;
ScheidkuIlde
vooral, wanneer hare beoefenaren befiendig
bef1:endig dat voetfpoor
voet[poor bewandelen, dat federt
federe LAVOlSlER
L.WOISIER voor het beste gehouden is. en zich niet
met bloote ·theorie
,theorie vergenoegen, maar ~tlles zoo veel mogelijk proefondervindelijk bevestigen.
SCHELDE. (DE) Eene rivier in de Nederlanden, die in het
Franfche departement AiStJe
Aimt! op den berg St. 1I1artin,
lIfartin, uit een klein
Beau1"evoir, ontfpringt;
oRtfpringt; Noordwaarts door het Kameer, bij het vlek Beaurevoir,
merifkfclw eu
en Henegouwen
Hemgoltwen 1l:roomt;
firoomt; bij Condé de Haine,
Ha/ne, en kort
merifkfde
daarna de bevaarbare Scarpe ontvangt. Bij Doornik treedt de Schelde
in Qns
'Ons koningrijk ; loopt voorbij die fiad, vervolgens door Oudenaar_
Lifs, de Dender en
de, Gmt. Dendermo11de en Antwerpen. De LiJs,
de Rupel
Hupel ontlasten zich inmiddels in deze rivier, die zich niet ver
van Lilto en Liefkenshoek
Liefkensnoek in twee armen verdeelt, waarvan de eene
Zeeland van Plaandel'en fcheidr,
fcheidt, en de Hont of WesterSchelde gePlisfingen in de Noordzee; terwijl
noemd wordt. Deze valt bij Plisfingm
de andere, onder den naam van Oos/er·Schelde bekend. langs Bergen
op Zoom, zich in de Zecuufche
Zeet/wfche fl:roomen
ftroomen uitfl:orr.
uitfl:ort. De WesL~rfchelde
was in deu beginne fIechts
ilechts eene gracht~ door· keizer OTTO lIL om·fireeks 980 gegraven, en Hotfimd (Dtto's water) geheeten, waarvan
flont gemaakt heeft; dan eene geweldige overmen bij verkorting Nont
1l:rooming fcheurde dit kanaal open, en verwijdde het tot den breed1l:en
f1:en arm der rivier. De Schelde
Sc/wlde heeft. 4- mijlen ten Noorden van Ant'IiICI'pen, eene breedte van I [loo en eene diepte van ruim 40 voet.
'IiIerpen,
Sedert den Munfl:erfchen
Munf1:erfchen vrede werd zij door de toe n Vereenz'gde
Vel'eenigde
Ncderlatulen
Neáerlar,den genoten,
genOten, zoodat alle Zeefchepen eerst in Holland
moesten last breken, en vervolgens hunne 1wopgoederen in kleine
vaartuigen naar Antwerpen brengen; doch in Iï9:1 werd dezelve
door de Fran[chen
Franfchen geopend, en deze orde van zaken, die bij de oprigting van het konillgrijk
konÎllgrijk der Neder/arlden
Nederlallden m(!t
m:.!t geene billijkheid te
veranderen was, duurt daarom voort. Dit breed vaarwater draagt
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S C HEL E. (R. H.)

321

thans eene menigte fchepen van allerlei natien, en de handel he[c
omhoog.
het hoofd weder omhoog,
SCHELE. (RADBOUD Ilf<:.rr7l1AN)
lIE.n;\l/c") Deze edelman werd in 1622
uit een overoud, arlelijk,
arleIijk, Overijsfelsch
üverijsfelsc h gellacht geboren. Zijn vader ~
terwijl hij op de Hooge fc!1001
w Lei/do:
Leijde;; was, hem door
daor den dood
Cc!lOo1 t"
ontrukt zijnde, verliet bij die !lad
!lae! , met oogmerk, om onder vreem.
den, in vreemde gewesten, de onderlinge betrekkingen van het
menschdol11 gade te {laan;
menschdolll
!laan; zich aan eenen gemakkelijken omgang met
allerlei [oorten van menfchen te gewennen, en de buitenbmdfche
buitenhmdfche regeringen, wetten en gewoonten op te merken, ten einde naderhand
daarvan een nuttig gebruik te maken. Hij nam zijne reis door Frank.
riJk
rijk en Italië; hield zich eenen gernimen
geruimen tijd op aan het hof van den
Groot.hertog
Toskalle , en nam dienst onder de krijgsbenden van
Groot-hertog van Toskallf1,
dezen vorst, ten einde zich in den wapenhandel verder te oefenen.
en te beproeven, of er voor hem nog iets te leerell
leeren ware in de kunst,
om legerplaatCen
legerplaatfen wel te kiezen en te bevestigen,
bevcstigen, in het fchikken
van l1agorders
llagorders t of het belegeren van
V~l11 !leden.
fleden. Voorá!
Voorál legde hij zich
toe, om de toenmalige wijze van oorlogen met die
die- der ouden te
vergelijken; en deze neiging was het, waarin hij het meeste vermaak
[chiep,
fchiep, en waaraan men naderhand zijne geleerde flukken
f1:ukken over de
Romeinm verrchuldigd
verfchuldigd was.
legeringen en krijgsorde der Romeinelz
Na 4 jaar buiten 's lands vertoefd te hebben, keerde hij !Jaat
naar zijn
letteroetenillgel1
vaderland terug; gaf zich geheel aan zijne geliefde letteroeteningel1
federt de gehee~
en het voltrekken dier geleerdheid over, over welke feden
Ie wereld verbaasd flond.
f1:ond. AI wat Grieken en Romeinen ons uitmutl.
uitmtltl.
tendst , in zoo vele heerlijke boeken, nalieten, doorbladerde hij thaQ~
than~
niet ter loops, ma:tr
maar dQorkroop het; maakte zich alle de fchrifLell
fchrifccn
der ouden volkomen eigen, en voltooide door het lezen der oude
gefchiedfchrijvers, redenaars, dichters en wijsgeeren zijne
zjjne regeer- en
f1:aatkunde,
flaatkunde, waarbij de beste Christen-kerkvaders niet vergeten wer.
wel'.
den. Hij wilde zoowel in Goddelijke als menfchclijke wetenfchappen
wetenCchappen
uitmunten, en dit oogmerk bereikte hij; terwijl alles, wat hij op
het papier bragt t in vloeibaarheid van !lijl,
!lij I , rijkdom van gedachten,
en krach: en [choonheid van zeggen uit!lak. Zijne onvergelijkelijke
flukken over
[chriften over de krijgskunde der Romeinen, en andere !tukken
verfchillende takken van geleerdheid, door hem gedurende zijn fiil
verfchilIende
fii!
verblijf op zijn voorouderlijk landgoed !Pé/berg,
!17e/berg, bij Steillfil1"t
Steil1fil1"t ,ver·
vaardigd, getuigen van zijne uit!tekende
uit!lekende kundigheden in de geleerde
talen en de geleerde oudheid.
Intusfchen waren zijne braafheid, en uitmuncendc
uÏtmuncendc deugden,
deugdcn. zijn
doorzigt en kennis van zaken, en dus zijne gcfchiktheid voor een
b-ekwaam regenc,
bij uitClek hekwaam
regcllt, meer en meer bekend geworden, waarvan het gevolg was, dat die van Ol'erf/s(el
Ol'erijs(et zich van zijnen mond
en raad bedienden in de inwendige beroerten en onderlinge gefcbillen.
gefcbillen,
welke ,het
het landfchap eenige jaren achter
nchter een verdeelden,
verdeelden. en waarin
llij de partij dier l1aatsleden, welke zich voor
yoor (k vrUhdd
vtUhcid in de bres
ALGEMlmN WOORDENll.
WOORDENH. VI.
V
fiel~
n-el~

,

S C 11
HEL
E L E. (It.
CIt. H.)

322

Ilelden, e!l
en hare belagers tegengingen, manmoedig handhaafde. Na zich
allerlojfelijkst in het fiilIen
fiillen dezer onlusten gekweten te hebben,
ve.r[clleen
verCcltcen hij eerlang op een luisterrijker tooneel, waarop hij het ge.
ge·
meene vaderland door de aanmerkelijklte
aanmerkelijkll:e diensten voor alcijd aan
zich verbond. Na het overlijden, namelijk> van prins WILLEM 1I,
11,
werden uit aBe vrije gewesten afgevaardigden der hooge bondgenooten, ter
tcr vastUelling
vastaelling der regering van den fiaat, in 1651
] 65 I naar '0$ Hage
gewepen;
gerQepen; en tot deze greote vergadering werd SCHELE, van wege
de ridderfchap van Overifsfel onder de eerfien
eerfl:en afgezonden, om 's lands
welzijn voor te fiaan, hetgeen hij met de grootfie
groot1l:e wakkerheid vol.
voerde. Merkwaardig is het berigt, hetgeen de geleerde GRAEVIUS
bieromt,rent geeft, namelijk: dat hij dezen last niet om voordeel, maar
hieromt,rent
alleen uit zucht en liefde tot zijn vader/and,
vaderland, op zich nam; zijnde
dit blijle};aar,
bli/Maar, WiJl
wijt Mi tot goedm/ûing
goedm<tking van de kosten, die tot
trJt het opvan de waardigheid WUI dm
houden vtm
den perform,
perfool1, dien hij verbeeldde,
wel:den" nimmer iets van
vereischt wer.den"
vtln .den lande genoot. .Ja,
Ja, fchoon hij
'ó Hage" ,'an
~'an 's lands wege, met een aanmerkelijk
tenige jaren in '.
deel der regering bezwaard bleef, ging kif
kij 'Vall
V(IJZ deze gewoonte, om
fleeds wm het zifne
ziine te leven.,
leven, ,niet af. Bij dit waarlijk zeldzaam voorbeeldvan belangeloosheid voegde hij, bovendien, alle dievoortreffelijke deugden, welke eeu Waar
waar vader des vaderlands vollll:!ken.
volmaken. Zoo
wet als ,hij geene gebreken in zich zelven over het hoofd zag, zoo
verfchoonde hij ook niet, hetgeen anderen misdreven. Van den anverCchoonde
v3nallerleijen Raat
naat
deren kant vonden alle brave en eerlijke lieden, vanallerleijen
en rang, in hem eenen edelmoedigen, fchranderen en fiandvastigen
raadsman en be[chermer;
befchermer; en ,zoo algemeen was zijne verworvene
achting, dat hem het
achting.
bet Drostambt van !/sfelrnuiden
.Jfsfelrnuidm ~ eene der eerfie
eer1l:e
Balland, niettegenfiaande
niettegen1l:aande het groot
grooe getal der zulken,
waardigheden :van
van Salland,
die er ,zich door lage middelen van zc.::hten
zcdJten meester te maken, met
eenparige 1l:emmen
fiemmen werd opgedragen. Dan hij overleefde deze eer
niet
pas 2 maanden Drosfaard
nie< lang;
\.ang; want hij was ~s
Drosfuard geweest, toen eee11 brandende koorts,
kOOl'ts, den 16 'van Hooim. 1662, hem wegne felle Cll
rukte. Zijn over[chot werd te Borne, een ,klein
,kLein dor.p in Twente.
Twente,
plegtig ter aarde be1l:eld
befield , en de beroemd!1e·
beroemdfl:e. dichters van dien tijd betreurden, zoo in LatijnCcllC
Latijnfclte als Nederdl1itlche
Nederdllitlche lijkzangen, zijnen
zjjnen
vroegen dood; terwijl de Hoogleer2ar
Hoogleemar J. G. GRAEVlUS inzonderheid
het zijne toebrage,·
toebragt,· om zijne
nagedachtenis in eene plegtige lijkrede,
zijnenagedachtellÎs
iu 1662 te
Utrecltt gehouden, te vereeuwigen.
in
t.e Utrecht
Onder 's mans nagel at ene [chrireen,
bet licht
fChriften, na zijnen dood in het
Protreptkus de Pace ad
verCchenen (*), noemen wij vooreerst: de Protreptlcus
verfchenen
Christianos Principes (aanfporing tot vrede, gerige
Ch,.isti.anos
gerigt aan de Christen vorsten) welke .door
door hem, onder den
deu verfierden naam van PublilJS
Pub/ius Demophi-

"'lIZ

C·) Men
Mel1 vindt dezelve alle in het Latijn bijeen verzameld. onder den titel van
Polilieke ,(Jukken
PfJlit;efi,
IJukke .. van R. Il. S"ltELF.
SCHELF. e:1Z.
e71Z. in het 3de
3,.le deel
<lee! der ./IDaleela
Analecta Be/BelIfiea
fr;c" van den Hr. Btlil,MAN.
BtrlU,IAN.
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phltu;,
p,~î!m, in 1646 werd tlitgegeven,
nitgegeven, en de zuivcrlle
zuiverlle beweeggronden tot
wt
den vrcde
vrede bevatted-e.
bevattede. VoortS zijn vertoog over de Oorzaken Vtm
van dm
eerpen
eerflen E1'lgelfohen
Enge!fchen Oorlog, waarin zijne liefde tot
toc zijn vaderland ten
1l:erklle doorllraalt , en een nuauwket:rig
nnallwkel:rig verOag
vcraag van dien oorlog,
den ftàat
fraat op de onregtvaarciigae
onregtvaaràiglle en b[tldadigae
baldadig!le wijze door Engl'land
Engeland
Vcrders vloeide almede uit de pen van
aangedaan, gevonden wordt. Verders
!luk, getiteld: Libertas pZlbiica
pubtica
SCHELE een niet minder gewigtig auk,
(Algemeene vrijheid), hetgeen meermaa:l
meermaal in het Nederduitsch -overDvergezet en herdrukt is,
is ~ en waarin hij
bij de vrijheid, met eene mannelijke
welfprekendheid,
wclfprekendbeid, op het aanlokkendst afmaalt en verdedigt tegen hare
heimelijke en openbare benijders en vijanden; terwijl
terwijl hij, aan den
anderen kant,
hnt, door bevalligheid vall voordragt
vool:dragt,, zijne medeburgers
opwekt, om dit onwaardeerbaar pand hoog
boog te 'fchatten en in alle
ulle
kloekmoedig te verdedigen. Eindelijk verfcheén
verCcheen eene door
gevallen tdoekmoedig
.Turo imperii (over het regt van
ge[chrevene verhandeling: de .Juro
hem gefchrevene
Oppermagt), welke inzonderheid gerigt was tegen een gefchrift van
C. SALMASIUS,
SALl\lASIUS, toenmaals buitengewoon Hoogleeraar aan de Hooge
:mn den Engeifchen
EngelCcllen kofchool te Lei/den, waarin deze den moord, aan
ning KAREL I gepleegd,
gepleegd ~ poogde te verdedigen tegen de
de parlenren'tsparlenrentsof gemeenebestge:ünden,
gemeenebestgezinden, door alle burgerlijke vrijheid
vrjjheid den bodem
in te tlaan,
vestigen.
!laan, en de willekeurige regering op den troon te vestIgen.
Onze SCHELE, doordrongen van vrijheidlievende gevoelens, en in ech.
echte 1l:aatkunde verre boven SALMASlUS verheven, kon zijne fiavernij
l1avernij
predikende taal nict
niet verkroppen, en fchrecf
fchreef dus genoemde verhande.
ling, welke echter niet dan na zijnen dood door HOOGERS in 1671
werd uitgegeven, en waarin hij zich in het begin dus uitdrnkt:
uitdrukt: "On.
"On" langs verfcheen
verCcheen in ons
011S Nederland
Nederlal1d een boek,
bock, dat, hoe
boe verfoeijelijk en
cn
" vloekwaardig, den fchoonfchijnenden
fchoonfchijnendcn titel voert
voere van Koningli/ke
[{ol1ing!iJke l/erl'er" dediging,
dedigil1g, daar het de afschuwelijkHe
afschuwelijkHc en goddelooste bedrijven der
dienst" koningen Ceen gevoelen, waarvan zelfs de woeste, en tot dienst·
" baarheid geboren en gewende volken cenen
eenen afschrik moeten heh.
heheen koninglijk
Willekeur
koninp;lijk regt befchouwende
beCchouwcnde , alles aan de WIllekeur
" ben) als eell
" van dien alleenheerfcher onderwerpt; even
ev~n als of het verdedigen
he[l:ond in bet
het vertreden
geheiligde hoog:,eid
hoog:leid der koningen beftond
" van de gebeiligde
Het was des
dL1s niet te verver.
" der regt
regteIl
en van het geheele menschdolll." liet
Holland,, bij openbaar bel1tlÏt
beOuit van !)6
!!6
wonderen, dat de ftaten van Holtand
SAf,;\lilSIVS deden verbie.
van Slagtm. 1694, dit verachtelijk 1l:uk
1l:nk van SAr.;\lASIL1S
den. De fchriüen
fchrifcen van SCHELE.
SCHELE verdienen door een ieder, die
llaatsregc verlangt, inzonderheid
eenige ware knndigheden
kundighedell van het
hee flaatsregr
ollze vaderlandfche jengd,
jeugd, gelezen en beoel"end
beoefend te worden. en
cn
door onze
wenfchen, dat het onder ons nimmer aan [oortgelijke
roortgelijke voorhet is te wen[chen,
Handers
flanders onzer geheiligde rcgten
regt en moge ontbreken, als deze groote CIl
en
edele fbatsman
llaatsman was.
SCHELPDIEREN, CONCHYLIEN (ColJc!uforae),
(COllchlfcerae), Zî.jn
zijn diereil
dieren
SCJIELPDrEREN,
klasfe uitmaken, en van de 1I1o!!lIsca
1J1o/lllsca 011Ollwelke eene afzonderlijke klas[e
hunne orguniCatie.
ol'gunifatie. Zij hebderfcheiden zijn door bijzonderheden in hUllne
beu
V 2
bell
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ben in he~ algemeen eene fchaal of fchelp, een week, flijmachtig
ligchaam, geen hoofd, geene oogen. en de bek verborgen, altljd
van haFde deelen beroofd. lIun ligchaam
Iigchaam is geheel en al omwikmantel, die uit twee groote kwabben bekeld door eenen bl'eeden m!lntel,
fiaar, welke vrij of van voren. vereenigd zijn. Hunne voelhoorns
fiaat,
zijn doorgaans groot, dubbeId , uitwendig en tusfchen het ligchaam
en den mantel geplaatst, en aan weerszijde een of twee. Ook bezitten deze dieren een volledige bloeds-omloop; een klein hart, veel
1J1ollusca, en tegen den rug
dut der 1I1ollusco,
moeijelijker te olltdekken, dan dat
geplaatst; alsmede slagaderlijke en aderlijke vaten. Hunne lever is
groot, en omvat de maag en een groot gedeelte van het darmkanaal.
Zij fchijnen tweeslachtig te zijn. Alle de zoogcnaamde
zoogenaamde Conchijèrae
Conclziferoe
hebben eelle
celle tweekleppige fchelp, waarvan de twee deelen
deelel1 met elkander door een fcharniergewricht
fdJarniergewricht en een en lederáchtigen
lcderàchtigen band vereenigd
zijn. Men verdeelt deze dieren in twee rangen, die te zamen
zameu zestien
famiIien
familien bevatten.
SCHERIFF, (eàel,
(eJeJ, heilig), beteekenc
beteekellc bij de~ Turken eenen man
van hooge waardigheid, en is inzonderheid de titel der nakomelingen
MAHOl\1ETH, uit zijne dochter Fatillt/rt
Fotima en haren· echtgenoot ALl
van MAHOMETH,
gefpreten, die ook Emirs genoemd worden. Er is ook eene gouden
mul1t, welke denzelfden naam draagt.
Turkfche munt,
SCHEURBUIK. (Scorbutum)
(Scorbtttum) Eene ziekte, welke in koude,
Noordelijke landfrreken, Înzonderheid
înzonderheid langs de zeekusten, en voor·
voornamelijk in eené vochtige koude lucht, het meeste gevonden wordt;
en van hier. dat zij aan de Hollandfche kusten, en de landen naar
de Noordpool, b. v. in Groenlonà,
GrvenlanJ, te huis behoort.
behoort, en ook voorheen op de fchepen plaats had.
hud. De toevallen
toevnllen dezer ziekte zijn
verfchilIend,
verfchillelld, llllar
naar gelang zij eenen geringeren of hoogeren graad becene gemelige, [omreikt. Het begin dcrzelve vertoont zich door eene
fomgemoedsfrcmming, en door een gevoel van loom.
bere en neerflagtige gemoedsfremming,
loom_
laatfte vall
van langzamerhand zoo zeer toeneemt.
zij' in
heid, welke laatfre
toelleemt • dat ziJ
groote zwakheid cu
cn matheid verandert. waardoor de ademhaling bij
elke beweging moeijelijker
mocijelijker wordt. Ontwikkelt zich de ziekte verder, dan wordt het candv!eesch donker blaauw, zelfs zwartachtig,
en zwelt op; bij de minfre belediging geraakt het aan het bloeden;
de adem wordt frinkend; de tanden worden bros, en vallen eindelijk
-er komen paaruit. Hierbij wordt de kleur van het aangezigt bleek; ·er
fche
fehe vlekken op de huid, inzonderheid aan armen en beenen, die
~eheele ligchaam
Iigchaam verfpreiden. De overizich echter ook over het geheele
verrj~tingen van het werkmigelijk
werktuigclijk genel
getl:el gaan nu nog wel een
ge verrigtingen
tijd lang ongehÏ11derd voort; doch de pis is zeer donker, en gaat
bederf over. De voortdurende g0moedsfl:emll'lil1:;
g"moedsfl:eml1'lil1g' en zwakfpoetlig tot bederî
heid van den lijder verhinderen bij hem bUn:!
bUna alle beweginf;en,
beweging-en, hoe
heilzaam zij ook zijn mogen, en hoe zeer llij
hij daartoe
daurtoe wordt aangegrand, dan nemen alle
allc
moedigd. Klimt de ziekte tot een en hoogeren graad,
we; en nu wordt bU helll
hem alle bewzgillg
bewzging bijde genoemde .toevallen
toevallen toe;
na
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olllnogelUk; want bij de minl1e
minlte poging daartoe overvalt hem eece.
na onmogelijk;
lle hevige lwrtadclllighcid,
Iwrtadcmighcid, die tcc
tee Hikken:Hikkcll:'> toe dreigt over te gaan.
ne
De zwakheid gaat ligcelijk
Iigtelijk in Onma!it
onma:;t over, en de trnnke
kranke gevoelt
financlijkc
gCi\'~~rw()[dingen door alle
alk zijne leden, welke tot
tot in
jn het gefinanelijkc gCi\'~~rw()[dingcn
tr.rwijl het tandvh:escl1,
beente doordrinzcn; tr:rwljl
t:\lldvh:escl1, naar koudvuur
lwudVllllr gelij.
kende, vlekken verkrijgT,
verkrijgt, en die, wdke zich in de huid bevinden,
die ligtdijk bloeden. Deze geneigdheid
gcneigdheid van
tot gezwellen ovcrgam, dicligteiijk
het bloed, om zich door de vaten uit te Horten, neemt zoo aanmer.
kelijk toe, dat, bij eene 110g
!Jog hoogere kIi'~1millg
kli'l1l11Ülg der ziekte, bloed.
vloeijingen omflaan,
omltaan, die moeijeI{k
moeijéi,ik te weren zijn, en de zwakheid
van den lijder tot het hoogfte
hooglte voeren.
voc;ren. Dikwijls volgt op zulk eene
eenc
1l:erke bloedvloeijing den dood. De brand verijm:idt
verfpreidt zich verder, en
fierkc
tast geheele leden aan, die zwart worden. Ten laatfl:e
laatlle volgt eene
gehecle Iigchaam, met eene
eelle volkomene
opzwelling. van het geheele
algemeene opzvvelling
volkoll1ene
deden,, en de dooé!
dOOé! maakt een einde aan
verlamming van alle dcs·zelfs
deszelfs deelen
dit treurig tooncel.
tooneel.
Men ziet uit dit alles, dat tot het omfhan dezer ziekte, invloeden op het ligchaam
ligchaara moeten plaats hebben, welke de werk.
tuigen, tot onderbonding
onderbouding van het leven celtemd,
c.efiemd, verzwakken,.
en eindelijk
eindel~jk van alle kracht berooven: van hier, niet alleen het geafmattin;;', maar van wezenlijke veri13pping
verfhpping,.~
voel van loomheid en afmatti!1g:,
verlamming van alle fpicrvezelen,
tot de
en verblTIming
fpiervezelen, welke eindelijk ook tOt
aderen en alle vare:}
vaten overgaat. Daar echter van de krachttbdige
krachtdadige wel'.
wer.
king der leve:lswerkmigen
ge[J:eldhcid van
levenswerkmigen ook de gezonde gefleldheid
vail de f:1p_
filrpen van het ligchaam
~fll:mgt, zoo vermindert ook deze te gelijk
ligchamn afhangt,
fpiervezeicn en andere vaste deelen.
deelen, en
cn er
met de verzwakking der fpiervezclen
ontHaat dan een bederf van het bloed en van de overige vloeiHotTen
van het ligchaam,
Iigchaam, welke zich door te groote waterachtigheid, door nei_
ging, om zich door de nderwkken
adertakken uit te [torten, en door
daor eenen fpoedi"
fpoedi'
gen' overgang tot rotting openbaart. De invloeden, welke zoo na_
na.
deelig op het leven werl,en,
werken, zijn zoodanige , die te zamell
zamen in het
lcvensprikkeling
levend ligchaam een gebrek aan de zoo weldadige levensprikkeling
in den omloop van het bloed te weeg hrengen,
brengen, en daarentegen hel:
he;;
oplosfelld
!ymphadisch (waterachtig) ftelfel,
itelfel, de over.
oplosfend begillfel,
beginfel, in het lymphadisch
hand hebbende, begllllitigen.
beguni1:igeE. Vochtigheid en konde
koude zijn voor alle'
bewerktuigde, en dus ook voor dierlijke
dÎ(:rlijke wezens fchadeHjk;
fchadclijk; en van
hier, dat, zoo als wU
wij boven nal1111erkten,
aanmerkten, deze ziekte het meest in
die landen en planefen
plantren ontfhwt,
omftaat, waar nat, koude en
cn het genot van
f1echt
flecht bedorven voedfcl
voedfcI dikwijls met elkander gepaard gaan. Deze waar.
neming, doch ilO;; meer
llleer het inwendig illfrÏI;kt
;nfrÏI;kt der Natnm,
Natuur, heeft dan ook
de melllèhen
Illelllèhen de middelen tegen deze zick~e aan de hand gegeven;
en het is opmerkel~jk,
opmerkelijk, dat in Lnden,
Lilden, wa~r de luchtgeil:eldheid
luchtgeileldbeid in.
zonderheid
zOilderheid b~r
lia~r zoo zeer begl111lligc.
begunitigr" zoo als in de kond11e
koudl1e kustian.
kllstlan.
den van her
heL Noorden,
]\Joordea, voornamelIjk
voomamellJI, in Groen/mld,
Groenland, ook tevens een
onfeilbaar middel teGen
hee lepelblad «whlc(li'iä:
(.·ochie,1l'i<1 I,jlà;;/l(,jicii;:ttegen dezdve, !Jee
:is)
li,) in ovcrvlüd
ovcrV!ûd groeie.
groeit. De Natuur zelve
zelve vordert,
vurdert, in
tn dt:ze
deze ziekte,
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dit ell foortgelijke middelen, vooral zuurachtige el1 fcherpe-, die de
JiJijsvertering bevorderen, en over het Blgemeen
Bigemeen het reproductief
flelfèl
Helfèl opwekken. Citroenzuur, azijn, kors, mostaard, ramenas,
enz. zijn voor den lijder bijzonder aangenaam, en de beste geneesmiddelen. Op de fchepen is de hoogst mogelijke zindelijkheid vol.
l1rekt noodzakelijk: men lUoet ze dikwijls en van
vau alle kamen luchten,
inwendig fcl100n
fc!10011 houden, en, waar het l1ecllts
llechts gefchieden kun, affpoe.
len; terwijl zich de manfchap in ledige men
uren beweging moet ver_
lcn;
ophonden. BU den fcheepsvoorraad
lchaffen, en zich op het verdek ophanden.
behoort meer keuze, en de meest mogelijke zuiverheid in acht
aeht genom.ell.
en vooral voor eene aanzienlijke hoeveelheid van zuurkool gezorgd
eenvoudigHe
te worden, welke ter verhoeding van de Scheurbuik het eenvoudigfle
en goedkoopf1:e middel uitmaakt.
SCHIBBOLETII. Een woord, of eene uitdrukking. waardoor
meu zich verraadt, dat men niet tot eene zekere partij
p2rtij behoort. Het
was, namelijk, dit woord, hetgeen de lifpelende Ephraëmiten , volgens het b~ibclsch
b~ibelsch verhaal in het boek
bock der Rigteren, hoofdfiuk XII
xn ~
v. 6. , op de aanvraag cl er Gileaditen, Hiet anders dan als Sibboletk.
konden nitfpreken, waardoor zij zie
zic h zelven
zelvcn verraadden. en,
cn, ingehicrvaiJ, door de laatf1:en aan de Jordaan geflagell werden,
volge hiervaü,
en 42,000 man daarbij van hun
bun het leven lieten.
SC HlEDAM. Eene
Ecne flad
Had van het koninijrijk
kOllin~rijk der Nederlanden il1
de provincie Ilolland,
Ilolland. Zuidelijk gedeelte, aan de &hie, en aan de
111t/aS,
ecn uur ten Zuidwesten van Rotterdam, 111et eene bevolking
111t/as, een
van ruim 10,000 inwoners. Olllltijds
Omltijds waren ald:'!r,r
ald:K,r de I-IaringvisfcheI-IaringvÎ3fche.
cn het brcljen van netten voor dçzelve,
dçzclve, de voorname middelen
rij, en
'van bellaan;
beltaun; Iladerband hebben fcheepsbouw, koopvaardijvaan, ree.
'V:1n
denjen , de vaart naar Groenland en Zalmvisfcherij er ook gebloeid;
denjen,
doch deze takken van nijverheid zijn geheel vervangen door de
];orclJwijnbrallderijcn
korclJwijnbranderijcn , en den mee die fabrijken verbonden handel in
neellkolcll.
grum:l1 en neen
kolen. Het getal der branderijen, hetwelk in de Ifde
eeuw Occlns 12 was, was in 1775 tot
tüt 120, en in 1798 tot 1l,17
geklommen:
geklommcn: het getal
gctul der werkende branderijen is thans weder vermeerderd tot 167. Sedert 18 I 7 blijven de fabrijken fieeds kwijnende,
waartoe de oprigting van Branderijen in andere landen; de belem.
belem'5 lands ondervindt,
mering, welke de invoer van Jenever buiten
buiten's
el~
Cl~ eene
CClJe veranderde wij7.e van flooken,
Hooken, ten
[en gevolge der met dat
jaar, ingevoC'rde belasting op het gedisteleerd, veel bijdragen. Van het
draf del' genookte granen. of fpoeling, werden in vroeger tijden tus.
tnsfchcn de 20 en 3°,000
30,000 varkens gevaert: thans wordt het gebruikt
fèhen
tot voeding van eenige duizend fluks hoornVêe in den omtrek van
vall
2 á" uren rondom S,:hiedam.
Schiedam. Mell
Men vindt er llOg
nog 56 Mourerijen,
Mouterijen,
19 willlLkoren- en mOlltmolens,
montmolens, I Joodwitmolen,
Jooclwitmolen, I brouwerij, I
ll~ijnmakerij
s~ijnmakerij , en
eu 2 hómzaagmo1ens.
hóHtzaagmolens.
De Had is luchtig, wel bebouwd, en met grachten en wateren tot
g\:rint;llc lJtJun~n doorfiJeden.
door!iJeden. Door den gel1adigcn
gel1adigen rook der
in .!(!
de gerint;llc
neen·
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ileenkolen
n~ellkolel'l hebben de gebouwen een eenigzills fomber aanzien. De
buiten- en binnenhavens zijn ruilll:
buiten.
ruiiU: tb la:ltft.:!
la:1tfl:.:! word, d00r
do'}r 2 kapitale
kaphnle
ll11izen van de iJ/aas a(i!;cfluten.
aanVOl!r nHl
a(i!;cOotcn. Een aanvo\!r
\"tl\l ~ 3,000 lasten gr;!.
lluizen
nen, van l:0,000 h()~d
Ul dl!
v~rzcl1dill,; van 40,000 fta:,·
ho~d kukn,
kokl1, Cl
d\! v::rZCl1riill.;
fia:,·
verkvelldizen de binn~llken jenever verkvelldizcn
binn~n- en bllirenlandlèhe
buirc!llandCche fcheepvaart.
fchcepvaart.
De flad
fiad heeft
beeft 4 l)(lOnen,
lHJOrten, eene Ilervormde,
Hervormd::, Wal[che,
Walfche, Lutherfche en
nvee Roomsch 1(:;t:lO
tweeK:.t:1O lijke kerken; vourts
voom ecn gGed itadhuis,
iladhuis, eene
ecn"!!
fraaije koopmansbeurs, eene
teekenrclIool ~
e\!ne Larijn[che
Latijllfche [ciJOoi
fcllOOI,, eene teckenfchool
eene vee!
ccne
veel bijval "indende
-rÎndende fpaarbank, twee weeshuizen, een proveniersprovcniershuis en gasthuis, een huis voor krankzinnigen, en andere liefdadige
geaicllten. De straat uaar
ua::r het hoofd van de MfJflS,
Mam, alwaar de zalm.
gefiic11ten.
visfchers hun beroep uitoefe\1t'n,
del"
uitoefc\1t'n, de plantageplantage' aan de ,"ene zijde defiad, en het FrfllJlwz!twd
FrtZIJkr:;z!twd bur.el1
bur.en dezelve,
d~zdve, !everel1
teverel1 ?,eer
L,eer aangenam~
aangellam~
wandelingen op.
SCI-IIEPERSTEEN, i3 eene
gemeenc, zeer
SCIIlEFER, of SCHIEPERSTEEN,
ecne gemeene,
zeeT"
vcrfpreidc delfltof van ondcrfc!lddenen
E-igenlijk noemt mei}
ondcrfc!lcidcnen aard. J::.igenlijk
mei1
alle grof-bladerige fl:eencn,
freenen, die zich in platte, ondoorfchijnende
braden
Ilnen fplijtcn,
fplijten, Schiefer. Men heeft f{a!/~.
f{a!l~- cn
en Tltoon Sc!ziefer.
Sc!tiefer.
bladen laten
Van de lamae
laatfre zijn 2 [ooften
[oorten " namelijk de Schiefer-tltoon,
Sehiefer.thoolZ, welke
meestal eene
rookgraauwc:, naar het zwart
eenc rookgra:ruwc,
z\vnrt trekkende kleur heeft,
[chilferig
fchilferig van breuk en fchUfvormig
tèhijfvormig is.
is, en gedeeltelijk aan dc
de tong
kleefe,
hetgecn inzonderheid bij die as:::hgr:1Jll\ve
kl~eft, hetgeen
as:::hgr:<Juwe S.:hiefer
S.::hiefer plaats heeft,
welke in de nabijheid der IJ'olga
wclke
Iro/ga ge\Tondca
ge\rondea wordt, en wunrvan
w:;nrvan men
de Lowitfehe
l:yg:'ol11et~r", of vocbtl::Ie:ers
vochti:le:ers yc:'vaar,ligt.
yc"vaar,ligt. 1\len
i\len ontLowitfchc l:yg,0l11et2f3,
moet in de Schiefer
Schiefer-tllOon
.•hoon dikwijls afdrnkli.!ls
afdrukfds van kruiden of plant.
gewusfcn ,en d~,n
d~.n heet zij J;/"uidt!It-Sc1icftr.
J;/'/litlm-Sdkftr. Men vindt haar !,rcg-cgew::sfcn
woonlijk in de
dc nabijheid van fleenkolell-mijnen,
fteenkolcll-mijllen, en
C11 zij vormt dikwijl3
geheele
aard.~r,l's doortrokken is.
is,
gehceie v!otbcrgen.
vlotbergen. Wanlleer
Wanneer dezelve met 3ard,~r,rs
noemt men ze Bralld-[diefer,
Brmzd-[diefer, of [{oJen-fchiefer, die, WUl11l1leer
Wal11111eer zij
gebntnd wordt.
wordt, cenen
eenen harsne::t!g:m
hars~c::t!g:m reuk van zich geeft.
geeft, en daargebrand
dezc Sch!efers
Sch!efe!'s gaan in TholJli"
T,~(lOli"
door meer helder.
beider, wordt. Vele van deze
of Alttin-Schicfer
Aluin-Schiefer o\'er.
o\'cr, en maken de tweede foort dezer aardachti_
aardachti.
ge delfll:o/fen
delfll:offen l'it. Dc
De hoofdklcur
hoofdkleur van de T1oou-Scniefer
T1oou-Schiefer of Leifleel1~
Leifleell~
ook !Fade
fPade geilOemd. is graauw, en loopt door verfcheidclle
ycrfcheidene afda.
afdazwart·blaauwc. Gewoonlijk vindt men el
er
lingen in het zwart cn zwart·blaamvc.
roode cn witte firepe1J
f1:repciJ en vlekken in.
in, cn
en vele foorten glinfreren
glinfleren
als zijden floffe.
froffe. Uit hoofdc
hoofde n111
nm de aardhars, welke zij bevat.
bevat, var
de Thool1-fchiefcr,
Thoon-fchiefcr, of Leifteen,
Leilleen, ligt vuur. In de hitte verandert dc·
definelt tot
zelve zijne kleur, en {inelt
tOt een !igt,
ligt, fchuimachtig, op het wa.
ter
tel drijvend glas. De Thoon,fchierer
Thoon-fchicfer is harder dan de SchiefeMhoollp.
bladcn fplijten.
naar derzei.
en laat zich gemakkelijker in bladen
rplijten. Zij draagt llaar
ver fijnheid van kor!
korl onderfeheidene
onderfcheidene namcn
namen ~ als: Toetflee1z,
Toetfleetz, Tafe!.
Tafel.
[chie[cr, Drlk-/c.'ziefer,
[chiefi:;-,
])rlk-/c.'ziefer, en naar de vreemde fioffcll,
fioffen, wanrmcl1e
waarmclle zij
vermengd is.
is, dien van Kiezd-/è!tief'el',
Kiezd-/è!tiei'er, Glimmer-fchiefor, enz. EencZw:1I't!.:rijt, hetgeen, daar het zacht i!
bijzondere
bijzonderc fl1eelfoort
fi,eelfoort is het Z:i':lI"t/~riit,
~n afvcrwt,
teckenen gcl'rnikt
gct'rnikt wurdt.
JJfctan/-jèhicfers 1:>11afverwt, tot teckcllcll
wordt. De lJfetaal.jèhicfors
beV 4
hoc.,
hoc ..
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hoor.:n
hoorCll IJkt
nkt tlJt
Cl" de opgenoemde, Jllaar
maar tot de enfell.
ert[en. De Thoonlèhiefer
lèhicfer vindt men ijl
iJl ga!l;;ga!lg- en vlotbergen
vlot bergen , en zoowel
zoowcl hare ligging
d.:! afdruk/cis
afdruklCIs van pJamen,
planten, visü:hell
visfchell enz., zijn blij.
blij_
en fchicbtell,
J'chiclJtell, als de
ken, dat zij
zU in het wmer
water haren oorll1fong
oori}Jrong moet hebben.
h~bbclJ. De eigenlijke 'Hoon
Tboon i'chicièr
ichicfer wordt gebruikt
gebïllikt tot taCdbleddel1,
tafdbledden, lei]en,
kijcn, om op
te cijferen, en
Cl! 0111
om cr daken mede te beleggen.
beleggen, Zulk e(!l1
een goed dak
aanmerkelijke verbetering
verbercring te be.
beduurt niet
nict zelden 100 jaar, zonder aal1111erke1tike
llOevell.
Alleen moet
lcilteen,, voor dat hij tot daken gebruikt
hoevcll. Allecn
lIlütt deze leiHeen
wordt, onderzocht worden,
wordcn, of hij ook in het vuur fpringt,
ilJringt, of in
het watcr
water bevriest, zonder te berllen.
berl1cn. Beide eigenfchappel1
eigcllichappen zijn tot
wt
een
cen goed leidak noodzakelijk; doch is zoodanig een, bij brand, allijd gevaarlijk, alwo
hoofde van hare verl11en.
vermentijd
alzoo de beste Schiefer, uit hooilie
aardbars , vuur vat, IJetgecn
ging met aardhars,
hetgeen voortgaat
voortgnm en zicb
zich verder vcr.
ver.
{i)reidt.
{preide. De asch van de Schiefer. welke men door het fijn
lijn maken
wijnvan den afval verkrijgt, is een middel tot het bemesten der wijn.
hergen.
SClIl]NDOOD is die toellalld
toef1alld bij den l11ensch,
menscll, waarin alle uicuitwendig-e kenlllerken
kenmerken van leven, welke door mlderen
anderen kunnen waargenowendige
men worden, olHbrckell;
ombreken; terwijl in het binncnf1c
binnenHe des ligchaams
Iigchaams nog
l(!ven voorhanden is. III
tocl1:and kan de l11ensch
mensch dus
leven
In zulk eenen
cenen tocHand
en echter
ecbter kan hij, na verloop van ceeeveIkolllcn dood [cbijncll,
veJkomcll
fchijncl1, e11
nigen
nigcn tijd, wederom in het
bet leven terugkomen. De uitwendige bewegingen, waardoor zich het leven openbaart: die der [pieren;
fpieren; het
gebruik,
geb l'l1i k, der zintuigen;
zi!ltuigen; de f~)raak
ft)r~lal~ en
cn willekeurige bewegingen;
beweg-ingen; de
dc warmte van het ligchaum;
ligchaam; de roodheid der huid;
ademlwlillg;
ndemllaling; de
het ilaan
flaul1 van het hart en de polsaderen - alle deze verfchijnfels
verfcbijnièls kun.
lIeD
llcn zich niet
llict ver
verwonen;
wOllen ; cn
el! evellwel
evenwel zijn de inwendige vereischtetl
vereischteIÏ
dc ongef1:oorde
ongef1oorde werkillg
werking van de daartoe
da:1rtoc noodzakelijke
tot het leven, de
deel en van
vall he, ligchaam,
ligchaalll, en van deslelfs
dcsze!fs vloeiltoflèll
vloeifloflèll,, nog niet zoo
geheel vernietigd,
\'crnictigd, dat zij voor het leven' volflagen
voll1agcn onvatbaar zouden
zijn; zoodar
zoodac het niet onmogelijk
onlllogelijk is, dat ook in die deelen, wel_
wel.
ke recd"
reeds levenloos lèhijnen,
/èbijncn, het leven weder kan worden opge.
opgewckt.
wekt. ;(00
Zoo zien
zicn wij
\VU b. v. aan
a[rn bijzondere
bijzondere>~ b~vrozene
bcvrozene leden van het
verftijfd, ijskoud zijn', en gefl:orven
gel1:orven
!igchaam,
ligchnam, dat zij gev0211oos,
gevoelloos, verfiijfd,
fchijncn
ondervinding leert, dat zij, wanneer hunne in.
infchijnen ; terwijl de ol,dcrvinding
wenc1ige
wendige bC'werktlliging
bewerktuiging niet geHoord is, door beboorlijke
behoorlijke middelen,
weder tot het leven
wC'tJer
levell kUllnen worden teruggebragt. Voorts zien wij
ilaaUWtell, dat de mensch
mellsch eenigen
ecnigen tUd,
tijd, zonder eenig bewijs van
bij llaaUWtell,
vall
kvell,
kven, liggen kan. niettegenll;cnnde
niettegenfbande niemand gelooft, dat er geen leven meer in hem is, vermits deze weiland gewoonlijk niet lang
duurt, maar alle lcvensverfchijnfelen binnen korten tijd weder terug
}{eeren.
!weren. OnderwsCchell
Ondertvslchen kan ook de wefi:and
wefhmd een
eener
er diepe onmagt
Olllllagt zoo
lang aanhouden,
a:lllhondcn, dat iemand wezenlijk dood fchijm
fchijnt te wezen; en
evenwel kan nog het leven in
jn IJel11
hem even zoo verborgen liggen, :!ts
2ls
bij eene gewone D~allwte.
f1~:1UlVtc. Een mensch,
menseh, die aan eene onmagt of
iEl!tanllGCn
~W!h~,nctcn po]sQag
polsGag Cbcrocrtc,
(beroerte, apoplexie) ligt, heeft annflonds,
annl1onds, van het
be'
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fc110011 vele in dezen wetoebegin af, den fchijll
fchijn van levenloos; doch fdlOon
n , werden cr echter ook menige gered~
iland wezenlijk ge!l:orvell
geftorvcll Z\l
z~in,
en aan het leven terug gegeven. Onderms!chen
OndertusfChen heeft men ook verfcbeidene
fcheidene voorbeelde:1,
voorbeeldea, dat niet alleen uitwendige invloeden, welke
de verrigtingell
kUBnen [tremmen,
firemmen,
verrigtingen des levens gt:durende
gedurende eenigen tijd kunnen
(zoo als bij bevrozenen en gewurgden het geval is) eenen Schijndood kunnel1
kunnen veroorzaken; maar deze ook door inwendige oorzaken
lnm
kan worden te wege gebragt ,en niet fiechts de uiterlijke teekenen
van leven, maar daardoor ook alle verrigtingen van hetzelve eenigen
tijd kunnen belemmerd worden. 's Menfchen inwendig leven, met alle
daaruit voonvloeUende
voonvloe\jende uitwendige kenmerken ligt voornamelijk in het
bloed, hetgeen aan alle werktuigen in het Iigchaam het ma/erfde
materie/e mededeelt. en in de zenuwen, die het pril,kelend,
prikkelend, voortbrengend, eo
el}
dedeelt,
regelend heginfel
beginfel bevatten. Wanneer het
bet een vun
van het ander gt.'fcheiden wordt, kan geen levend wezen befl:aan.
befiaan. Wordt het zenuw-beginfel aan het materiele ontnomen, dan firoomt het tot andere dee.
len mede over, en prikkelt deze, of keert in zich zei
zeI ven rustende terug. Hier uit ontflaan
ontfl:aan ~ na een bovenmatig verlies van
bloed,
kramp~ en fiuiptrekkingen, of oumagt en Schijnbloed ~ dikwijls kramp·
dood. Wordt echter door te fierl.e
fierI~e fpar.ning van de zenuwen, door
tegenfl:rijdige, regtllreekfche invloeden van de ziel op dezelven, hare
vloeifl:of
(fluidum) verzwakt, in derZiel
derzeI ver verrigti!Jgen
verrigtingen gefioord,
geilaard, en
vloeil1:of (fluïdum)
haar invloed belemmerd,
belemmerd. of wordt de ééllheid
éénheid er van uit haar een-cen-·
trum in de herfens verbroken, en na'<lr een ander middelpunt (de groote zonnevlecht van het zenuwfielfel) verplaatst, dan vertoont zich dat
ligcnrcam, hetgeen aan den invloed der zenuwen ont.
ontdeel van het ligch2am,
do ode fiof, zonder beweging of leven. Van
trokken wordt, als eene doode
hier, dat ziekten, inzonderheid zenuwziekten, eenen weiland
toeiland kunnelll
kUl1l1eu,
mensch een en dooden
doorlen gelijk wordt
wordt,.
te weeg brengen, waarin de menseh
,.
fehoon
fchoon bij hem nog een inwendig leven voorhanden is. Ook hier ...
•.
van heeft ons de ondervinding voofbeeIden
voorbeelden genoeg opgeleverd. Wij
weten, dat perfonen , die b. v. aan eClle
eelle koorts met hevige zenuw.
zenuwtoev~lIen ziek lagen, eindelUk
eindel\ik in eene
eelle zoo groote zwakheid en ver.. ·
toevallen
fiijving vervielen, dat zU algemeen voor dood gehouden. en zelfs;.
zelfs;en echter, boven allen vermoeden, nogtaus,
nogtans,.
in de kist gelegd werden, cn
weder herileid
hevige::
herfield werden. Hysterike vrouwen vervallen, na hevige:·
kramppijnen en fiuiptrekkingen,
ol1magt, waaruit zij
filliptrekkingen, niet zelden in olilmagt,
zeer moeU
moe\j elijk, en eerst na eenen geruim en tijd, weder bijkomen
bijkomen~,
...
Ook kunnen beroerte in het hoofd en kramp door het geheele Iigtigchaam dikwijls zulk eene mate van hevigheid en hardnekkigheid:~
hardnekkjgheid:~
bereiken, dat zulke zieken welligt door onkundigen voor dood)
dood',
zullen gehouden worden. Vele, die in fehijn
fchijn dood zijn.
zijn, hebben
hebbe~
daarbij hunne volkom ene bewustheid, anderen volfl:rekt niet; en on..
eer!l:en zijn er, die nog door het gehoor, hetgeen onon-der de eerlten
der alle zintuigen alleen vatbaar blijft, weten, wat er buiten'
buiten"
hen omgaat. Bij andere Schijndooden
Sehijndoodell is het zellllwge!tel
zelll1wgeftel zoo zeel'
zeer
V 5
ge·
g~
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gekrenkt, ~lat
~at het middelpunt
middelp\lnt van de werkzaamheid van de zenuw_
herfens naar het zenuwgeflel
zenuwgel1el verplaatst is, en de ziel nog
aether van de hcr[cns
wel bewustheid bezit; maar hare werkzaamheid
werkz88111heid niet meer iu
in het herfen_
herfeIl.
gefiel, als het eigenlijk werktuig der zie',
geflel,
zie~, maar in een der vlechten van
zenuwgeHel plaats heeft, en diensvolgens ook van het
bet willekeurig
het zenuwgellel
fl1 ieren, en de waarneming door de zinnen
gebruik van hare bewcgingsbewegings-fpieren,
b~fOofd
toeftand is wel nog niet dikwijls genoeg waargenoberoofd is. Deze toefiand
men, noch naauwkeurig genoeg onderzocht; doch heeft menigvuldiger
menÎl'vuldiger
bij zenuwziekten plaats, dan men tot
rot hiertoe vermoedde. Zoo verMainz, in het .Tournal der practi[chen Hei/kul1de
Hei!kunde van
haalt RENARD in 1I1ai12z,
haal.
HUFELAND en HARLEs
BtW,LES , 1816,
18 J 6 • II !luk,
fiuk, van eenige beroerden, die
toefland bevonden, zoodae
zich in eenen dood fchijnenden
fchUnenden toel1and
zoodat zij door
de zinnen niet het minne
minfle waarnamen van, hetgeen hen omringde;
l1iets
hetgeen men hun zeide, of luid tegen hen fprak,
niets hoorden van betgeen
en geene kracht bezaten, om eenen enkelden vinger te kunnen bebe.
wegen: Dan, dit alles veranderde, zoodra de geneesheer in onmiddellijke aanraking met dcn
den kranken kwam, hem bij de hand vnttede,
vattede,
en de zijne op de kuil van het hart
bart legde. Hetgeen de geneesheer
ben, offchoon
zagtlcens zeide, verfionden
alsdan tegen hen,
oflèhoon zagtkens
verftonden zij volkomen:
zij
zU wisten, bU
bij nog :n-ampachtig
hampachtig geDotene
geflotene oogen, wie in het vertrek
tegenwoordig was; doch konden alleen die bewegingen met hunne
verrigtcn, welke hun door den arts bevolen werden. Tevens
leden verrigtcl1,
hadden zij hunne bewustheid, en kenden hunnen toet1and: ook wisten zij, dat zij
zii er niet in blijven zouden.
Men kan uit dit een en ander gemakkelijk opmaken, in welken
pijnigend en angst zich diegenen moeten bevinden, die eene volkomepijnigenden
ne
lle bewustheid en hUil
hun gehoor bezitten, en zich echter in het geringfle niet bewegen, noch
ringfie
noeh eenige blijken van leven geven kunnen.
Dan, ofschoon ook al een Schijndoode zijne bewustheid of zijn gegehoor verloren heeft, blijft nogtans bij allen de mogelUkheid over,
om
mn uit dezen toef1:and
roeO:and tot hunne
hallne bewustheid 'en het leven te kunnen te.
rugkeeren;
rtlgkeeren; en zelfs kan dit in hhet
et graf plans
plaats hebben, waar de dood.
kisten en grafkelders dit begunfiigen.
begunfligen. De mogelijkheid van Schijndood neemt in waarfchijnlijkheid toe, naar gelang der betrekkingen,
fiaan> waar het leven onmogelijk
onmogelUk is ,
waarin de gevallen van diegene !laan.
tot de zoodanigen , wier leven, Dechts
flechts voor eenen konen
korten tijd, door
bijkomende omftandigheden,
omfiandigheden, of door oogenblikkelijke
oogcnbJikkelijke ftremming
itremming van
de daarop werkende levensgeesten, fchijm op te houden. De waarfchijnlijkheid van den Schijndood is derhalve niet altijd in gelijken
fchijnlUkheid
gelUken graad
voorhanden. Men zoude de zaak overdrijven, wanneer men, bij
eene ongeneesbare krenking van een, tot
rot het leven onmiddellijk beo
be.
hoorend , gedeelte van het ligchaam aan eenen Schijndood
SchUndood zoude
denken; evenmin kan men dien van geflorvenen,
gefiorvenen, welke aan langdurige
ziekten, met vernieling der inwendige ingewanden verbonden, aan longDaarel1Eegen wordt
teering , lever-verrotting enz. leden, verwachten. Daarencegel1
de Schijndood wanrfchijnlijker,
waarfcbijnLijker, wallneer
wanneer iemand, voor het overige
gc-
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gezond en in zijne inwendige deelen
dee1en 11iet gekrenkt, aan enkele uit.
pUtting van levenskracht, of verlies van bloed" geftorven
geHorven is, en ver·
putting
mee,der zekerheid, hoe fneller deze oorzaak van del}
krijgt zelfs meerder
Schijndood, op anders gezonde en inwendig welgeil:elde perfonen, gewerkt heeft, en nog meer, wanneer zich meer dergelijke oorzaken
vereeuigen.
mcest moet men hier omtrent hij
bij kraamvrouwen op
vereelligen. Het meest
zijne hoede zijn, inzonderheid, wanneer zij aan kramppijnen of bloedvloeijingen fterven,
l1erven, waaromtrent KLEIN, in het .Tournal
.lournal der PracU-Practi··
fchrm IJeitkU1Jde van HUFELAND, voor Herfstm. 1816,
1:::16, een fcortge.
[chen
lijk geval verhaalt. Eene kraamvrouw, namelijk, had telkens,
telkcns, bij de
verlostlng, hevige ihüptrekkingen;
Huiptrekkingen; na tIezelve
cl..ezelve verviel zij in eenen
verlosung,
Schijndood, die 12 llUr
uur duurde, waarbij warmte, pols, 3Qemhaling
en bew.eging zoo lang achterbleven, dat men hllar
haar voor de eerfte
eerl1e
en reeds aan het fchr\iven
fchrijven van rouwbrie.
maal voor dood verklaarde, cn
toel1and zeer beanftigend.
bean!1:igend.
ven bezig was. Ook voor haar was deze roefl:and
omdat zij alles hoorde, wat rondom haar voorviel, zonder dat z\i
z~i
zich in het geringfte
geringfie konde bewegen. Aanhoudend verdriet, gepaard
met hevige toevallen op de zenuwen, kan almede zwakheid en on·
mugt veroorzaken, welke hlntll:e
hlatl1e z.oo groot,. hardnekkig en aanhoumagt
worden kan, dat zij tot den Schijndood voert. Zulk een ge·
dend worde.n
KU':GE in zijn werk ~ iiber den tJnimaJifchen
mzimnJifchen Magnetisval verhaalt KLt:GE
mus.
muS. Ook bij pas gcborene
geborene kinderen gebeurt het niet zelden, dat
zij Schijndood ter wereld gebragt worden. De zoodanige , derhalve-,
die zich iuiu. dien weiland
roel1and bevinden, mogen van geene gemakkelijke
legerl1ede vervoerd worden, voor dat men alle moge.
en gefchikte legerilede
lijke proeven
ter hunner berleving genomen heeft; maar zelfs
ook dan., wanneer deze te vergeefsch zijn, moet men
mcn hen nog
volkomen overtuigd is,
niet grafwaarts brengen> zoolang
zooIung men niet voLkomen
oat
dat bij hen geen vonkje van leven mt;er
IDt;er plaats heeft, hetgeen door
het te fpoedig begraven zoude kunllen
kUll1len worden nitgebillscht.
uit?:ebillscht. De beo
moec zacht, trapswijze en krachtig
handeling van eenen Schijndoode moer
zijn; maar nimmer bij overhaasting of verward gefchieden, opdat he.
zwak, verborgen vonkjevonkje van leven daardoor niet verloren ga. (Ver.
geliJk hiámede art. DOOD.)
SCHILDERKUNST.
SCI-IlLDERKUNST. Deze behoort onder de zoogen0emde
z.oogen0emde beeT,.
beeT..
dende kunsten, waarvan zij de laatfl:e en bloeijendil:e is, en befl:aat
bel1aat
voorl1ellen van zinnelijke voorwerpen door
eigenlijk in het zigtbaar voorfl:ellen
gedaante>l en kleuren. Zij heeft de Teekenkunst ten grondflage , en
gedaante>1
moet de volgende hoofdregels in acht nemen. J. Het voorwerp
moet wel gekozen, en, zoo mogelijk, door den kunstenaar nog veredeld of geïdeaIifeerrl
geïdealifeerd worden. De fchilder moet te gelijk gefchied.r.:hilder van alle
aUe de
kundige, dichter en wijsgeer zijn; doch zich als (ehilder
voordeelen zijner kunst weten te bedienen. en
ell het ontbrekende in
dezelve weten te verbergen. 2. De uitdrukking moet aan het voor.
rlezelve
werp en het brakter der voorgeilelde
voorgeflelde per[onen voegen, en zoo fpre~
kcnd
kCJld zijn, dat zij '[olkOl1ltn
'lolkQl1len en
cn gemakkelijk kan
kUl! begrepen worden;
en
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en van hier, dat iedcr
ieder dcel
deel van een fchilderHllk,
fchilderHuk, de kleuren, drapedrape_
rien,
ri en , bijNerk, de achtergrond, cn
en inzonderheid licht cn
en lèhaduw,
fchaduw.
het haar in dc trekken der figuren, tOt
tot dit oogmerk
oogmcrk moeten medc
mede
werken. 3. Er moet in ecn
een lchildcrituk
fè:hilderHuk l!ól
~él1 hooCdlicht
hoofdlicht zijn: dit en
ondergefèhikte lichten
lichtcn zoowel , als de
dc heldonker..: plaatCen
plaatrcn
de daaraan ondcrgeièhikte
en fJagfchaduwen,
zuiverc overeen!1emming
ovcrecn!1emming in een
flaglè:haduwcn, moeten tOt eene zuivere
geCmolten
gefmolten worden, en groot ere massa's vormen,; de afzonderlijke d~e.
dee.
len moeten, niettcgenfiaande
niettegenfiaande dcrzel
derzeI ver
vcr terugkaacfing,
terugkaatfing, tot éénheid
1en
worden geb
ragt , opdat het gebeel
gehecl voor het
hct oog worde, hetgeen
gebragt
een voortreffelijk muzijkaal toon(1uk
toonnuk voor het oor is. Dit noemt men
fchildcrHuk niet alleen eene
houding, waardoor een fchilderHllk
ccnc hoogere
hoogcre fchoonfchoon.
heid, maar ook ecne meerdere duidelijkheid verkrijgt. 4. De Teeke.
11eid,
Teeke'zing moet juist zijn, en niets onregelmatigs bezitten; de omtrekken
moeten naauwkeurig en zuiver zUn , zonder hard of angstvallig
fiijf te worden; terwijl de aangenomene
aangel10mene verhoudingen met het
overeenftemmen, hetwelk men
karakter van het voorwerp moeten overeenfiemmen,
wil afbeelden.
aCbeelden. 5. Het Koloriet moet waar, natuurlijk, zuiver,
zoowel
fchaduw·parfchoon, en aan het oog welgevallig zijn, zoo
wel in de fchaduw.parwaarheid.
tijen, als in de lichten en middeltinten. 6. Natuur en waarheid"
DlOeten den grond van een kunsl!1uk
kUllstftuk uitmaken; doch de Natuur
Dloeten
verfra~id worden, terwijl men het zeld.
kan niet alleen veredeld en verfraaid
zamere in haar liever voorftelt
voorfteIl , dan het gewone alledaagfche, maar
zij wordt dit ook in eenen veel hoogeren graad door het ideaal,
hetgeen de kunstenaar voor den geest zvveeft.
zweeft. Wordt nu het ideaal
overeenftemmend voorgeiteld,
fiuk eene
zuiver en overeenfiemmcnd
voorgel1eld, dan bezit het !1uk
hoogere waarheid, dan de bloOlC
bloote navolging der Natuur immer
bereiken kan; en hiertoe behoort eenen
eencn geoefenden flnaok. De
fchoonheid der Natuur, op haar zelve, kan wel door de hand van
den kunstenaar nooit verbeterd, ja zelfs niet eens volkomen getrouw
weder gegeven worden; maar de denkende en gevoelige fchilder kan
uit haar de fcllOonheden van bijzondere deelen uitkippen, en haar
tot een Qnberispelijk
<?nberispelijk geheet
geheel vereenigen ; hij kan het vergankelijke
verg~nkelijke in
deze
cieze fchoonheden weglaten, en haar in derzelver oorfpronkelijken,
hoogfle en belangrijkne
belangrijk!1e 00verwonen;
zuiveren bloei vertoon
en ; hij kan het hoogil:e
gen
genblik
blik van uitdrukking kiezen, en zijne beelden in het voordeeligHe licht plaatfen
plaatCen;; eindelijk kan hij al het omringende zoo gunstig
eeue betooverende werking doet,
fchikken en regelen, dat het geheel ceue
-welke
'Welke zich in de wezenlijke Natuur, bijna nooit, of ten minil:e
millfte
ilechts
flechts fpoedig voorbijgaande, vertoont. Zijne keus, ten aanzien van
een en ander, is te belangrijker, omdat in de naarvolging doorgaans
'bekoorlijke en
een groot gedeelte van het levend, "bekoorlijke
cn van de NamurNatuurkrach t verloren gaat.
Men onderfcheidt
onderCcheidt de Schilderknnst naar de verlèhillende
verfchillende fiotFen,
110ffen,
waarmede,
waarmede. en op welke men een beeld daarJleir,
daarHelt , en naar de wijze
van behandeling derzelve , in fresco.,
fresco-, olie-,
ol!e-, paste!.
paste!-,, watcr- of mil:imhzititllur- , eTJkaustischeetIkfiustische- of was- en emelilleer-Schilderkunst.
email/eer-Schilderkunst. Het fchil[chi!.Jtuureh;.,
de-
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ge[chiedt op de muren en zolderingen van vertrek.
deren al fresco gefèhiedt
trot[eert het meest den invloed der lucht. Men v rij ft hier.
ken, en trotCeert
wit neemt men
toe de verwen met water, en lost ze op. Tot wie
lang voorheen gebluschte,
geuluschte, lllin of meel"
meer H\jvc
HUvc kalk, en marmerpoemarl11erpoe~
der;; tot rood en geel oker-aarde;
oker·aarde; tot blaauw kobalt, ünalte, lazuur_
der
fteen en aardgroen,
aardgrocn, en tot zwart krUtäarde.
IrrUtäarde. De meeste kleuren Wor.
wor.
den helderel' , wanneer de kalk, waarop zij gebragt worden, droogt.
fchilderflukken fpoedig voltooijen
voltooijen,, terwIjl de kalk
Men moet zulke fehilderflukken
nog nat is, op dat de kleuren zich geheel met haar kunnen verbin.
den. De Venctwan{che
Venctwan[che edelman, DALllI,
BALllI, heeft in 1816 een middel
fresco·[childernukken van eenen muur op doek over
uitgevonden, om fresco-fchilderflukken
te brengen, en dit op de Venetiaanfche i1:ukken toegepast, die van
Florentijnfche
tijnfche fchool
ichool danrin verfchilIen, dat de
de Romeinfche
Romcin[che en 1"lore11
laat!1:e
verfchen muur.
muur, die J1echts
flechts dun aangelegd, en vooraf
laatfte op den verfchcll
VenetiaanCche
geheel elien gemaakt is, gebragt worden; terwijl de Venetiaanlche
meesters op den geheel verfchen, dik opgelegden, en niet effen gebik, hunne kleuren leggen, die daardoor geheel met denzei.
maakten bIk,
ven in een vloeijen. De hcerlijkfle
heerlijkne gedenkflllkken dezer kunst, vindt
men in Italië,
Italië. in het vatikaan \·an
\"an RAFAëL, en
cu in de Sixtijni[che
Sixtijnifche ka.
pel van MICIlEL Ar\GELO
ANGELO DUONAROTTI.
BUONAROTTI.
Het fchilderen met Oliel'crwen,
Oliel'crweJ1. door onzen landgenoot JAN VAN
EIJK in 1410 uitgevonden, g(.'fchiedt op fchilders.doek, hom, marmar.
RIJK
floffen moet 111ell vooraf
mer, gyps, koper of papier. Ieder dezer i10iTen
gronden. Het doek, waarvan afzonderlijke fabrijken zijn,
zUn, fpant
men op een raam en heilrijkt het met een' meelpap en lijnwater ,
oneffenhe.
waarna het met een' pnimfleen wordt afgewreven, om alle oneffenheden te verdrijven. Zoodra het doek droog is wordt er oker,
oker. in olie
gewreven, opgebragt
op geb ragt , die, met loodwit vermengd, beter droogt.
puimll:een gefchunrd,
gefchnnrd, en
Het deck,
doek, droog zijnde, worde wederom met puiml1een
ll:erkcr van kleur zijn kan,
er eene tweede laag verw opgelegd, die nu l1erker
terpevtijn gcbroken
gebroken of gedood, dat is, van allen glans moet
doch met terpclJtijn
zUn. Hierna wordt de teekening met hourskoolen
holltskoolen krUt
hUt op het
beroofd zijn.
doek ontworpcn,
ontworpen, en het beeld zelf met eene dunne verf, welke veelvee]grIjze fpelende, zijn moer,
moet, overtrokfchaduwen in het grUze
kleurig, de [chaduwen
ken, wanrbij de gcest
geest van het HuIe
ftule juist moet getralielJ, en het g.ege.
verfmoltcn worden. Is !J"t
tracbt
heel zacht verfmolten
IJ"t doek geheel droog, dat; tracht
men het 11:;c/Zf70nt
11:;c/zf7a11Z van het fluk
nuk te vormen, waarbij er eene volle kleur,
liclnp3rëijcn, die daardoor uitkomen, moet worden
bijzonder in de l;chtp3Lijcn,
fC:ladllwen daarentegen moeten met
met d1llll1er en doordoor.
opgebragt ; de iè!J:Jdllwen
fchijncndl'r vcrw
vefW bedekt worden. Na dit alies moet·
moet het fchilderi1uk
fchilderfluk in
droOgCll, voor dm men het weder overlucht en 7.on weder volkomen droo":cll,
verbeteren bD.
kan. Dit geCc!li2dt
gefchicdt met cenc
ee"e zeer dunne venv,
verw,
zien en \'crbetcrcn
\vanrbij
\vambij de Ollllc:r[;e
O11llc:rr:c ldcmcn Gcor[c:Ji)lCll,
Geertclli)lCl1, en ::Ileen
alleen de tinten gloeigloei.
llJCer in een ge(i,;ol,c:1
geünolLc:l worden.
,~.~ordcl1 .. Men
1\,Jen kan dit, waardoor
jender en meer
df! eigenlijke ziel, bet tëéderH:c
teederH:c der uitcl~'u!ddng
uitdrukking verkregen ,vordc,
de
l11c~nnaIcn
meermalen hcr:lalcn;
hcrllalcl1; doch moet tcl::clis
rc:::cliS :lct
het i1:uk t[,felien
n:,ichcll beiden droodroa.
gen
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gen. Hierom mOet
moet men .ook elke partij denzelfden dag, als zij
nat is, voltooijen, Dij her
het overfchildercll
overfchilderen trekkende kleuren in
nog lJat
den grond, en vcrliezen
verliezen fpoedig derzelver kracht en Juisccr , en
noemt men: her
het fchilderfl:uk is ingeJ!agen,
il1geJlagen, dat is, heeft zijnen
dit lWemt
verloren:: hier werken de kleuren fcheidkundig op elkander,
glans vcrlaren
en verbinden zich onderling, of verwoesten
venvoesten zich zei ven , naar mate de
fchilder dezelve heeft weten te kiezen. Eerst, wanneer het nuk ge.
r-eed en volkomen droog is, kan men de kleuren weder ophalen, door
het fchilderij met geklopt eiwit, of een ligt mastik. vernis, te over ..
trekken. Gebleekte papaver-olie is het beste tot
rot fchilderen.
Cchilderen. Stukken
oIiev-erw moeten aan lucht en licht blijven blootgefl:eld, Wanneer
wanneer
met olieverw
zij niet donkeree
donkere; zullen worden,
Het fchildercn
fchilderen met Pastel gefchiedt best op perkement met ge.
kleurd teekenkrijt in friften, hetgeen met den vinger door elkander
luik een nuk moet -onder
"Onder glas be.
gewreven en verdreven wordt. luIk
fchilderen is het
waard worden 011 verbleekt ligt. Deze manier van fchi/deren
meest gefchikt voor koppen van portretten,
porrn~tten, en grenst in zeker op.
Zii,gt
ugt aan de teekenkul1st, weshalve zij ook door [ommigen
[ommigell eene
gemengde teekening genoemd wordt.
Het fchilderen mee
met lf/aterverwcn gefchiedt op papier, w~larop
w~arop de
met gom gemengde kleuren door hct
het penlèel gelegd worden. - Het
[childeren
[ehilderen in lIIiniatzmr
lIIiniatuur wordt geheel gepunkteerd, (pointi/!er) , op
perkemem of clpen
elpen been, en onderfcheidt zich van de andere [oorten
van Schilderkunst daardoor, d~t zij veel fijner is, en dus van nabij
WGfdel). Men ipaart
I'paart den grond van het pèrkement tot
moet gezien wmdet).
de IHJogfre
hoogfre lichten uk; zelfs gebruiken [ommigen
I'ommigen om deze reden geen
i ., De beste kleuren hiertoe zijn die, welke het minne ligchaam
w
W;",
rezitten,
r.ezitten, als: karmin, ultramarin, de lakken enz. die, om ze zeer fijn
te hebben ,in water ontbonden, vervolgens afgegoten en gedroogd
worden. Voor het overirre vordert deze foort van Schilderkunst.
be(laat, en welke zoo zuiuit hoofde der fijne punten, waaruit zij be(l:aat,
ver naast elkander moeten geplaatst worden, dat zij als verdreven en
met elkander vereenigd fchi.~nen, den meesten t\id.
De Enkaustifc,le
Enkaustifc/ze Schilderktlllst, of het [cM/deren
fcHlderen met was, Was
was bij
de ouden in gebruik (zie EN[{AUSTIEK), die door het was aan
de kleuren luister bijzetteden •, en ze voor den invloed des tijds beo
waarden. Deze kunst was langen tijd
lijd geheel verloren,
veïloren, en werd eerst
in 1149
1749 door D.1CHELIER
D,ICHELIER weder opgewekt, hetgeen de graaf eAIJeAUI•.US il~
Îl1 1753 openlijk bekend maakte. lYlisf GREEN bragt het daarin
I.US
zeer ver; deelde hare behandeling aan het genootfchap van kunsten
te LOlldCil mede, en behaalde den prijs. I-Iare
I-Jare manier is de volgende:
men neemt één Ollce wit was, en even zoo veel geflooten
gefl:ooten mastik.korrels, en zet het was, in 'een en aarden, verglaasden pot, boven een
reis,
zeer zacht vuur; wanneer het was geheel opgelost is, fhooit
fl:rooit Inen er de
mastik van tijd tot tijd in, en roert dit mengCel zoolan;:; om, tOt alles
geheel geii11OItcl1
geii110Iten en met elkander verbonden is. llierop giet men
de.
de-
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deze il:ofre
Hof(e in koud water; neemt ze er uit, zoodra zjj
zij hard is;
cnl1:unpt
zak.
droogt ze af, en
l1ampt ze in een' mortier; doet ze in een linnen e:akje, opdat er het water inzuige, waarna zij zich eerst tot een fijn
poeder laat [lampen,
Hampen , hetgeen
hett;ecn door
dool' digt gaas moet
moer kunnen gezift
worden. Men moet dezelve op eene
een.:! koude plaats, en flechts
ilechts weinig
te
re gelijk, flampen,
fiampen, omdat anders het was en de mastik weder zacht,
en tot een deeg zouden worden. Hierop bereidt men een flerk
fierk gomgom.
water van Arabifche gom, en mengt, wanneer men fchildert,
fçbildert, daar.
mede eenige hoeveelheid van dIt poeder onder de verwen: bij helhe!dere kleuren hedt men J1echts
ilechts We111lg
weulIg l1oodig,
naoelig, doch donkere
vorderen meer, en zwarte zooveel
zool'eel poeder, als men verw gebruikt.
'Wanneer men zooveel verwen gcmellgd
gemengd heeft, als men kan ge.
Wanneer
fiuk, en
eu
bruiken, voor dat zij droogen, legt men dezelve op het il:uk,
behandelt ze even als waterverwcn.
wacerverwen. Wil men er mede op hout fehi!.
deren, dan moet men het met eene even zoo toebereide gepaste
verw gronden. In Italië g()brnikt
gebruikt men daartoe gewoonlijk walnootel1
walnootell
of eiken hout. IIet fchilderil:uk
fchildcri1uk moet zorgvuldig worden uitgevoerd,
anders fchijnen de tinten, wanneer zij gevernisd zijn, niet behoor·
behoorlijk verfinalten.
verfmolten. Is het [child;;rij
[child~rij volkomen droog, dan wordt het
altijd, naar ééne
éélle zijde, met eenenn~iven
eenen ft~jven kwast met witte was he·
beil:reken,
fireken, welke in eenen aarden pot, boven langzaam vuur, ge[molten
gefmolteu
en warm moet gehouden worden; doch vvaarbij
\vaarbij men naauwkeurig
moet acht geven, dat zij niet aan het koken geraakt. Vervolgens
houdt men het fchilderfluk,
ec!! vuur, dat
da~ het was
fchiIdcrfluk, zoo na voor een
in elkander fmelt, zonder dat het wegvloeije; laat dan dit was·ver~
nis koud en hard worden, en wrijft het zacht meteenen
met eenen linnen doek
af. Om een fchilderfl:uk
fchilderl1uk in was fcllOon
fcl100n te mal{en,
mal,en, kan men het, even
als een in olie, met zuiver
zUiver water, zachtkens
zac'ltkens afwasfchen.
Eindelijk
Eindeli.ik is er nog eenc foort
[oort van Schilderkullst,
Schilderkunst, die men Emailleren
Email/eren
of met bramlJlerWelZ
fi:hilderen noemt, en op gouden en zilveren, gebramlvenrc/J [c!zilderen
woonlijk op wit geëmailleerde koperen platen gefchiedt.
ge[chiedt. Deze manier wordt wegens de haar eigene levendigheid,
nier
levcndi 5 heid, en dmJrzamen
dunrzamen luis.
ter der kleuren, hoog gefchat, en gewoonlijk
gewoonlUk in het milliatuUl'-fchilderen
miniatuUl'-i'childeren
fiuki;~n grooter
gebezigd; want zij wordt moeijelijker naar gelang de nukken
zijn, vermits z~i
zij bij de behandeling aan velerlei toevallen is blootgeblootge.
fteld. Wanneer alle de kleuren op het fchildcrfiuk
[childcrrtllk gelegd Zijil,
ziji1~ wordt het
boven een zacht vuur langzaam gedroogd,
gcdroog-d, opdat alle ol;e
oEe vervliege;
hierop wordt de plaat in het vuur gloeijèud
gloeijend gemaakt, ten einde de
kleuren fmelten
[melten en zich met het email verecnigcn;
ven::enigen; vervolgens worden
de deel
deelen
en van het fchilderftuk,
fchilderfluk, die in het vuur geleden hebben,
weder nagezien en herfl:eld;
herl1eld; fchadlllven
fchadmven en kleur~n
kl"nren verl1erkt,
verfi"rkt, waarwaar~
na alles
allIOs weder in h"t
het vuur verfIllolten
verfmolten , en dit zoo dikwijls herhaald
wordt, tot dat het geheele
gehcele fluk
fl:uk voltooid is. De grootfl:e
grooti1e zwarigheid
hier':U
hi"r':ij is, dat vele kleuren in het vuur geheel veranderen: buiten
dien kUllnen
verdmen, en
cn blijven
blUvên altijd
alcijd zoo fris
frisch,
eh , als
kunnen zij den tijd verduren,
of zjj
zij eerst uit
uie de hand van den fcbJdcr
fchildcl' kwamen.
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Behalve in deze opgegevene hoofdfoortell,
hoofdfoorten , verdeelt
vcrd~elt men de Schil.
Schilderkunst ook nog in vakken, als; iu
in lalldfchappen,
landfchappen, historien, veld.
veld_
le\'ens. zce·r:'~7.::~ten,
zce'1';':z;:~ten, JH,rtrNtCIl,
p{Jrtf(~tten, dieren, bloeme!"
flagen,
flagen. itille,
mlle. le\"ens.
bloeme",
plamgewasfen enz.,
enz, , aile
alle welke gewoonlijk
gl.!woolliijk lmunc
hllllll(! hijzm;dere
bijzO:;dere beocfcllliurs
l111ars hebben. In velen dezer vakken
vakl,en levert Nederland uitmuntende
waanan de jaarlijkfche tcn tOoll:ldling
tOoll:h~lling hunner kunstmeesters op, waar\'an
ftukken een doorflaand bewijs opleveren.
fulkken
SCHILDERS-VEIl WEN zijn gedeeltelijk voortbrengreis
SCHILDERS-VERWEN
voortbrellgCels der Natuur, en worden gedeeltelijk door kunst vervaardigd. Voornamelijk
deJfstolfelijk rUk dezelve op; en ofschoon zij ook al haar
baar
levert het delfstolfelijk
ontleenell, zijn zij echter altijd
koloriet van dieren of planten mogen ontleenen,
metaalkalk)) verbonden, omdat de
lllet
Dlet eenige delfstollen
delrstolIen,, (aarde of metaalbik
verwstofl~n (die uit fappen
Cappen voortkomen)
vOl'lrtkomen)
zuiver dierlijke ofplamaardige
ofplalltaardige verwstofrèn
op zich zelven geen ligchaam bezitten; maar dit eent
eer~t door een bergfroffelijk
bijvoegfel verkrUgen. Venvcrs kunnen deze in water oplosftoffelijk b~ivoeg[el
bare verwswffen
vcrwswtfen zeer wel zonder zulk een bljvoegfel
bijvoegfe! gebruiken, om
Hrekt, om het doek, enz. met de venv te
dat hunne kunst daar henen llrekt,
doordringen;
uoordringell; doch de fchilder moet die alleen op de oppervlakte
naaf mate de verw min_
mine
brengen, hetgeen zoo veel te beter gerchiedt. naar
1Ier in dezelve doordringt. DI!
D~ verwen worden met de eene of :mde.
andere vloeillof,
vloeillof 1 die fpoedig
îj:lOedig opdroogt en waarvan de kleur niet veranderd
(gomwater, papaver, of lijnolie) gewreven eu
en gemengd: voor het olie
fchilderen zijn de dclfstolfelijke
dcli"stojfelijke verwen beter, dan die van L'lppen v:m
V:l11
planten (lak,verwen),
(tak. verwen), die met delfstoflelijke
delfstofl"clijke ligchamen verbonden zijn,
alz·oo
~l1;'OO de laatne
laat!1:e door het bijmengen van olie altijd donkerer worden.
De delfstoifelijke verwen be!1:aan
bellaan alle uit metaalachtige kalken, (Oxyden), of zuurllofverbil1dingel1
zuur!1:ofverbindingen ofuit metale zoucen,en7,wavelverbindin.
zouten,eu7.wavelverbindin_
laatae, llit hoorde van der.
dergen; doch \'erdienel1
\"erdienen de eerae
eerf1:e boven de lantae,
voorkenr. Tot de metaal.oxyden, die LOt
tot
zelver onveranderlijkheid, de voorkeur.
verwen gebruikt worden, behooren:
behoorel1: van lood de roodachtig gele meme·
nie, en
Chi.
el1 het
bet gele mastikot; van ijzer de onderlèheidene okers, de Chi·
nefche en onbereide,
onbcrcide, die door het gloeijel1 eene donkere kleur verver·
krijgen; van koper het bergb!aauw, en van kobalt de fmalte. Andere
zoutachtige en naar zout gelijkende metaal verbindingen zijn: van
lood het (koolzure) loodwit, en Kremnitzerwit, het (zoutzure)
Kaslergeel ; van ijzer het (blaauwe zure) ller!ijnsch
Der!ijnsch blaauw; van
koper de (azijnzure)
( azijnzure) groenfpan- of koperbloem ,• het (koolzure)
(azijn-zu_
berggroen, het (zoutzure) Brunswijker groen. en het (azijn-zuScheelfche groen. Onder
re) Scheclfche
Ondcr de zwavelhoudende metaalverwell
mctaalverwell
vermillioen van het kwikzilver, en het gele operment
behooren het vermilliocl1
van de arfenik. Lakverwcn
Lakverwen hebben tin of aluinaarde tot ligchamelijlit~chamelij
ken grondflag
grondfil1g,, en zijn hare kleur aan
alm ccnc dierlUke
dier!üke of plamaardige
plantaardige
verwfiof
verrchuldigd. llieronder
kOlJverwf[of verCchl1ldigd.
llicronder telt men, de roode
roodc lakken die uit kondt meekrap,
meekrnr. en de l1~c
fl2cnterC
hterc uit hraziliezcnille met aluin of tin. t~it
hout Coorten;
roorten; de geel\!
geel\.! , die uit geelhout , boonkruid of wouw; de
bruine, óc uit \'ctfcheickll
ba~tcl1 gen'ok l;en
\"crfcheid\!ll andere kleurende basten
la~!l
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worden, en
cn eindelijk de Indigo, ofschoon die volgens haren oorfprong
geheel plantaardig is. Bij het porfelein- en glasfchilderen kan
men zich alleen van metaal-verwen bedienen, die in het vuur niet
vervliegen en aan geene merkelijke verandering onderhevig zijn. I-lierHier.
toe gebruikt
rinboudcnd goud tot purper; nikkel tOt groen;
gebruike men tinhoudend
rot blaauw, en het
kobalt tot
btt zware
zwarr en
tn bruin wordt van ijzer en bruin_
ftcen
Chronium
fteen verkregen; terwijl het Uranium eene gele, en het Chroniutn
eene groene kleur oplevert. Het fchilders- of mus
musl1ef-goud
lief-goud
wordt grootendeels van tin, kwikzilver, fahniak
fhlmiak en zwavelbloemen
bereid, en alleen wegens zijne fchoone,
tèhoone, goudgele
goudg-cle kleur (Ot
tot ver.
gulden, fchilderen en verfierfels gebruikt, en meest door de fchilders
wijze wordt ook het musfief-zilver
musfief.. zilver uit
zelven vervaardigd. Op gelijke w~jze
tin, bisl11uth
bisll1uth en kwikzilver zamengefl:eld
zamengcf1:eld , en gebruikt.
SCHILD KLA
KLAVER.
VER. Deze zonderlinge plam,
plant, zich boven ande·
onafgebrokene bewegelijkheid
ren door eene in het oogloopende en ollafgebrokene
kenmerkende, werd in Benga!cll,
Bengalen, op vochtige en kleiachtige plaatfen
plaaeren
door Milady MONSON omdekt, die door hare zucht voor de Natuur·
Natuurlijke gefchiedenis tot eene reis naar de Oost-Indiën gedreven werd.
BROUSSONET verkreeg van den ridder DANKS
BANKS hare nagelatene handfchriften, en uit dezen heeft hij de waarnemingen getrokken,
gctrokken, welke
de bewegingen dezer plant betreffen. De lndi:;mcn
Indianen noemen haar
hanr Bu"um
1'U11t chandali; LrNNEUS
LINNEUS plaatst haar
haal' onder het geflacht
geOacht der HedY({J#
Hedy(a"um,
,'um, en heeft ze door het woord Gyrmzs
Gyrans omfchreven; doch .GllOUSDROUSSONET wil den naam van Sailltfoino
SaiJltfoin(t oscil/fint
oscilla12t behouden, dien D.wDAUBllNTON
BENTON in 's konings kabinet aan dezelve gegeven heeft, om dat hiJ
oordeelt, dat deze benaming meer
meel' voegzaam
voegznam dc
de beweging van hare
tijd, waarin deze plant in
IIerfstlll. is de tUd,
blaadjes te kennen geeü.
gecfc. HerfstIlI.
Bengalen bloeit.
bloeie. In Slagc1l1.
Sla~;tl11. heeft het peulgewas reeds zijne 'loUWvo!lwmcne rijpheid, en laat alsdan zijne boonen vallen.
mene
v~lIell. Zelden bloeitdeze
plant in Europa, en hare oppasÎlng
oppasfing vordert vele zorgvuldigheid;
i1:ookhuis 11Otlden,
houden, cn
en er nooit buiten
moetende men haar in een warm il:ookhuis
brengen. Geen deel dezer plam
teeken van eenigc
eenige prikke1
prikkelplant geeft eeeken
baarheid, wanneer men haar il:eekt.
i1:eekt. Bij dag is het middelb/ad
middelblad lijnIijnregt l1itgellrekt
uitgel1rckt en onbewegelijk; maar gedurende den nacht buigt
het zich achter over. en begint op zijne takjes ee
te liggen. De zijblaadjes, die eenen
cellen kringboog befchrijven, zijn altijd in beweging
en gaan gedurig
g"durig bij afwisfeling op en neder, welke geheele bewe.
bewe_
ging in den 11eel
neel ligt, die zich fchijnt
fchijm te verdraaijen.
verdrnaijcn. In Oost,lndien
Oost.flldim
hebben de blaadjes tot hunne beweging niet meer
mee, dan z2 minuten
minute:J noodig; doch zoo fnel
fhel heefr
heeft BrwussoNr,T
BRoussOl'\fcT ze nooit in de Europifche
lJedCrWa3~rs drUft,
drtjfe,
plamhuizen waargenomen. De beweging, die !Jen
plallthuizen
hen lJedenva~rrs
is veel {beller
fneller dan de opwaartsgaande : ook is de ecri1e
ecrl1:e lliet
niet gelijklaatf1:e daarentegen alti}d.
altijd. Zeer dikwijls
dikwiiL~ beweegt
vormig, maar de Iaatfl:e
zich ieder
i~der blad !laar
naar eene tegenovcrge!1:clde
tegcllovergc!1cldc jircek,
jlrcek, lJamélijk
IWllY'lijk zoo.
zoo,
dat de eene l1cdcrwnarts
nederwaarts gaat,
g:1ar, wmlllecr
wanneer de :mdcre
:Illlkrc dit opwacms
opwa,lrts doet.
Ook flaat
naat fOJl1tijds
fomtijds het blaadje Hi!,
flil , terwijl zich
ziel, eell
eeJl :\ll(!ct
nndCl bl!wccgt;
beweegt; en
ALGEMEEN WOOKUENG.
ALGEMEEN
WOOlWENlJ. VI.
X
de·
dc·
4
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deze beweging is zoo mmmrlijk, dat, wanneer men haar !toort,
fioort, door
een van
\'an de bb2l
bbJll.i1j cs
es nst te bouden,
houden, het terltond
terftond zijne ['elVeging
l'eweging
weder hervat, zoodra men
UIen het loslaat. Zoo ras de grooce
g.roo~c bladen
door den wind bcwo:;cn
bcwo:;en worden, houden zich de kleine liil. Ook
wanneer dc
de zon Z2(;1'
Z2cr heet
bect fcbUnt,
Ü:hijnt, zijn ook de bladeren
bladercn van deze
plant onbewegelijk; doch daarentegen, wanneer het weder warm en
pium
vochtig is, bewegen zij zich zeer goed. Deze beweging 1chijnt
[chijnt voor
de plam
noodz~l:clijl:; w:mt
plant noodzal:elijl:;
wtmt zoodra de eer(1e
eeri1e bbdjes
blaadjes zijn uitgebot,
befpenrt
be[peurt men haar :;unfl:onJs:
aanltonJs: zelfs duurt zij hij
bij nacbt
nacht VOOrt, doch
neemt met l~e n[] tijd af. In de Europifche
Europift: he plamhllizen
plambnizen heeft
heefr zij over
het algemeen flcc~lts
flec~1ts het eerne
eerrie jaar
janr pl::ms;
plaats; in l;et
tet tweede befpeurt
be[peurt
\VelDIe!;. jlnn baar
bwr vaderland zijn alle de bi
aden der plant
men ze zeer weml.".
biaden
in beweging; doch in Europa heeft BItOl'SSOi'lET
BROCSSOi.\'ET d:t nooit van allen
untdekt. Is ziJ
ontdekt.
zij iu
ilI den yol:lcll
\'ol:l.:n bloei en de bevrnchting
bevruchting aanÎl:aunde.
aanf1:aande 7
beweegt zij hare biad011
bladen het 1l1lktlc;
llcll;tle; doch zoodra deze tijd voordan beweet;t
bij is, honJt
hou,lt de bcWCé~i1l6
b.:wc:.;ill;; op, die bij clei eze
cze plant zoo natuurlijk is,
dat ziJ niet alleen
a:l;2cn 2 of 3 G~:~cn
d::;~en 1:::1!,:
l~:]g bij de bladeren van cenen
eenen afgefbcdenen en in het water genoken
gcfnedenen
geliokeu tak
cak aanhoudt, maar zelfs bij
ecnigcll tijd voortduurt, dle
lhe aan de afgelheden
zulke bladeren nog ccni~cn
afgcllledeu
takken
welken men
mea in het
bet water
wat~r gelegd heeft.
t:t!ü:en zitten. ',vc!ken
SCIlILDKNAAP.
SCllILDKNA:\P. (Schildr/:'ager,
(Sc!zildd:'ager, .JoIJker)
JOIJker) Zoo noemde men
in de milt;clccuw
milUel~cu\\' zoo
zoo'ani;r,
'ani:; ie::lénd,
ie::1Jud, (:ie
(;ie onder de bevelen en de leieen en wezenlijken
wezculUkcll ri!der tnt
tnt: den krij;sdiCllst
krir;sdienst en de ridderding van eenen
[pelen
opge:lid. Toen de laaël1cn
fpelen werd opgc:t.id.
Inarnen op het einde der II
lIdc
de eeuw
eeuW'
in zwang geraa!;:tcn
gcra:;.);:[en , ca
C:1 al;;-e;;1cen
al;ic;;,-:en bcoe;'c:1d
bcoe:è:1d werden, bC!landclde
behandelde men
dezelve
dezelv'e gewoon:i)k
gewoonli,ik :ij:;
ft]:; eca
een v:Jorbereidillgsmiddei
v:)orbereidingsmiddel tot den krijgsdienst.
Een icder,
ieder, Z(}l1l~er
Z()l1l~cr ot1,;criè'icid
ont:erCc'icid ,an
-;all geboorte, die eenmaal
cenmaal ridd"r
riddr:r wil.
wilde zijn ca
en g~noe:;ld
gcnoe;ld worden, cn
en als ZO()da:1ii~
ZO()dn:1ii~ aan de ridderfpelen
ridder[pelen
deelnemen, 1110C,:t
mocf,t zich
ZiC:1 aan
Uall alle hieromtrent pbats hebbende fchikkingeIl
ridden; doorgaans
d()()rg~ans in natien
kingen onderwerpen. ;\1e;l
;\10:1 verdeelde
verdeclde de ridders

na.

of tongen, \V:1:1fVan
\va~rval1 ieder e.2!1'
e211' ~al1zL.!nIi.;k'
r.:ll1z~2nli.ik' en geacht'
gC3cht' ri/,\!cr,
ri(~der, Tuurneer
lè;ut'l1eer..
konillg
k01JÎi!g genoemd, a~D
~~!1 het hoofd had,
bad, aan wien aalle
lIe overige ridders,
ecne hoogC're g-eboort~,
geboorte, ondcrgcfc:hikt
ondcrg(,lchikt waren; terwijl
ofschoon van eene
ieder ridder ""e2cr
[;)();:geil;ke jongcli!lg~)]
t.~'eècr [;)G,:ge:;;ke
jongelingen ond"r
ondc'r zich had, die, omdat zij 11ug
DG;; lJiet
ni~t rot
tot ridders gwegti;;d
g('regti:~d waren,
warell, Sc!lild,bÎ{fpen
Schildklirfpen geheeten
werdcn, en velerlei vcrpJi;;tingcn
werden,
\'erpE,itingen omtrent den ridder mo~stt'1l
mo.:stClJ in acht
nemen, di~ hun l~er:::ce,ter
l~cr:::('c,tcr w~s.
\\'~s. 7:00
Zoo moesten zij, b. v. op de
dc
!lemen,
TOUfnecróg('[] zijne ridderlijke wapens en
cn zijnen gehee!en
geheelcn toenel
toei1el
Tournecr,:ag'211
aallvocr~,I,
aat1VOCr~,I, en hcm
hem op Zijilè11
Ziji'l:Jl burg cpwr.chtcn en bcdicc:èll.
bediccC'll. Zelfs
jonge VG:·sten
VG:'sten i:l
i:1 D!fitsc'z!.1i!d
D!!ftset/tmd ondenvierp~n
ondenvierp2n zich g8urne
gr.arne aan dit
zU van eC'nc
eClJC nallzienlijkcr
nanzienlijkcr afkomst,
afkoilJst, dan hUll
hun
dienstIVC,'::,
dienstwe;':, , alhoe\Vcl
alhoewel zij
meester \;'~!rcne
\,'~rei1. ()~ll
Ol}} CC:lCer
cc;1ter SC:liIdicl1r:np
SC:lildkllr.np te werden,
\vGrdcn, lî10C3t
moest men
111en tot
den ti.1d
ti}d van k.:izer
I~:izcr FRI:~)B:tiK
FRC~E:tlK Ir "rjj
vrij gct"'t)!":n
gcl"'u::~n zjjn., en eén
ec:n tot den
ridderfb1d
ridder[hnd nood
noodi;i
ig inkomen bezittcn; tl.'rwi.'j
tl'rwi.'I deze keizer bcp:ralde,
bep:!alde,
dat alleen dicge:;cn
diegc;;cn tot
cot icerlingen
iC'er!ing-ell der ric~l'errp~lell
ril:l'er!llelcll mogtcn
mo!-\'tcil aanc;enomell
aan::;enomen
worden. dIe
worden,
dfe :;.(;oo:'en
r;.~bo:·cn rldders
ridders W1rC!!,
w:mm, of door den vorst, uit hoofde
hur.
hUl~"..
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hunner verdiensten. met dit v00rregc
v00rregt begunl1igd
beguIll1igd werden. Hierb~i
bleef het tot aan het e:nde der 16de eeuw; doch voor het overige
hing het van den meester der joilge
jonge Schildknapen af, 011) hen tOt
tOt
den ridderOag, of die plegtige handeling, toe te laten, uit kracht
van welke, zij door cenen n~g
nag tot ridder gef1~I';en
gcfhgen werden. Deze
mededecling
mcdedeeling der ridderlijke waardigheid
wanrJigheid gefchicdde door keizers, ko.
ka.
ningen en beroemde vorsten, inzolxlerheid, bij plegtige gele_
genheden, zelfs kon de geen vorst huwen, wanneer hij niet vooraf
tot ridder ware geDagen
geOagen geweest.
SCHILDLUIZEN. Dus noemen wij een zeer belangrijk geDacht van Infekten, dat bij
bU LINNEUS Co':cus
C(}~CtlS heet. De (oortea
[oorten van
dit geDacht
genacht dragen den naam van Schildluizen, deels, omdat zij In
in
gedaante naar die inCekten gelijken, welke wij luizen
Illizen noemen, deels
omdat vooral de wijfjes, in verfcheidene
verrcheidene [oorten
foorten van dit geilacht ,
als met een fchild
[child bedekt zijn, 0\
o( Iieve~,
liever, omdat meest allen, na vercn planten, op welke zij
loop van eenigen tijd, aan de boomen en
huisvesten, zich hier en daar vaSCZet:C:l.
vasczet:e:l. en.
en, de ringen van derzelver ligchaam verdwijilel1d~,
verdwijilend~, zich n!s
a!s dekCeltjes of [childen vertoonen, en, door
doorzweJling,
zwelling , de figuur van uitwnsren
uitwas ren aannemen. Deze
[childen of dekreltjes zijn eene loort van doppen, welk e dienen,
ter verberging der eitjes, of jongen dezer diertjes, waardoor 7.ij zich
[onnTIigen als beslèn
bes(èn vertoonen. Oader deze zijn
zUn er, welke
in [ounTIigen
keurIijke
keurlUke verff1:o{fçn
vermoffen opleveren; zoo als de dus genoemde Scharlaken
Gronokermes. (Coccus lliCis
I1iCis L.); het Poolsch
Pools eh Grein,
bezien, of GranaReriJIfs.
(Coccus Polonicus L.) , ook Schar/aken
Scharlaken grein en Kermes der !VarteIVartelen geheeten; de Konclzel1icJje
Konchenielje (Coccus cacN
mcti opz!i1tia
opz!I1tia L.
L.),
J, en de GOIlt.
lak (Coccus Lacca L.)
SCHILDPAD. (Testudo) Deze dierfoort behoort tot
tOt de Reptjtien of loopende
loolJCJule Amphibiën.
Amphibiën, die allen, ten minne, wanneer zij hare
volkomene gedaante verkregen hebben, van
VDn 44· pooten, naar derzelver
(Zie /Imp/ti_
AlIIp,'ziwoonr'laatièn ge[chikc,
gefchikc, voorzien zijn.
zijn . .,(Zie
ver[chillende woonrlaat[en
hiën). De meeste Schildpadden zijn met
mee eene harde [chaal of [child
bedekt, waarVJl1
waarvan her
het bovenlte of rl1g·fchild
rug·fchild met den ruggraad en de
me, breede, hoornach.
ribben van het dier aan elkander gegroe:d, en me:
tige fchubben
rchubben bedekt is, die bij vele [oonen
[oorten zoo fl:erk
i1erk en fchoon van
zïj tot velerlei kunstzaken
kUl1stzakel1 gebruikt worden. Die fchild
[child
kleur zijn, dat zij
beftaat uit twee deelel1,
deelen. welke bij de Land.[childpadden
Land.fchildpadden door eenen
be(1:aat
beenigen naad, bij de andere door eenen
een en kraak:1eenigen of vliezigen,
onderling vereenigd zijn.
ZÜn. Gewoonlijk
Gewool11~jk liggen er 15 dergelijke [Chllb·
fchub·
ben in het midden van dit [chilcl
[child , en 2.~ of 2S
25 rondom den rand.
Het onderfte
ondeïfl:e deel van hetzelve, of bet
het buikCchild,
bl1ikCchild, is cea
een weinig
kleiner, dan het bovenfte,
boveni1e, en voor den kop, pooten en fiaart
als uitge[neden.
Schild padden hebben naakte kaken en geenc tall,
t:111 .
uitgeIneden. De Schildpadden
den. De tong is met groote tepels voorzien. Het trommelvlies is
Corns met eene hoornachtige zelfllandigheid bedekt; terwUI zij echter
[oms
horen. lij
zeer goed horen,
Zij beminnen
beminuen het water,
wnter, en leven V~11
V~1l planten.
vis·
X 2
vis-
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visfchen, vruchten, wormen en infekten;
inCekten; planten
pl:mten zich voort door
eijcren,
eijeren, die zij in het zand begraven, en door de zon laten uit.
broeijen ; gFOeijen
brüeijen;
groeijen langzaam; '[chijnen
fchijnen eenen hoogen ouderdom te
kunnen bereiken, en bezitten bovendien eene zoo fterke levenskracht,
dat zij aan vochtige pluatfcll
plaatCen maanden
maandcn lang zonder voedfcI
vocdCcl kunnen
leven, en dikwijls eerst na verloop van eenige dagen, nadat hun de
kop is afgehouwen, fterven. De eijeren en het vleesch leveren een
zeer goed' voedfel op. lIet
koIIet wit der eijeren verkrijgt door het ko·
1{en nooit eene volkomene
volkom ene hardheid.
onclerfcheidene foorten vun
Men heeft onderfcheidene
van Schildpadden. LACÉPÈDE
LACÉPÈOE
heeft 24 foorren
Coort-en befchreven, LATREILLE 35, en DAUDIN
DAUDIN 57. De
Caret-Schildpad, CT. Imbricata)
Imbricata),, heeft romen
rooten als
:1is vinnen, een
hartvormig fchiId,
fchild, een weinig gekield, en aan
aa!1 den rand zaagswijze
getand: de fchuoben
rchuohen liggen als kleine breede dakpannen op elkander,
fl:aart is gefchnbd.
geCchubd. Irf
IVlen
en vindt haar in de beide 11JdiiJ1J
/ndiën en ook
en de fiaart
in de Roode zee, die de beste Schildpadden oplevert. Hun vleesch
worde!], omdat het braking veroorzaakt. Zij worden
kan niet gegeten wordc!1,
groene Reuzen.
Reuzen- of Mydas-Schild.
van 150 tot 800 pond zwaar. De groetze
pad CT. Mydas)
Mydas),, met pooten als de voorga,lIlde,
voorgaande, een eirond
fchild, en de randen der kaken getand, is de groocfl:e
grootf1:e en fterkl1e;
fierkfie;
weegt fomt~jds
fomtUds wel 800 pont!,
pond, en kan eenen last van meer dan 600
pond op haren vlakken rug
mg voortflepen.
vool'tf1epen. Zij heeft haren naam van
hare lichte olijfgroene kleur, en van haar zonderling donker groen,
flllakelijk vet verkregen: ook h:m
ha~r vke,ch
v],ècsch is 3:lngenaam.
a:mgenaam. Zij ontont.
houdt
hondt zich in zee; !wmt
Immt inzonderheid in Zomermaand aan
aun land,
doch meestal op onbewoonde eilanden,
eilmiden, zoo ais
als b. v. op die in de
TYest.]lldi(}11
TJ7est.lttdiJII en den Stitlm
Stillc:z OCC/Jail,
OCCilaiJ, om aldaar hm-e
hare eijeren
eijcrcn ce
re leggen,
hodcrd beloopt. Hun voedft:J
vocdfd beflaat
berlaat meestal uit
wier getal cenige hoderd
een foort van
vnn zeegras. Wanneer zij gegeten hebben, begeven zij zich
na;]f de rivieren, om adem re
te halen. Zij worden meest gemeestal na'lr
v:tngen,
vangen, als zij zich uit
nit de zee op het land be;,;even.
begeven. De Ril'ier.
Rivier.
Schildpad CT.·
CT.· Ol'bicu/a1'Ïs),
Orbicularis), met gcvliesde pooten, en eene
eelle ronde
en platachtige fchulp, woont in de warm(l:e
wann(1e declen
deelen van Europa,
Rm'opa, en
Cmakelijk vleeseh.
vleesch, veel gegeten.
Zij eten
wordt, om haar fmakelijk
gegcren. lij
etcn fchelpe11 phmten.
planten. D~ L.r,;:u!-Sóik~'JGd
[a:zd-S'c,'Jik0'Jctl CT. G;'aeca) leeft in Sardinië.
dieren cn
Italië en Afrika
Afril,a in tle
lle bosfchen.
b0sfchen. Zij heeft een zwart, van achter
bui
tig fchild;
bl1iti,~
Cchild; aan de \"Oetell
\'oeten vrije vingers, en laat zich gemakkelijk
temmell.
Daupt
telllmen. Zij beweegt zich zeer langzaam; kan lang vasten en (Jaapt
in den winter. Zoo hecrt nL1T:\lENIlACII
TILn}mNHt\CII eene Schildpad, gedurende 9
maanden, zonder eeni~
eenig voed!"e!
lcvend gehouden. Hun voedfcl
voedfel bebeo
voedCcl levcnd
Haat uit wortels, planten, wormcn
wormen cn
en infèkten,
il1CcktCll. Het wijfie legt 4 à 5 wit.
wit..
te eijeren, die even als
ftls haar
haal' ',lecsch
\lecsch gegeten
gegetcn worden.
wordell. llcze
Ileze foart
fUOIt komt
l\lct deze
dcze llc.:fr
het meest voor. Met
llCl!ft vele overeenkomot
overeenkomst de Gfometl'i!che
GC'ometrtfche of
r;eflemde
,çefle1'l1de SchilrZMd
Schilr,"Md CT. Geo/lJctricf')
GeoliJctricrt) , met
l11et gevinde achterpooten, en
regell11nlf~ geel en
gctcckc:1l1, verheven bovenboven~
een zeszijdig regelmnig
cn zwart gctcd,e:ld,
fchild.
Zij heen
heeCt de grootte
i~wottC van cell'
een' h:md, en !:ehoor,
!.;ehoor~ 1n
111 de Oost.
rchi!d. lij
lil.
Iu-
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Karolinifche Schildpad (T.
Caro/illa) , di~ in Ka.
lndiën te huis. De Karo/ini[che
CT. Gàroli1Ja),
rolina enz. haar verblijf houdt, heeft gevingerde pootcn,
pooten, een ,bultig
.bultig
fchild en geer.'
geer: !1:aarr.
fiaarc. Zij is klein, en haar vlccsch
vleesch is eetbaar.,eetbaar.-Over het algemecn
algemeen leven de Landfchildpadden troepswijze bij elkander, en, vol-gens
volgens 13
DLU:\IE:'\IlACH,
LU:\IE::\l3ACH , voegen zich, zoo als b. v. op IsIs.
Je de Fr(J11Çe,
Ie
Frflr/çe, verfcheidenc
verfcheidene van hen, des nachts, bij gehcde
gehede fcharen
fchuren
bijeen, zoodat de grond met dezelve als bevloerd fchijm,
fchijnt, en meI)
men
er wel
we! 100 fchreden in het rond over gaan kan, zonder dat men
eenen voet op den grond behoeft te zetten.
SCHILLER. (FRIEDERICH
(FIUEDERICH CHRISTOPH
CHRISTOPU VON)
VaN) Een ber.oemd
beroemd Duitsch
Duitscb
dichter, die. te lIfauburg,
lJfauburg, in het H.7zlrtembergfche',in
IYztrtcmbergfche-, in 1759 geborel]
geboren
werd, en zich reeds als i ongeling door eelle
eeue vurige, levendige verbeeldingskracht kenmerkte. Zijn eeril:e
cerlle onderwiJs van den predikant
Mos
MOSER
ER te Loreh,
Loreh. een dorp in het lf7urtembergjèhe,
f,FurtembergJèhe, genoten hebben.
hebben~
de , begaf hij zich vervolgens n:lar de Latijnfche
Latijnli:he fchool te Ludwighurg, welke hij in 1773 met de krijgskundige kweekfchool
kweekfcllOol te Stut.
Stutgard verwisfclde.
verwisfelde. lIier
Uier heil
beGoot
oot hij, om
0111 zich op de Regtsgeleerdheid
toe te leggen; doch in dit vak maakte hij geringe vorderingen,
zoodat hij zich reeds in 1775 tot de Gpneeskunde
Gt>neeskunde bepaalde, tol:.
tot. wel.
],er
ker beoefening aan deze fchool gelegenheid was. Dan zijBe
zijne levendig-e
levendige
verbeeldingskracht en llerke
l1crke zucht voor de Dichtkunst
Dichtknnst verkregen bij
hem de overhand, en ontvingen
olltvingen door de !1:renge
firellge bepalingen van ge·
gemelde infiituUt
in1l:ituut nog meerder voedfel. SHAKESPEAR, met wien
wiel1 hij
bij zich
reeds vroeg had bekend gemaakt, vervulde zijne geheelc
g.cheele ziel, en zoo
olltfiol1d zijn eer!1:e merkwaardig !1:nk
OIlt1l:ond
Huk die RI;lIbcr,
Rjilthcr, hetgeen hij,
llOe
hoe gnn1l:ig
gunf1:ig ook in Duitsch/and
Duitschland en elders omvangen,
ontvangen, naderhand zelf
afkeurde. Van Stlltgard vertrok hij naar RfltfCrbaclz bij 1I1eimmgen,
llJeintl1lgen,
waar hij zijnen
zijncn vroeger begonnen
begolll1en FlësKO
FrësKo en zijn trellrfpel
trenr[pel Cahale
Caba/e
tJnd
und Liebe voltooide. la
Ia 1783 begaf hij zich nuur
naar 1I1fJl),'zeim,
1l1máeim, alwaar
lFFLAND, BECK, BEIL
cel fchit.
DEIL en KAROL,NA
hAROLi1\A DEcl{
DECK toen
wen op het toon
tooneel
fchitterden, en hij, inzonderheid door medewerking van DALllERG
DALBERG en A.
eerden,
VON KLEIN, wt
tOt too!1cc:ldid
tooncclLiidtcr
tcr werd a~ngcneld,
ar.ngefteld, ûn
cn tot lid van het
Keur.Paltzisch Duitsch
Duitsc11 gezelfchap
gczelfcbap in genoemde !lad
Had aangenomen.
Ilier
RuHier was hij de huisvriend van gemelden VON KLEIN, wiens Ru'
DOLF vall
van lIabsburg
lJabsburg hem deed beiluiten,
beQuiten, om zijnen CARLOS,
CARr.os, waartoe
l1ij
Jumbifche dichtmaat te
hij toen reeds het plan ontworpen had, in Jambifche
brengeri;
brengen; doch dien hij eerst naderhand, bij zij:} beurtelings verblijf
in Dresden en Leip:dg,
LeijJzig, voltooide.
Met het jaar 17159
I7fJ!) begon eigenlijk SCrl!LLERS
SCII!LLERS gete~l'd.e
gelecl'at tijdvak.
Nadat hij eenigen tijd te voren zijn
zUn verblijf te
re Leipzig en Dresden
])1'esdcn
met dat
d~t te 1J7i.'Î1l1ar
lf7ciwfJr verwisfeld h:ld,
had, werd hij door medewerking van
GÖTlIE, na
lla het vertrek van EICHHORN,
EICHllORN, tot Hoogleeraar
Hoogleer~ar in de Gefchie.
Gefchic ..
denis en Wijsbege~nc
Wijsbege.êne te JUlt]
JOlt; beroepen, alw:mr
alwanr hij zich onvermoeid
verfchei.
met geleerden arbeid bezig hield, en binnen wdnige
weinige jaren verfcheidene
Om1l;r deze
delle zijner gcfchkdkundigc
gcfchkdkundige werken in het licht g:!f.
g:tf. Onder
Il],'i!:ê!rcn YNI
YNZ I2t,;2
12tL:J .T.,/zr!tl!J!à;,t
.!.,!zr!t[!I!t!e;'! r'ÏI
f'Î/
!>is
.'>is (mf
allf die
behooreIl : zij::c
zij,;c II1<';I:(.:/,CI1
behooren:
X;)3
X

Nell.
Nm-
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Neues/en Zeilen; Cefchichte
Nel/eslen
Gefchichle des 30 jlihrigen Krieges; Gefchicht,
Gefchichtl des
Ahfals der I7ereinigten l\!iederlmldm
Spani{chen Regierung,
Niederlandet: "011
VOIl der Spani!chen
welke hij echter niet
nict \'ol:ooide,
\"oltooide, en naderhand door C. CURTlJ
CURTIJ is
vervolgd g~worden; voorts Gefchiclzte
ven'oIgd
Gefclridte der merkwiird(trflen
merkwiird(trfJen Revoltlti(JIJen zmd Velfclzwörtmge:t,
Péifclzwörtmge:t, wnarvan maar één deel verfchenen
verfchenell is, enz.
(men
SClIlLLER eene zware ziekte, die hem op den rand
In 1791 overviel SClJlLLER
van het
bet graf bragt; doch nn:mwelijks was hij weder herfleld,
herfield , of hij
vervatte met nicnwcn
fe.
nienwen lust ,zijnen
.zijnen letterarbeid ; doch bepaalde zich [e.
der. voo~n:lmclijk
voo~nnmelijk tot de Dichtkunst.
Dichtkunst, aan welke hij in de lamfle
lnatfie jaren
der:
nict
ni~t veel gedaan had,
bad. en gaf reeds in 1791 zijne fchoonfie
fchoonfle lyrifche
Iyrifche
didnctifche gediclue:1 in het licht. Hij keerde echter eerlang tot
en didnctÏfche
11Ct
l1Ct C,rama
r.rama terug. en lev::!rde
Icv:!rde eerst zUnen \VilI.LE[';STEIN,
ilI.T.EI"STEIN, vervolgens
Sn"ART, die .Jzl11gfrtltt
,'on Or/emls,
lJJesina,,
MARIA Sn'ART,
.Jzl11gfrtm "on
Or/emlS, die Bt'fltlt
Brotlt "on
von lJJesfna
(welk ln:uile
InntHe !luk
fiuk eene proeve bevat,
bcvat, om het koor der Grieken op
het Duitfche
Duit[ehe tooncel
toon cel over te brengen) en eindelijk zijnen WlLIlELM
TELL, waarin de eenvoudige zeden van een vrijheidlievend,
vrUheidlievend, nog
onbedorven volk, hetgeen in eelle gelukkige afzondering leeft, en in
den firijd tegen geweld en onderdrukking als overwinnaar wordt voor.
'gefield, zoo innemend als overeenkomstig met de waarheid worden
Onder zijne Lyrifche
nen afgefchetst. Lyrifcbe fiukken verdienen in.
Göttcr Griekmlfll1ds;
Griekenlol1ds; Reji"gnfltiol1;
Reji"gnotion;
zonderheid genoemd te worden: die Götlcr
tlie
Ideale,.i das
dtls Reie,'t
Gla!lbes; die worle
worte des
die Ideale
Reid der forllle1l; die worte des Glrlf/bes;
If/(i!ms;
Frnuen; de voorvoor_
If/ri!ms; das Lied "011
von der G!ocke; die wiirde der Frmlen;
Ilylllllus on die Fret/de, en verfCheidene
vcrfCheidene didactisch.lyrifche
didactiseh.lyrifche
treIrdijke Ilymllus
onccrfcheiden zich door hnrtelijkhdd
hartelijkheid en teefiukken: bovenal echter onèerfcheiden
derbeid : THERLA'S liebliche
derheid:
lieb/iche Gristerftimme
Gei~terfli1ll11Je;; das 1I1iidchen
lJfiidchen aus der
Fremde,
Frenifle, cene
ccne f'::100nc
fC:100nc Allegorie
A!legoric enz. Onder zijne Balladen en
Rr;mallcen,
R0I11f/11Cen, die, zonder die eenvoudigheid te bezitten, welke tot
dichtfoort behoort, het hare
hart diep troffen, behooren voornamedeze dichtfoorr
li.~k: der TtïtJfc!;er;
l~;k:
T,ïllfc!;C;"; die {{rm;lc'te
f(raJlic'te des lbic:ts;
Ibic:Js; der Ritter GEORG; der
gal1g lIach
/Ioc!] dem F.i{euhm::1l1er,
F.i!C1Ihm::mer, en anderen; doch vooral de Ridder 1'0ToAGCNm:UG. LïtmtJntcl~d
Lïtmtlntcl~d zUn
zijn zijne éièacrifche
Epigl'm1l1lJe11, welke
AGCNIlt'UG.
éièr.crifche Epigra1l11/Je11,
van zijn fcl:ra:iL:er
fe!;r:::iL:er vernuft de duidelijldle
duidelijkfie blijken opleveren; doch in
het bca~bciden van
Vr.ll hexameters en pantometers was hij geen groot
mee Her ; gelijk hij zich ook in andere versmaten
meester;
\'ersmaten en in rijm vele on11a:m~d~eurigheden veroorloofde, die hij gemakkelijk bad kunnen ver.
lmamd~eurighcdcn
betcr~n. wanneer hU
hij er meerdere waarde
wnarde aan gehecht had. Van zij.
roe l::tll;Umel:de
l::t1l;untence talenten als R0t11fl1J.dichter
Rot11t71J-diclrter gaf SCIIILLER
SCIllLLER flechts eenen.
doch ecnen
eenen belangrijken
belnngrijken,, wenk, die rem als een meester
meeseer in deze foort
foore
kenmcr!;.t. Behah"e
Behnh'e zijnen Geistelfoher,
Geistelfoher , heeft men nog van hem den
kcnmcr!,t.
fchcoae!1
So;meml'irth. benevens eenige Fragmenten en zijne
fehconen Ro:n:m So::neIJlI'irtlz.
re hriften.
kleine Prozal"fche
Prozaïfch c fchriften.
ISOI , uit hoofde van
vun den zwakken fiaat
fl33t zijner
SCI!IUER verliet in loSor,
r;ezo!l:lheld, op rand
r;CZOll:1held,
raad vnn
\"all z
zijnen
ijncn geneesheer, .Je1)(I,
.letJfI, en leefde fcdert
federt voor
zich zelvcn
zelvén in fPéiwor.
fPéil/.'ar. Hij genoot hier echter nict lang de voordeelen
:117,00 eene z~nuw.
7,~n\1w. en borstziekte, in Bloei.
zijner fiille
fiil!e nf7.ondering, :l1zoo
maand
mlland

SCHnVIMEL.
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4611e jaar zijns ouderdoms , een einde aan zijn
maand 1805, in het 46fte
leven maakte. Zijn ftoffelijk
fioffelijk overblijfsel werd op het St. Jakobskerkhof te H7eimar
If/eimar begraven, en zijn
zUn dood werdalgemecn
werd algemeen betreurd.
Hij bezat niet alleen zeldzame vermogens van geest, maar
manr ook uitmuntende hoedanigheden van hart. Een welmeenende
wcImecncnde ijver
~ivcr voor het
ware en fchoone,
fcboone, een diepe eerbied
ecrbied voor al wat heilig
hcilig was , vervulgehccle ziel, en door zijnen
zUnen vertrouweIijken
vertrouwelijken en openhartiopcnhartide zijne geheele
gen omgang won hij
hU fpo\:dig
fpo~dig eens ieders achting; terwijl trotsch.
heid en verheffing op eigen verdiensten aan zijn karakter geheel
vreemd waren, en hij
hU hoogst afkeerig was van
v~n alles, wat naar vnlsch~
vl1lsch~
heid of
·onregtvaardigheid zweemde.
lil en had in lJuitsdzland,
ofonregtvaardigheid
zwcemde. 1\Jen
Dttitsclz!and, op
den voorDag van J3E:CKER,
BECKER, tcn
ten oogmerk,
oogmcrk, om zijnen
zUnen haam op eene wijze
wUze te vereeuwigen,
verecuwigcn, die
dic hem nict minder dan zijn vaderland tot
eer zoude verf1:rekt
verflrekt hebben;
hebbcn; doch de feden
fcden zijnen
zUilen dood plaats ge.
had hebbende krijgsbewegingen , en andere oorzaken, hebben dit
dir
pla.n
plan tot d"us verre verhinderd.'
SCHIMMEL. (De) Deze plant befchouwde men voorheen, en
"mogelijk
mogelijk nog tegenwoordig bij fommigcl1,
fOlmTiigcn, 81s
als een aanvankelijk
amwnnkclijk bederf
der Iigchamen,
ligchamen, waarop zij zich Vertoont;
VLTtoont; doch
doelt is, wanneer men
baar
ziet, een
ecn geheel
ge;lccl bosch, dat
dac zeer vele
haar door een vergrootglas zIet,
onderfcheidene
onderfchcidene gewasfen vertoont,
vcrtoom, die hunnen flam
nam en kruin heb.
ben, en met de zoo verfehillende
verfehiUende gedaanten
gcdnanten d2f
der paddenf1:oclcn
paddenfloelcn overeenkomen, zoodat ook deze
dezc allerccrne,
allereeri1e, ras vergankelijke, teedere
bewerktuigde Iigchamcn di:s
des grocUen::len
groeijenjcn rijks onder dit planten. ge.
fIacht
l1acht behooren. De voortplanting der Schimmel is, imusfchen,
inwsfchen, tot
hiertoe
]1Ïeftoe een geheim, ofscboon
ofscÎloon l11en
men ook over het algemeen zaden bij
ont.
dezelve aanneemt.
aanncemt. Dat vochtigheid
vochtighcid en warn1te
warmte haar fpoedig doen ont·
flaan,
fiaan, is bekend; terwijl
tenvijl ;l;en
;J~en door dagclijkfche
dagclijkfcbe ondervinding weet,
wcet,
dat zij op vele ligcllumen,
ligcbamen, als brood, vlecscb,
vleeseb, oud hom
hout en water
kan groeijen.
SC
SCHIMlVlELPENNINCK,
Hl lVIIVl E LPENNINC K, (RÜTGER
(Rl;TGER JAN) den 3
31I van Wijnm.
Wijnl11.
1761 te Deventer uit een oud Overijsfèlsch
Overijsfdsch geDacht
genacht geboren, ontving van zijne ouders eene
eenc waardige opvoeding, en werd voor de
pleiczaal befl:emd.
beflemd. Na de voorbereidende f1:udi~n
fludien in zijne geboorteplaats volbragt te hebben, begaf bij
hij zich in 1780 nnar
Imr de Hooge
fchool te Leijden,
Lei/den, waar hij
hU zich inzonderheid, onder de beroemde
VAN DER KEESSEL, in het llcgts:~eleerde
negts:~e]ecrde
Hoogleeraren PESTEL en V:\N
vak oefende. Zijne nitf1:ekende
uitl1ekende talenten en Ollp;ewone
ongewone vorderingen
deden hem fpoeditj
fpoedi;;- de hoogachting en toegenegenheid zijner onder
minzr:me vriendfchap het vertr01lwen
vertrOuwen zjjner
mak.
wijzers. en zijne minzame
zijner mak~
kers vcrwerven
verwerven,, waarvan de Ir.ntf1:e
lnnrfl:e bem
hem cen
een trefEmd
treff~nd bewijs
bcwiJs ga"
ven, door hem in 1784, bij gele;;enheid
gelegenheid eener opfchlldding
opfchudding binnen
1111dc!:t(~1l de wapenen hadden
hndden opge·
opgede Had, tot welker demping de f1:l1dcl:tcn
vat, tot hun opperhoofd te verkiezen,
yerkiezen, in welke betrekking hU, in
die hagchelijke
hagchel~ke oog-enblikken,
oogenbiikken, zoo veel voorzil!,tigheid
voorzigtigheid en moed beo
be.
toonde,
toonde ~ dat de rc);cring
rc~ering van Lc~;d(ll
Lcy"dm benoot , om hem cellen
cenen ccrpcncerpel1X 4
IJÎug,
lling,

oe

SCHIMMELPENNINCI<.
SCHIMMELPENNINCK. (R. J.)
ning, ter erkelltenis van
lofli.ik gedrag, aan
niog,
vao zij n loflijk
mln te biede!!. Jn Winterm. van hetzelfde jaar aanvaardde
aanvaarddc SCHIMMELPENNINCK zijne waardigheid in de Regtcll,
Regten, bij eelle
eellc openlijke
opcnlijke disfertatie: de imperia 1lOpujJfJpUlori caute
lari
c4ute temperato, waarin hij den gerchikten vorm eener democratifche regering verdedigde; zijnen afkeer van het despotisme,
onder welke gedaante ook, aau den dag legde, cn rondborstig voor
eene verfiandige vrijheid, door goede wetten bepaald, Uitkwam.
uitkwam. (*)
SCHIMMELPENNINC!{ verkoos 11U
SCHlMMELPENNINCI{
nu Amjlerdam tot de plaats van zijn
verblijf, en maakte eerlang, als Regtsgeleerde, aldaar zoo veel opgang, dat cr na:mwelijks binnen die Had eene zaak bepleit werd,
waarin hij het woord niet voerde. In de onlusten van 1785, 1786
en 1787, koos hij de partij van hen, die verandering in den regeringsvan
vorm verlangden. en verklaarde zich openlijk voor de invoering vau
het vertegenwoordigend fielfel, waarbij de heilige regten der burgers
woe.
erkend werden; maar verzette zich tevens ten fierkfie tegen aUe woe.lingen vau
van hen.
hen, die de beginfelen woest overdreven, waarvan hij
ollluSt~l1 binnen ons Vaderland,
zich een
eeu voorfl:andervoorfiander- betoond had. De olllustSJl
door de Pruisûfche wapenen, in 1787 , gefl:uit
gefruit zijnde, bleef hij rustig, onder het voortzetten zijner regtsgeleerde praktijk, te Amflerdam; doch de groote omwenteliJ.g
omwenteliJ~g v:m 1795 opende voor hem eene geheel nieuwe loopbaan. Hij werd tot Voorzitter van de Municipaliteit benoemd, en aanvaardde dien pOSt, ofschoon met weerzin;
maar legde, desniettegenl13ande,
desniettegenllaande, in deze zijne nieuwe betrekking,
aan den dag, dat zijne reeds
zoo veel voortvarenheid,
voortvarenhcid, moed en klem aun
verworvene hoogachting bij zijne medeburgers daardoor aanmerkelijk
vermeerderde. Zijne aanfpraak, bij het aanvaarden van dezen zijnen
verllandig inzigt, als door
llosr gedaan, muntte even zeer uit door verfiandig
llost
vllstheid van zijn fiellig beiluit,
belluit, om voor de veiligheid van perde vastheid
fonen en bezittingen te zullen waken: zij had in die oogenbHkken
overfpannÎng eelle
eene heilzame uitwerking, en heeft weIligt,
welligt, met
van overfpanning
een beilllit
belluit der Municipaliteit
Municip:lliteit van AmjlerdC111't,
Amjlerdam, van Sprokkelm. 1795op z~in
z~il1 voorftel genomen, en waarbij hij de beginfelen
begÎn:elen nader ontwik.
kelde, die hij tot
tOt grondilag
grondflag der nieuwe orde van zaken noodig oordeelde,
neelde, het meest·
meest- bijgedragen tOt
tot die gematigde rig~ing der omwenteling, welke men haar naderhand zag nemen.
cn gematigd, bragt SCl11MMELPENNl'NCK
SCHlMMELPENNlNCK dezelfde ge.
Altijd wijs en
voelens over in de Nationale Vergadering, bij welke hij als afgevaardigde optrad: alle zijne
zijlJe hier geholldene
gehoudene redevoeringen ademden
reilt vatlerlandsch
vaderlundsch gevoel, en kenmerkten zich door regt'chapen.
een ceilt
\:n l!~l1e
e~ne wegOepende welrprekendheid,
welfprekendheid, zoodat zij waardig zijn.
heid t:n
ten !Jutte
Illitle van de b~lllinll:l:lrS
beminuaars van fraaije letteren, verzameld te worlh:n. SCIJ1l1Ji\lELl'ENN1NCK
SCIl1lI1MEL!'ENN1NCK werd bij de tweede Nationale Vergadering,
lll:ll.
in
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in Lotlwm.
Lonwm. 1798, verkozen; doch ziende, dat hij bij de toenmalige
item ming der gemoederen zijn vaderland van geen dienst kon zijl},
!lemming
zijn ~
weigerde hij de gevorderde verklaring der leden af te leggen; verwijderde zich van het l1:natstQonecl,
fbatstoonecl, en keerde naar .dmflerdam
/lmflerdam terug,
waar hij zijne vorige praktijk hervatte, in hoop, van daarvan niet weder te zullen afgetrokken worden. Dan, hèt
hèc viel anders uit, door de
omwenteling van den Izden
I2dcn van Zomenn. deszelfden jaars. Men had
toen te Parijs een Hollalldsch gezant noodig, die met de beginfels
der zegepralende partij illll:emde,
inftemde, ten einde bij
hij het Uitvoerend bewind
FrtJnkrijk de voHirekte
vo}ftrekte noodzakelijkheid der plaats gehad hebbenvan Frankrijk
de verandering aan te toonen; en SCIllMMELPENINCK,
SCIIIMMELPENINCK, door het bewind
dringend aangezocht, aarzelde niet, daar hij nu oordeelde, zijn vaderland
vaderla·nd
van wezenlijkeIl
de fiaatkundige
el"
zijn,de
ftaatkundige loopbaan wed
weder
wezenlijken dienst te kunnen zijn,
in te treden.
tred en. Hij had het genoegen, in het oogmerk zijner zending
volkomen te flagen
flagcn ; doch deze gelukkige uitOag
uitllag had voor hem ongewenschte gevolgen. Het Bataafsch gouvernement hield zijne belofte
niet, dat hij, namelijk '. na afloop zijner zending, naar Amflerdatn
Amflerclam
zoude kunnen terugkeer
en , om aldaar !laar
terllgkeeren,
naar welgevaIlen
welgevallen als ambteloos
burger te leven; maar deed bij hem de dringendll:e
dringendfl:e mmzoeken,
aanzoeken, om
bij voortduring 's lands tolk
wik bij het Franfche bewind te zijn, en
benoemde hem tot blijvend Ambasfadeur te Pari/Jo
Pari/jo S
SCml\lMRLPEN.
CHIl\lMRLP EN.
NINCK, het vertrouwen van de hoofden van het toenmalig Franfche
fiaatsbefiuur
fiaatsbefluur wetende te winnen, beantwoordde volkomen aan de
verwachting van zijn gouvernement, en handhaafde de onafhankelijkheid der Republiek,
Republiek. die toen, ondanks hare ol1!loeme1ijke
011110eme1ijke gedane
opofferingen voor derzelver behoud, zeer veeg fiond.
BUONAPARTE, tot eerll:en
eerften Confu!
Confnl benoemd zijnde, gaf den AmbasArnbasSCIlIl\L\IELPENNINCK herhaalde blijken van hoogachting; terwijl
fadeur SCIIIlInIELPENNINCK
f.'ldeur
het nieuwe Franfche gouvernement van hem verlangde, dat hij het
Congres te Amicns,
A1I1iem, als Hollandsch gezant, zoude bijwonen.
wcnseh. die ook de zijne was;
SCIIIMMELPENNINCK voldeed aan dezen wensch,
en men moet het aan zijn beleid, en zijnen vredelievenden aard, alsmede aan het vertrouwen toefchrijven, dat hij den EngeIfchen
Engelfehen gevolmagtigden
CORNWALLIS, en den Franfchen, JOZEF
JO,zEF
magtigdell,, den markies CORNWALLlS,
BUONAPARTE, broeder van den cerflcn
eerf1:en Conful,
Confnl, wist in te boezemen,
niet werden afgebroken, en ten laatfie
laatfl:e doo~
doordat de onderhandelingen !liet
een en lang gewenscllten
gewenschten vrede ~evolgd
!ievolgd werden.
een verdrag van eenen
Niet flechts het Bataafsche
Bataafsehe bewind, maar
lllaar ook Frankrijk en Engeland"
vleijelldfie bewijzen hmmcr
hunner erkentenis, en wel het
gaven hem de vleijendf1:e
cerll:e,
e~rfl:c, onder anderen, door zijn verzoek in te willigen, om de ambasl'lde
bas!:Hle van 1'al"i.ls
Parijs met die van LOllden te verwis[0len.
verwisfclen. Behalve de
blijken
blijkcn van hoogachting, die lJij van Lord CORNWALLlS,
CORNWALLJS, de minis_
minisaanzienlijkllen te Londl'll
Lonc/m , over het geheel ontving, ver~·
ver~
ters, en de aanzienJijkf1:ell
wierf hij ook die van dt:1l
den FrUllfchel1
Franfèhen gezant, den veldheer AND,RE.OSSy,
OSSY, dien hij reeds in Parijs
h.rijs had leeren
!e.:rCll kennen; doch
doeh SCIllJ\'IMEL.
SCJIlMMELl'ENNIl'\CK
l'ENNll"CK befpcunk,
befpeurdl· , onder dit
dir alles, weldra, da~
da, de ll:ell1l1ling
ficl11lUing UlS,ms,·
X
X ~')
feilen
fehen
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fchen beide gouvernementen geene hoop gaf op eellen
{chen
eenen duurzamell
vrede, en deszelfs plotfeiilJge
plotfelillgc verbreking regt vaardigde zijne Vrees
vrees
maar al te zeer.
zeer, Zijne pogingen, om der Republiek eelle
eene zoo zeer
d"Cll genietel!,
genieter!, ofschoon Engelal:d
Enge!a1;d daargewenschte onzijdigheid te d"en
hefrigen tegentoe niet ongenegen fcheen, waren, uithoofde van den heftigen
vrechteloos : zij werd daardoor in den nieufiand van BUONAPARTE, vruchteloos:
wen oorlog gewikkeld, die voor haar zeewezen en haren handel zoo
noodlottig was.
was, en de terugroeping van haren gezant ten gevolge
had. SCHIMMELPENNINCK
SCHIl\1MELPENNINCK verliet nu Londen, met het leedwezen,
uit zijne te leurgeftelde
leurgef1:elde hoop voortvloeijende, en vertrok, met het
vast befluit, om de f1:aatkundige
itaatkundige loopbaan niet weder te betreden,
naar zijn landgoed in Overijslel
Overi:fsfe/,, ten einde er zijnen tijd tusfchell
tusfchen
letterkundigen arbeid en de genoegens van een fiil
flil leven, te midden
verdeelell.
en.
van zijn huisgezin, te verdeel
Naauwelijks was SCHIMMELPENNINCK
SCHllVlMELPENNINCK op zijn landgoed, of zijne
noodigde hem,
ontwerpen werden op nieuw verijdeld. BUONAPARTE l100digde
bij eenen brief uit Bruifel, op het dringendst, om zich derwaarts te
begeven, tot een mondgefprek over zaken, voor bei~e gouverne·
gouverne.
menten van het hoogfie
hoogl1e belang, en aan deze uitnoodiging,
uitl100diging, door
het Bataaffche bewind aangedrongen wordende, voldeed hij.
hij, om zich
op nieuw in eene loopbaan te begeven, welke hij onlangs verlaten
had
o,n zijn vaderland, zoo mogelijk, nog.
had,t alleen met oogmerk oln
maals llUttig,
nuttig. te zijn. Te Brusfel
Brus/el had hij verfcheidene conferentien
met den eeriten
eerf1:en Conful,
naatsgenel der Republiek
Confnl, voornamelijk het l1aatsgel1el
betreffende, waarin deze tevens zijn verlangen te kennen gaf, dat
hij voortaan haar gezant te Parijs moge
mogt zijn. Op aandrang van
Van
zijn gouvernement voldeed hij hieraan; vertrok op het einde van
1803 derwaartS, en wendde alles aan, om de onafhankelijkheid van
zijn vaderland te verzekeren. Dan, hij doorgrondde weldra de
:zijn
ware oogmerken van den Conful, die hem ten laatl1e
laat!1:e met dui.
c:1elijke woorden verklaarde,
c:1el\ike
verkla;mle, dat de Europifche fiaatsgefieldheid
fiaatsgefIeldheid niet
Conilitutie onzer
ollzer Republiek bleef, zoo als zij
langer gedoogde, dat de Confiirutie
was, en het Uitvoerend be wind noodzakelijk vervangen moest worden
door een meer geconcentreerd gOl1vernement,
gouvernement, in handen van één enkel per[oon.
perfoon. Alle pogingen, om BUONAPARTE van dit befluit
beauit af te
brengen, waren te vergeefs, en kort nadat hij zich als keizer ha:!
laten uitroepen, drong hij op deszelfs llItvoering
UItvoering ten flerkfIe
i1erkfl:e aan,
aan. en
liet in den Herfst van 1804 te Keulen, werwaarts hij zich toell
toen
begeven had, den Bataaf[chen gezant bij zich roepen, die hier uit
1uem geene andere
:zijnen
zijnen mond vernam, dat er voor zijn gouverne
gouverne1uent
partij open Hond, dan eene inlijving der republiek in het Franfche rijk
of de coni1itmie
con11:itutie te veranderen, en een enkel perfoon aan het hoofd
des bewinds te fieJIen;
i1ellen; tevens zijn verlangen betuigen:.le,
betuigen:le, dat de keu.
ze daarvan op zijn perfoon mogt vaJIen.
vallen. SCHll\IMELI'ENNINCK
SCHIl\1l\1ELPENNINCK gaf
lliervan dadelijk !{ennis
I{ennis aan zijn gouvernement, het welk, liever dan
de onafhankelijkheid der natie, die teil minne
minfie nog in naam benonu
befiond,~
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tOt de gevorderde verandering der con·
con.
geheel te zien vernietigen, tot
fli[lltie beO oot , en zijnen gezant gelastte, Olr. de onderhandelingen
fiitmie
met den Franfchen keizer voomezelten,
voomezetten, en met hem over den aard
en vorm van het nieuwe gouvernement te fpreken.
[preken. Deze onderhanonderhan.
(lelingen
SCrm1;\lELPllNNJNCK
delingen hadden te Parijs plaats , wauneer SCIJ1:11;\1ELPENNJNCK
confl:itutie voor de I3ataaffche
Bataaffche Repu_
Repu.
den keizer een ontwerp van cOllfl:itutie
hoofdzakelijk met die der f/ereel1igde /laten
flaten van d.
bliek aanJood , hoofdzakelUk
11zerika overeenkomende; doch NAPOLEON verklanrde zich heftig
lIzerika
tegen de bepalingen, waarbij het gouvernement in handen van eenen
'Yerkiesbaren
"erkiesbaren prefident gefield
gefl:eld werd, en het was niet dan met vele
toe1lemming tot eene conilitutie verwierf,
moeite, dat !Jij
lJi.i 's keizers toeflemming
minfl:e de republikeinfche
reptlblikeinfche vorm hehondcn
b.ehouden bleef. Dezelwaarbij ten minfie
ve hield onder anderen in, dat het hoofd van het bewind den ti.
tel van Raadpen/ionaris,
Raadpenjîonaris, waartoe de IIeer
Heer SCHI:\DIELPENNINCK
SCHl~nIELPENNJNCK voor
van Hoog
zijn leven benoemd werd, en het wetgevend ligchanm
Iigchaam dien vanlloog
ft10gende Heercn
Jllogende
Heeren zoude voeren, en werd door het volk bijna eenparig aangenomen.
In het begin van Lentem. 1805 werd de Heer SCHll\lMELPENNINCK
SCHI;\IMELPENNJNCJ{
in zijne nieuwe waardigheid bevestigd, en deed bij de aanvaarding
van het nieuw belh1l1r
bef1:uur eene annfpraak,
a~nlprank, waarbij hij de beginfelen ontont.
hij dacht te handelen. Hij bleef, gedurende de
wikkelde, waarnaar hU
15 maanden van zijn bewind, aan dezelve getrouw: door de invoe.
fl:elfel van finuntien,
al,;emeen fielfel
finantien, welke het algemeen
ring van een nieuw algemeen
krediet herf1:elde, en den fl:aat
baI.kroet bewaarde,
fiaat voor een gevreesd hankroet
terwijl de openbare rust nergens in het land geHoord
gefioord werd; en er
ge
enerlei in hechtenisneming wegens fl:aarsmisdrijf
geenerlei
fiaarsmisdrijf pbats had. Zoo.
danig was de fraat
fiam van zaken, toen NAPOLEON, dronken van zijnen
voorfpoed in den nu geëindigden
gei!indigden oorlog tegen Oostenrijk, het plan
vormde, om verfcheidene dyeastii!n
dYI;astii!n in Europa te veranderen, en
zijne broeders op vcrfchillende troon
en te pl~atf"n.
pl~atlcn. Onze republiek
,reonen
moest LODEWTJK
LODEWIJR 13uoNAPARTE
BUO,xl\PARTE als koning ontvangen; doch de Raadpenfionaris
penuonaris weigerde, bij de onderhandelingen hierover, frandvastig;
fiandvastig ;
om tot eenen maatregel mede te werken, die de vernietiging der
onafhankelijkheid hij gezworen had
Republiek ten doel had, welker onafhunkelijkheid
zUn landgoed in Ol'erijslel,
OJ'erijsjel, om
te zullen handhaven, en begaf zich naar zijn
er voorraan
voortaan als een eenvoudig burger
bnrger te leven. Gedmende
Gedurende de regering "an
van koning LODE'VIJl{
LODEWJJK mogt hij dit genoegen fmaken; maar bij
de inlijving van Holland, in het Frnnfche
Franlche rijk, hi\'ld zulks op. Na
eene benoeming tot Rijksgraaf en Groot-theraurier der orde van de 3
gulden vliezen, volgde die tot lid van den behoedende']
behoedende'l Senaat. welken post hij met weerzin aannam; doch zoodra had zijn vaderland
de onafhankelijkheid niet herwonnen. door de il1l111eming
illllJ1eming vnn
van Parijs
door de verbondene mogendheden, of hij fpoedde zich naar zijn vorig
verblijf in O)lcri/s(c!,
Overijsfel, wa~r
w:m hij fl:il
fii! leefde, tot dat hij in 1815 tot lid
van de eerile
eerfie kamer der Staeen
Sta~en Generaal benoemd werd, in welke
betrekking hij ~eJlcvell
[cI:llcven is tot aan zijnen dood, die op den Isdcn
ISdcll
'Val!
"all!
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van Sprokkelmaand JJ 825 aan zijn nuttig leven een einde maakte.
Minzaam en vrolijk van karakter was hij lteeds de vreugde van den
kring, die hem omringde, zelfs nog in de laatlte dagen zijns levens,
[Oen zijn anders kloek ligchaamsgeftel door eene bijna geheele verwen
lamming, alle kracht, om zich zelf te bewegen, verloren had. Zijne
gefprekken waren il:ccds
ll:eeds van het hoogll:e
hooglte belang, en moesten den
()pmerkzamen eene onbeperkte bewondering afperfen voor den man,
die.
die, gedurende eene reeks van jaren van het gezigt beroofd, nimmer
toeftand , en zich met eenen
eene klagt ontboezemde over zijnen toell:and,
ieder zoodanig wist te onderhouden, als het meest met deszelfs ei.
weiland overeenkwam, met de kinderen zelfs dartelende
genaardigen wefiand
en over hunne kinderfpelen fprekende, zoodat niemand immer van
bern ging, zonder iets nuttigs gehoord en geleerd te hebben. Te
bem
wenfchen is het, dat eenmaal de fillkken,
ltukken, welke SCHIMMELPENNINCK
voor eene eigene biographie verzameld heeft, in handen van een bekwaam man gefleld worden, die zeker uit dezelve een gewigtig gefchrift zal knnnen zamenllellen, hetwelk 011S
ons dezen man in alle zijne
kennen, en bijzonderheden aan den
beminnelijke grootheid zal doen kenncn,
dag breEgen over het tijdperk,
tijdpcrk, in hetwelk hij cene
eene zoo luisterrijke
rol [peelde.
fpeelde.
SC ElP-NOBEL. Eene
Eenc gouden en ook zilveren munt in Enge_
Enge.
land, ter waarde van f 7 - 10, ook wel meerdere koers. Zij wordt
:lldus genoemd, omdat op de eene zijde
zjjde een fchip zonder roos fiaat
tiaac ,
ter onderfcheiding
onderfeheiding van den Rozen.nobel.
Rozen-nobel.
SCHIPPOND. Een gewigt, in alle kooplleden van de Oost- en
Noordzee in gebruik, en naar hetwelk zware lasten berekend worden. Deszelfs zwaarte is verfcbiJlend;
verfchilIend ; doch gewoonlijk wordt het
op
()P 300 pond gerekend, en komt omtrcnt
omtrent met de Cargo der !taliaI/a/ia'Jen, SIJ(J1Jjaarden
SIJ(Jnjaarden en F'ran!chen overeen.
SCHISMATIKEN. Zoo noemt men diegene, welke zich van
Dunne kerk afzonderen,
afzondercn, omdat zU
zij ten aanzien van den kerkelijken
vorm anders denken, als derzelver overige leden.
SCHLEESWI]K. Een Deensch hertogdom, dat het Znidelijk
Zuidelijk ge.
c.leelte van Jutland, of Zuid-Jutland uitmaakt, ten Noorden aan
Noord-.Jutla:Jd,
Noord-Jut/aad, ten Zuiden aan het hertogdom Holjlein (waarvan
l1et door de Eider en het kanaal van Kiel gefcheiden wordt), ten
11et
Westen aan de Duitfche zee en ten Oosten aan de kleine Belt
'\Testen
grenst, en 162 vierkante mijlen met 288,000 inwoners
inwouers bevat, die
tot de Lmherfche godsdiel1SC bchoorcll,
behooren, en deels vun
van Duitfche,
Jeels
çeels van Vriesfche volkilammen afkomstig zijn. Het land is geheel
v lak. Aan de \Vestzijde
Westzijde liggen lage en vetcc
vette marslanden, die door
inórîllgen van het zeewater moeten beveiligd worden.
dijken voor hee inóringen
Midden door het
hee land loopt eene zandachtige heide, die met turfwrf1110er
llloer afwisfeJt:
afwisfeIt : de Oostkust is niet zoo laag als de
dc Westelijke; doch
lIergen vindt men cr
er geheel niet, maar alniet
lJict minder vruchtbaar. Bergen
lcçl1
en hoogteiL
hoügtelI, De !uchtltreek is er over het algemeen
leen heuvels I:n
111ama-
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matig en gezond; alleen aan de Westkust is zij vochtiger. Het land
is rijk aan koren, waarvan jaarlijks 15
1500 ,coo
,cOO ton worden uitgevoerd;
aan rundvee, waarmede insgelijks niet alleen eenen aanzienlijken handel gedreven wordt, maar hetgeen ook boter en kaas voor den uituit.
voer levert; en aan paarden, waarvan jaarlijks meer dan 3000 buiteIl
buitel!
's lands verkocht worden: ook is de handel in visch van belang;
doch heeft men aan timmer- en brandhout gebrek. Fabrijken vindt men
alleen in de groote fieden;
il:eden; doch zijn van weinig belang; die van kant
en wollen koufen zijn de voornaamil:e.
voornaamfie. De hoofdil:ad
hoofdfrad van dit Hertogdom draagt zijnen naam; ligt a:\n
alm de Schlei
Sehlei , en bevat 6800 inwoners, behalve de bezetting. De huizen, ten getale van 1200,
!Zoo,
zijn meestal wel gebouwd, waaronder inzonderheid het Raadhuis uit..
munt, dat. benevens
beneveIls den Dom, bezienswaardig is. Men vindt hier
graaulIIe klooster,
verfcheidene weldadige mchtingen,
nichtingen, waaronder het grtlatJlIIe
het werkwerk. en weeshuis, benevens het iuCl:ituut
infl:ituut voor Dooffiommen,
de voornaamil:e
voornaamfie zijn: op dm Hol;;z,
IloI::; • waar men langs eene fchipbrug
komt, ligt het St • .Tohmmis-klooster. Onder de Fabrijkcn
Fabrijken telt men
eene
cene van aardewerk, van zeildoek,
zeildoek. koufen
kou[en en baptist, alsmede eene
fuiker-rafinerij. De [cheepvaart
fcheepvaart is er, door het bevaarbaar maken
van den verzanden mond van de Schlei,
Sehlei, door middel van een kanaal,
zeer levendig. Niet vcr
ver van
\'all de fiad ligt het flot Gottorp op een eiland der genoemde rivier, voorheen het verblijf der hertogen van
SclzleeswiJk-HolJleilz;
thans de zetel van den koninklijken fiadSchleesU'iJk-Holfteill; doch thuns
hoogfle iJef1:urel1
lJOuder, en van de hoogae
befruren der beide hertogdommen van
naam.
dien naa111.
SCIILEGgL. (JOIlM,X
SCIILEGEL.
UOIL';\'~, Rl'DOLPlI)
RrDoLPII) Deze llitlTJl1ntende
uinTJl1ntcnde geleerde
geleerde!f~
in 1729
t 729 geboren en ia 1790 gdl:ûrvcn, was Rector der Latijnfche
Latijufche
Hei/bro;;, opzie:lcr van de opclJb:crc
op':llb~rc boekerij, medelid van
fchool te Hei/bro;:,
het koninklijk infl:imut
inll:imut der hlstorifche Wetcn[chappen,
\V etenf~happen, en lid honohono~
rair van het Latijllsch
Latijnsch genootfchap
genoot[chnp tc
te .Tcm].
.Te/JIJ. De Griekfche en Ro ..
meinfche Letterkunde, alsmede de Kerkelijke Geîchiedenis
GeCchiedenis waren de
vakken, waarin hij met een gelnkkig
gelukkig gevolg gearbeid heeft.
Zijne overzetting van l\IoSHEDIS
l\loSHEnIS Kerkelijke Gefchiedenis zal, on.
on~
danks eellige
eenige gebreken, welke haar mogen aankleven, een duurzaam
gedellkteeken
onderzoek. en onvermoeigedenkteeken zijner geleerdheid, lust tot onderzoek,
den ijver blijven, en111en
el1111en zal haar fieeds
fl:eeds onder de voornaamfie
voornaamfl:e werken
in dat vak mogen tellen. Bij het GYIl111f1/illnl
IJei/br01J maakte hU
hij
GYIl111afiu111 te lId/brOll
zich ongemeen verdienstelijk, en zijn vlijt en aanhoudend
a3nhoudcnd pogen,
om nuttig te worden,
wordell, bleef ook lJiet
niet ol1heloond.
onlleloond. Duitsck/and
Duitschland is aan
hem de eerlle opleiding verfchuldip;d van verlèheidene
ver!èheidene verdienstelij..
ke geleerden, en eene feeks van nuttige burgers 1100r
'loor den fiaat. Hij
Al:;I!:JIeÎlle Litteratur
Zeit/:IIg, en
was een vlijtig medearbeider aan de A~:;(!7lIeillC
Littcratu;' Zeitmlg,
Cll
fcllfeef ook eellen gerui::l~n
fchreef
geruh~n tijt!
tijll aan
nan d()
d~ A~:;,Jm.
A~~3m. Dc:!tfc/ie
Dc:tt(c/Je Ribliotheck.
Rib/iot/Jcek.
SCHLOZER. (At:GCST
(At:GL'ST LruwIG)
LrDww) Een
Ee:J DuItse:]
Du;t~C:l gefc!:lrdCc:lf:].
ge[c!~i('drc:lf:j.
ver, in 1737
J737 te .J.7gftad
.T.1gftad r.:a de .l;"
.1.:-;-t
..t (;ehorea,
behorca, w:m
wa:!r zi)
zi)'- vnder
v~.de!' predi
predi-..
kant was. Door het vroeg ovc;!ijdea
vaa dezen, werd ;lij
;Jij bij bloed..
ovc~!ijdca van
vcrvcr·

S C H L
L 0

3500
35

Z E R.

CA.

L.)

verwanten 'opgevoed, die hem het noodig onderwijs in de Latijnfchet
Griekfche, Hcbreeuwfche,
Hebreeuwfche, Chaldeeuwrche, Syrifche en Fr:lIlfche
Fr:mfche
geven, en hem hierop in 175 [ llaar
Haar lf/'ittenberg
l//ïttenberg zonden.
talen lieten geven.
om .zich
zich in de Godgeleerdheid te oefenen. Dan, zijn uitgeltrekt verlangen, 'om het Oosten te bezoeken, hetgeen echter nooit vervuld
werd, deed hem befluiten, om zich meer bijzonder op de Oosterfche
lf7ittenberg ging hij in 1754 naar Gottin.
Talen [De
toe te leggen.'
leggen. Van lPittenberg
gen, waar hij zijne fiudien
gen.
lludien vervolgde; doch fchijnbare voordeeJige
voordeelige
aanbiedingen voerden hem als huisleeraar naar Zweden, alwaar hij zoo
ie Siokholm'
Stokholm' als Upfala 3!jaar
3! jaar vertoefde, en in 1758 zijne proeven
eener
eener Handel-ge[chiedenis in de Zweedfche taal uitgaf. In 1759 keerOosterfche
de' hij 'weder naar Göttingen terug; beoefende, behalve de Oosterrche
talen, inzonderheid de Arabifche,
Arabifche. waarin hij fpoedig anderen konkouonderwüzen; legde zich vervolgens met veel ijver op de Genees·
de onderwûzen;
kunde [oe,: en 'had
had reeds eenige honderd dukaten tot zijne voorge·
voorge'
nomene rCls
reis bijeen verzameld, toen een aanzoek van den Rijks.
bistoriefchrijver MULLER, om als zijn huisleeraar en medewerker in
bistorieCchrijver
het
bet letterkundig vak naar Petersburg te komen, zijn geheele levens
levens...
plan verijdelde. Het hem gegeven uitzigt op eene volgende aanllel.
aanfiel.
ling bij de Petersburgfche akademie, deed hem, al
ih hoop dat dit 'zijn
ontwerp tot eene reis door het Oosten zou bevorderen, den voorflag
Petersbttrg vertrekken. Nadat hij zich
aannemen ,. en in 1761 naar Petersburg
aannemen,.
hier op de Rusfifche taal had toegelegd, beoefende hij de Oud·Rusfifche jaarboeken; doch juist daardoor wekte hij de jaloezij van
zij_
MULLER op, die buitendien noch voor zijn reisplan, noch voor zij.
aanllelling bij de Akademie, veel ijver betoonde. SCHLOZER, ofne aanftelling
[choon
z\ine voorllÏtzigten
vooruitzigtcn zoo onaangenaam verijdeld ziende,
ziende. voer
fchoon z~ine
echter voort met de bearbeiding der middeI·gefchiedenis
middeI·geCchiedenis van Rusland,
werd in 1762 als adjunct bij de akademie,
nkademie, en als leeraar bij het
Opvoedings-Inftitutlt aan gefield , en fcheidde zich van
Rafinowskisch Opvoedings-II1!l:itum
MULLER af,
af. die van nu ar zijn
Zijn valfiagen
volfiagen viJand werd, en zijnen.
haat zoover dreef, dat hij, toen SCHLOZER in 1764 als Hoogleeraar naar
ha::t
Göttingen beroepen werd, het zoo ver wist te brengen, dat de Senaat
llellig bevel gaf,
gaf. om zijn vertrek derwaarts te verhinderen.
verhinderen,
riaat een ftellig
hem zijne gerchiedkl1ndige verzamelingen af te vorderen. Ofschoon
Eindelijk,
dit laat!l:e
laat(le wel niet geCchiedde,
gefchiedde, moest hij echter blijven. Eindelijk.
àit
verfcheidene onderhandelingen, bewilligde de regering in zijne
na verCcheidene
vroeger gedane aanzoeken ,en benoemde hem tOt
tot HooglèerHoogleeraar bij de akademie op een jaargeld van 860 roebels, waarbij
hem inzonderheid het onderwUs
onderw~is en de bearbeiding der Oude Rusfi·
gefchiedenis, als zijn hoofdwerk, werd opgedragen. Ook ver
ver-..
fehe gefcltiedenis,
kreeg hij
maanden verlof tot
tOt eene reis naar Duitschland, die hij
thn ook aanllonds
aanll:onds aanvaardde. Na zijne terugkomst bleef hij nog
nog!12
jaar te Petérsburg, en keerde toen weder met verlof naar Göttingen
terug, waar hij tot Hoogleeraar in de Staatkunde benoemd werd.
Van dit tijdfiip af begon eigenlijk SCHLOZER'S algemeen nuttige
cu
eu

oe
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en uitgebreide werkkring, waarin hij rusteloos arbei
arbci dde. Onder zijne gefchiedkundige wcrl~cll,
wcrl:cn, federt uit zijne pen gevloeid , verdie~
verdienen zijne Algeilleine
A/gemeine "Vordi[de
.Vordifc,'le Ci'[óidte.
Gl'fc!zic!tte. het eerst in l772.
1772. en
Nestor, van 1802
11102 - 1809 JU
111 het licht verfc:lcncn,
verfclenen, inzonde
inZOllde rheld
rhe!d ge.
noemd te worden. l\'I~t
lVI~t n~ec mind~r ijver bearbeidde hij de Statis.
tiek en verfpreidde
verlpreidde over de Aigemecne
Algemeciie gcfchiedenis
gefchiedenis een nieuw licht
in 1792 uitgegeven, nIsmeen leven; gelijk uit zijne /17elltgefc1ichte, iu
de uit zijne Vorbereittmg
Pórbereitltlig tot dezeh'e voor kinderen blijk[;aar
blijkbaar is. Nog
niet te vr~de met hetgeen hij reeds verrigt had, wilde hij ook nog
het geheele vak van Staatkunde in alle hare voorname deefen bear.
beiden; doch er verfchenell
verfchenen flechts
Oechts 2 fiukken van dit zijn werkje
in het licht. HU verkreeg eenen aanmerkelijke::!
aanmerkelijke:1 invloed op Duitseh~
Dttitsch~
land. dlJor
door zijne :BriefI1ec'z[el
(\'an 1'776-1782)
!'776-1782) en zijne Stoatfanland,
Briefm:'zfet (\>:1n
zeigen
zeigen (van 1782
178:: - 1803), waarvan het voorname oogmerk was,
onhefchroomd
[Don te !l:ellen.
om misbruiken en gebreken on
befchroomd ten [Oon
ftellen. Ook
als Akademisch leeraar
leeralr maakte hij zich zeer verdienstelijk: hij hield
met vele goe~keuring voor talrijke 'toehoorders
'toehoordeïs voorlezingen "'over·
"'overde Gefchiedenis
Ge[chiedenis der EuropiCche finten,
fiaten, het Staatsregt,
Stantsregt, de StaathlUde
en Noordfche gefchiedcnis tot op zijn 7ol1e
7ol1:e jaar, wanneer hij zich
aan alle werkzaamheden onttrok; de laatl1e
lamfie jaren van zijn leven, on.
der het rmartclijk gevoel ,'an
\'an den treurig211 welbnd zijns vaderlands,
doorbragt
1809, als Julli:ie-Ruad
Jutliëie-Raad en lid van verdoorbragt,, en eindelijk in 18°9,
[cheidene
genoorfchappen, iticrf.
fcheidene geleerde genootfchappen,
itierf.
SC!HIACS. (Jon.lx:'\
SC!HIAeS.
(JO!l.\",:'\ JAKon)
J!lKOB) Een beroemd Duitsch geleerde in het
Sta~tsregt. die ia
Sta:ltsregr,
hl het laatst der 17de eeuw te L(JlJdmt,
L~lIdmt, in den Elzas,
Nacuurregt
geboren werd. In 1734 ging hij als [loogleeraar
IIooglceraar in het Na
tu U rregt
en in dat der Volken naar Gbttillgeu,
Gbttillgeil, in 17+3 als Hoogleeraar in het
Ilrtl!e; doch keerde in het volgend jaar naar
llaur GlittinSmacsregt naar Hal!e;
Stamsregt
gen terug, waar hij in 1757 f1:ierf.
HU
met vele
Hij hield aldaar, mee
voorlezinf~en over het Sta~tsregt en
cn de Gefchiedenis,
goedkeuring, voorlezin~;en
goedkeuring.
grom kenller
kenner en
ell hearbe;d:.:!r
bearbc;d(!r dezer wctellfchappen,
wetenfchappen, inzon_
en was een groOt
nil!uwerc Gefchiedcnis,
Gefchiedenis, waarin hij aanleiding tot vele
derheid van de nieuwere
denkb~'elden gaf. Jam:ner
Jam:ncr was het,
lJet, dat zijn karakter door
nieuwe denkb~'eldcn
grove fouten bezoe.ield
rd: hij was
\Vas een tiran in zijn
zUn huis, en
aUI1fl:oorclijke zeden. Onder zijne Cchrjften
rclJriften vereen man van ruwe en aanftoocelijke
Corplls Juris pllblici
pllb/iei Srlcri
Sa cri R.omani
Romani imperif
imperii acade_
dienen opmerking: Corpus
arr;llncrkil1g~:l van
vall SCHDIA:'\N;
SCIlDI A:-;N ; Corpus .Turis
.llJris
mie/!w, Lip;:
Li/'!: 1745, met aU;llTIcrkingc!'1
111.ICII111,
gentflan acarfi'lllÏcU11l
acaè.'llicltl/l,,Li!);:
Lip(. 1173°;
Eiillcitliilg Z't del"
der .s'tatJts~'fsfèll'
StaotswisfèlZ'
gentfIlm
no; EiiJ!dt/!ilg
lle::es fyst!zem
fy,t!zem des Redts
Ree tts d.'r Na!/Il';
Nrl/lIl'; Gütti;;gen
Güttil.gen
[c!Zfl[t, Leipzig 174'; lIe::es
1753, hetgeen, uit hoofde
ho()fd~ der da,l'Ïll
daa· i,J voorko:J1:!11l1e
voorko:11;!nde nieu;ve
nicu:vc denkbeel.
dellkbeel~
]753,
el! ZijIl
zUn 1Iefle!ler
ne!/eller fitMt
fltMt ~'OI1
1'011 Portug
Portugal,
den, opmerking baarde, en
. ll, Halle
ollrdcdklndige a:m:uerkin;;cll
a::l!1:ncrkin,;cll b~vat.
b~\'ar.
1714, welke vele oDrdcdlnl'ldige
SCIL\lIDT, (TOliAN
(fOHAN AC'lOREAS)
ANDREAS) allt
al)t \'illl
\'ilIl Jkr!e:Jt'ta!,
.l!t;r!e:Jt~ol, zag in J652
SCIL\lIDT.
eerf1.:e daglicht)
daglicht, van w:m
WU1r hij.
hU. in zijn 14de jaar naar
te lFórms het ecrftc
/lugsbllrg ter fcllOle
fellOle vertrok, Ilij
!lij z,~,t:!
z,~,tc vervolgens zijne akademiakademi~
./lugsburg
felle fiudien
frudien tc
te Altdorf
dIt dor! Cll
ell nadcrh:!t:d
lladerlJ:!l:d te
tc J:ilf;
J:ilr. voort)
voort 1 in welke laatfie
laat!l:e
fehe
frad
fiad

w. .
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ftad
J683 toe
tot Hoogleeraar in de Redeneer- en llovenl1l\tuurDovennAtuur_
Rad hij in 1683
aangeCleld. In 1695 verwisfelde hij dezen pOSt mee
met dien
kunde werd aange!leld.
van Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelijke Gefchiedenis ee
te
Helmftad, alwaar hij in
Helmfllld,
iu Zomerm. 1726, het
hee 74!le
74!l:e zijns arbeidzamen
ambtlevens, fi.ierf. 's Mans deugden, waardoor hij de achting zijner ambt.
genooten en leerlingen verworven had, worden zeer geroemd; doch
genooeen
niet minder wordt zijne geleerdheid door de bevoeg(le
bevoegtle beoordeelaars
eerClen rang
geprezen, onder welken de voortreffelijke MOSIIEIM den eer!len
bekleedt., bij wien hij bekend fraat
bekleedt,
fiaat als een fchrander
fcbrander en verlicht
Philofoof,,die
die het
Philofoof
hee juk der Aristotelifche wijsbegeerte trachtte te verbrijzelen, en in die onderneming, welke voor Duitschland
Duitsçhltmd toen ten
tijde vr~i hagchelijk was,
tUde
was. niet ongelukkig Daagde.
/laagde. Hij was boven.
bovenfcherpzinl1ig Gefchiedfchrijver, die zoowel de klippen van
dien een fcherpzinnig
Iigegeloovigheid als van twijfelarij wist te vermijden, en ook het vak
Iigtgeloovigheid
der Kerkelijke Historie van vele fabelen gezuiverd heeft. Hij drukte
voeJ:Clappen van zijnen leermeester KASPER SAGITTARIUS, en frrek.
firekde voeot!lappen
te ten wegwijzer van den grooten MOSHEIM
MOSHELM , die echter hem op
eénen aanmerkelijken afftand
amand achter zich liet. Hij was eindelijk een
zeer bezadigd godgeleerde, die het geluk had, de waarheid te leeraren
maken. daar allen over de eenvoudigren,, zonder zich vijanden te maken,
heid zijner leerwijze zich te vrede toonden,
houdt hem
toonden. MOSHEIM houde
grootfl:en Godgeleerde van zijnen tijd, althans wil hij, dat
voor den grood1:en
men hem ·onder
onder de groot!len
grootClen plaatfe,
plastfe, die toen leefden.
SCHNEIDER. (J. G.) Een beroemd oud taalkundige, te CO/til
Co/tlZ
in het lYlcisznifche,
Meiszmfche, in 1752 geboren, en te Bres/au
Breslau in 1822 geClorge!lorven. Hij was eene reeks van jnren
jaren een der verdienstelijke leeraren
leerarell
Mn de Hooge fchool te Frankfort •, en • federt derzelver verlegging
aan
naar Breslau
Bres/au,, Hoogleeraar in de Welfprekendheid en Griekfche taal,
en tevens eerfie boekbewaarder van de univerfiteit
univerfireit aldaar. SCHNEIDER waS
was niet alleen een groot taalkenner; maar onder[cheidde
onderfcheidde zich
zkh
dOOI' zijne uitgebreide kunde in verfcheidene
verfcheidelle takken der NaeuurNatuurook dool'
lijke Historie, der vergelijkende Ontleedkunde, van kunst enz. waardoor zijne verfchili
chilI ende uitgaven van Griekfche
Griekîche fchrijvers, boven
die zijner voorgangers, eene aanmerkelijke waarde ontvingen. Alle
te tellen, is hier de plaats niet. Wij noemen erdus
zijne werken op ee
XENOl'HON, NIKANDER,
alleen van zijne uitgaven van OPPIANUS,
OPPIANU.S, XENOI'IION,
THEOPHRASTUS, VITRUVIUS.
TREOPHRASTUS,
VITRUVIUS, zijne [cht,~yo!ogiae
[çht,~yo!ogiae 1'eterum
,'eterttm {picimina;
fpicimina;
doch vooral zijne verbeterde en vermeerderde uitgave van het Grieksch
en Hoogduitsch woordenboek, hetgeen alleen toereikend ware ge.
18 I 9 reeds een
weest, om zijnen roem te vestigen, en waarvan in 1819
derde druk verfcheen.
ver[cheen. De beste G,'ieken
Grieken uit geheel DuitschIantI
Duitsc!ttantl,,
JAKOBS vnn
van Gotha, WEIGEL van Dresdm,
Dl'esdm, STRU.
STRU_
waaronder de I-leer
Heer JAKons
VE en LUBECJ{
LUIlECK van KOl1igsbergm,
KOlligsbergm, BUTMAN van BerliJn, en alldere
a!ldere
geteld worden, leverden tot dit belangrijk werk hunne bijdragen.
SCHOENUS. Eene Egyptifche maat, die bij HERODOTUS op
60 11:adiiil1
fiadi\in wordt gerekend, doch naderhand weder van
vall 30 tot HO
uo
!l:afia-

s
f1:.:\diell werd
ibdien
ker is.
kcr

C

u

hepn~ld, 7-oodat
zoodat de
bep!l~ld,
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grootte hierdoor zeer otlzeOllzejuiste groOtte
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scr-rOL. Cl),. l)latc~;:l
l)!atc.:/~:t I.tINf\.
I~IN"r-;. L(l
l.1).:ie... ) D'CZ2
DCZ2 \'I~c~~
\'I~c~; lUCt
nict na
ua te Iloe'51
lloe'51
scrrOL.
L . --z P.:ie
Incn
Elen [oorten
[corten tot !j(~t .;ef}ac:.~t
.;eCac:.~t der 1)!t7:1't':;J~f:'c;:
l}/t?~";':'sJ~f:'c;: (P;'..::!;·c;;ectcs)
:;l;'C;;cctc:;) h2hccrendc,.,
hc;hcorendc,.,
beefc
beeft aan den kop 6 knobbeltjes;
knobbcitjcs; cic
de k~kcn
k~ken :~jjn
;~j.jll 111Ct
met kleine fl:0111pe
ftompc tand
tand...
les
bove!); dc
dl~ mond klein;
jes voorzien; de onderkaak is langer dan d:e l.C:1ll bovel);
in de keel bevinden zich twçe
twee bcemjes, Ccherp als CC!):;!
cenc rasp; de
pogen zijn rond. lVlll
lUlll de regterzijde uitpuilende. de oogappel is
oogen
groen.; het lijf il3n
a~n de bovenfl:e
bovcnne zij.
zijblaauwachtig; de iris geelachtig green.;
de is bruin ell
eu graauw gemengd, en met veIl!
vel~ oranjekleurige vlekjes
dunne zachte
zachteI:chubbetjes
befprengd; de onderzijde is wit, en met dlllJl1e
fchubbetjes bezet, welke .als
als in groefjes geplanst
gepla~tst zijn. In de rugvin
rugviil zij
zijnIl 68, in dÏ(~
dit~
12, van den buik 6,
6. van den ll:lrS,
aars, wel~e
well;e eeH'
eell' fcher·
[cher·
van de borst 1:2,
pen fieke!
f1:ekel beeft 1 .54.
54, en van den fiaart
f1:aart 19 beentjes. De Schol
ScIJol is
IVren vindt haar in de Noordzee, in diep water;
2 voet lang. lVIen
naar de kusten, en worden in talloo;;:e
tal1oo"e menigdes zomers komen zij 11aar
te door Ollze !1ral1dvisrc1!ers
!1l'al1dvisfdiers gevangen. I-lun
voed[el befl:aat
benaat uit kleine
Hun voedfel
vis[chen en fchelpdieren. De rijtijd valt in Sprokkel. en Lememaand
visrchen
wanneer zij hare kuit fcbieten
fchie,ell tlls[chell
f1:eenen en zeeplantell.
tusrchell de fieenen
zeepJanten.
welke .digt onder het
zoeke.!l het verfche water.
bet flrand
ilrand grocijell.
groeijcn. Zij zoeke,!l
Bij de groote Schollen
S~hollen ontbreken
rOGGe vlekke12.
olltbreken fomtijds de rooGe
vlekke~.
P.
p. Lima/ida
Limanda LrNN.
LINN. De l{uwE
RUWE SCHOL heeft
heef'c eenen kleinen langwerpigen kop; de kaken zijn met vele lange, fpitre,
fpit[e, kromme en van elkan.
elkan_
der .afstaande
afstaande tanden voorzien; de gaping van den mond is wijd; de
ZijN uitpuilende; :::1l1
oogen zijm
::111 de regterzijde is de oogappel zware;
de iris is geel; het lijf is van beven zwartacbtig, van 0l1deren
oDderen wit,
en met fchubben
rchubben gedekt. die met haartjes omzet zijn; aan
nan den rug
en de aarsvinnen Haan [cherpe
fcherpe Hekels;
fiekcls; de borstvinncn
borstvinl1cn zijn langer dan
dm~
bij de ge11leene Schol, en de Haarcvin
fiaarcvin is bijna halvemaallsgewijze
halvcmaa:lsgewijze
uitgefheden. H:;:re lengte is .55 -:3
~ 8 duim. De rugvin heeft 75, de
uitgelheden.
borstvinnen 11,
Il, de buikvin 6 , cIe
de aarsvin 66c,
[, de l1aartvin
llaartvin 15
15 been.
beentjes.
tj~s. Hare
I-Iare woonplaats is in de NooJ'dzE/e:
Noordzee: zij .cet
.eet velerlei zee-infekten, inzonderheid kleine krabbetjes. De rijtijd ",alt
valt in
.•
iu Bloeil1l
Dlo.eim_.
bij koud w~der
w.eder eerst in Zomerm.,
Zomerlll., dus merkelijk later d:m
dan hij de ge'
gc'
wone Schol. Zij kOllJt
v-omt bij 0,1S
0115 flechts
zeldzaam voor. Zij hceî(
heelt
met de gewO!~e
gewone Sçhol
SçlJOJ vele overeenkomst
overee.nkomst eH
en is bijzonder fmake[make.
lijk.
P. Ll1l1al~doi'de,. LIl\'Jx.
LIl\'N. De RUWllUJDJG8
RUWllUlDJG8 SCHOL met uitpuilende
nitpnilcllde ooge!].
Of:\gfn.
:tan de regterzijde eell bJauUWC:1
blaauwc:1 oog~ppcl;
oogappel; een
ecn witte iris, cn
en wijd(~
wijde
gaping van den mond. Het lijf is met ~roote fcherpe fchubhen
fchllbbcn bezet;
bezer;
de zij.llreep
zijllreep breed en regt, welke beide hnar nu de gewone SchG1
Schol
onder[cheiden;
onderrcheiden; van boven is zij bruinachtig, V:111 onderen wit;
èe rug'lin
rugvin heeft 79.
79, de borst\'illlien
borstvilll;en JJ lJ,, de bu;kviuné:n
buikvinllCiI1 6, dl'
dl' ~'lr:;
a8r,;,<.
vin 63, de i1aartvin
flaartvÎll 15 bee;ltjes,
bee:1tjcs. Oft(:JlOon
Oflchooi1 deze ScllGl
Schol wciuig
weinig
.Glp
11 dezelve
op onze markten
m:lrk~cn gebragt
gebr~gt worc!t,kall
wordt, bil :11('
:nc[J
dezel\'e echter onder
ollder dl'
de \'j".
\-is(ellen
Cehen V:ll1
V:1I1 onz.e
onze zeei1randen
zeeflranden brCl';ell.
brcngen. l\Tell
J\Iell vindt ,leZie:
deze Schol .ii 1J de
de
.4,LGE!\llmN
YY
NlJord.
.4L(;EMEEN WOOjUJF,:lXB.
WOORDE:!'iB. VI,
Noord-

*-_

<
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Noordzee. waar zij van kleine krabbetjes leeft. Tot dit zelfde ge.
gefiacht behooren verder, de
Pl.
PI. Flefus. LINN.; De BOT. Le Flez. De bovenkaak van deze
is I ~ng~r dan de ond:ri1e; de opening
op~ning van den mond klein; in de
twee ronde, ruwe bcentjes;
beentjes; de oogen zijn uit[uilellde;
uit[uilende;
keel zijn twec
aan de regterzijde is de oOiiappel zware; de iris is geel; het lijf van
boven donkcrbr:~in, mf.t olijfkleurige, groengele en zwarte \'I~kken
vl:kken ,
en van ond2reil
Ond2rel1 wit met zwart geCprenkeid;
gefprenkeid; de zij(l:reep
zUltreep is regt, en in
de rugvin bevinden zich 59, de borstvin 12, de buikvin 6, de aarsvin
44, en in de !l:aartvin
ltaartvin 16 beentjes: tusfchen
tusCchen de buik- en aarsvin !l:aat
fiaat
,een
en zij wordt gevan.
1crpe !l:ekel.
i1ekel. Hare lengte is 7-12 duim,.
duim"en
-een fc 11erpe
gen in de Noord. en Zuiderzee, het rr en de Zeeuwfc!te firoomen.
Pt.
Pl. HiplJlJglosfus. LINN. De HW.IWT,
Hi,IL1WT, Le Flet,
Fle!, met eenen kleineren
kop, bewegelijke bovenkaak, beide met vcl~ b~J2;e,
biJc;e, fpitfe, gekromde en van elkander gJsa1nde
arsa1nde tand~n voorzicn.
voorzien. De gaping van den
mond is wijd; dc
de oogen zijn groot; aan de regterzijde digt bij elk.
oogappel is zware; d~ iris wit; het lijf van boven Ie.
Je.
1tnder; de oObappel
verklenrig, van O:Jdcren wit, met fchubbcn
fchubben gedekt, en met /lijm als
overtogen. De rugvin heeft 1107,
°7, de borstvin 15, de buikvin 7,
de aarsvin 82, de 11:aartvin
fl:aartvin 16 becntjes.
beentjes. De lengte is 2-5 en nog
meerd~rc
meerd~re voeten.
De Heilbot woont in de Noordzee, en komt in
het voorjaar digt onder het land. eet Rog, Schelviseh, krabben,
mmtr
maar inzonderheid de Snotolf (Cyc!opterus ltllnpus
lumpuG 1.) naar welke
zij zeer graa~ zijn. De r~rUd
r~tUd is in het voorjaar, wanneer het wijf~
je hare bleekroode kuit
knit 1:1'1:';s
1:l'1:';s het rcrand
Grand tusCchèn
tusfchen de !l:eenen
fl:eenen fchier.
Cchiet.
Op den grond der zee liggen zij in reUen
reijen met opgdperdell
opgefperden mond op
de zwemmcnde
zwemmende visCchen
visfchen tc
te I@:reu.
I@:ren. Bij grooten honger, zegt men,
l1:aart arëten.
arëten~
dat zij elkander den fhan
P. Maximus. LINN. De TARBOT, Le Turbot, heeft de oogen aan
de linkerzijde, en ecnen
een en breed en kop; de o\Jderkaak
onderkaak is lang~r. dan de
hovenl1e,
hovenfre, en beide zijn met verCcheidene
vcrfchcidene rijen tanden voorzicn;
voorzien; de 00 ..
gen zijn groot; de oogappel is zeegroen; de iris bruin; het lijf langwerpig rond; de huid met zeer kleinc
kleine fchubbcrjes
fchubbcrjcs bedekt, en bovendien met
'beenachtige ftompe
w~lke aan de bovcnzijde
bovenzijde grooter zijn
ltompe knobbeltjes, welke
,dan van ondcren
onderen.> hier en da3r
da3f bezet; v:m boven is zij donkergraauw
en geelachtig als gemarmerd, en van onderen wit met bruine vlekken.
De vinnen zijn geelachtig met zwarte vlekjes en punten. In de rugrt1g~
vin zijn 67, borstvin IC, buikvin 6, aarsvin 46, !l:aartvin
fl:aartvin 15 beentjes.
Zij wordt foms tot de zwam·te
zwam'te van 20 - 2S
25 pond aangetroffen; in
de Noordzee
lVoordzee in
iu vrij
\'rij groote menigte, en dDor {)l1Ze
onze knstvisfchers
veel gevangen. lU
lij ecen
eten inf(~ktell,
inf(~ktet1, wormen en kleine krabbecjes.
krabberjes.
De Tarbot is zeer roofzuchtig; komt fomtijds voor de zeegaten;
'kruipt
'krnipt in het zand, en lokt, door dc
de beweging h~rcr baardjes, de
dezelve te vangen en te verilindcll.
verllinden.
'\'isfchen tOt zich, om dezelvc
Merkwaardig zijn Je Plmvisfchen, door dr.t zij hunne beide oogen
~an
~ti.U de eene zijde van dell
dcn kop dragen. Men treft <inder hen zelden
mis.
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ve,raan, die tegen den gewonen regel de oogen aan de verkeerde zijde hebben. Ook ligl;en de beide neusgaten evel!
cvet! eens dwars
ter ziJde, en zwemmen zij in eene fchuin[che rigtinó. met de zijde,
waarop de oogen geplaatst zijn, naar boven gekeerd.
Onder onze inlandlèhe
inlandli:he foonen
foorten van Platvis[chen
PlatvisCchen bebooren ook nog de
PI. Cynoglosfm
Cynoglosfus LI~N., de SCHARRETONG. La Pole; P. Su/eQ.
Soleo • LINN.
De TONG, La So!e;
Sole; P. Linguatula L. De SCHAR, LQ
La Lllnguelte;
Lllngueltt;
P. Rl101nbus,
Rl1ombus, L. De GRIET, Le Carrelet.
Cllrrelet. en P. Pasjèr L. De KAAl:f.
KAAN.
Le JYloineau.
Moineau.
SCHOLARCHEN. Zijn Opzieners van Lyceël1
Lyceëll ,• en Gyml1t1/iëlf.
Gytnl1tJjiël1.
SCHOLASTIEKEN. Met dezen naam berl:empeldell
berl:empelden de Romeinm
Romeilm:
<Ie leeraren in de W'elfprekendheid.
Vlelfprekendheid. In de middeleeuw voerden de
-beroemdrl:e godgeleerden en
hierdoor ont
ont.•
eo wijsgeeren dien naam, en llierdoor
ftond een afzonderlijke aanhang van Scitolastici,
.fiond
Scizolastici. of van Sclloolfclle
Wifsbegeerte, welke gewoonlijk in 3 voorname tijdvakken verdeeld
Wijsbegeerte,
wordt. waarvan hee eerfie
eerl1e met ROSCELIN en ABELARD
ABI!.LARD (1120) be.
2 50 ) eindigt; het tweede tot
gint, en mee ALBERT den Graolen
Grooten (1
(1250)
toc
het derde tot op de herllelling
herftelling der
op DURANDUS ( I 330) loopt, en hee
wetenCchappen in de 16de eeuw zich uit!lrekt.
uitl1rekt. De fchriften van
wetenfchappen
ARISTOTELES, en inzonderheid zijne verhandelingen over de Rede.
kunst, Kathegorien en Syllogismen (l1uitredenen) waren de grondfla.
gen, waarop de Scholastieken het !leW:l
l1elfcl hunner Wijsbegeerte bouwden.
maar
Men bediende zich echter daarbij niet van den Griekfchen tekst, mur
vaa zeer gebrekkige LatijnCche
Latijnfche overzettingen uit het Arabisch, die
tevens uitleggingen van A
AVICENNA
VICENNA en A
AV!':RROES
VERROES bevatteden. Het
voornaam!1:e oogmerk,
voornaam!l:e
oogmerk. waarmp.de men de tot hiertoe gebruikelijke
leerboeken tegen deze nieuwe verwis[eláe
verwis[elcie ,• was geen ander, dan om
daardoor gelegenheid te krijgen, om
Om in het
hel redencwiscen
redencwisten te fchitteren,
Cchitteren,
waarbij het dilnvUls zoo heet toeging, dat men mèt elkander hand.
gemeen werd. Zich niet over het ware oogmerk
oQgmerk bekolpmerende.
bekommerende.
wetenCchappen moet bereikt worden, ftelden
fielden tij hun.
hetgeen door de wetenfchappen
nen eenigcn
eenigen roem in eene
eelle menigte lluttelooze
nuttelooze en fpitsvoudige vrage:1
op elkander te hoopen; ongerijmde fl:ellingen aan te voeren; in onmme
nutte verklaringell
verklaringeJl en onderfcheidingen, en in de vaardigheid, ont
opgeworpene twij felingen, op wezenlijke of fchijnbare gronden, aan.
IInfl:onds te kunnen oplosfen
oplosCen,, of om zijne partij door kunstige woord.
fpelingen in verlegenheid te brengen. In hunne fchriftell heerschto
heersehto
zeIdezelfde verwarring. Aan eene zamenhangende voordragt werd zelden gedacht: men fchreef de flelling, die men verdedigen wilde.
Ier neder; ontwikkelde dezelve in verfcheidene vragen; gaf vervol.
gens de bewijzen er eegen
tegen op, en befioot
benoot eindelijk met bevestigende
gronden. Uitvoerige ophelderingen oordeelde men met de Redekunst
onbeflaanbaar; en van hier, dat men er zich bijna nooit van bedien.
de. Nog minder legde men zich op de duidelijkheid toe, om dat de.
de•
.2e
,2e voor de twistzucht
twistzl1c ht ongunflir; was.
Ondermsfchen
QndermsCchen was dele
deze leerw.ijze ~ die
dit in de "'ij,be,eerte
'"li:j,be,eerte hlttll
hltC!lI
Y !tZ
Uil
U.1l..
mis~eboorten
mi5~eboorten
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aanvang nam. zoo geheel met
mer den [maak der eeuw
eemv overeenkomf1:ig,
ovcreenkom!1:ig,
dat men haar weldra op alle overige wetenCchappcn,
wetenrchappen. inzonderheid op
hieruit werd naderhand dat gedrogtede Godgeleerdheid, toepaste; en hiernit
lijk
I!jk leerflè:r:,J
lee(f1e~ll:l ~~~I.~bürelJ)
:.:~d)ÜleiJ) \\~a8I'dour
\vaBrdour de ('hrLHeHjke
(,--Ihri3telijke gocLdicnst,
godsdienst, gedurende
de middelclOuwc:n,
l1liddeleeuwt::n, op
up hct
h-:t bchl:~-c:h"lU:Cst
bchl,~'cilc:IUd:se l:~isvormd,
misvormd, en geheel
onl,el1gebee:l onkenbaar gemaakt werd.
\V2rd. Men lid
liet óarbU deszelfs
des7..elfs gewigtigl1:e
gewigtiglte en troostelijk.
troosteiijl::.
fte leeringen o:laangeroerd,
o:laangeroerd,0111
om zich
zieh alleen bij de zoodanige te kunnen
ophondcn, die de l11Cestc
n:ceste Hof tot twisten aan de hand gaven, en
eu
ophonden,
waarbij men de
dc vermeteHl:e
vermctclfl:e eil
ei! godslasterlijkfte
godslasterlijkCte vragen konde opperen.
Op den Bijbel, dit
die heW
hcill s boek, fioeg
Boeg men in het geheel geen acht, en
zelfs was hij aan velen geheel onbekend. Ook in de Wijsbegeerte ver.
gat men, bij de belagcheIijkfte
belagchelijk!1:e ongerijmdheden, het onderzoek van belangrijke zaken. Men moet voor het overige in het oog houden, dat
duor de Scholastieken,
SctlOlastieken, in
iIJ een
eeu barbaarsch
barbaars eh GallimaGallima.
de LutUnfche
Lat\infche taal, door
thias (zie
(:.de aldaar) ontaarde, hetgeen door den geoefelldl1en
geoefelldf1:en oordeel.
oordeelkundigen zeer 1l1oeijelijk
ll10eVelijk te verltaan was. Verwaarloozing vau
van alle re·
regels eener goede fchrijfwijze
fchrijfwijze;i het ophoopen van partiekcls,
partiekels, die men
tecken voorzien moest, om niet met hun groot
dikwijls van een teeken
aantal in de war te geraken; het fcheppell
feheppcn van nieuwe, hoogst Oll011.aangenaam klinkende woorden, en
ea de grootlte verwarring
veëlVarriag in het
vaa denkbeelden - zie daar de karakteristieke kenteeke.
kenteeke•
voordragen van
. nen, waardoor zich de Scholastieke [chrijvers
,nen,
fehrij vers van alle anderen onderièheidden.
derfcheidden. Somtijds Hoot
floot de lezer op geheel onverfiaanbare
onverfiaal1bare plaatfen; waarbij men veilig kan veronderfl:ellen,
veronderf1:ellen, dat de fchrijver zelf
yerl1aail beeft.
heeft.
die niet vernaan
Schol~stiekcn h2d
had men verfcheidene aanhangen, waarvan
Onder de Schol2stiekel1
de Re.'ltistClJ
Re."listcn en lVolliz'llû!isten
T>y'omiilûli,telJ de beroemdlte
beroemdite zijn. Men twistte,
namel~k, daaJOlcr,
daRl'OVer, of de :;lgemeene
~lgcmeene denkbeelden
dcnk:Jeelden ook bulten
buiten het
namelijk,
verftand
aai,wczi s , dan of
uI' zij bloote uitvloeifels
uitvloei[els van de ziel waren;
veriland 2QLWCZÎg,
cemVCll lang met de grootfte
grootile hevigheid gevoerd,
en deze twist werd eeuwen
zonder dat men tot
tOt eCl:igc
eC1:ige bef1:s[]ng
befl:sfillg kwam. Ten tijde der hervorming
Schoh:stiefche leer_methode
leer-methode lallgzal:lerhand
langzaJ:lerhand verdrongen, en
werd de Schoh:stie[che
het waren hier en daar fl~chts
fLèches enkelden
enkeldcu,, in Katholijke landen.
in kloosters en op GYiililClfiën,
1n
GYIi17Wfië12, die nog aan haar gehecht bleven, toe
tot
.dat BACO van
j/mz Peru/am, eindciijk,
einddijk , in
In het begin der 17de eeuw, ee.
el.'ne gehee1e
gehee!e hervorming in de Wijsbegeerte
W~sbegeerte te
re weeg bragt, en haar
van alle
all e Scholastieke vormen bevrijdde.
SCHOLlEN, SCHOLIASTEN. SchoNen
Scho!ien' zijn korte of langere
verklaringen van Griekfcheof
Griekfebeof Latijnfche
Lat(jnfcheJchrijvcrs,
fclwijvcrs, w21kc
welke voornafpr~ukkl1nste!laarS, die hel
het b;ioefel1:;nd
b::ioe[en:;nd gedeelte
melijk door de oude fpraakkunste:Jaars,
.dezer
,dezer weten{'çbap
wCtCn::-C:131' leeraarden
leeraardcll,, gegeven en bij dezelve gevoegd
gevo~gd werden.
del1. De fchrijvers
fcl1rijve:rs na van zurke
zulke ScilOliclJ
Scho/ien noemt men Scholiasten.
Sdolit1Sten.
Wij bezitten nog ecn a:1.::d
aa:~t:'.l zCJdanige verkhringen
verkl:lrÎngen van
\'an Griek[chc,
Griek[che,
minder echter van Latijnfche
dIchters en fchrj'vers;
L1,~infche è:chters
fcbri'vers; doch derzelver
op:lellcrs
l:i'èut~l
ceneI.' ongelijke
(JilS l:l
~C:ótd onbekend.
cl:bckcnd. Zij b~zittCll
bezitten een
opnellcrs zijn
z:jn Ol]S
wau,dc, en zijl!
z::~n GJ;~
oo;~ (:;b::i)s
l:e afii.:hrijvcrs
aGi.:hrjj I'~rs venuiukt
v(;!l1uiuln gcwor:waarde,
dibvi~ls door de
dc!]
dC:1 ,,
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(Jen,
den, weshalve
wesbalve men bij I1et
het gebruiken der Scholiasten zeer behoedzaam zijn moet. Ondermsfchen zijn wij aan hun vele ophelderingen.
verfchuléligd,
ver!1:oken gebleven
gebleven.•
verfchulèligd, waarvan wij buiten dien zouden zijn ver!1oken
., SCHONCK (EVERHARD J
/IN BENJAMIN) geb. in 1715,
1745, was Rector der
JAN
Latijnrche lèh'olcll
lèh'olen te Nijmegen, welken post
poSt hij eene reeks van jaren
met lof bekleedde. Ver[cheidene
Verfcheidene voortbreng[els
voortbrengfels van zijnen geest hebben
Item,
hem, als Nederduitsch dichter,
di~hter, van eene gunstige zijde leeren ken.
llen. Behalve eenige kleinere fiukj.ê:S,
f1:l1k}ê5, bezitten wij van hem ~ Hekel~
Hekelliell.
dichte1J,
Yerteljèls, .33 deelen in groot
groo~,. .3vo,
dichten, Fabelen en .Yertel/èls,
.svo, waarvan een
een.
{lde
{zde druk is ver[chenen ,de Dood van Abel, naar het H
Hoogduitschoogduitsch·
uit de mode. een heldendicht?
heldendich12
van S. GESSNER, in 4to ; de Bonheurs ttit
zangen;, Proeve van Zangfiukkm
ln 3 zangen;.
Zang(iukkm op de geboorte. het lijden- en'
de verheerli/kirlg
verheerlifkhTg van JEZUS CHRISTUS; Nieuwe Kindsrgedichien
Kindsrgediclzt'en ,elI'
,elF
meer andere. Ook leverde hij onderfclleidene
onderfcheidene proeven van
van zijnen
lust voor
voor'- de beoefening der Dichtkunde in de Kleine
J(leine DichterlijÎf(1
Dichter/i.fklt
Iltmdfchriftèn, en de Dichtl'fZlchten
Dichtl'fuchten "tin
Frieilàenkring; onder:
IlIZndfchriftèn,
Win dm Fl'ir:iidenkring;
de
t1e zinfpreuk: Kunst door JTriendfchap' vvlmaakter
volmaakter:: zelfs· weid
werd nog ~
weinige jaren.
jarelivooî.·
voor zijnen dood, die den 13 van Zomerm. 18:n
1821
voorviel)~ dool"
nent' een gedicht uitgegeven, getiteld:'
geüteld:' Nijmeegsen
voorviel
door' nem'
Nijmeegsclt.
Alzigt op den Hofberg I, van ouds het ra/klzof
Afzigt
jIalkhllf genaamd, van wellt
welk.
Iaatlle
Iaatfte hij vroeger de Lotgeval/en bezongen bad.
SCHONEN, een landfchap
landfclMlp in Zwedon, en,
en· wel in het Zuidelijk
gedeelte van Gotht.:md,
Gothl.:md, gelegen; grenzende ten Noorden aan de
Zweed[che provincien Bleckinge;",
Zweedfche
Bleckingen·, SmalanJ
Smaltmd en llal/alld,
Ilalland, en ten Oosten,
,,1111 de Oostzee en dc'
Bond, Het bevat op
ten. Zuiden en Westen aan
de- &n,1.
eene uitgef1:rektheid
uitgeftrekrheid van 188 geograpllifche v. In.
tn. 270,000 inwoners,.
die zich door hunnen bijzonderen tongval,
wIlgva!., zoovlei
zooVleI als door hunne
zeden, van de overige Zweden
Zwedell onderfcheiàen.
ollderfcheiàen. Dit lundfchap
IUlldfchap is niet
fchool1fte en vruchtbaar!le
vmchtbuarJ:e ged€clren
gedeelten van geheel Zuid
Zuid.;...
alleen een ,der
'der fchoonüe
Goth/aftd;
van geheel het Zweedfche
ZlVeedfche rijk.
GOlhlaTld; m:mr
maar over hE:",
he:", alffemeen
a!1femeen van
Het is vlak, en alleen aan de' Noordzijde.
Noordzijde' vindt, men eellige'
eenige' berg..
ruggen; alwaar het land boschrijker en niet zoo
zvo goed bebouwd is
Zu1delijke. Men vindt er over het algemeen overvloed
als aan de Zuidelijke.
et:rle uitmuntende
uitmulltende veeteelt, aanzienIUke
aanzienlUke bosfchen.
bosfchen, en ec
cc..
van koren, etfle
ne zachte lucht'l:reek:
lllcht'lreek: ook verbouwt men er tabak, en een: weinig
Sch,men grooter, en
hop. Paarden, zoowel als runderen, vallen in Schimen
zijn f1:erker,
flerker, dan in het ov.erige.
overige Vlm Zweden, en mm de biiënteel.t!
b~jëllteck
wordt veel 3crg en vlijt ce
te koste gelegd. Visoh is er in overvloed,.
delfl1:olfèlijk r:.tk
ri.tk levert ilijp.
ilijp- en molcnlleencn,
molenfleenen, aluin-fchiefer,
en het delfl10tfèlijk
kalk, fteeHkolen
lleellkol.en-- en
Cll lood-erts·
lood-em- op. De 'Voornaamlre
voornaamlre artikelen ·Van
-Van nit
uit..
...
voer, zoo naar de overige proviJ1cien
provil1cien als buiten 's lands, bef1:uull
befluml
in koren, vee.
vee, en hout•. Schonen
Sclumen is ,de
de eenige
eCllige Zweedfche provincie,
waarin men ooijevaars en nachtegalen vindt. Deszelfs aanzienlijkfte:
aallzienlijkfte:
!leden
LandskrooJt.
Heden zijn lila/moe,
lIlalmoe, Christiaanjlad
Christiaanftad en
cn LandskrooJ1.
SCHOONHOVEN. In de provillcie Zuid-Hottemd,
Zuid-lIolkwd, de cenig!le
cenigfle
llau in
!laU
In den Kri1l1penel'-U'(]{lrd,
Krimpener-waard, met ongeveer
ongeve~r .2500
,2500 iIlWOl1er~.
illwoner~. :1au.
nan. de
y 3a
ri,
ri~
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rivier de
tie Lek.
Lek, 21 uur van Gouda,
Gouda. 6 uren van Rotterdam
Rofferdl1t1l en biju.,.
biju,
S uren van Dordredt ligJende.
ligJend~: Behalve CClJe
eel~~ Hervormde
Hervormd~ kerk, wel:'
he met een defcig, van
werk voorzien,
vall kun:mijl,
kUll~trlJk 101'10f- en fnV
[n!Jwerk
voorZien, heerege~
fioelte
ftoelte prijkt, - is er ook eenc
eene RoomfcheRoo11l1èhe- en eent:
eene oud-Roomfchc
oud-Roomfclle
lsraëlitilèh~ bij kerk : zVllde
zijnde de Re.
Katholijke
benevens eene lsraëlitirch~
KatholV
ke kerk, benevcns
montlrantfche
monl1rantfche kerk,
kf:rk, om de kleinheid der gemeente,
gemeence, voor korte jaren.
afgebroken. Men vindt er ooi{
OOK een fraai raadhIlis
raadhuis,, met toren en caca.
rillon; met eene fpatieufc
fpatieufe dode,
doele, wet!shui!f,
weeshui&, rijks.
rijks.. magaZijn,
magazijn, kazerne,
nc. waag, (waarop nog veel hennep gewogen wordt), en, onder
anderen,
.nderen, eene b·.:langrijke
bdangrijke loodwitmakerij
loodwitl1lakerij en
cn aardappel-liroop-fabrijk"
aardappel-1iroop-fabrijk~
ScllO'JnhoVen,
&JzolJnnoven, hetgeen
hctgeen voorheen grooteIl
grooten bandel
handel dre~f,
dred", ducl!
duCll nadernader·
hand, grootendecls
en, koperflagerVen,.
grootendeels , van goud- en zllverfmederij
zllverfmederijen,
koperilagerijen,
koekbakkerijen, hoedenmakerV~n,
hoedellmakerij~n, en pVpenmaken
pijpenmaken befl:ond,
bcfl:ond, (en oud.
rijdB
rijda kun&üg
kunsdg tapijtwerken opleverde), heeft door dc
de omltandighedeu
omftandigheden
&eer
seer veel geleden, waartoe ook niet weimg heeft bijgedragen>
bijgedragen. dat
in 1795,
1795 t de zoo beroemde en door de fl:ad, van koning PIULlPS
PHlLIPS II J
gl!
kochte Zalm-afslag, ten gevolge der gebeurtenisfen van dat jaar
jaar_~
gekochte
AmToor
'foor ht:!t
hl;:t grootlle
grooelle gedeelte, naar het een balt
halt uur Jager
lager liggende dtlJ'
merflIJI, werd overgebragr.
M~n
",erflol,
overgcbragt. lVI..!I1 treft er echter, nog meer dan
40
40 goudgoud. en zilverfmederijeu
zit verfincdcrijen aan, benevens 3 koekbakkl:rijen
koekbakkerijen eenige
hoedemakerijen ; tcrwijl
tCflvijl de fiad, door
koperOagerijen cn een paar hoedemal{erijen;
hare ligging, neue
nette huizeIl
huizen,, met boomen
bool1len beplantte haven en wallen,
een fierlijk en zelfs
zclfs welvarend voorkomen heeft. Zij herrinnert
herrinnerc ons
aan dEIn
den Hollandfchen REGULUS,
RE GUL US , ALBER'f
ALBERT BEULING, die, toen de
Iin
fiad,
)i\COBA was ingenomen, ter dood ver.
ftad, in 1426, door vrouwe ]ACOBA
veroordeeld zijnde, l1a
na met verlof eene maand afwezig te zijn geweest,
.'ren
ten gevolge
gcvolge van zijn gegeven woord van eer,
eer. ten bepaalden tijde
teru~ k\Vam,
kwam, en lcvcnd
levend onder de aarde bedolven werd. De
De eerae
eerl1e
terug
Holl:tndfche rejziger
OLJVJER. VAN NOORT,
flollandfche
reiziger rondom de wereld, OLIVIER
hoogst waarfchijnlijk alhier geboren, ligt in de groote kerk begra~
.... en, alwaar een Latijnsch graffchrift zijne rustplaats aanwijst. De
De...
lieD,
geboorte plaats van ARRIANUS, bisfchop van St.
ze fiad is ook de geboone
J[apll,
/Fal/is; CHRISTOFFEL
J!npl" in bet
het prinsdom 'Fa/lis;
CHRISTOFFEL LONGOLIUS;
LONGOLIUS; JOHANJOHANPIEl VAN
V tiN SCHOONHOVEN enz.: en heeft verder dit merkwaardigs, dat
;iJ rëeds
reeds in
i!l I~97
I !::97 (en dus het eerfl:e van alle Nederlandfche fieden).
;ij
llurgemees:erc!l heeft gehad, zoo als uit eene privilegie van dat jaar
))urgemeesteren
SçhoonhOl'elJ heeft ook andere belangrijke pri iele.
iS gebleken. Srhoonhol'e1I
gien en charters, en er ligt van het manufcript register derzelven een
glan
keurig exempl:tar
exemplaar in de verzameling van 's Rijks archieven te 's Gra.
Grakcurig
·unhnge. Men vertoont er ook nog.
nog, als zeldzaamheden, eene zilveY#I,J,age.
,en ringkraag, door vrouwe J.t\CODA
JACOllA aan de fchutterij gefcbonken.
gefchonken, de
ren
tDoverzak V311
V3n MARGJE
MARGJE. AFIëNS,
AFlëNS, aldaar.
aldaar, om tooverij,
woverij 1 openlijk ver
ver...
tooverzak
brand; enz.
(JOHtlNN DANIEL) Een beroemd Duitsch gefchied.
SCHOPFLIN. (JOHANN
en oudheidk\1ndige,
oudheidkundige, te Salzhurg
Salzburg in het Breisgaufche ~eboren. Se.
Se·
tB
dt:H 17::0
17~o Hoo(ileerm
H00(leerm in de
Ile Gefchiedenis
Gcfcbicdenis en Welfprekendheid
Welfprekendhcid aan
dort·
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de Univerfiteit te Straatsburg, verwierf hij in de waarneming van
cie~en post zoo veel roe1l'l,
roell'l, dat hIj van verCcheidene
verfcheidene vorsten en
dellen
Hooge fcholen de voordeeligfl:e
voordeeligl1e aanbiedingen ontving, die hij echter
allen van de hand wees. In het jaar 1726 ondernam hij eene reis
door Frankrijk, Italië en Engeland;
Enge/alld; verkreeg na zijne
z0ne terugkomst
-eene domheersplaats bij St. Thomas, en werd tevens toe
tot Fransch
hiRtoriefchrijver
historie[chrijver Qenoemd.
b,enoemd. Hij vormde het plan tot cene
eene gefchiede_
ge[chiede_
Dis van den EIzf1S,
Elzas, en bezocht
bezocht,-.. om daartoe de noodige bouwl10ffen
nis
te verzamelen, de Nederlanden, Duitsclz/al1d
Duitschlal1d en Zwitjèrftmd,
Zwitjèrkmd, waar~
eerfle deel z01ler
zijner AI;;Jtia
A/f.jtia illustrata in,
in. het licht ver.
na in 1751 het eer!l:e
verfcheen.
fèheen. Dii
Dï.t werk aan den koning van Fralikrijk
Frankrijk overhandigende,
over.handigende,
bediende hij zich van deze gelegenheid, om de voorregten en vrijhe.
den der Protestantfche
Protestam[che Univediteit te Straatsburg aan dien
di<;!n vorst
aan te bevelen, met dat gevolg ~ dat zij daarin door hem bevestigd
werd. Het tweede deel zag in 1761 het licht, en intus[chen
intusfchen gaf hij
de Vindiciae
J7indiciae Celticae
eeltieae uit, waarin hij aantoonde.
~antoonde, dat de Kelten een
van de Germanen geheel verfchilIende
vcrfchillende volksftam
volksltam waren. Hij had ten
pogmerk, om nog, tot een aanhangfel
aanbangfel op zijne
zjjne gefchiedenis
ge[chiedenis van den
oogmerk,
Elzas, eene verzameling van oorkonden en gefchiedfchrijvers
gefèhiedfchrijvers te leveren; doch dit
dIt werk werd eerst na zijnen dood door KOCH, onder
rcrUfl1 fcriptores, uitden titel: Alfatia diplomatica en A/fatical'um
A/faticm'unt rerZJm
gegeven. Zijn laatfl:e
laatfte werk was de Gefchiedenis
Geièhiedenis van zijn geboorte,
geboorteland, Historia
Hlstor/a Zuring!) Badel1fis,
Badellfis • hetgeen van 176.3-ilZ66
176-,3-ilZ66 in 7 deever[checn. Van zijne kleinere verhandelingen zijn verfcheide.
ver[cheide.
len in 4[0
4to verfcheen.
ne in de denk[chriften
BIj [chrif
ten geplaatst.
denkfchriften van de Akademie der Blj
fchriften
SCHOPFLIN
~CHOPFLIN !l:ierf
flierf te Straatsburg, in 1771, aan welke
welkc fiad
fl:ad hij, bij
uiter!l:en
uiterflen wil, zijne fraaije boekerij
boekcrij en rijk lVIuzeum,
lVluzeum, door OBERLIN in
zijn Mufeum Schûpflilliarum
SchlJpfiiniarum be[chreven, gemaakt heefe.
heeft.
SC HO RL of SCHlRL.
SCHORL
SCHI RL. Zoo noemen fommige Natuur-onderzoekers zekeren fieen,
fl:een, tot
tOt het Thoon-geflacht
Thoon.geflacht behoorende. Men
vindt denzeiven in 3 hoofdkleuren, zwart, bruin en groen; deels
glas-, deels vetglanzig
vetglunzig;; meest fchulpachtig
[chulpachtig van breuk, en gewoonlijk
in 3, 6 of 9 zijdlge,
zijdige, over langs gertreepte
geftreepte zuilen, met eene driezijdrieziJ.
dige korte pUilt
pUIlt aan het einde. Verfcheidene
Ver[cheidene van de drie bovengemelde
kleurcn
kleuren bezitten de 20nderlinge
l!onderlinge elektrieke kracht, dat zij, namelijk,
namelijk.
tot eenen zekeren trap van hitte gebragt zijnde, asch enz. aantrekken
en wegfl:ooten;
wegflooten ; en deze noemt men Tourmalinen,
Tourmalz'ncn, of
o[ asfchel1tnkkers.
asfchel1trekkers.
Men kan zoowel door wrijving, als door dezeive
dezelve in warm water te
leggen, de elektriciteit in deze !l:eenen
fleencn opwekken;
opvvekken; doch op de laatftefl:e manier vertoont zich dezelve ved
vcd fl:erker
flerker en aanhoudender, en
zelfs dan nog,
nog. wanneer de !l:een
fleen reeds eenÎge
ecnige uren is lwud
koud geweest.
SCHORPIOEN. (Scorpio)
CScorpio) LHm.,
LINN., en andere. Een geflacht
geflache
/ll"achnidell behoorende , met 8 pooten, en
van dieren onder de /lrachniden
bovendien z2 fcharen aan het voorhoofd; op den rug
rng 2 oogen; ti
.IJ
fehaarvormige voelertjes; een' langen fl:aarc,
fehaarvarmige
!laan, geleed en in een krom.
boogvormige punt.
punt uJtloopende
uitloopende ; van onderen
onderll!ll tusfchell
tusfchen de borst en
y 44liet
het
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:ic11tedijf me:t
met 2 kammen. Dij eet:! olJtleedkundigomlccdkl'llldig' 01iderto(;'~
Olidcr2!ol:'l:
het :iclltCi'IiJf
vindt
-vindt men ]allgS
hl'lgs den
dan rug eell fpicrvczdig
fpiervezdig vat, hetwelk aan een
c(me ",!~gader
mkjes
beursje eane
61'~gadt:r en ader geeft. uit welke andere takjes
voortkomen '1oor
voor ande;:e
ande1e dee~'en.
dee~ell. Het darmkanaal l-s
~ regt en dun,
"oortkomen
en de lever is znmengeQeld
zall1eng-el1eld uit vier klierachtige
klier~chtige bundeltjes; die
JJUn vocht iJl
in (l2 pu.ntjes van het datmkanaal
uitfl:orcen,. IIet
LIet mannethun
da?l11kanaal uitnorcen..
r!}edclJ, d~e
die bij de kammetje5
kammetjes uitkomen, en het wijfje:1
wijfje ~
je heeft 2 r:)edelJ.
lche'edcn,
felle'eden, die in
Ïl! de baarmoeder tütloopen,
uitloopen, welke zamengefleld
zamengefl:eld is uit
meerdere
meerd"lre !mualen
kanalen onderling vercenigd,
vereenigd, er;
el~ men kart voar den barens·
barenstijd met levcnde
ballen insgelijks
levende jongen opgevuld vindt; zijnde de bnlJen
uit kleine vaatjes zamclltjcficld.
zameI:tieftelcl. 1\lcn
l\lcn vindt den Schorpiocn
Schorpioen in de heC'hec-te en wan"le
warme Illchtll:reben
luchtftrel:~n;; zij leven op den grond; verbergen zich
fl:eenc~l en ~lldere
~ndere ligehamen,
ligchamen, meest elp
up donkere en koele plaae.
plaatonder freene:l
feil;
feIl; en zelf, bin!len
binnen in de huizen; zij loapen
loopen [nel, als wanneer zij
tIen
denze!ven ntla-r
naar
den fta:lrt
fia:m boogsgewijze naar den rug buigen; wenden denzelven
tBe
:tBe k:llJte~J,
bnte:l, ::,n
::11 bedienen er zich van als een aa}lvullend
aa'nvullend en verdedi ..
gings W::pCIl.
w::pcn. lij vangen mee
met hUIlne
hUllne fchm'en
fchnrel1 infekten,
inrekten, waarmede zij
zich voeden
.zich
voeden;j ficekcn
l1:eeken dezelve
dczelve met den
dcn ange!,
ange}, en brengen ze naar voren.
Zij zijn zeer gulzig ll~ar
m~ar de eijeren
eijercn van fpinnen en andere inrekten.
infekten.
De ~l'eek
fi'eek va!]
V8!) den Europifchen Schorpioen
Schotpioen is gewoonlijk niet
nict gevaar.
lijk; gevaarlijker is die van dien van Sottl'ilJt1J'gues,
Soul'ilJargue:l, volgens MAUPER"
MAUPERd
'flUS, ofvan
ofV3n de Scorp:
Sco111: Occitrmus, hetgeen Dr. lVI.'lcCARU
lVI.IICCARlJ' bij zich zelven
zeI ven
lleproerd
fchijm naar den ouderdom 77el'kz~am
~7el'kzfiam te zijn.
zijn,
beproefd heefr. lIet
nee gift [chijnt
Het wijfje brengt hare jongen voort in Oogstm~, alvorens van vel
veranderd
verallde~d te ~Un,
2ljn. mj
Bij cl!.!
de paring ligt het wijfje op den rug, volgens de
proeven van l\IACCllR1J:
l\-Ir1t:CARIJ: in de eerste dagen na de barlng
baring nraagt
rlraagt het
jongQIJ op den
l1i:::t meer uit harfl
hare jOllg~n
dcn rug,
rng, komt alsdan 11i"t
hare [clmilplaat~
fchuilplaat:J
te voor[ch
voor[chijn,
ijn, en \V~akt
w~akt tot behond
behoud van haar kroost langer dan ééne
rilaallLl.
riJaand. lIet
Het is niet dan na verloop va:l
van twee jaar,
jllar, d~t
d::t zij tot de'
oogee, en vormen het
voorttcelillfi
voortteeling' ge[chlkt
gerchlkt zijn. Sommige hebben II8 oogel!,
geflacht
get1acht B,)t!IlI;
natlw3 van LEACII.
LEACJI. IIierroe
IIIertoe behoort de ScoI1'/0
Scorpio aftr.
afèr. (LINN.
F,\u.
F1\ll. RusH,
RosH, 3, pl. 65. IIERUST
IIERBsT lIJoltograjJh.
lJiotJograph. Scorp. J.)
I,) van vijf
tot zes duim lang, z\7artaclJtig
z\~rawichLig bruin, de kammen met -13
,13 tandjes;
randjes;
de [charell
[charen hanvormig
hartvormig en harig. Men: vindt hem ia Oost-Indien
Oost-Inclie1l en
Cc)'loil.
Crylon. D'f Scorpio Occitfilms
OCCÎta12uS (vei'keerdeiijk
(vei'keerdciijk door CUVIER onder de
zesoogigc geplaatst) die geel of rosachtig
rosachtÎg van kleur is, den fiaart
flaart
i ets langer
Innger den
dr.n llet
l1et Iigchaam,
ligchaam, cn
en welks kammetjes van 23 en meertandjes voorûen
voorzien zijn, vrndt men in het
het'-Zl1iden
Zuiden van Europa.
Etl1'opfl, Bar.
bari/elt
harijen e11
en zeer algemeen in Sptmje.
~~allje.
De [OOftell,
foorten, die ilechts
flechts zes oogC1l
oogClJ hebben, maken
roaken llet
het eigenlijke
cigenlijk~
gcflacht Scorpio van LBt\CII
LÉ ,lCl! uit,
urt, en hicrtcl!
hiertce behooren de Scorpl()
Scorpio iJ/auMa!!.
genadt
111S
fliS 1.
L. FAn. welks [laart
flaart ko~ter
ko~tcl' dan
da:J het ligchnam,
Iigchnam, de :mgd
lmgd eenvou.
dig is, en de kmnmetJes
dighl1nmetJes ieder met 10 tanden voorzien zijn, en die
in
ilJ het Noordc:lfik
Noordelijk /Jfi-ika,
/lJi'ika, te huis behoort; alsmede de Scorpio Eu.
n/,fiCl/î LIN:\'.
LIN;\'. F,IH.,
F,\]l., of dc
de Europische
Em"opische SchorPioC1i,
SchorPioCl!, die min
mil] of meet
meer
l':i/lflC/l.'
dvn!il'r llrllin
llfllin ';':lll
';';111 kleur is, welks i'charcn
hock~g, de !;ammcll
Van
dVl1l;~r
rt:harcll hoek:g,
kammen van
13
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iS tandjes voorzien zijn,
zijn. en die in het Zuiden van EUfopa
Europtl ge~
vonden wordt. Meerdere [oonen
[oorten vindt men in hee
het aangehaalde
van HERI>ST.
HER~sT.
werk va11
SCHORPIOEN.SPIN. (Ga/eode
(Galeode dralleoïde,
Aral1eoi"t/;:, SONN.)
SONN
Deze fpiA,
fpin,
lJeeft,
Ilee[t, in
iü ..ver[chddene
erfchei'dene opzigren,
üpzigten, zeel' vele overeenkoms-t
overeenkomst met de Pha.
Pha'angi (l~reefdpinnen).
(I~reeflfpinnen), Men kan haren kop naanwelijks
naall\\'elijks van de borst
onderfcheiden,
ûnderfcheiden, en het geheel, waaruit zij is zamengell:eld,
zamengefl:eld, heeft na.
na~
genoeg de gedaante
gcdaamc Vlln
v;:;n eenen ll:ompen
il:ompen kegel, waarv:m
waarv::n de voea
voe5
van voren
eene
voten geplaatst is. Zij is omtrent een duim lang, en van eene
plaatfen
il:ekel~
ligtgele kleur; heeft lange overeind il:aande,
ll:aande, op vele plaat
fen fiekd·
achtige haren; draagt een fierk venijn b~ zich, en loopt verbazend
fnel,
filel, waardoor zij ligteJijk
ligtelijk hare vernietiging omfnapl,
omfnapt, wllarop
W~1afOp de
menfdlen, tYÎt
menfcllen,
uit hoofde van het gevaarlijke harer beet, en
cn de fierke
en , dIe
die er door ge~
kraCht van
vall haar venijn, genadig loeren. De deel en,
raakt worden, zwellen oogenblikkelijk op,
0P:i en de lijder gevoeld he-vige pijnen, welke eenen wis[en
wisfen dood ten gevolge hebben.
hebben, wanneer
aan!1:onds gepaste hulpmiddelen bezigt, waartoe men hee
het
men niet aanfionds
uitwendig gebruik van olie en verfrerkende
verfierkende en zweetverwel<kende
zweetverwekkende
dranken voor de beste houdt. Men vindt de Schorpioen-fpin in ver·
fcheidene fireken
nreken van den Levant, in drabië,
Arabië, Syfië,
Syrië, Perzië, Klein.
Klein •
Azië tot in de landen,
randen, ti1s[chen
tils[chen de Donau en de Wo/ga
1170lga Iiggende;.Azië
onltrek der Caspi[clfe
voorts in den omtrek
Ca.pifc/te zee, en wamwaar de lnehtfireek
lndm1reek hee.
hee~
ter is, dan men in de zoo zeer Noordelijk gelegene landen kan ver.
wachten. De Arabieren, die de geneesmiddelen tegen de beet van
dit Infekt niet kennen, zijn er zeer bevreesd voor. Men vindt
eene uitvoerige befchrijving, met eene afbeelding van deze [pin,
fpin, in
SONNINi'S Reize door Griekenlalzd
SONN1Nl'S
GtOiekenland en Turkije;
TurkiJe; dcel
deel I, Bladz,
Bladz. 102 ell·
en
vervolgens. Hage
llage bij J.
.1. C. LEEUWENitTJJN,
LEEUWENSTIJN, 1802.
18oz~
SCHOTANUS. (EERNARDUS)
(BERNARDUS) Een Vriesch van afkomst',
afkomsr, eerst
J7rieslanJ, naderhand Hoogleeraar in de
Advokaat bij het hof van P'rieslanJ,
Regten aat1
aa11 de Hooge School van dat gewest, en vervolgens te Uutrecht in hetzelfde vak en in de Wiskunde, "vaar
waar hij de bijzondere
eer genoot, van voor zijn leven, althans zoo lang hij te Utrechr
Utfecht
bleef, tot Rectof
Rector MagllificuJ
MaglliflcuJ te worden verkozen. Niet lang echter
had hij genot van deze hooge waardigheid; want hij werd naar Lei/den beroepen; verfprcidde
verfpreidde hier
bier den glans zijner kundigheden meer en
meer, en werd met den titel van Proftsfor
Profis-for juris prima1"Îtls
primarÎ:ls et !!onfilio.
!Jon/Zlia.
"jus
,-jus Academiae vereerd. Hij l1ietf
il:ierf in laatstgenoemde ll:ad
frad in Wijnm ..
1652,
16)!2, naliitende,
nalatende, onder andere werken, zijn Extl11Jen
ExmlletJ juridicu1n
jurz"dicum el1
el1'
commentarÎfts
commentarills ad Pandectas.
SCHOTANUS, (CriRISTIANUS)
(CliRISTIANUS) waar[chijnlijk
waarfchijnlijk een zoon van
V:lI1 hovert
boven"..
gemelden, beklom, na
nl! eenigen tijd het leeraarambt te hebben
hehben waar~
genomen, Ol11Hreeks
0111Hreeks 1655, den leerfioel
leerfroeI aan de Hooge [chool
Cchool te FraFra~
1zeker, alwaar hij eerst onderwijs gaf in de Griekfche
GriekCche Taal, vervolverval ..
11eKer,
gens
geus in de Kerkeli.ike
Kerkelijke Gerchiedenis,
Gefchiedcnis, en eindelijk
eindelUk ook in de Godge
kerdhcicl.
kerdheid. Hij heere
heeft vcrfcheidene,
verfcheidene, meest godgeleerde,.
godgeleerde, werken in de
o )
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Llltljnfcbe taal nagelaten; doch is bij de beoefenaren der Vricsfche
Llldjnfcbe
we.
Olldhe,ien inzonderheid bekend door zijne zoo kerkelijke als weOlldhe,iell
ff/tst Yries!and,
f/riesland, van de vroeg.
reldlijke gefchiedenisf.:n van Oost. en H?tst
fte tijden tot het jaar 1573,
SCHOTLAND, in het Latijn Scotia, bevatte oudtijds tWee
twee klei.
kOllingrljken. die zich gezamcniij
gezamenlijk,
k, als cel! eenig rijk, legen
ne koningqjken,
llUnnen vijand, de Romeinen, verdedigden en handhaafden. Het ce.
nc rijk was dat der
ne
del' Pieten,
Picten, het andere dat der Skoten.
Skaten. Na den dood
van den koning HUl\GICS,
HUl\GIt:s, echter, in de 9de eeuw, met wieu
wiell de
Pictifche
PictiCche manndijke f1:am ophIeld, wist de toen regerende koning
der Skaten, KEl'iNI::Tll
KEl'iNE.TIl 1I,
lI, die van de zuster van HUNGJUS
HUNGIVS afltamde,
zich van het kleinere Pictil'che
Pictl!che rijk meester te maken, en beide ri!ken
riJken
onder zijne magt te vereenigen. Van dien tijd af dragen zij den
naam van Schotland,
Schotland. of Skotland,
Skotla12d, welk rUk federt nog alt~id door
inlandCche koningen
konilJgen afzonderlijk, zelfs door diegenen
zijne eigene inlandfche
El1gelfchcn troon
geregeerd werd, die door regt van opvolging den El1gelfchen
beklommen. JAKOB I, die na den dood der koningin ELIUBETH
ELlZ.~BETH
het rijksbef1:uur in handen kreeg,
kreeg. wCl1schte wel, Schotland volkomen
,)'chotten verzettedcll
verzettedCll er zich
met Engeland te vereenigen ; doch de .S'chotten
ten fierkf1:e
l1erkf1:e tegen, en het gelukte eerst ecne
eClle eeuw laler,
later, in 17°7,
aan de koningin l\NNA,
i\NNA, jong!1:e
jong0:e dochter van JI\lWB
JAKOB 11, om deze
zeeten. S.;dert
S.;de!'t wordt Schotland door de koninvereeniging door te zecten.
gen van Groot. Brittanje, te zamen met Engeland, llaar
naar dezelfde wet.
wetheeft het zUn
zijn evenredig geval afgevaardigden
afgevaardigd.;n iu
in
ten geregeerd, en h.;eft
het parlement.
Het tegen waardig Schotland heeft met zijne eilanden (de lJebr/di.
lJebridi[chef Orcadifche en Schotlandfche) eene oppervlakte
oppervlalae van IHI
I4..p v. m.,
ligt van 9"
9° tot 17° Oostelijke lengte, en van 54°,46° tot6cO,
toc6co, 44'
Noorder breedte, en grerst tcn
ten Zuiden aati Engeland,
EtigdtJl1d, waar de riTweed voor een gedeelte de !;rensfcheiding
grensfcheiding uitmaakt.
ten
vier de TweNt
uitmaakt, tcu
Noorden tn
en Oosten aan de Noord- en ten Westen aan de CaledolJi.
Caledo1li.
fche zee. Het
Hét wordt, uit boorde van deszelfs natuurlijke
namurlijke gefi-eldheid.
in het Neder.
Neder- en Hoo;;ftlnd,
Hoo;;fmJd, of meer gewoonlijk in Zuid-.
Zuid-, Midden,
en Noord SchotlalJd
Schotland verdeeld, en bevat 33 Shires en StewtJrtrys,
Stewartrys,
of landfc:1appell.
landfc~ÎappeIl. Het Nederland firekt
Ctrekt zich
zicb van de grellzen
grenzen van Enge.
land tot aan de monden van de Toy
lamJ
Tay en Clyde uit. Deszelfs oppervlakte is wel meer berg~chtig,
bergachtig, als in dit rijk;
rUk; doch tusCchen de bergen vindt men vruchtbare dalen, waarvan eene aanmerkelijke uitgefuektheid gronds bebouwd is, die zelfs tot 57°
57(} bre.:dte,
brel.!dte. koren opleftrektheid
vert. Het Hoogland loopt van DutJbarton tot aan het Noordelijk
einde van Sclzotland. Het beDaat bijl1a
bijea eer derde van het land, en
bellaat
ge[chikt zijn.
beflaat enkel uit bergen. die weinig voor bebouwing gefchikt
Daar, waar men nog vlakten vindt,
vindt. is de grond moerasfig en bevat
veel turf; doch de
enkelde fire.
I1re.
Ge dalen zijn ficenachtig,
neenachtig , en Dechts in enkeJde
Jandboll\V geCchikt.
gefchikt. De natuurlijke fchoonhedcll,
ken voor den landbouw
fchoonhedell, de zoo
GriJfl1piam.hilts, die uit het
bet fchier-eiland Kant'Jre
Kant'}re oprijzen, en
rijke Grmllpiam.hil/s,
ttn
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ten Noorden en Noord-Oosten Vlm
v:m heemeer
hetrneer Lowond
LO'Wond tot aan het voorvoor.
Kinnaird, en ten Noordwesten tot aan het meer Nesf,
Nes!, in
gebergte Kinnai,.d,
Invernes!, loopen, maken de natuurlijke grenzen tusfchen het HaogHoogInvernesf,
zij n de hooglle
hoogfle bergen van Groot- Brittanje.
en Nederland uit, en zijn
rotien gellapeld.
geaapdd, en naast
llanSt dezelve
Bijna overal ziet men rotlen op rotfen
en kloven; terwijl enge paslcn
pasfcn en gangen door
verfchrikkelijke diepten cn
deze verbazende rotsgevaarten voeren, en den weg uit het Neder
Daar het Hoogland openen. Ten Noordwesten breekt
breeh de keten dezer
naar
SchotCche bergen, die nu onregelmatig tOt
tot de Noordelijke graalTchappen
graaiTchappen
Schotfche
voort/oopen. Geheele fheken
fireken zijn onbewoonbaar en voor bebouwing
voortloopen.
ongeCchikt;; de eene wildernis wisfele
wisCelt met de andere af, en naauwe
ongefchikt
het oog. In de
dalen en vervaarlijke kloven vertoonen zich hier aan her
het Hoogland meer dan eens door rdzlgers bezocht,
laatne jaren werd hel
laatIte
grootsch tafereel der Natuur oplevert, en door de
omdat het een groolsch
rijklle afwisfeling
afwisCeling der treffendfie
treffendlle gezigtell
gezigten de moeite van den opmerkopmerk.
rijk11:e
zamen wandelaar beloont.
baai..
Schotland heeft langs zijne kusten verfcheidene zeebo('zems
zeeboezems en baaijen; terwijl de zee diep landwaarts indringt, en aldaar vele rivieren
fterken firoom hebben. Zij madoet opzwellen, die gewoonlijk eenen flerken
ma.
dikw~i13 den eenigllcn
eenigl1en weg uit door ontoegankelijke bergen; bre.
ken dikwijls
breken er meermaal doorheen, en komen -vervolgens aan hunnen voet,
als een 1I ieuwe
voorCchijn. De voorllaam11:e
voornaaml1e riri~
iellwe nroom,
llroom, weder te voorfchijn.
vieren zijn de Tweed,
liveed, Clyde,
Gyde, F01"th,
Forth, Tay, de Dee en de Spe'}.
Spey. De Clyde
Fot-th worden door het G/mgowfche
Glasgow[che kanaal vereenigd; terwijl het
bet
en Forth
Caledonifche, feden
11 geopend, dient, om
federt 18
1811
0111 de zee van dien naam
met de Noordzee te verbinden. Schotla1ld
Schotland heeft voortS
voorts verrcheidene
aanzienlijke meeren , welke insgelijks de heerlijk!l:e gezigten opleveren, en waaronder het Loch.LolPond,
LoclJ-Lowofld, in DZ/71barton,
DUl1barton, 5 mijl lang en
!2
12 mijl breed, en Loch-Nes/,
Loch-Nes!, dat cene
eene lengte van 9 uur heeft,
heeft. inZOllinzonderheid behooren. In het
verfcheihct eer(le
eerOe liggen 30 eilanden, waarvan verCchei.
dene bewoond zijn; anderen zich als klipachtige roefen
rotfen verheffen,
verhelfen, en
fommigen met houtgewas bedekt zijn. Het laatl1:e
laatfie levert de Cchoon.
fchoon.
fie
lle gezigten aan deszclfs
desz!:'lfs Zuidzijde.
Zuidzijde, waar de heerlijkl1e
heerlijklle NamurrooNatuurtooneelen elkander afwisCelel1;
afwisfelcn; kunnende
kunnel1de men van de woeste rotsklompen
afgezollderde dalr.n
dalen wenden, die door zacht
eenflags het oog naar afgezo!ldercle
vlietende, kronkelende beken befproeid worden.
De lu<:htl1reek
luehtllreek van het Nederland komt met die van El1geland
Engeland veel
overeen. De zeelucht maakt den Zomer frisch en koel, en matigt
de ge!1rengheid
gellrengheid van den Winter. In het Hoogland
Hoog/atld heeft men, zoo
lIs in alle bergachtige landen, eelle
ecne firenge koude eo zware hitte,
als
en alleen
aUeen daar, waar de zee diep landwaarts indringt, zijn beide ge.
matigder. Over het algemeen heeft de Inchtllreek
luchtfireek in Schotland op
het leven en de gezondheid eenen weldadigen
weldadigel1 invloed; en van hier,
dat een gezonde ouderdom in dit fijk
rijk niet zeldzaam is. Rundvee,
dnt
paarden en fchapen vallen in Schotland doorgaans klein, maar
Illaar flerk,
fierk.
eB
ft in de laat!te
laatlte jaren he<ifc
heift men er vecl
vccl oplettendheid voor de TceTee·
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beClce,}. In
Tn !Jet
het Hoogland
Hoogl/1nd is het mndvee
rundvee het kleinlle
kIeillIte van het
..teelt
teelt beaeed.
geheeIe Britrche
Btitfche rijk; doch kan tegen het firengfte
firenglle klimaat; verge_
verge.
noegt zich
en fi::hraaHte
fehraalfle voedfel ;( wordt hierom in
zieh met het flechtfle cn
de gewone weilanden fpocdig
fpoedig vet, en is zeer fijn en fmakelijk van
vleesclt. Ook ontbreekt het Schotland niet aan wild: men vindt er
llerten,
berten, hazen, wiJde
wilde zwijnen, vele zee.vogels,
zee-vogels, en onder anderen op
fneeuw- en korhoenders.
lwrhoenders. De Schotfche kus_
de eilanden dOlJsvogels, fneellwten leveren rUkelijk visch op, inzonderheid haring, kabeljaauw en
~alm,
zalm, welke laatfl:e
laat!l:e mede een voornaam artikel van uitvoer uitmaakt.
Sc/zotland koren, doch meer in het
her NederVoorts bouwt men in Schotland
dan in het Hoogland,
Hooglalld, en wel het meest gerst en haver; wijders aard.
oon en rhabarber,
rhabarber 9
:Ippelen
hennep, tabaIr,
tabak, tuinvruchten
tuinvrtJchten,, ooft
~ppelen,, vlas, l1ennep,
waarvan fommige wortels 50 pond \Vegen.
wegen. Verders vindt men er
aanzienlijke bosfchen
bostehen van eiken- en andere boomen, en onder de delfdelf.
Hoffen lood en koper; bijna
bUl1u in al de gebergten ijzer, fraai marmer,
lIlarmer~
, ferpentijn- of ll::mgen.lleen,
1l:1l1gen~lleen, wetfteenen,
wetll:eenen, jaspis, karneool,
karneool 9
leijen ,ferpentijnfinaragden,
fil1aragden, zout, turf, en in onder1èheidel1e
ollderfcheidenc firoomen
Hroomen goud: ook
heeft men er minerale bronnen.
In het Nederland heersebt overal nijverheid. De linnen-weverijen,
voorheen zoo belangrijk, zijn wel fèdert de !aatfte
laatlte jaren in verval,
doch daartegen verwerkt men thans de katoen.
katoen, inzonderheid in de
fijnfteartikelen.
westelijke deelen
deel en van Schotland, tot in de fijnfre
artikelen. Het
voortreffelijk Schots
eh garen behoudt fieeds
Heeds zijnen ouden roem,
Schotsch
en de inlandfche wol wordt rot ollderfeheidene
onderfeheidene floffen
fioffen gebruikt. Inzon.
van kou[en
derheid is het breiden V;UI
koui1:n zeer .algemeen,
algemeen , en een weldadige
tak vun
van bc!l:aan
betlaan voor de behoeftige volksklasre.
volksklasfe. De Schotfche tapijbekend. De Tartan, eene wollen flof, welke voornamelijk
ten zijn bekcnd.
de nationale kleeding der !fooglanders
Hooglanders uitmaakt, is bij uitfluiting aan
van het fijnll:e
fijl1fte Worfled-garen in onderSchotland eigen, en wordt vau
EdilJburg, G/asgow
Glasgow en andere Heden
fieden
fcheidene kleuren geweven. In Edinburg,
kaarren , fui.
fui_
heeft men fabrijken van aardewerk. glas, papier, zeep, kaarfen
wcrkplaat!"en voor ijzer zijn de Carron-Works
ker enz. Onder de wcrkplaat!'en
voornamlllle, welke :mn
aan 1500 ambachtslieden werk verfchajfen,
verfchalTen,
de voornamutte,
jaarlUks 5°00
5000 fluk
fiuk kanon vcrvaardigen.
vervaardigen. De TYhisky, of korenbran.
en jaarniks
f1:okerijen, zijn zoo aanmerkelijk toegenomen, dat zij in 1791
dewijn ftokerijen,
1,700,000 galonnen leverden, welke hoeveelheid, feden,
federe, jaar.
jaar..
reeds 1,7°0,000
Sc/zotland neemt aan den Brit·
Britlijks nog aanmerkelijk geklommen is. Schotland
hand~1 een zeer wezcnlijk
wezenlijk deel, en deszelfs zeehandel is in de
fchen hand~l
laatll:e
laatfie jaren llict
niet weinig toegcnomen,
toegenomen, zoodat in 1802
J802 het getal der
Schotfche
Schotrche [chepen
fchepen en vaartuigen reeds meer dan 2300 bedroeg, en
in het jaar te voren, op .26 millioen guldens gefchac
ge[chac
de uitvoer, ïn
EdilJbttrg, met Leitlt,
Leith, GJasgow, Dundee en Gre:zocle
Grenoc/e zijn de
werd. Edillburg,
voorna:nnfl:e havens.
,<-jó-hotlrwd zUn
zijn of oor[pronkelijke
oorfpronkelijke Hoog/andfcht!.
llooglandfchc.
De bewoners van 8dotlrmrl
taal, de Gallifèhc
Ga!lifèhc of
of Berg-Schotten, die alleu eene afzonderlijke taal.
Calcdoniji;.'te, [prekeIl
fpreken , en het IJoogfrmd
Hoogland bewonen; of Etlge!fchell
Enge![chcll ~ die
Calcdonifi:lzc,
in
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in het Nederland hun verblijf houden.
houdcn. Op de Sketlondfche
,sketlandfcke eilanden,
Orcadifche en Hebriden tot Schotland behooren
behoorcn,,
die benevens de Orcadi[che
bevinden zich meestal Noorwegers ,• die de Noordfche taal fpreken.
Be"g-Schotten onderrcheiden
ollder[cheiden zich blUkbaar
blijkbaar in hunne zeden
zcdcn van de
De Berg-Schotten
Nededand. G':lJoegzaam
Genoegzaam afgefcheiden
afge[cheiden van de bebewoners van het Nederland.
fionden zij nog voor 50 jaar te dezen aanzien op
fchaafde wereld, fronden
den trap der middel.
eeuwen ; doch zijn in de laatf1:e
mkidel.eeuwen;
laat!l:e jaren in befcha.
ar.
gevorderd. IIunne hutten zijn wel eenvoudig en arving merkelijk gevord.:rd.
eensgezind.
moedig; doch doorgaans de woonplaatfen van vrede en eensgezindheid. De mannen houden zich met de visfcherij, de jagt, en veehuis houding, en be!1:eden
be(l:eden
hoederij bezig; de vrouwen bezorgen de huishouding,
breijcn, leerlooijen en het vollen van
den overigen tijd met weven, breijen,
fio1fen. Hun voedfel befiaat
be(l:aat in haver, meel en haver-koeken, met
fioffen.
bellagen. en hun drank in melk: doch de gegoede lieden
water beflagen,
drinken koren-brandewijn, waarvan het gebruik ook onder hen, he.
laas! meer en meer vermenigvuldigt. De Berg-Schot draagt eene
foort van vrouwen rok, die tot even boven de knie hangt, en halve
[oort
raode en witte ruiten: hij bemint het gezang, de mukoufen met roode
zijk en den dans, en zijne vermakelijkheden gaan gewoonlijk met ligPresbyteriaanlèhe kerk is in
chaams oefeningen gepaard. De PresbyteriaanCche
er ook vele Episcopalen
Schotland de heerfchende; doch vindt men Cl'
Edinburg. Glasgow,
Glnsgow, /iberdem,
Llberdecn, en lnvernesf
Disfenters. en Disfemers.
In Edinburg,
vindt men
fcholen, met verfcheidene wctenfchappelijke
meu Hooge [choleu,
wetenfchappelijke inrigtingen.
rigdngen.
SCHOUWBURGEN. Deze waren bij de Grie/,en
Gdeken en
R01l1einm,
eu Romeil1en~
naast
ver..
na~st de tempels, de voornaamfie gebouwen, die niet enkel tot vcrmaak, maar ook gedeeltelijk tot godsdienstig en fraatkundig
fiaatkundig gebruik
bef1:emd waren. Als aan BACCHUS gewijd, werden zij ook dikwijls
beftemd
Dionyfifcke
Dionyflfche of Lenaei[che
Let/aei[che theaters, de daarop vertoonde fiukken
nukken Dionyfika,
onyflka, en de fchouwfpelers Diollyflfche
Dionyfifche kunstcllUars
kunstelJaars genoemd. Zoo
laag in den beginne de toolleelkunst
toOllCelkunst (l:ond,
frond. zoo ficcht
flecht waren ook in
het eerst de plaaefen,
plaatfen , waarvan men zich hier toe
toc bediende. Eene
llUt
tent, zonder eenige kunst van boomtakken opgetrokken, was
hut of tene,
de plaats, waarin op de feesten van BACCHUS.
BACCHUS, voor het verzameld
volk, de DithYI'awben
Dithyrambm (eene foort van gedichten) ter eere van deze
godheid gezongen werden. THESPIS
THESPIS reed met eenen wagen rond, en
vertoonde daarop zijne ruwe fiukken; SUSATRlON
SUSATRION zijne [atyrieke op
een van planken opg~!lagen
opg~flagen theater; doch van langzamerhand ont.
Ollt·
wikkelde zich het genie
genii! der Grieken
Griekm voor die meester(l:ukken
mcester!1:ukken van
bouwkunst, waarvan wij de overblijfsels nog heden bewonderen. De
Romei1t~n,
Romeinen, hunne navolgers, overtroffen
ovemoffen dezelve in pracht en uitge
uitge-..
firektheid, en de eerUe
eerlle fieenen
freenen Schouwburgen werden in de Griek[che
Griekrche
volkplantingell
volkplantingen in Etrurië en Bmeden-ItaliiJ
Beneden-Italië gebouwd
gebouwd;; en te Adria,
/idria.
eene kolonie der Etruskers, vindt men nog tegenwoordig de bouw.
vallen van eenen Schouwburg, welke de oudlle
oudlte en meest bekende
h.
io" Ook
00.1>: in
iu Sicilijj
Sicilië had men, vroeger dan in Griekct:lal1d,
Griekenland, Schouwbur.
Schouwbur~
gea
gen
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treen. Nog in de 70 oJimpiad~
olimpiade was
wns die te /ithclle
Athene v:m
van hout;
gen van neen.
n~tOonillg nn
van cell
een f1:uk
fiuk van PRATINAS • uit
doch toen zij, bij de v2~too:]ins
grootc menigtc
menigte volks, inlrorrtc,
inlrortte, begon men, ten tijd~
tijde:
hoofde der gro()t~
van THECVllSTOKLléS,
THF.MlSTOKLléS, :wn bet
het bOllwen
bOttWell van eenen fl:eenen Schouwburg,
Schouwburg ~
'1;111
BACCHUS geheeten, weli;e
well,e de eerl1:e
eedl:e in Griekenland was, en
dien van B,\CCHUS
naderhand aan alle overigen tot
Ro.
wc een model diende. Ook bij de RI).
nnderhand
meinen waren zij langen tijd van hout, waaronder die, door SCAUmeil1el1
uitgeJtrektheid en pracht onder.
RUS en CURIO
CVP!O gebouwd, zich door llitg21hektheid
H:heidden; doch na de geëindigde fpelen weder afgebroken werden.
f{:heiddcn;
AEl111.lUS
curiDW.lUS SCAURUS,
SC.WIWS, een aedilis cm-iDe Schouwburg van MARCUS A
/is, en tijdgenoot van CICERO en CESAR,
buitengewoon prach_
praen.
lis,
CE:SAR, was blütengewoon
1:11 zoo groot, dat dez~lve 80,000 menfchell
tig, I:n
menfchen konde bevatten. Het
wns met 3 rijen zuilen boven
hoven elkander
ell,allder verfiero, die te zamen
toonee! was
tooneel
360 bedl'Oegen.
:;60
bedroegen. De benedenr1:e
benedenrle rij, 3:l
3~ voet hoog, was van marmer,
en prijkte in de tllsfchen
tnsCchen rijen met 3000
JOOO fiandbeelden;
f1:andbeelden; de tweede
was van glas, en de derde van verguld hout. SCAURUS
SCAURVS liet alle kostbare
tapijten,
rapüren, prachtige fchilderaukken
fchilderltukken en verIierreis
verfierfds,, waarvoor in den
TusculUlit brengen;
Schouwhurg
zUn huis in Tusculllilt
Schouwburg geen' plaats was, naar zijn
doch zijne fiaven
Raven aaken
ltaken er uit kwaadaardigheid den brand in, en de
veroorzaakte fehade
milfchade beliep omtrem
omtrenc 100 miilioen Sestertien (50 mil.
iioell
1ioen daalders.)
POMPF.JUS
POMPEJUS liet
[iet in Rome den eerfl:en Schouwburg
Schomvbnrg van aeen
f1:een bouwen,
op welks puinhoopen thans het paleis van U
aSINI Haat; doch hij werd
URSINI
CALlGULA
4°,000 menfchen
menfcheu bevat.
eerst onder C
ALIGULA voltooid, en konde 4°,000
tegenwoordif{ ziet men, echter, er
cr necllts
J1ecilts weinige bouwvallen
ten: tegenwoordig
'1an.
weden niet alleen in Rome, maar ook in andere 11:efre.
van. Naderhand werden
<.'ten
den van het Romeinrche
RomeinCche gebied, de Schou\\Tburgen
SChOlJ\vburgcn van 11:een
fieen ge.
fiicht;
nicht; terwijl
reflvijl tevens, v:m
VQll dien tijd af, het tooneel
toonee! met marmer
beldeed
bekleed., en duor
door marmeren zuilen werd ingelloten.
ingeOoten. Bij gelegenheid
vall
van zekere feesten
feesten en fpelen werden zij nog bovendien met groot er
pracht opgeGerd. Zelfs werd, op NERO'S
Nr:RO'S bevel, het tooneel met goud
-overtrokKen;
overtrOkKen; en, daar de omvang van hetzelve, met alles, wat er opgebragt werd, verguld of met goud opgelÏnukt
opgeCmukt was, werd de dag,
waarop dit plaats
plaats had, de gouden
gOiddetJ dag'
d8~ genoemd. Ook achter het
(,Ooncel hadden de ROll1cinlchc
R01l1Cintcbc Schouwburgen,
SChollwburgen , zoo als ook die van
woneel
POlllPEJVS,
!?Ol\JPEJUS, cenen
eenen zuilengang,
zuilcilê;1ng, die voor de aanfchouwers
aanCchonwers bij flecht
Oecht
weer COt
Dezelve omvatte een groot.
\Vijkpla~[s diende.
tot cene
ccne wijkplaats
met boomell,
boomen, van lanen doorfneden,
doorfnedcn, beplant.
beplant, en met eelle
eene fan·
fontein en lhlldbeelden
lhlldbcf~ldel1 verfierd plein, en het was eerst na den Puni.
PUlli.
fchen oorlog,
oodog, dat men
l11en om het onaangename
ollaangename van het weder te vermijden.
vermijden,
zeilen over de Schouwbur;;en
Schotlwburg-en fpande.
fp~llde. Dit
Die gebruik werd door QUIN.
QU!N.
TUS
'rus C.nuLUs
CATOLUS uit Campanië
Glmptl/Jië naar H.ome
Home gebra;;t.
gebra;jt, \vaar
waar hij er purperkleeden toe gebruikte. Over het geheel bediende men zich daarcoe
daartoe
v~n
'Van linnen.
linnen, met purper, en andere levendige kleuren geverwd. Later
!lam
flam men tot dat
d;lt einde het fijn[1e
[intle en kostba:trt1e
kostbaarO:e buitenlandfche linnen.
linnen,
en NAM
NJ.:!.',o gebruikte er zelf":!
ze!L~ een t~pijt
t~pijt toe, dat mer
Inet goud verficrd,
verfierd 9
ell
en
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ra waarop zijne beeldtenis, zoo als
ru
nIs hij, door frerren
!l:erren omgeven, den
dea
zonnewagen mende, geborduurd was. Ter m~ciging van de hitte.
door de menigte van aanCchouwcrs in zulke olerdekte
o-,erdekte Schouwburgen
PO:llPEJUS, het eerst, de gangen en trappen naar
veroorzaakt, liet PO:lIPEJUS,
de zitplaatCen
zitplaatren met water beCproeUen;
befproeUen; docl1
doch naderhand gebruikte men
daartoe een mengCel
meng[el van"
van'wijn
wU n met water, waarin men den besten Ci4
ei.
liciCchen
lici[chen [affraan
faffraan liet uittrekken,
uittrekk<!n, om eenen aangenamen geur door het
gebouw te verfpreiden. Men leidde dezen gemengden wijn door bui.
zen, die in den muur van den Schouwburg verborgen waren, door
middel
middPJ van een perscuig,
perstuig , naar de bovenfte zilplaatCen,
zitplaatren, waar de buizen
leer
1Cer kleine openingen hadden,
hadden. waardoor de wijn als een fijne regen,
naar beneden daalde, en dus door den geheelen Schouwburg eene aangename koelte verfpreidde.
verrpreidde. SomtUds
Somtijds mengde men ook onder den
wijn kostelijken balCem.
bal[em. en dikwijls werden in de !l:andbeelden,
fiandbeelden, die
tot fieraden dienden, en van binnen hol waren, buizen gebrag.t
gebragt om
ver[preiden.
den wijn door het gebouw te verCpreiden.
De Schouwburgen werden altijd, zoo veel mogelijk, aan de af.
afhelling van eenen heuvel of berg geplaatst, om daardoor de plaatCen
plaatren
voor de aanfchouwers,
aan[chouwers, zoo veel te gemakkelijker, trapswijze boven
waal' de grond effen was, moest
elkander te kunnen brengen;
brengen j doch waar
men daartoe een hooger funda neut
nent leggen, hetgeen echter bij de
Grieken zeldzamer, dan bij de Romeinen, het geval was. De ge.
daante der Schouwburgen was een halve cirkel, welks beide einden
eenigermate verlengd, en door een dwars gebouw verbonden waren.
In dit laatfte bevond zich het tooneel;
toonpel ; terwijl het orchest cusfchen
tus[chen
hetzelve en de aanCchouwers
aan[chouwers geplaatst was. l1ehalye
Behalve de reeds ge.
noemde, bevonden zich de voornaamfte
voornaam(1e Schouwburgen te Segaste,
Syrakus en .dgyrium
.dgyriuln op Sicilië; doch houdt
hondt men die te Corinthe,
en Sparta,
Sparta. waarvan nog bOll\vvallen
bouwvallen over zijn.
zijn, alsmede \'an Epidau_
rus en ]J1egalopolus,
jl1egalopolus, op her
het eiland .d'gina, voor de fraaifte en prach.
prachtigfl:e van geheel Griden!ond.
tigfi:e
Grie/eeI11alld. Van dien van Epidourus
Epidaurus vindt
vinde men
mell
nog belangrUke
belangrijl{e overblijfsels. Van de menigvllldÎl;-e
menigv111di~e Schouwburgen, ill
iJl
(ced!:'n , noemen wij allccn
alleen den in lateren tiid
tijd weder
de ltaliaan[che
Italiaanfche (reden,
Pompeji, benevens dIe
te 19u1'ium
IgUl'iuln in Umontdekten te Hel'ClililtlUm
He"culûllum en P01J7l'eji,
dle tc
brië,
hrië, re
te /lntit11l1
Antirtm en Polo.
Po(o. Te Rome waren,
waren. hehalve
behalve de Schouwburg
van PO~IPEJUS,
PO:\lPEJUS, die van CORNELIUS
CORI'\ELWS BAI.Bl<S
BALBl<S en MARCELLUS (die 22,000
menCchen
men[chen kon bevatten)
bevatt~n) de voornaamfte.
voornaamil:e. Van alle deze Cchouwrchouwburgen verCchillen
verrchillen onze tegenwoordige, zoo wel (en
ten aanzien der in.
inl :elijk.
nanmer';elijk.
Villdt wel in Engeland
Engeland,t
als uitwendige inrigting,
inrigtinl;, aalll1lcr
Men vindt
Frankrifk, Duitsclz!olld.
Duitsc1t!alld, cl:!
d~ iVederla
Ilden enz.
enz, daartoe ingerigre.
ingerigte, en
Fral1krijk,
lVederlallden
onder deze zelfs frnaiie
gcbo!'wen; doch geen derzelve
dE'rzel ve kan bij de
fraaiie gchol'wen;
GriekCche of Romeillrche
Griekfche
Romeinrche Schouwburgen
Schouwburge n in bouwkunst, pracht en uituit.
geflrektheid
gefl:rektheid vefl;eleken
ven;eleken worden.
SCHRADER.
SCHRADER, (JOHAN) in 1721 te TOilnewaard in Friesland geboren, werd in 1747 buitengewoon Lector, en in het volgende jaar
jaar,t
We![prekendheid, Algemeene •• en in 1754
gewoon Hoogleeraar in de Welfprekendheid,
ook
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SCHRljFKUNST.
SC!IRIjFKUNST.

ook JIJ de Vaderlundfche
Vaderl:mdfche gefchiedenis.
gefchiedeIJis. Volgens het getuigenis van
WIJTTEJNJlACH was hij een voortreffelijk oordeelkundige.
oordeelkundige, dic
WIJTTEJNBACH
die door
en uitgegevenc
tlllU;Jt,C , gelijk zjjne
zijne Ofl.
Oll ..
voorbeeld, leer eu
uitgegevene [chriften
fchriftcn ui tl1lu;ltte
{ervationes
forvationes el!
elI Emendationes op L:ltijnfche
LatijnCche dicl:ter;
dicl:cer: bewijzea.
bewijze;). Hij
aardrijksKundig v;crk
Avn::ws uittehad ten oogmerk. om het aardrijkskundig
werk van AVll:~US
]783 verhinderd.
geven., doch werd daarin door zijn overlijden in 1783
SCHRADER had ook zijne menfchelijke zwakheden. Na den dood
van OUDENDORP
ÛUDENDORP wenschte hij, gelijk BURil'IAN
BURMAN 11, dezen te Lei/den
cp te volgen, in welker nabijheid beiden een bui.tengocd
bui.tengoed hadden, en
nam het zeer euvel, dat men aan RUII.N.({El\HUS
RUII.NKENIUS bov.en hem dl:'
d~ voor.
keur gat:
Hij vormde voortreffelijke leerlingen; was een gned
goed
Latijl1jiCh
dichter, en in 1742 uitgever van het bekende dichuluk
dicbuluk
Latijnllch dichter.
MusAJWS
MUSARUS op NER.O en LEANDER, met aallleekellingen
aameekeningen vall
van FRANCIUS.
Dezelfde Griekfche dicllter
dicl1ter was 6 jaar vroeger door MATTHEUS Rö
RÖ...
VER ce
te Delft uitgegeven.
lengtel1~aat van
vau .:~
~~ - 2~ voet. Om den affl:and
SCHREDE is eene lengtel~aat
afaand
naar fchreden te meten, bedient lUeu
Schremen zich van een werktuig, Schre.
den-tellef' genoemd, hetgeen in een raderwerk bel1aat
den-tel/efbefraat , hetwelk door
.een
een koord aan den voet van het paard, of aan het wagenmd
wagenrad •, wordt
wast gemaakt, en dermate in beweging gebragt wordt, dat hU
b~i iedere
fchrede. of elke otndraaijing van het rad,
rad. een wijzer, even als op
eene cijferplaat , een graad voorwaarts fpringt. Is nu deze wijze een
gmden, mogel~ik 100 of 1000 voorwaarts gegaan, dan
bepaald getal graden,
beweegt zich een tweede wijzer een graad, en neemt nu de vorige
100 als eenheid aan
aa:n enz., zoodnt
zoodat men, zonder zelf te tellen, altijd
weten kan, hoe ver men gegaan is, iu
in de vooronder1J:eIlillg,
voorollderfieIlilJg, dat mell
melJ
altijd evenwijde
even wijde fchreden
beeft.
.altijd
f,chreden gedaan heeft.
.&CHREKKENBERGER.
&CHREKKENBERGER. Eene mUllt,
munt, die haren oorfprong heeft
heefe
lJan hel:
hel:: jaa.jaar 1499
113n
1'~99 , wanneer zij van het Schrekkenberger zilver,
hetgeen men bij /!;I1Jeberg
A/FJeberg gevonden had, gemunt werd. Zij heeft
de waarde van 5 11.
fr. 13 penn. Hollandsch; doch wordt \Veillig
\veinig meer
gevonden.
SCHRIJFKUNST is de kunst, om door leners,
letters, of andere tee.
teekens, zijne gedachten op papier of eenige andere fioffe mede te dee.
grondflagen der Schrijfkunst waren beelden, waarJen. De eer!l:e grondOagen
gebeurte..
door men het aandenken aan merkwaardige perwneu en gebel1rcenisfen in het geheugen bewaarde. en waaruit naderhand de Hiero.
Hiero_
glyphen
oBt(,]:aan zijn. De uitvinding der Schrijfkunst framt
glyphel1 OHcf.J:aan
Il:amt waarvan wa:lr zij tot de Pheniciel'S
Pheniciers is overgegaan,
fchijnHjk uit Egypte af, vanwaar
Q.'lze tijdrekening,
tjjdrekening, in Gt'je.
C!lDlIWS, omtrent 1800 jaar vóór Qnze
Grie.
en door CADl\1US,
lrenland
oudl1:e fchriftel1.
fchriften. die wij bezitten,
kenland werd overgebragt. Dat de oudll:e
gefchreven zijn, is nog geen bewijs, dat de
in Hebreeuwsch letter[chrift
Ietter[chrift gefchrevell
ESRl\
Hebreeuwfche fchriftteekens de oudl1e
oudlle zijn en uit den tijd van EsRt\
(45° voor CHRISTUS) afkomstig. De
(450
DePhelliders
P/Jclliciers leerden, zoo als
aanmerkten, de Schrijfkunst
SchrUfkunst :lan
:lau de Grieken,
wij boven aanmerkten.
GrickClt, die haar ver\'cr~
volgens cot de lietruskers
lietrusleers,, en deze wederom tot de ROIl:ciJlCIt
RO:l:ciJlC1Z pver~
p\-er~

brag<
brag·
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vcr[prcid werd. IIuGo,
bragten, door welken zij meer vcrJl11"cid
Volgens IIuGo.
hragtell,
de prima
primlt ar/is {cribelldi
fcribelldi origine
on~~illc (van Taon
Tn.OTZ te Utrecht 1738) Zijll
zUu
er !l4
!2+ [oorten van [chrijfwijze.
fchrijfwijzc. De oudi1e,
oudHe, bU
bij de Phe;;!cicrs,
Phenicicrs, Egyp.
tenaren, Syrie/S
Syrie'S en HebreciilYclI
HebrewWdi , was van de regter- IJaftr
naar de linker.
hand. De regtfiandige
regtGandige fchrijfwijze vindt men inzonderheid bij de
Chimz.f1l
ChillezJ1l , de kringvormige bij de Noordfche
N oordfche volken. l\Ten
Men fchreef
in het eerst
eerst.J b. v. in IndiEn, op palmbladen, vervolgens op huiden,
boom[chors[en, f1:eenen
fieenen of looden
lood en tafels, op linnen,
lillnen, en voornamelijk
op de bladen van den Eg-yptifchen
Eg-yprifcllen Papyrus.
Papyrds. Tot het fchrijven bedien.
de men zich van een griffd van erts of beenderen, van cen
een penfeel
penn~el ,
of van cene
eene pijp vall hard riet, en eerst na onzes Zaligmakers gefap der
boorte van pennefchachten. De inkt vervaardigde men uit het rap
zeefpinl1en,
zeefpinnen, ook wel uit vermillioen, of uit purpervenv;
purperverw; een voo1'Oost-Romeinlche keizers haddQn.
regt, hetgeen alleen de Oost-Romcinfche
hadden. De Codex
(11"gentäIS,
m<gentt:IIS, te lFolfmbuttel
TVolfonbuttel en Upfrzla,
Uplrt/a, benaat
beHaat uit purperklet~rige
purperklCllrige perkament bladen, met zilveren letters.
SCHRIKKELJAAR. De bepaling van de lengte van hct
het zonne.
jaar, welke eene diepe kennis vall
van de Sterrenkunde en nnauwkenrige
naauwkeurig-e
w-aarnemingen vordert, konde eerst ilJ
in de jongste tijden met juistheid
wnarnemingen
oudGe
bepaald worden. Volgens I-IERoDoTus waren het onder de otlcHle
volken de Egyptenaren, wier
wicr bepalingen dienaangaande de waarheid
het naast
m-ast bijkwamen. Zij verdeelden het jaar in 12 maanden, ieder
van 30 da?;en,
dagen, zoodat hUll jaar 360 dagen bevatte. De bewoners
T/icbe echter,
cchter, die op den loop der maan geene
gèene acht gaven, voeg ..
van T/zcbe
den er nog 5 dagel,
dage!} bij. Naderhand befpeurden zij wel, dat de hondfier (Sirius), welker wederver[c1J~j
!'ter
wcderverfclJUning-,
nÎng, voor zOllnen-opganf;,
zonnen-opgang, de overover.
!'troomÎng
frrooming van den IVyl
Z\,Toy! aankondigde, el1;e vier jaar eencll
eenen dag later verfcheen;
fcheen ; doch met hun jaar van 365 dagen flond
110nd hunne feest-rekening
in zulk een naauw
naanw verband, dat cene
eene verandering in dezen moeijemoeije~
E;;:rpte onder
lijk was. Men hield dus deze tijdsbepaling, lot dat E;:;ypte
de hecrlchappij
heerrch~pp~ der R,JIluiilW
Romeinen kwam,
kW3!11, wanneer TULlUS CESAR cene
eene
n:ldcre
a:ldcre tijdrekening invoerde.In
invoerde. In Griekmlmul
GrickmlO/icl had men het jaar meer juist
juist:
op 365 dagen
daf-iCll en 6 uur bepaald, en de Griekfche l1errellkundige SoSlSE"ES legde deze bcpaIi11g
bcpalit,g tot ~enell
uliaan[chen
SISFr-:ES
cenen grondflag van
vun den J
Juliaanfchcl1
tijdwijzer.
De beroemde 11:errenKundige
lterrcnkundige HIPPARCHUS, te A!cxrmdrii},
Alexandrië, hQd
hne! reeds
ja~rtelling opgemerkt, dat het zon_
150 i,,:;!,
omtrent 150
ir,:,\" voor onze ja~rtel!il1g
ZOll_
nejaar 5 mil:nten
dnn 365 dagen en 6 uur; maar zijne
7.~ne
minuten korter was,
wns, dan
voorflagcll. ter vèrbe:ering, werden niet aangenomen. De Ilaauwkeunanuwkeuvoorf1agen,
rigl1e bcrckenillgcn
nl! val]
van later tijd
rijd heboen
hebben geleerd, dat het jaar I I
rigfie
berekeningen ll\I
minuten en 15
IS [ekonden
fckonden korter is, dau
dan het Julinanfche.
Julinan[chc. LA LANDE
LAt\'DF.
bepaalt het op 365 dagen, 5 uur.
bep:mlt
uur, 48 minuten, 35 [reonden
fcconden en 30
tetticn; VON SA CH
tettien;
eH op even zoo veel dagen, men, en minucell,
minmen ,
doc.h op 4tl,016
4ll,016 [e];onden.
fekonden. Deze zoo l1:lauwkeurige
naauwkeurige berekening
berel:ening
döch
jlerrenlrul1dig jaar, wa~rvan
waarvan men het bllrger!ijife
;'llrged~;ife wel
we!
noemt men het flerrmkul1dig
moet Ol:derfcheidcll.
ol:derfcheidell. Het 18~tae
la~,tnc heeft)
heeft, omdat
ol11ebt men
me11 hier de da;cl1
da;::cn
ALGI~r,lr:l:N
ALGl::Wl~'" WOORD::èiTI.
W00RD:~::\D.
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lllCë
niet deelcn
declc:l knn,
;;nn, Hecl1ts
l1eclits een rond getal van 365 dagen, en 11emt
acmt dus
dl1s
met het flerrcnkllndige
flcrre:Jkundige jaar nict volkomen overeen. Daar nu de O\'er.
over.
[chieceed,:;
UUI', 48 Elilluten
l;linuten enz. elke 4 jaar nagenoeg een dag,
fcbietel1dc 5 uur,
dag",
uitmaken,
uitmakell, zoo voegt
voc;gt 111en
men ieder 4-4 jaar, na den 24fl:en
2411el1 van Sprokkelmc:md, ecn
flli::1!1d,
een dag in, dien men Scfl7ikkeidag
Sch;'ikkeidag noemt; terwijl het jaar,
llcu.;cen cbarcloor
ebardoor 366 dagen bekomt,
bekoUlt, .Schrikkeljaar,
Schrikkeljaar, doch el""
el'; ander
hetgeen
('en
geme~lJ ja;.ir
een' gemecn
jaar geheetetl
geheeten wordt. (Jlilm
CJIJen vergelijke
vergeliJke hierbij: KAL><:N_
KALY,N_
DER en ZONNEJAAR.)
SCHRÜCK
SCf-lIZÜCK (JOHiINN
(JOHANN MATTHIAS), in 1733 te TFeenen,
Tf7eenen, van Lu.
Lutherfche onders
anders geboren, werd Goor
door de onderdrukkingen,
ollderdrukkingen, welke dether[che
ze godsdienstige gezindheid toenmaals van de R. geestelijkheid in
Hongarijë
Hongar i/ë en Oostef;ri.fl~
Ooste,:rijk lijden moest, tot het belluit
befluit gebragt , om
onder haar predil:al1t
predikant te worden,
\vorden, ten einde eenmaal hare regtvaardige
Götzaak te vcrdcc]it;cn.
verdedi,scn. In 1750 begaf hij zich naar de Akademie te Giltti:zgc:z, waar hij het onderwijs van l\'fO,[-IEIM
tingcli,
lVrO,HEll\I in de Kerkelijke
Kerkel~jke geîchiegefchiedCllis
dC:llÎS en Historlckunde,
Historiekunde, en van MICHAëLIS
lVIrcHAëLls in de Oosterfche
Ooster[che talen genoot,
en
('il zijne
zijDe vroegere keuze tot
tot den predikdicnst
predikdienst liet varen, ten einde
zich geheel
geheer aan de abdemie
akademie toe te wijden.
w~;den. Door zijnen oom , den
lIoog1eeraa,'
IIooglceraai' 'J3.::L,
' B:r., naar üip;:iJ
Lcip,:ig geroepen, en door dezen rijkelijk
oncerrccur;d,
onGd1:cUl~d, hield
hi.eld bij alcbar
ald:1ar,, [edcrt
G,dert 1756, als akademisch ollderwijonderwij7.er, voorlezingen over de bocl:cn
boc;,en des Ouden Tesraments, en begon
?:er,
n:1n
7.U ile Lebensl'c(c/l:'dbul1('/:l1
LebelisZ,c[c/zJ'cibzm,;cl1 l:enJhmter
herûhmter Ge!chrtel1,
Gc!chrtcfI, en de algemeine
aan zijiJe
1767-179:? in 8 deden
deelen verfchecn.
ver[checn. Door
lIiagi'aj>!iie,
Riographie, welke van 1767-1792
d;t
(Lt I:mrte
laatfte werk vestigde
vcsëig(le bij
hij zijnen roem
ro"m a,s
als Gefèhiedfchrijver.
Gelè-hiedfchrijver. Leip~
Leip.
zig ];('lll
I:CI11 gc:cnc
gccnc g:::fchil:tc
gcfchikce gelcgcl!iJcid
gelegenheid ter
tel' zijner verdere bevordering
n~llb;ede[Jde,, anllv:18rc!c:c
~~lDI';l"j'('C;C bij
hij jn
in 1767 het hem opgedragen beroep van
aanbiedende
Hooglccraar ig
iI: de Dichtkende te
tC iTitter/be'g.
ljlttNibe;~f5,
Schoon klasfiek gelloof;iecranr
vormd,
yorl'ld, muntte b5,i cchtcr
echtcr door
dOCi' zijne
zUne voodezilJgcn
vooi'lczingel1 over Hebrceuwfche
Hebreeuwfche
0:1
e:1 L8rijufche
L1:~illrC:H: di~:lLers
dL;'ll:::3 niet
n~et bijzonder
bijzoader uit; en hij kwam eerst in zijnen rcp.tcl1
resten Y;'èr:,i,:til:,!',' i:J 17,'5,
17;'5, toen hij
bij als Hoogleeraar in de GefchiccklJis optr:;d.
optLh~. Sedert v/ijdele
\',ijdele: hij zich aan
aml dit
die vak geheel en
ièhicd'_'uis
nl,
:11, onderwcc8
ondcr\vcC'8 de Kd:c!Uke
Kerkclij;:e gcfcbieden;s
gcfchicdenis en
cn Godgeleerdheid, de
Chr;w~l;il:c
OllC'JCl,en,
bCllCI'CDS de LetterkundigeLettcrkur-Jige- , Rijks-Staats_
Christ
benevens
Rijks-Staats..
'"lijl:2 OUcElcL;en,
en Sakfi
SakG;che
feb e gr~ii..~l1iedenis,
grl;i::bie(;enis, llJC't
met Cdl
ecn voor zijnen roem gelukkig gege..
volg. ender
enelc;r zoo vele
veie i'.'crkzaambeden
\vc~kzaamhedcn brak
br~k de ongelukkige oor.
oor~
Jog los. die in 1806 SaVe
S(ûfe in de magt
raagt der Franfchen
FraJlFhen bragt, en
cn ook
log
in 1f7/ttenbe:'g
1f.''tttclIberg de gewone orde
orele omkeerde.
oml:cerdC'. Door
Dooi'CJeze
deze gebeurtenis, en
eil
Eijn
zijn o\tern:[~tig
o'v"en::atlf~ \i.
\verken
erken nm1
nnn zUne Kerkelijke
Ker~~c!ijke geichiederds,
ge!èhiedellÎs, nmnen eenfjags
Gags z\:ne
z~:n e krachten af; tenvi}l
telwiji een bijkomende beenbreuk, waaraan
r.U
hij zes dag'en
dag-cn lced,
leed, in 12c3,
1803, in den ouderdom van 76 jaar, zijn
1

l'2ven ein(~Ïsd~
ein~~j;;[:~\o..
h~Vèn
SCiRÖCK
SC:lROCK bezat,
bez;1t, bij ;;ijn.:n
;;;}ll~n cm'crmoeidcn
cm-crlTIoeiden ijver tot verzamelen en
(lndèrzoe~:en? Gcn
gel'oel voor het ware en goede, en eene vooronderzoe!:en,
een fijn gevoel
heldige
beeldige getrollwheid,
::;etrol1\vl1(~id, wDDrdoor
w:nrdoor zich alle zijne
zijnc gefchicdkundige
gefchicèlkundige wer·
ken[chetf(·n. Zijlle
Zijne t~81
t~31 i'
j~ niet
IJlet verheven,
verhevell, maar edel, en z\jn
zijn 11ijl
flijl
ken ken[chetf("n.
e~,;nvo:1l~i&:, dl}ide!jjk
e~nvo:1dii,
è.n!(i':;!.Uk cn gcnl~k~~(;Ej!{(l
r;em.-;d{;~~eEj:~o Van
V~l1 hi~:'
biQ:' d~ verre vcr~f)rcidillh
vcr~')rcidinh
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zijner Weltgt:(èhichte
Wcltgr:fchichte fiir [(inder
Kinder •, welke het eerst
cerst van 1779 tot 1784
1784in 4 t!eelen
(!eelen met 100 platen verfcheen ; zijne
zjjne lfistori[che-Compendien,
Historifche-Compendien,
en zijne genoemde algcmcinc
a!gemeil1e Biographie. Ook heeft hij voor de
GUTIfRl'S en
cn GRI'.Y'S
GRAY'S a/gemeille
a!;;emeine lPé!tgefchic!lte
lFé/tgefchic!zte de Italiaant:itgave van GUTHRI'S
Engelfche gefchiedenis (1/70 fche, Frartfche,
FrMfche, Nederlnndfche
Nederlandiche en Engelrche
1775) met zoo veel oordeel
oord~C'1 en zorgvuldigheid bearbeid, dat de.
ze overzettingen den voorrang boven de oorfpronkelijke uitgave ver_
ver.
dienen. Den meesten roem echter heefe
heeft hij door zijne Kerkelijke
gefchiedenis verworven,
verworven. welk werk in het eerst niet voor eenen zoo
wa s, doch waarvan het plan, onder de
grooten omvang aangelegd was.
bearbeiding.
bearbeiding, zich verder ontwÏ!{kelde.
ontwiI{keldc. Zij verfcheen van 1768.1803
dcn titel van: christliche Kirchengc!2-Uchte,
Kirchengefi:hichte, 100.
in 33 deelen. onder den
pende tot den tijd der hervorming, en werd van I1801.~-18I2
801.~-18 12 gevolgd door zijne Kirdengeji:
Kiróengefc lichte
zichte [cit
fcit der Reformation.
Reformatiol1. 10 deelen,
waarvan de twee laatfl:en
bataen door TZSCHIRNER zijn bezorgd geworden.
Dit wcrk
buiten twijfel de rijp!1:e
rijpfre vrucht van zijnen
zijnell
werk van SCIIRÖCK is buiccn
onvermoeiden arbeid, en bevat het volkomenst, zamenhangend
zamenhangelld tafe.
reel \'al1
geb~urtcllisrcll, welke [edert 18 eeulVen
eeuwen in de
\'all menfchel1
mcnfchell en gebcurtenisCen,
Christelijke kcrk
kerk merkwaardig geweest zUn.
zijn.
SCIIRÖDER.
SCIlRÖDI~R. (FRlImRICU
(FRIEDRICU LUDWIG)
LUDWlG) Een, zoowel
zoo wel als tooneel.
tooneel[peler
dl'am~tisch dichter, dan als mensch,
menseh, uittlekend
uitfl:ekel1d man,
fpeler en dl'almtisch
die in 1744 te &!twcrin
Sc!tJlierÎIZ geboren werd. Zijne moeder, SOPHIA CHAR.
CHAR.
LOTTE,
):.OTTE, geboren NlEREJCHEL,
NIRREICHEL, was de gade van eenen
cenen organist, van
wien zij
geenc wijs op zijne zaken fl:elde,
f1:clde, moest
zjj echter, omdat hij geene
fcheiden; doch zich in 174+ weder met hem vereenigde. Onze
SCHRÖDER was d~
dé: vrucht dezer hereeniging; doch zijne moeder her.
trouwde in 17+9,
i749, lla
na den dood haars mans, in lf,foskau,
llIoskau, aan den beo
beroemden tooneelfpeL:r
tooneelfpeler KOî\RAD
KOl\'RAD ERI'\ST
ERt\ST ACKERMAN,
ACKERMAN, en beiden rigtten
in KOl1igsb,rg
/{ifnigsbcrg eellen
eenen eigen fchouwburg
[chouwburg op. Hier ontving onze
SCHRÖDER
SCHRÖOER zijn ccrfle
ecrfl.e fchoolonderwijs,
fchoolondel'wijs, figureerde reeds als een kind
tooncel , en vertoonde reeds in 174-8, ruim 4
van 2z jaar op het toonee!
jaar
zijnde, te Petersburg
Petershurg,, de rol der on[chuld,
onfchuld, die hij zoo
janr oud zijnde.
DIJ haren [eh
fcllOot
oot nam,
meesterlijk uitvoerde, dat de keizerin hem Ol}
en een gefchellk
gefchcnk gaf. Na verfchilIende reizen door Pruis/en,
Pntis/m, Polen,
Zwitjàlûnd en langs den Ri./n,
Zwitferltlnd
Rifn, kwam hij met zijne ouders te HambUJog, waar ACKER!llA'"
zijn tooneel opende, en de grond.
vu!"g.
ACKE'R:\lAN in 1764 zUn
V3n den tcg-cllwooordigen
tegellwooordigen vasten fchonwbul'g
[chouwburg werd. SCHRÖ.
SCHRÖlegger van
DER bekleedde
DER
beklcedde hier tevens
tl!vcns de plaats van balletmeester,
balIetmeester, en vcrwierf
verwierf
de hoogfte
hoogf1:c goedkeuring. Toen ACKER;\IAN,
ACKERoIAN, 3 jaar later, zijn tooncel
SE;YLréR ovcrli"t,
overliet, verliet SCIlRÖDER
SCTlRÖDER hetzelve, omdat men geene
aan SIl:YLER
balletten meer gaf; doch reeds in 1768 aanvaarde hij, bij het tooneel.
tooneelgezeltèhap
pose op nieuw. Kort daarna
gezelfchap van SEYLER, zijnen vorigen post
I,wam het bef1:uur
be[1:uur over hetzelve in handen van ACKER~lAN
ACKERMAN , en na
.kwam
diens overlijden in die van SCHRÖDER, die door zijne tjveris-e
ijverise zorg
voor de zedelijke en
cn verlbndige
vcrlbndige volmaking der tooneelfpelers,
toonee]fpelers, el)
en
door zijnen e;gen yoorbe"ldigen
\'oorbccldigen wandel, bijna boven alle tooneel.
beZ 2
be·
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helluurders roemrijk uitmuntte. In 1771
hcl1nurders
'771 verfcheen hij het eerst, als
alg
BlijCpel,, der Arglistige, ten
dramatisch fchrijver, met zijn Blijfpel
tea tOQneele.
tooneele,
hetgeen
hergeen federc door verfcheidene,
verfcheidcne, deels oorfpronkelijke, deels op
nieuw bearbeide buitenlalldrche
nieulV
buitenlalldCche !lukken
fiukken gevolód
gevolgd werd. 111 1771, nadat
hij aan ANNA.
ANNA CHR1STINA HART, insgelijks eéne
eene uitmuntend\;
uitmuntendt: tooneelfpeelfl:er, gehllwd
fpeelfl:cr,
gehuwd was, ging SCHRÖDER tot het treurCpel over. Hij
verfl:ond
verf1:ond den dichter volkûluen, en had bovendien zijne fpraak, de
bewegingen van zijn ligchaalll
Iigchaalll en zijne verbeeldingskracht geheel in
mugc. Zijne gade fchitterde inzonderheid als OPHELIA
zijne magt.
OPHELIA. in HAMLET, zoo als hij zelf in konin6'
koning LEAR de muatfl:af
maatfl:af voor de beoordeeling van de vertooning
1780 beverwoning van het TreurCpel was. In het jl'tar
jllarI78Q
zocht hij Pal'ijs,
Parijs, fpeelde te Bel'li.i'~,
Berli/'l, tVemen,
IPeenen, 1I1unchen
JJfunchen en 1I1anheim,
Manheim,
en werd in het
hec volgende jaar bij het tooneel
woneel te IPeenen
If/eenen beroepen.
In 1782 verroûnde
vertol.!llde zich SCHRÖDER op het luisterrijkst als dichter.
Zijn 'Testament,
Testament, de 1l1urrko.vf
1I1urrltQ.tJf en Fähndrich werden, tot verbazends
toe, menigvuldig maal gefiJeeld,
geCpeeld, en verwierven de luidl1:e
luidf1:e goedkelt.
goedkeu_
rillg.
I ;86 met zijn tooneel-gezcl[chap
Ilaar Hamburg vertrokken
rilJg. In 1786
tooneel-gezclfchap !laar
zijnde, opende hij aldaar het toonee!;
toc)!1eel; dach
doch liet in 1798 hetzelve
aan andere ondernemers over, en vertrok naar zijn landgoed Rel/ing.
In 1I BIl nam hij echter het bell:uur
be!1:uur op nieuw op zich, en behield
hetzelve tot am
aftn zjjnen
zijnen dood, die in HerfstIn.
HerfstIU. 1816 voorviel. Zijne
begravenis was, inzonderheid door de deelneming van het genootfchap der
fchnp
del' Vrijmetzelanrs. waarvan hij een werkzaam lid en ijverig
vOOl'fl:ander
was, prachtig en !1:atig.
fl:atig. SCHRÖDER. bezat, ongetwijfeld,
voorfl:ander wa"
ongetwijfeld 7
als dramatisch dichter l1it!1ekende
uit!lekende verdiensten; doch was als mensch
zek~rlijk eene der voomeffeIijkll:en
voomelfelijk!1:en van zijnen {tand,
Itand, die door zijne
medeburger, ten hoogf1:e
hooglte geacht en bemind werd. Men vindt van hem
medeburgers
cene karakterfchcts,
brakterfchcts, door zijnen
zijilen vriend SCHINCK
SeBINcK gefchrcven,
gefchreven, in de
Zeitgei1osJen,
9:1e !luk;
Zeitge:losfon, het 9de
!lnk; terIVijl
terwijl de Hoogleeraar F. L. M. MEIJER·
JER. onlangs eene r.ityoerige
r.itvoerige levensbcfchrijving
levellsbefchrijving van
VnI) hem geleverd heeft.
heefe.
SCHROEDER, (N. G.) in 1721, te illarburg
Milrburg geboren, alwaar
7.Un
V2n Hoogleeraar in de Griek!che
ziJn ,der den post V21J
Grieklche en OosterCche
t~lell, Joodfche
t~leI1,
ood{che Oudheden, en Kerkelijke Oudheden bekleedde,
werd door dezen reeds vroeg tot de weten[chuppen
wetenrchappen opgeleid. en
bragt het zoover , dat hij reeds met zijn 13de jnal'
jaar de akademi{che
akademifche
Jesfen
Jes[en kon de bijwonen. Gedurende eenige jaren hoorde hij zijn va.
vaHebreeilwsch. en alle dcelen
der over het Grieksch, Hebreemvsch.
d~elen dér Phyrologie,
en den Hoogleeraar HART;>;IAN
HART;}IAN over
o~'er het Latijn,
Lat~ll, de Historie en RomeinCche Oudheden, en had vervolgens Cu.
Crr. WOLF
WOY,F tot leermeester
in de Wijsbegeerte en de Wiskundige wetenCehappen
wetcnrchappen,, waarna hij
eindel~k de godgeleerde !es[en
eindelijk
lesfen van de beide KmCmm1}ERS
KmCmml}ERS en CHRISTBNI
VUil jOllgs
Oos_
TIANI bijwoonde. Zich echter, vail
jongs af, op de kennis der Oos.
terfche talen hebbende toegelegl, bleven deze fieeds het voorname
terfehe
oogmerk zijner
zUner beoefc!ling.
beoefening. In 1739 de SakGCche Hooge {cholen
fcholen
beZ0ekende,
bewekcnde, en eenigen tijJ
tijil te Lellr;;;!/(
Lelpzlt; vercoevende
vercoeven<1e,, gaf hiJ eene
eerfte proeve 7ijncr
Ïl1 het
he: licht,
liche, lllU1Clijk:
eerile
zijner vord.:ringc!l
vorderingen iu
Ulmclijk: de 1'ier
~'ier eer{lc
eerflc
h;;~f'·l
/:'ócFl..
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hoofdflukken vtJn
Mn Genefis in het TU1'ksch,
LatijnCche vertaling
vertuling
lzoofdflukken
Tttrksclz, met de Latijnfche
en eenige aanteekeningen,
mmteekeningen, en overgenomen uit de ongedrukte Turk.
MOZES, wnarvan
fche overzetting der V boeken van MOZES,
w~\arval1 het echte handfchrifc zich in zijns vaders boekerij bevond. Hij droeg dit werkje
op aan i\1.BERT
kl,BERT SCflULTENS,
SCHULTENS, voor wien hij toen reeds ecnc
e~l1e bijzondere achting had, en dien hij tot zijnen voornamen leidsmun
leidsmml in de gro::den der Oosterfcbe
Oosterfche talen had verkozen.
Na zijne Akademi[che
loopba:ln geëindigd te hebben, werd hij.
Akademifche 100pba:111
na het verdedigen eener verhandeling, de LibertaN
Liberta:} Dei, tot mees.
ter der vrije kunsten, en leeraar
leemar der Wijsbegeerte bevorderd, en
kort daarna tot Hoogleeraar in de Oostcrfche
Ooster[che talen aangef1:eld.
a:ll1gdl:eld. Hij
verligtte,, langs dien weg, zijnen vJder
verligtte
v~der en :llnbtgenoot,
~lmbtgenoot, in z.'juen
z;Jnen
eelligen tijd in zijnen arbeid; doch
gevorderden leeftijd, gedurende eenigen
Hollalld,
deed vervolgens eene reis naar Ho
lIa ud , om in de kennis der Oos.
terfche talen nog verder te vorderen, waartoe hij zich 1:1
I~ jaar te Leif~
Lei/den ophield, en zoo door zijnen gemeenzamen omgang lllet
met de
beroemd1l:e geleerden aldaar, als door het gell:adig
ge1l:adig gebruik
gebl11ik der Oosterberoemdll:e
fche handfchriften van de Akademie.boekerij, zich geen gering voorverfchafte. IGzonderheid
Inzonderheid deelde hij in de gunst van den Hoogdeel verCchafte.
leeraar A. SCHULTENS, met wiens voorkennis en medehnlp hij eene
mulierzmz IlcbraeariZJ1lZ
Iiebraeadum ad .lef.
.lef; 2.18 enz.
verhandeling: de Yestitu
Festitu 111ulierzlllz
in het licht gaf, welk weJl;:je SCHULTENS met eene voorrede aanprees. Op zijne terugreis naar het vaderland in Iï45,
lï45, hezocht
bezocht hij
Yriesltmd
Friesland en Groningen, en de Hoogleeraren aan
ml!l de beide Hooge
zjjne terugkomst
fcholen; werd bij zijne
terngkomst te IIlarburg,
Jllarbttrg, in de plaats zijns
vaders, tot
tot Hoogleeraar in de Oosterfche
Ooster[che talen en het Grieksch
aangell:eld,, en kweet zich in dien pOSt
pose bij llitf1:ek
aangefield
uitftek in zijn onderwijs
aan de jeugd; doch werd op het einde van 1747
Iï47 naar Groningen tot
Griekfche talen beroepen, welken
Hoogleeraar in de Oosterfche en Grickfche
post hij in Zomerm.
et eene redevoering:
redevoering:.
Zomerm~ 1748 dan ook aanvaarde III
Illet
de [undamentis,
fundmnentis, quibus Jo!ida
folida linguae
lingulle Ilebraeae
Hebraeae co{!;nitio
cog1Jitio fuperjlrtlmfilperJlrumda. Hij gaf echter niet langer dan 4 jaar onderwijs in het Griekseh.
Grieksch.
alzoo curatoren het voor den hlister der akademie noodie;
noodig oordeeltaal te
den, om het onderwijs in het Grieksch bij dat der Latijn[che
Latijnfche tnal
LENNEP,
voegen, en dit een en ander aan den beroemden VAN LENNièP,
aan SCHROEDER de ROl11eillfche
Romein[c!Jc oudheden ~
en in plaats hiervan, aau
Ooster[che talen pas
[ende , opdroegen.
als meer eigenaardig bij de OosterCche
pasfende,
Onder de fiukken , door SCHROEDER in het licht gegeven, verdie.
verdie·
nen
nen,1 inzonderheid, genoemd te worden, zijnc
zijne Inflitutiolles
Inj7itutioues et [unfundmnenta Linguae Hebraeae, welke hij ten
teu dienfie
dienfl:e der fiuderende
fiuderendc jeugd
opfielde,
opflelde, en
cn z.oo veel genoegen gaven, dat zij door Hoogleeraren
aan verfcheidene
verCcheidene akademien bU hunne les[en
ann
lesfen gebruikt, en zoo wcl
wel
fOl11mige Heden vnll
Dzlitsc!tlûlid, herdrukt werte Groningen, als in fOl111lJige
vall Dz:itu.ft/mJd,
den; voorts 5 Verhandelingen, vervattencle
oen;
vervatten de Ol/fn'ationes
Ol/aTationes Se/ee/as
Se/ectas fi!l
a!l
origetZfs
origet!~s lJebmdcas,
lJebr,.dcas, waarin de ware en
cn ouril'roukelijke
oüril'roukelijke heteekrnis
beteekenis van
deze en
gelle moeijclijkc
moeijelijkc Hcbrccnwfche
Hcbl'ccuw[che woorden 22 lij!
,1eze
cn geile
uit den Aral1lfclJcll
ArabJlchelJ
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tongval, worden opgehelderd, ~n bngs dien weg over niet weinige
plaatfen der H. Schrift een nieuw licht vcdj.lreid
vcrij.lreid wordt. Deze vervel'handelingen zijn, in onderfcheidene jaren, openlijk verdedigd geworden,
en door l"rofesfor
l"rofes[or ROSENi\lULLER, bij elkander, te Leipzig uitgegeven,'
in zijne Sylloge
Sy//oge Disfertationum Phi/ologharuill.
Phi/ologicaruill. Bovendien zijn onder zijn opzigt nog' 9 Disfertationes Phi!ologicae
verfch'men,
Philologicae in druk verfchlmcn,
die alle van tijd tot tijd door fchrandere en bij uitftek geoefende jon.
HOQge fchool of in de- kerk.
gelingen, bij hunne bevordering aan de Hoage
kerk,
als proeven hunner bekwaamheid in de Oosrcrfche
üoster[che talen, werden op.
gefield, en onder zijn voorzitterfchap openlijk verdedigd. Deze
laatll:e, van zijn broeders en mnbtsgeverhandelingen zijn, behalve de laatfie,
1100ts
1100t5 zoon J. W. A. SCUROEDER,
SCHROEDER, naderhand predikant te Nijmegen,
in Canticum Chabaeuei, bij elkander gevoegd in een Sylloge DisJèr.
tationum Philologieae.exegeth'flrtl1n,
Philologieae.exegeticarum, welke in 1772 te Leeuwarden in
:;I deelen is uitgegeven.
SCHROEDER bekleedde 3 maal het Rectoraat bij de akademie, l1etgeen hij telkens, naar gewoonte, met eelle
eene redevoering nederJegde;
nederlegde ;
vun curatoren
curaroren en op 's lands
tands
eerll:e derzelve , op last van
handelende de eerfie
kosten gedrukt, de COllfiltione
confll/fone fermoris
fermori s Bflbe!ict/,
Br/be/jea, de tweede de eaue/Jufis, fundatae et flabilitae
flt/bilitae imer
filter .dmbes
/lmbes,• "eligeollis
1'eligeollis lJfoham111edieae,
lJloltam111edieae,
en de derde, door
dOOf SCHEIDIUS , met zijne goedkeuring, in het sde
deel van diens uitgegevene OpusclIla
Opuseula de rotionc
ratfonc flllClii
fllidii geplaatst, de eaujis eritieae,
v. T. eodice
Jis
cri/teae, fJuae in [aero V.
eodiee exereet/tr,
exereetllr, eO/ltem/ae
eO/ltemtae anthac
anthae
et neg/eetae,
neg/ectae, nune
nunc autem in pretio habitae di/igenterquc
di/igenterque excultae.
ex&u/tae.
IIooglecraar bek:cedde
Behalve de waardigheid van IIoogleeraar
bek:eedde SCIIROEDER nog
Lmijnfche fcholen te Grofedert 1768, den post van opziener der Latijnfche
[edert
ningen, en [edert
federt 1782 dien van llibliothecartls
llibliothecal'l1s der akademie: oole
ook
11am
113m de maatfchappij, van wetenfchappcn
wetenfchappen te llat11'/em,
Ilaarlem, in 1777, hem
onder het getal harer leden op. Schoon van een vast gefiel,
gell:el, en eene
doorgaande gezondheid genietende, fchijm
l'chijnt echtcr
echter zijn aanhoudend
befl:en Winter van zijn lezitten en gefl:adig
gell:adig blokken, altans in den lr,:<tfl:en
ven, zijne krachten oedermijnd
ondermijnd te hebben; ten minl'.:e
minl~e befpeurde
eene zigtbare verzwakking, die allengkells
allengkens dermate
men bij hem eelle
toenam,
toenam. dat hij onder
ondcr eene bijkomende aanhoudende koorts. ziekte ,
~1 van B!oeim. 1798, bezweek. !lij
Ilij paarde bij een fchrander
den ~l
vernuft, eell
een flaal geheugen, onvermoeide vlijt
ylijt en algemeene geöcfendheid,
fendheid. de uimllntendfie
uimuntendll:e deugden, cn zijn dood werd dus te regt
door allen, die zijne waarde kenden,
kcnden, en zijne geleerdheid wisten te
fchatten ,hartelijk betreurd.
SCHROEF (DE) behoo~t onder de cnI{elvoudigc
enl{elvoudigc werktuigen, en
beaaat uit een cilinder of rol, rondom welke een draad, overal even.
en ujt
uit eene ho:le uitgekeepte opening, waarin
wijdig, geflingerd is, eu
het .'eel'll:e
,'eerfie fl:uk
ll:uk Duiten moet. Men kan met eene
('ene Scbroef de meeste
oefellen. De 1:I,t
1:1,t ligt op de Schroef, en
kracht met de minne magt oefenen.
cellen fdroefdrand
fcl;roelärnad opgewonden, wanneer de
wordt de hoogte vau
\":l11 eellen
geheclcll omtr~k van (!c:,
magt dan gehcclcll
C!Cl! büüllJ
bCOlll ut"
ut' kruk heeft doorgeloo-
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ispen, waaraan zij werkt. De magt tot den last, in de Schroef, i:~
derhalve als de wijdte van iederen
iedercn fchroefdraad tot
tOt den ollltrek
omtrek of,
of
Schroef7 die men opfchroefr.
opfchl'oeft. Verbeeld~ll
Verbeeld~n wij ens
OIIS IJU
nu
boom van de Schrocf~
veel!!1 plaatst heeft, eene Schroef, waarvan de fchroefdra:
zoo als veelal
den ~ duim van elkander
eikandcr liggen, en aan het andeJ'(~
andere nuk een
boo~
boom van 83 voet,
voet ,. dat is de omtrek van 24 voer,
voet, zoo legt
lcgt de magt
mngt
rijst; dus de magt tot de last
24
124 voet wegs af, als de last ~ duim rUst;
vcrmoals ~. tot 24 maal 12, is 283 duim, als 1I tot 576. Met het vermo~
tegenwerkcn. De .schroef
Schroef.
gen dus van I pond kan men 576 pond tegenwerken.
is van een uittlekend
uit1l:ckcnd gebruik bij het perfen
pcrfen van lakens en
cn linnens.
linnens,
bij het frempelen
ftempelen van munten, aan raderwerken, en vooral bij vij.
z{!ls , waarmede men de grootfte
j:;Tootfie gebouwen kan opligtell.
opHg~ell.
zds
SCHROEF ZONDER EIND. Zoo noemt men eene foort van
Schroef, welke uit ecnc
zamenge_·
eene fpil en een getand rad zoodanig is zamenge_
tns[chen de tanden van het
field, dat de draden van de Schroef t\1sfchen
rad grijpen en den eenen tand na den anderen voortîchuiven,
voon[chuiven, en op·
oprad ronddraaijen. Men geeft haar dien naam, omdat
deze wijze het fad
terugl{eering V3n
het r:1,d,
r:<d, zich onopCchroefspil, bi)
bij de gedurige ccrugkeering
van hee
de îchroefspil,
bewegen, zonder dat zij, gelijk bij de gewone·
gewonehoudelijk kan blijven bewegen>
laat1l:e op een vast pUilt
pum komt.
Schroef, ten batfie
vcril:aat men
mcn bij het muntwezen den'
denSCHROOT. Hier door veri1:aat
fiempel of de uiterlijke waarde, het gewigt, de uitwendige gedaante
gedaante'
eener munt, in tegenover1l:clIing
korn, hetgeen bet
het inwendig
tcgenoverfielling van kom,
gehalte, het nllooi,
bete ek ent. Ook wordt het woord
alJooi, derzelve beteekent.
Schroot gebruikt voor allcrlei
fomtijds
allerlei fiukjes oud ijzer, welke men fomtUds
op het ge[chm
gefclmt laadt, om eene te grooter
grooeer flagting onder den vijanUJ
vijand'
:tan
;tan te rigtel!.
rigtell.
SCHUnART,
(CHRISTIAN FRIEDRICII DANIEL)
DANtEL) werd te OberSCHUBART , (CHRISTIAN
[on/heim,
fOlltheim, in het Zwabisch graafschap Lilllpurg,
Limjmrg, in het jaar 1739'
geboren. 1-11
In zijne vroege jeugd gaf hij
hU weinig blijken van vatbaarvntbaarheid;
cenflags de vermogens van zijnenzijnen·
l1eid; doch naderhand ontwaakten eenfl~gs
geest, zoo dat hij eerlang alle zijne mcde-fcholieren voorbij fireef..
de; terwijl hij tevens een vcrwonderlijk
verwonderlijk muzikaal genie aan den
dcn dag
legde. In ]753 zond hem. zijn vader naar hct
het lyceum te Nordlillgen.,
Nordiillge1l y
waar hij dc
de Griekfehe
Griekfche en
cn Romeinfche
RomeinCche klasfieken las, de werken der
DuitCche
Duitîche dichters beoefende, en, behalve Latijn[che
Larijnîche en Duitfche
Duitîche
op1l:ellen,
muzijk zclf
ze!f
opacHen, ook volksliederen vervaardigde, waarwc
waanoe hij de 111uzijk
componeerde. In 175ó
1756 werd hij naar Neurenberg
NeU1'enberg gezonden, waar hij
voor zijne kunst voed[cl
vcrwisîelde in 1758 deze
voedfel vond; doch hij verwisfelde
cngebonden leven,
level}',
fiad met Erlangen, en geraakte hier, door zijn ongebonden
in -[chulden,
"fchuldell, zoodat
zood at zijne ouders, de kosten voor zijne findien
fiudien en
zijn
z~in verkwistend gedrag, niet langer kl11mende
kUl1l1ende goedmaken, hem naar
naur
Aalem terugriepen. 1\a
1\'a dat SCHUllART
SCHUDAllT een kOf
korten
huisleeraar bij
.dalem
ten tijd hllislecraar
dcn
den IIr.
Hr. nLETZINGER
BLETZINGER te KöaiTzgsbronn
Köai12gsbromt geweest
!6cweest was, zocht hij zijnen
keöt
lw,t te vcrdiencn
verdienen door voor de f;ccst~lijkel1
f~cest~lijkell te
re Ac/cm
Adem en in den
omtrek va!l
van tijd tot tIjd
tljd te I1rcdiken;
rrcdiken; wijdde zich voorts
voom :l:!ll
:l;!ll zijne
zUne
'f
Z

L..;

<
l~,'
~~
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mu-·
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m\1zijkalc
mnzijkalc fiudien; oefende zich op het
IJ et orgel en kbvi~r, en werd
in I76:l
I76él te Ceiszlingen wt tweede
twccd'~ prcce;'tN C1I
C1I orgnn:st
organist aangelicld.
aangelic:d.
III
In q64
1764 trad SCHunART in
in h.:c
h~( huwelijk
hUlVelijk met HELENE
llELENE Bi'IIlLEll,
Bi'mI.EP"
dochter van den opper.wlolltvangcr
opper.wlolltvanger te Gcisdiil/jcn.
Gcisdiil/jClI. Vader
Vadef en doch.
doch_
(ef
tef waren brave en eerlijke liecL:ll,
lieden, t:i"
di,· het n:\:llnloos
n:\:unloos leed, hetwelk
l aalilhU hun
hUl! veroorzaakte, met eene zcidI.Jil]c!
zcldI.Jil]c! olldcï\vcrpillg'
olldci'lvcrpillg' en IUó
lUdLaamhij
Zijn fclJOollvadcr
fc1JOollvadcr b,~dil:ildc
Ll,:dil:ildc zich wc:!
wel V~lll
V~l:1 zijn wettig
heid verdroegen. ZUl]
gezag, wen het lijden der ongeluk];;g::
ongell1kkige vruuw, door h.:t
h,"t onberaden
tOppllllt llc!eg,
nceg, en nam haar met h;;re
h~re
gedrag van haren man, ten toppunt
kinderen in zijn huis; doch zijn woelzieke geest deed hem van de
.::elle
ce ne plaats IJaar
IJaaf de andere trekkcll,
trekken, zond.:r
zonder dat hU ergens een vnst
v~st
verblijf hield. In 1768 werd bij, op voorflm.ak vall zijnen
zijllen vriend,
del!
deu hoogleeraar I-lAVG,
HAUG, tot organist in Luc!;vigsburg
Luc!;vigsbllrg en belluurder der
ibds.mnziJk aangefleId
aangc!l:cld;; vertrok in den
Hads.nmzijk
d~ll Herfst derwaarts, en ontving
kort daarna van zijne beminnelijke vrouweellen brief. met verzoek,
om haar en hare kinderen te komen halcn.
halen. HU
Hij deed dit, cn
en verzoende
met zijnen fchoonvader;
fcllOonvader; tenvijl
terwijl zUn
zijn gemelde vriend zich vele
zich mcr
gezclfchappell te
re brengen, en overmoeite gaf, om hem in de beste gczelfchappell
al
21 bclalJg1l:eIling
belalJg1l:elling in zijn talent te verwekken. SCHUILlRT legde nu
nu
weldra den zwarten rok cn
en malltel
mantel af; maakte zich met alle virtl1o[en
van het hof bekend; hIeld voorlezingen voor eellige
ecnige oilicieren
ojjJcieren over
ovef
de Aesthetica,
Aesthetiea, cn
en voerde in Ltt:iwigsburg
Lud1l'igsburg eClH:
ceue kerkmuzijk
b::rkmuzijk in, zoo
als men
mcn zelden in Dllit,chlallcl
Dllitseh/mul hoorde. Zijn roem klom van dag
tot,
tot dag;
dag; de aanzienlijkfl:e
aanzicnl\jkfl:c vrouwen van het hof, zelfs eenige
ecnige Italianen, en een groot ge,nl jonge liedcn
lieden uit de
de iLld
Had zochten zijn onder\VVs;
wijs; eer, aanzien en
ei) geld vloeiden hem vall
V<ln alie k~lltCll
kanten rijkelijk toe,
en hij hnd in
iiJ Ludwigsburg
Lz!dwigsburg gelnkldg
gelukkig klilJlJCll
klilJlJCIl zjjn,
zijn, indien zijn
zijlJ geluk
zelf hem niet bedwelmd, zijn gebrek aan leveiJS wijsheid, cn
en zijn
zjjn zeze~
1.1eloos
deloos gedrag hem de goedkelJl'ing
goedkeuring en deeJllcmiug
deeillemillg zijner vrienden
l1iet
11iet hadden docn
doen verliezen. Z;':ll,
Zie,1, in de liederlijkilc
liederlijki1e gczelfchappen,
gezelfehappen,
~l~Ul
:Jan alle
allc a:tnftootelUke
aanftooteI\jke vermaken o\'cr,;ev~ll:.1e,
ovcr"evcllde, g:li'
gnf een verdachte om·
omgang met een meisje, in de c<.:;·llc
ce:"nl: plaats, aalJkidillg,
aankidillg, dat hlj
hl,i voor
het gere;;t
gefl,~~t geroepen, cn,
Cl1, tenvi.ii
ter\vj;.,ii zijlle ongclul:ldgc
ongc!nkldgc vrouw
vr01J\V aan het
2iekbed
2jekbed van haren eenigen
eClllgen ZOO;]
ZOOII [r;èurJ,~,
tr~ur~L~, .~ \'cr\'ol~el1s
,,~rvolgcns in cenen
tenen naren
i,erker geworpe;]
geworpen werd, en IVel
,vel in hetzelfde hok, waarin voorb"!1
voorb"n
I;erker
.. ,,1
een rnoord~lm.r
moordenaar gelegen had, diell
dien hij voor weinige dagen had ;>;;".1
te regt Hellen.
N~\
Na zi.jll~
Zijll~ herkregen vrijheid beloof,le
heloof,le hij zijner getrouwe gnde,
voertaal!
lialltt..:lcll,
...'ku, cn
en lWIll
nalll dit ook em!1:ig
ernllig
voortaal! bedachtzamer
bedachtznIller te zullen lwnd
voor; doch kert dmlrna, in lï72,
17?:!, werd hU, uit
uÏc hoolèle van een
gèza:J::; op cenen
een en :18nziclllijkc!l
:1anzÏclJlijken howling,
hoveling, en eene
cene parodie vml
van
1atiriek gèZ:1:J::;
de 1i(~l~ij,
Iital~ij, eindelijk nn
V,1I1 zijnen post ontzet cn
C11 uit het land gebanncll.
gebannen.
Slechts met ~c511Cll
~c511e:J (laalder
c:aaldcr in ztncn
ztnClJ znk verliet ]Iij
bij zinneloos Ludwigsh:!7:!J;
b:!1:î!;; tcnrU!
tcrwU! zijtJe
zijn:.! t:oostclooze
troostcloozc vrouw naai' het oud~ïlijk
ouderlijk huis met
lllet hare
lwe
k:\J,iercn
k:o,iercll terugkeerde;
tcru;;kccrde; hare moed
moeder
lr en b:'ccé:er
b:"cCé:er liJ
lij CClle
ccue hCClC
heelc koorts
VOlle!,
vond, en eindelijk
einde'Ijjk ooI~ zelve op
cp ht:t z;:.:ldJcc:
z;c}dJcc: \\'crd neol.'rgetlon.
neclergcflol'l.
W;wr
Wailr
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Waar
haar
man
was,
'yist
zij
niet.
Deze
had
zich
intllsfchen
naar
Wa~r haar man was, \~ist zU niet. Deze had zich intl1sfchen naar
fldlbron, toen
toen eene
eene vrije
nUe rijks
rijks !lad,
[tad, begeven,
begeven, waar
waar hij
hij door
door onderonderH~iJbron,
wijs in
in de muzijk
l1luzijk zijn onderhoud vond.
vond. De
De gedachte
gedachte echter
echter aan
:Jan
zijn ongelukkig hui~gezin
hui,gczin dreef hem naar Heide/berg , en
en eindelijk
eindelijk naaf
naar
Jlianheim,
11l{m1zcim, alwaar de menschlievende
mCl1scblievende graaf van
van NEssELr.oDE
NESSELr,ODf~ hem met
met
ondcrfchciding ontving, in zijn huis nam.
nam, en zijnen, in de muzijk en
onder[chciding
,sCHU.
wetenfchappcn, niet onervaren zoon tot
tot ~ezel[chap
gezelfchap gaf. SCHU.
wetcll[chappCll,
BART
MRT beleefde nu ,, in zeker opzigte, gelukkige dagen in ~Manheim,
JlIanheim,
en ontving eindelijk van den keurvorst van den Paltz bevel, om zich,
hooren. Zijn
als een uitnemend toonkunstenaar, voor hem te laten rJOoren.
[pel beviel den keurvorst uitnemend wel, en hij had op bevorde_
derinO' kunnen hopen, indien hij zich niet, door eene onbedachtzall1rmheim, de ongenade
omtrenc de akademie van 1l1anheim,
me beoordeeling omtrent
SCH~IETTAU nam
van den vorst had op den hals gehaald. De graaf SCHlI1ETTAU
volflagen gebrek. Na"
Nahem hierop bij zich, en beveiligde hem voor valflagen
hU , bij
bU den Beijerfchen gezant aan het Paltzifche
Paltzi[che hof,
derhand werd hij
LE1JDEN, bekend, die hem raadde.
raadde, om tot den
den baron VAN LEIJDEN,
Roomsch Katholijken godsdienst
godsdienst over te gaan; doch voor dat hij
befloot moest hij nog Munchen
lYlunchen verlaten, en ging naar Augs/lugshiertoe beiloot
burg,
bUig, waar hij zijne Deutfche
Deutfclte Chrollik
Chronik fchreef, die in korten tijd veEl
veel
opgang maakte
maakte.•. Hij gaf onderwijs
onderlVij s in de muzijk
mllzijk en wNenfchappen;
wetenfchappcn;
fchreef; maakte gedichten, en hield lees-kollegien, waarin hij de
nieuw!1:e !lukken
Duitfchc dichters
d;chtcrs meI:
met vele bevalligheid voorlas.
nieuw!le
i1:ukken der Duitrche
Voor dit alles werd hij rijkelijk betaald; 111aar
muar door zijn onbezonnen
en buit~l1fporig
buitcnfporig gedrag.
gedrag, inzonderhei:i
inzonderheU omtrent de geestelijkheid, met
maDkte hij zich vele viJanden,
vijanden,
welke hij openlijk den fpot dreef, ma3kte
en werd op last van den katholijken burgemeester gevat.
gevat, en genoodf1:ad te verlaten. Hij ging mar
zaakt, om de !lad
naar Vlm, zette aldaar zijne
Kronijk voort; verzoende zich weder met zijn huisgezin; doch had
ook hier zoo vele vijanden als vrienden. Als een aangenaam man in
gezelfchap had hij zich vele achting verworven; maar moest eerlang
op aandrang van den kcizerlijkcn
keizerlijken minister,
minister. den generaal RIEn,
RIED, gevan.
gevanhij in zijne Kronijk ge111cld
gemeld had, dat
gen genomen worden, om dat hU
MARIA THERESIA door eene beroerte overvallen was.
de keizerin l\IARIA
SCHUIlART
SCHl1BART werd op eelle
eene verraderlijke wijze in het Wurcembergfcbe
Wurcembergfche
gelokt; in Louwm. I1777
ï77 te Blaubeuren,
Blauheuren, op hoog bevel,
bevel. gevat, en
Asperg gevoerd. De bevelhebber der vesting, een
naar de vesting /lsperg
menschlievend man, die zelf voorheen 4 jaar op eene vesting gezeten had, vertroostte den ongelukkigen, en bezorgde hem geestelijke boeken, die vrtn
van ecnen
eenen mistieken inhoud waren, en op de ziel
van SCHUIlART
en aaul11erkelijken
SCHUBART een
eenen
aanmerkelijkel) invloed hadden.
In Sprokkelm. 1778 werd zijne gevangenis eeniger mate verzacht)
verzacht »
13I0eim. '787,
'787. na 10
10 jaar, zonder ecnig
eenig
en verkreeg hij eindelijk, in TIloeim.
verhoor, in den kerker gezucht te hebben, zijlle
zijne volkomene
volkom ene vrijhdd
vrijheid;;
terwijl
terwijl hij tevens tot
tot befhmrder
bellllurdcr van
van het
het toolleel
tooneel en 11Ofdic!Jtcr
hofdichcer te
Stutgtlrd
Stutgarf/ bCll()(;!!lL1
benoemd werd. Nog
Nog gedurcnde
gedurende zijn~~
zijne gevangenis
gevangcnis had
had hij
hij
Z5

zij.
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SClIUBART
val) /{lerfr/iJ
f{!ccfrld (J. C.)
SCIIUllART Yl1Il

zijne Gedichtl'!J
GCllichtCll Uit;;cgcvell,
lIjt;~cgevcll, welke door zijne t3lrijke
talrijke vrienden met
gü<:dkcuring ontvangen waren. Thans vervolgde hij zijne
de meeste go<:dkcuring
j)elltfche Chronik
Chroliik onder den titel nn
van Vater/älldifclze,
Vatediiildifcf;e, die hij neven
ncvenss
j)eutfche
zijne
iJl het licht gaf, en
ell begon aan zUne
zijne Levcnsbc_
Levellsbe_
zijnc muzijkflukken
muzijkfiukken in
fchrijving
do~h ftierf
Werf reeds, voor dat bij
hij de laatne
l~atfle had 'loltüoid,
voltooid, in
fchrij\'ing ; doch
onderdotl1s. SCHUllc\RT
SCHVJHRT was geen
Wijnm. 1791, in het 52 jaar zijns ol1derdolllS.
klasfiek dichter noch proza-fc\n"jjvcr,
proza-f'chl'jjvcr, maar een man ',1,111
V,111 veel genie
en een doordringend verfl:and,
verl1alld, wiens zonderlinge lotgevallen, dw:wsdW:l:lshed-cn
niee minder merkwaardig maken, dan
heden en verkeerdheden hem niet
zijne talenten. Zijne KronUk was
vvas een
ecn echt volksbl::td
volksblad over Staat.,
Letterkunde, Kunst en Vadcrlandîche
Vadcrlandfche zeden, aan hetwelk hij dool)
door
zijne nooit uitgeputte luim, door gedurig afwi5felende
afwigfelende vormen, door.
vrijmoedigheid, volksgezilldh~id
volksgezlndheid en hartelijkheid fl:ecds
Hccds eene nieuwe
belangf1:elling
gezamenlijke Gedichten wer~
belangflelling wist bij te zetten. Zijne gezmnedijke
den te Frankfort aan den liicht
lWci11 in 178ï, in 2 deelen in 8° uitgegeven; doch werd ee1e betere en uitgezochte uitgave derzelven door
zijnen zoon, in 1802, mede aldaar, en insgelijks in 2 deelen, beo
zorgd. Onder deze!vcn
dezeLven munten inzonderheid uit: de Hymnus auf
i'}iedrich
Friedrich den
dm Groszen
GroszelJ;; die Fzïrflengrz:ft;
Fiirflengrllft; der
de," ewige Jude, en zjjn
zijl1
duf, au!,
auf, i!zr
i/;r Brzïder
JhiÏder zt;Jd
u;2d fe:;d (lark!
krachtig volkslied: AlIf,
/lark! Nog
te: Zurich in 1812 ui
uit:
t: CHRWT.
CHRlST,
gaf zijn gemelde zoon, in 2!2 deelen, te
FRIEDR. DAN. SCIIUBART
SCUUBART ldeëlZ
!deEn ZUl'
ZUl" ,desthetik
.desthctik der Tonkumt,
TOl2ku12St, en
cn rel'fér1nischte
mischte Schriften
&hriften zijns vaders, welke mede, ofschoon Jlechts
f1echts bij
fragmenten, niet onbelangrijk zijn.
SCHUBART
Kleefe/rl (JOH.
(JOH. CIlRISTIAN)
CIlRISTBN) werd te Zeizt
Zcizt in
SCI-IUBART van Kleefeld
1734
J 7 34 uit burgerlij
burgerlijke
ke ouders geboren, en begaf zich in di€l1st van
een en ambtman aldaar; doch werd fpoedig
(1c~1 Keur.
Keurcellen
îpoedig hofmeester bij dCl
:iakfifchen
~;akfi[chen gezant aan het hof
ho f van lVeetlfJJ.Na
lnmCJ1. Na het einde van den
d<?n zevenjarigen oorlog keerde hij als Engelsch kr~jgs-konl1nisG1ris,
krUgs-kommish'1ris, en als lIes.
1763
fèndarmflads hofraad , naar zijn vaderland terug, alwaar hij in 1768
cn
en 1774 de landgoederen lYurc11witz,
lFurchwitz, Pob/es
Pobles en f{reitfch,~
[{reitfch.~ kocht, en
def LalldlmishoudJnmde
Landbuishoudknnde bezig
zich hier geheel met de
cic verbetering der
I:Jij behaalde bij de Akademie van wetêllfchnppen
wetcnfchappen te Berlijn,
Ber/iin,
hield. llij
op de door haar uitge[chrcvene
uitgefchrevene vraag: omtrent
o;l2trellt den aallbouw
aallboz;w van bees.
hees.
ten-voeder, den uitgelooîden
ten-l'ocder,
uitgeloofden prijs,
pr~js, en Helde DU
nu een nieuw-Helfe!
nieuw-Helfel van
afschdI1ng van
VRn het
bet braakleggen der
Landhuishoudkunde op, hetgeen de ai"schdling
landerijen ten grondflage
w van voegrond(]age heeft,
heef" om daardoor den aanbou
:tanbou IV
bevorderen, waardoor men dan een grooter aantal vee
derkruiden te bevorde.en,
Hallen zoude kunnen houden, meerder mest verkrijgen, cn
en Inngs
langs
op de fl:allel1
dien weg den graanbouw verdubbelen, en de aankweeking van :mdc.
ande.
re nuttige
gewasLèn
ren mogelijk maI,en.
maken. Ook het verbouwen van ta.
ta·
lluttige gewas
bak, meekrap en mange:wortels wordt in zijn Helfcl
Herîe! van Landhuishoudkunde opgellomen.
opgenomen. Men vindt zijne gewigtifiile
voodlagen ter
gcwigtigfle voorilagen
verbetering in zijne Ockollomifchc
OckoJ1ornifche camerafistiji:lzc
cameralistifi;/zc Schrifte1l,
k)~"hrif!CIl, 6 dcelcll
dcelcn
!.ei/)zig
Lcipzig 1786,
I786, alsmede in zijnen OckonomiJde;t
Oeko11omij~'hCi! BricjiveÓjd,
jJ;'ji'fiJiec/zjd, 4 fiuk.
fhIk.
ken, in hetzelfde j:1nr
jaar aldaar
aldanr llit;2:er:;cven,
uitgCp;CVCl1. !lij
Hij 'lcd
vC":d vele aanhangers
aanlJ:mg-crs
een11
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en navolgers; doch berokkende
berol,kellcle zich ook, door de hevigheid en onverdraagzaamheid, waarmede hij de gevoelens van anderen
andercn beiheed,
belheed,
vele vijanden, en flier
flierff in 1787.
SCIIULTENS, (ALJllèlcT)
SCHULTENS,
(ALBlmT) wien met regt onder
01](]0r de grootfle
grootf1:e gege~
leerden, op welke ons vaderland roem mag dragen, eene aanzicnlijaanzienlijke plants
plaats wordt toegekend, 'Nerd
'Ncrd op den 23 van Oogstm.
OogStITI. des jaars
1686 te Groni17gm
Groningen geboren. In I-Icrfstm.
HerfsnTI. des ja:crs 17°0, en dus in
den ouderdom van nauuwcIijks
na~mweIijks veertien jaar, onder de kweekelingen
kweckelingen
der Hooge fchool
fcllOOI in zijne vaderfl:ad
vaderihd opgenomen, met
mN oogmerk om zich
Ieide hij zich, gedurende zes jaarin de Godgeleerdheid te oefenen, leide
met zoo veel ijver, en een' zoo gelukkigen uitfla;;
uitnag , op de verkrijverkrij •
tcr vorming van den \lit·
ging van die kundigheden toe, welke ter
muntenden Godgeleerde noodzakelijk zijn, dat men zich toen reeds
reedsalles groots van hem voorlpellen
voorfpellen durfde. In het bijzonder maakte
11:udie der I-Iebreeuwfche
Hebreeuwfche Taal, en vercenigc1e
vereenigde daar.
hij werk van de 1l:ndie
mede die van de overige Oosteri"cbe
Oosterfc!Je taaltakken,
taal takken, voornomclijk
voorn~mclijk van het
Arabisch, welks grondige kennis, tot hiertoe door de uitleggers van
het O. verbond te veel venvaarloosd,
verlVaarloosd, hij toen reeds duidelijk inzag.
inzag,
dat voor deszelfs regte
reg te verklaring van het grootlte belang was, en
jicht verfpreiden
leide deze zijne over.
overdaarover een nieuw licht
veri"preiden kon. Hij lelde
OpCiI in eene
cene Akademirche
Akadelllifchc verhande.
tuiging voor de geleerde wereld open
ling over het Nut der Arabi{r:he
/Jrabi[chc taat
taal bij
hij het uitleggeu
uitlcgiJCl! der IJ.
11. [chri/t,
fchrift,
C
( de u/iNtate
uliNtate !inguaa
lil1guae Arabicae
Art/bietJe in
ill intcrretmula
interpretaiU]a S. Scriptura)
,YcnjJtura) welke
hij in het begin des jaars 1706 leverde, onder voorzitting van zijnen
IIRAUNlUS, die even als zijn ambtleermeester, den Hoogleeraar
Hooglceraar J. BRAUNlVS,
genoot, P. llULSlUS,
[JULSlUS , hem tot het infhan
infban en vervolgen van den boven aangewrzencn
aangewC'zenCll weg van taalbeoefening, en de óarop
daarop gebouwde
fchriftverklaring krachtig had opgewekt. Niet minder werd hij daar
daar...
toe aangemoedigd door de vier berocmd~
beroemdé' Godgeleerden
Godgelcerdèll VAN DER
DER
lVL\RCK,
lVLIRCK, WITS, V,\N
VAN TIL en F.\llRIClVS,
F.tlllRIClUS, en de niet minder
mi:ldcr beroemde
Letrerkundigen,
Letterkundigen, PERlZONIUS
VERIZONlUS en GIW:'iOV1GS,
GIWl\'OVlUS, die destijds de Lcijd.
Leijd.
l;aar welke SCHuLTErls
~cH\JLT~r",s 110g
1I0t:; in het gelloemde
glènoemde jaar
[che
fche Hooge fchool, l;r.ar
vertrok, tot iieraad
fierand ll:rekten.
f1:rekten. I-lier
Hier werden hem ook door VAN TIL
TrL
eenige
cenige Arabifche
Arabifcbe H<:nófchriftell
Hundlèhrifcen medegedeeld,
mcdc:;edceld, en tevens het nitzigt
uitzigt
geopend,
v~n Oos[crf"che
geopend. om toegang te verkrijg"en,
verkr~igell, tot d:'!ll
d~n f'c']",
lèhat van
Oostcrièhe
IIandfehriften,
Leijdm bebe.
IIandfchrifcen, in de openbare Boekerij bewaard. Van Lei/dm
gaf hij zich het volgende jaar naar Utrec!zt,
Utrecht, en genoot aldaar eenige
ecnige
maanden
ma<1ndcn het bijzonder onderwijs en dcn
den hllislelijkcn
huiëCelijkcn omgang van
(len
lkn vcrI;1a~rdell
verma~rden A. RELAND, waarin hij eene nog ltcrkcl'l!
flel'kere aanl!Joring
aan!iJoring
vond ter voortzetting zijner
,jjnc::r geliefde ilmlicn.
Hullien. Teven:>
levens maa[;re
maa!lte hij hier, op
r~lad van denzelCden
denzclfden uÎtll1untenden
uitmUlJtcDden geI~ei"de,
gelcc,de, cenen
cellen a:1l1vang
a~nvang Inee
met het
bet
raad
tcr periè
ter
perCe leggen van zij
zUne
ne /it/7iilLerkim:;;clZ
,Llti7ilJlerkiligcn Ol'e;'
orcr JOB
JOB (/llJi1l1adve:/io·
(/ilIiilWdye::fio·
1iCS
lies in
iJz .lo/;:nn).
.lob:l!n). welke !log
nog in hct
het jQ~r
ja~r 1708
J708 in het lieht
liclu verft:he;;en.
vcril:be;~en.
[llllliddcls was
Inmiddels
w~s hij mar
naar Gro;;h"gciJ
Gro;;!;I/';L'iJ tcruggckcenl,
teruggekeerd, e11
en altIaar
al,Iaar op zijn
twce
twee en
C11 twintigHe
twintigl1e j:lar,
jaar, onder het
h~t gelal der proponente;]
proponenten Op;;CIIOOpgCllOnlCl1.
nlCll. In het volgcnde
vu1 6(,l1dc jaar \vèrd
\VCfl~ l;jj
hij ou;.)_
(lJ~( tut Doctor
DüC(Uf in
lU d~
de GodgeGodge~
leerd.
b:rd.
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leerdhcitl
Iccrdhcid bevorderd)
bevorderd, en gaf IJog
nog dat zelfde jaar cene
ecne derde
dcrde proeve
van zijne
zijnc Ol<~clllecilc
O;;ciClllCCilC vorderingen in de Oosterfche Talen, en
cn l3ijBijuitlcgkuudc in het
hee licht;
Ecllt; be/bande
bellaande in Acm;urJ.:i;!gen
/la7J:J:erkiagm op verver.
belfche uiLlcgkulldc
fcl1i!!el!de
fclll'l/cnie p!aatjèlJ
ptaat/ètJ van het O. Fcrbond
Ferbolltl CA1Jimadvcr/iol1cs
C.dllimadvcrji'ol1cs ad Ffil-ia
u'a I,C(/
/,ca V. Testamenti).
Testalllellti). Niet lang daarna zag hij, door het hem toegeiblle gebruik der Oosterfche Halldfchriüen,
geilane
Uaudfchrlfcen, in de Leijdfche
Leij dfche Boeke.
rij voorhandeJl,
voorhandell, zUnen
zijnen hoogl1ell
hoogllen weilsch vervuld, en
cn bragt omfl:reeks
omfireeks
dezel ve door. Tertwee jaar met het doorzoeken en beoefenen van dezelve
wijl hij hiermede onvermoeid bezig was, werd hij in het jaar 17
171l
11
tot predikant te lYas!enrJar
fYas!enaar beroepen, welken post hij nagenoeg twee
jaar, tot geen gering nut voor zijne gemeente,
gemeente. en tot groot genoegenoe·
zeI ven ,,bekleed::le.
lil133 werd hem lIet
het
gen voor zich zelven
bekleed:le. In het jaar lï
ambt van Hoogleeraar in de Hebreenw(che
Hebreeuwfche Taal aan de Akademie te Frcmeker
Franeker opgedragen; een ambt, dat met zijne heer[chende neiging,
neiging. ter beoefening der Oosterfche
Oosterrche letterkunde, te zeer
11rookte,
firookte, dan dat hij hetzelve niet geredelijk zou aanvaard heb.
ben. Vier jaar later werd hierbij nog de post van Akademieprediker
gevoegd, in welke betrekking hij der Akademi[che jeugd mede nut.
tig trachtte te zijn, door ham'
haar in het bijzonder eene handleiding tot
de manier van prediken mede te deelen.
deel en. Zestien jaar was hij nan
aan dede.
ze Hooge fcllOOl,
fc!lOOI, tot geen gering nut en luister voor dezelve,
werkzaam,
werkzaan~, en inzonderheid een Im.chtig
krachtig bevorderaar van de fiudie der
Arabifche Taal en hare oordeelkundige aanwending tot verklaring van
Arabifcbe
de fchriften des O. Verbands
Verbonds,, toen hij in het jaar 1729 IJaaf
naar Lei/Leij.
den vertrok, 0111 aldaar het o?perbeituur
opperbeftuur van het
hct dus genaamde Staten-kollegie te aanvaarden, waarbij kort danrna
daarna ook de vrijheid tot
het geven van onderwijs in de Oosterfche talen, en de titel van Uitbet
Uit.
Jcgger
/fgger der HandfcJlI'1ften
Handfchrzftell ,'an
l'an het Legaat 1'C/n
1'an WERNER gevoegd werd.
Drie jaar later werd hem aan dezelfde Hooge fchool ook het gewoon
Hoogleeraarambt in de !lraks
firaks genoemde tah~n
talen opgedragen. Onberekenbaar was het nut, in deze dubbele betrekking, en vooral in de
laatstgenoemde, door hem gefl:icht,
gefiichr, zoo door het allezius
allezins voortref.
felijk onderwijs, hetwelk hij der Akademifche jeugd mededeelde,
en zijne bereidvaardigheid, om alle weetgierige jongelingen van dienst
te zijn, als door vele geleerde fchriften, deels ter bevordering
der Uitlegkunde van het O. V., deels tot uitbreiding van de kennis
Arabirche taal. en letterkunde, welke hij in het licht zond.
der Arabil'che
Door dit een en ander werd zijn roem door het geletterd Europa
meer en meer verbreid, en hem door verre de meesten zUner
zijner kllnknn(lige tijdgenooten
tijdgenoot en de lof toegekend, van dieper, dan iemand zijner
<lige
voorgangeren , tot den waren aard en de grondige kennis der Oosrer[che talen te zijn doorgedrongen,
dOOïgedrongen, en over de Uitlegkunde van het
terl'che
O. V. een nieuw en
cn glumrijk
glansrijk licht omftoken
omil:oken te hebben; een lof,
door latere beoefenaars der Oosterl'che
Oosterlche Letterkunde
Let:erkunde ten volle be.
vestigd, die hem als den leidsman vereerden, door wien
",ien zij op hee
het
rC1jte
rcgte fpoor gebra(;t
geb ragt werden. El'
Er waren llogtans
noglans ecnigen,
cenigen, die zUlle
llicuuicu-

ra-
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Hebreeuwfche taal,
tllal, en daarop gege~
nieuwe wijze van beoefening der Hebrccllwfche
fchriftverklaring afkeurden, van welke drie, met name de in hunbouwde fchrifLverklaring
nen tijd vermaarde Godgeleerden
Godgeleerdea A. DRIESSEN en T. H. VAN DEN Ho.
Hollen
NERT, en de bniten
buiten tegenfpraak gtleerde
geleerde (doch om de overhaasting
NERT,
ne fchriften afwerkte, en zijne onbillijkheid
waarmede hij dikwerf zij
zijne
teil
omtrent andere, vooral Hollandfche geleerden, door velen niet ten
RElSKE, die aan zijtle
onregte berispte) Letterkundige ].
J. J. REISKE,
zijne overige
kundigheden ook geenc
geene geringe bedrevenheid in de Arabifche Taal
en Letterkunde paarde, door hem met de eer der beanrwoordillg
beamwoording en
wederlegging verwaardigd werden. mtter
Bitter en f<:herp
fdJerp vooral
voorál waren de
laatf1:en, en persten alzoo den hevig 'aangevallen
aanmerkingen des laatll:en,
man eene krachtige verdediging af. Niet lang
1~:1g na de'
de uitgave der
twee daarLoe illgerigte
ingerigte Brieven, viel SCHULTENS
SCHULTENS in eene ziekte, die
in het eerst weinig gevaarlijk geacht werd, doch hem, na ver26 van Louwm. des jaars 1750.
loop van zeven weken, op den
den.26
1750,
fleepte, tot groote
in den ouderdom van ruim 63 jam:,
jaar, in het graf neepte,
droefheid van alle hoog[chatters
hoogfchatters van uitlleI,ende
uitllekende verdiensten, en
onherll:elbare
onherftelbare fchade
fehade van de Hooge fchool
[cllOOI en het gemeenebest
mensch wordt SCIIULTENS
SCllULTENS door allen, die
der Letteren. Ook als mensel1
dienst-vaardigheid, minzaamheid en
hem kenden, wegens zedigheid, dieimvaardigheid,
[chrifcen.
ongeveinsde godsvrucht grootelijks geprezen. De talrijke fchriften.
die buiten de reeds genoemde van hem voorhanden zijn, en niet
nitgebreide en grondige kennis der Ooster~
Oosterflechts van eene zeer uitgebreide
nechts
fehe
fche , maar ook van eene
ecne ongemeene
ongemcene bedrevenheid
bedrevenbeid in de Griek[che
Griekfche
RomeinfclJe Letterkunde, getuigenis dragen, vindt men naauwket1~
naauwkeu4
en Romeinfche
Tig opgegeven in het bekende werk van VRlElVIOET,
VRIElVIOET, getiteld Athenae
rig
Frisiacae, pag. 768 - 771 , waaruit ook de bovengemelde bijzonderheden grootendeels omleend
ontleend zijn.
ALllERT, en vader
vrrder van HENHrw.
SCHUL TENS, (JAN JAKon) zoon van ALBERT,
AUJl:RT SCHULTENS, werd
w'erd in het jaar
jnar J716
1716 te Frcmeker geboDRIK ALBERT
ren.
ren, en door
door zijnen beroemden vader tot hetzelfde vak van fiudi~
ën opgeleid, waarin deze een' zoo grooten naam
llaalll vcrwofven
verwafven had. De
loffelijkfl:e de voetilapPCll
voctfl:appen van een'
ecn' zoo uitmun_
llitmllll_
zoon drukte op het loffelijkll:e
voorganger, en gaf daarvan in het jaar 1742 eene fchoone
tend voorganger.
Îiî het licht, beflaandc
bcflaandc in eene,
ecne, onder voûrzitting
vourzitting van zijnen
proeve in
AkHlcmifcbe verhandeling:
vcrhnndeling: de tt/ili/àte
utilitatc Diatér:Dia/ecvader verdedigde, AkHdemifche
tmn Oriet/ta/iam
Oric1lta/if./111 ad tuet/dam
tuendtl/JZ integritatem
intc/,;ritatem codicis llebraei.
lkbraei. Niet
lang
IRng hierna werd hij tot Hoogleeraar
Hcoglceraar in de God:rele~rdheid
Goc\;elecrdhcid aan
~an de
Hooge fchool
[chool te Herbo1't1
IJer/;ol'7l beroepen. Van daar gi;;g
ging hij in hee
het jaar
Booge
van dezelfde waardigheid
waardighcid en
cn die van HoogleerHoogleer.
1749, tot bekleeding van
aar in de Oosterfche
Oosterrcbe Talen, llaar
Il:wr die Vftll
""IJ Lei/dw
Lei.fdril over,
avc:!', en werd in
net
het negende jaar, dat vnn
van het overlijden van zijnen
zUnen v2der,
vader, meue
mcJe in
bcfl:unrdcr van het Staten-kollegic
Statcn-lwilegie a:mgefldd.
a~l1g·cncId. De
diens plaats tot bcll:uurdcr
laatf1:e
en post,
Vfln dezen
dczcn driedubbel
driedubbelen
poSt, waarvan hij de werkzaamheden
laatile vr.n
gecn gering nut
llut en luister voor
grootfle getrouwheid, en tot geen
met de grootile
Ho0f'"'~ fc!:col
ü:::col waarnam, m"~,r
m~",l' voord
\'o0,'d de
c\: rampzalige
rampznlig:,; Godgeleerde
de Ho.oge
ciyIs
m:,·..
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twisten van zijnen
zijncn lccfcUd,
leefcUd, in welke
wclke d~ beminnelijke
beminnclijke man kunfiiglijk
kunf1:iglijk
gewikkeld werd, cn
en waarin hij zich fl:eeds een befèheidell,
belèheidell, geleerd
en vurig voorf1:ander
voor!1:ander van gematigdheid en verdraagzaamheid betoonde,
waren oorzaak, dat hij geen tijd kon vinden, om, even als zijn
lèhrlftcn ti! verrijken, en d::ardoor
vader, de wereld me~ geleerde fchrlftcn
verfpreidell. Grooteo
zijnen roem, even als deze, wijd en zijd te verfpreiden.
tijks is dit te bejammeren, omdat hij naar
naaf de getuigenis van zijnen
lijks
zoon, bevestigd door die van allen, die het voorregt genoten van
hem tot leerm eester te hebben, zijnen beroemden vader in bondigbondig.
heid en rijkdom van kennis niet flechts volkomen evenaarde, maar
manr
zelfs meer Arabifche fchrijvers, dan deze, gelezen had, waarvan
het woordenboek van GOLIUS door de drie SCHULTENSEN gebruikt,
en met eenen grooten fchat van bijvoegfelen verrijkt, volgens verzeduidelijklle bewij.
kering van hen, die hetzelve mogten inzien, de. duirlelijklle
zen droeg. Desgelijks behoerde hij tot de geleerdlle
geleerd!1:e beoefenaars der
Nederlandfche Taal, Wl1arvnn
waarvan nog heden bewijzen voorhanden zijn in
v~n belangrijke aanteekeningen, uit verièhillende,
verü:hillende, vooral
den voorraad Vl1n
oude fchr~ivers, door hem gevoegd bij het door hem gebruikte exemTPoordmboek 1'on
van KILlAAN , de Proeve von
van HUIJDECO.
plaar van het TPoordetlboek
PER en de Gejlachtli/st
Gejlac/ztlijst Valt
PER
van HOOGSTRATEN , thans met het grootlle
grootfie
gedeelte' der Bibliotheek, door de SCHULTENSEN verzameld, her
het eigendom van den beroemden LeUdfchen
Le~jdrchen Hoogleetaar
Hoogleeraar J. H. VAN DF.R
DF.R
PALM. Onze SCIIULTENS
SCI-JULTENS eindigde zijn nuttig, werkzaam en door
het deel, dat hij, tegen zijnen dank, aan Godgeleerde gefchillen
gefchiIlen
nemen moest, veelal onrustig leven, op den 27 van Slagtm. des
jaars 1778, in den ouderdom van ruim 62 jaar. Zij, die hem gekend
hebben, geven niet flechts grooten lof aan zijne zeldzame geleerdgeleerd.
heid, waarvan door bovengemelde oorzaken, helaas! weinige of geenc
proeven tot de mkomeIingrchap
nakomeIingfchap zijn overgegaan, aan de bondigheid
en voortreffelijkheid van
vun zijn onderwijs, en zijne gematigde en vel'verlichte denk,wijze
del1k,wijze in zaken van den Godsdienst, maal'
maar ook aan de edezUl] karakter,
Duble regtfchapel1heiden
regtfchapenheiden beminnelijke opregtheid van zijn
karakter. Dnbbel derhalve had hij verdiend, dat een bekwaam fchrijvel'
fchrijver eene LijkLijk.
rede of uitvoerige levensbefchrijving van hem had in het licht ge_
geven; doch
dodl tot
wt ons
on5 leedwezen zien wij ons
011S buiten !1:aat
fl:aat onzen
lezeren een zootlanig
zoodanig Huk aan te wijzen.
SCHUL TENS. (HENDRIK ALBERT) Deze niet minder beroemde
geleerde
z~g in 1749
174-9 te Hel'b01'l1
Herbo1"11 , waar zijn vader Hoogleel'aar
Hoogleeraar in
geIeerde Zftg
de Godgeleerdheid was, het eerile
l1aaU\velijk~
eerlle daglicht.; doch had naauwelijk~
iets meer, dan zUne geboorte,
geboorte. aan Duitschland te danken, alzoo hij
namnvelUks
wen hij met zijne ouders n:1:1'r
naa'r
naauwelUks een half jaar oud was, toen
Lei/den verht:isde, alwaar zijn vader tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Oosterfche talen beroepen was. n eeds vroeg bleek
zijn vlug en fnel vernuft, zijn vast
Vast en doordringend oordeel, zijnen
zuiveren fm aak en zUne lever.dige verbeelding. Naauwelijks 7 jaar
oud, begon hij te Li'ydm
Li'Ydm het onderwijs in de oude talen te genieoud.
r.en1eten.
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tcn , en toen
tocn reeds
recds fchijnt hij zijne
zijnc medeleerlingen
mcdelccrlingen in vlugheid
vlughcid van
begrip overtroffen te hebbcn;
hebben; J1ll:3r
J11l:~r ook IOFfèr dan z;.j;
zij; en
cn minder
mindcr
tot gezetten arbeid geneigd te zijn geweest, hetgeen in kinderen van
eene
levendigc genmlheid
geamlheid nit:t ongewoon, .ia zel[~
zell:~ natuurlijk is. Na.
ecne levcndige
derhand echter, tocn
toen hij aan
alm de Haarlemjèhe
Haarle;;zjè!ze fChool
fehool kwam, en een
huisgenoot van dcn
verdienslelijken PETRUS
nAUSY werd,
leerling en lmisgenoot
den verdienslelijl:en
Pr:TRUS DAUSY
-zijne arbcidzaamheid,
arbeidzaamheid,
vermeerderde, onder diens verl1:andig geleide, ,zijne
en maakte hij zulke
zllilw fhelle
Lhclle vorder:ngen, dat hij reeds met
mct zijn 13
iaar eene redevocring
redevoering hield, en bekwaam geoordeeld werd, om de
r.kademische lcsfen
r.kadcmische
lesren bij te wonen.
\Vonen. De roem, door zijne, voorouders
Oosterfche letterkunde
verworven,, fpoorde SClIULTENS
SCUULTENS aan,
in de Oosterrchc
lctterkunde vcrworven
om hetzelfde
hctzelfde vak te kiezen. Hij legde zich derhalve, toen hij
te Lei/dell
mee ijver
Lei/dm terug kwam, onder het opzigt zUns vaders" met
het Arabisch
Arnbisch toe; las met EVERAlW
EVERARD SCIIEIDlUS,
SCIIEIDIUS, die een
ecn paar
op hee
jaar bij zijne ouders inwoonde, verfcheidene
vcrfcheickne Arabiiche fchrijvers
fchrijvcrs door;
vertrok mer
met denzelven , tocn
toen deze
dcze naar Harderwijk beroepen was,
derwaarts, en kwam na 2 jaar te Lcijdcr;
Leijde/; terug. Hij had zijne Oos·
fiudicn, volgens den raad der grootfie mannen, met het Aruterfche fiudien,
Arabisch begonnen, en wijdde daar zelfs 2 volle jaren aan, eer hij de
eerUe
ecrUe begilllèlell
beginlèlel1 van het I-Iebrecuwsch
Hebreeuwsch aamoerde;
aailroerde; en waarfchijnlijlc
ecne
ne der
dcr redenen, waarom hij aan
het volgen van deze leerwijze ce
was hct
de Arabirche
Arabifche taal altijd de voorkeur
voorkcur gaf. Hij was echter te wel
van de onberekenbare voordeel en der L'ltijnfche
L'ltijnrche en Griekfche letter-'
kunde ovemügd,
overtlÜgd, dan
dun Ót:
(;a~ hij zich llict
niet vli,itig op 11::re'
11::fe' beoefening
beocfening
zoude hebben
hcbben toegcletid;
tocgele;,;d; en
cn hierin
hk'rin had hij de grootfte mannen,
T. IIlnISTt:G.nCls,
IIIDIST[RIIClS, D. RIIUNKE:'-;WS
RIlUNKE~IrS en
cn E. C. VALCKENAER, wt zijne
leermeesters.
icerwijs vol;iC)lde,
vol;iCJldc, door dezen
dezcn aanbevolen, begoll
begon
lecrmeesters. De leerwijs
hij met den oudHen fchrijver, d:lalde
d:lulde allengs tot de nieuweren af,
en las met cenen voorbeelLlï;;cn
voorbeelcli;;cn ijver de gedichten
gedichtcn van IIo;\IERUS
IIOi\IERUS
door, in cenen
cencn leeftijd,
lceftijd, waarin velen
vèlen nog bij de ecrite
eerne beginfelen
beginrelen UaaIt
Uaal1
blijven. De warè
warc Wijsbegemc,
Wijsbegeé'rte, cic
de ontdekficr
omdekfier der geheimen van
vall
's 111en{"l:helJ
l1lcn{"l:hen hr.,'l, en de bei1:nurfkr
beitl1urfl:er van des zelfs neigingen en hartstochten, en
cn de leer11lc::!~tercs
leer11lcc~teres des levens; de G e[chiedcnis,
cfchiedenis, volgens
vocrfpoc,r der ouden wijsgecrig
wijsgeerig behandeld; de Oudheidkunde ,
het voetrpoc,r
Cll andere wet~llfehappen,
w('t~llfi.:happell, zonder welke men
Aardrijlc;befchl'ijving,
Aardrijlc;berchl'ijving, ell
bij de beh:uK!c!in!;
beha[1(!c!ing ,'f.n
\'f.n oude fchrijvers in vele misHagen
misHagel1 vervalts
vcrvalt s
bcoeiènd; terwijl hij, bij z}jne
werden de or hem net vlijt beoefend;
z,ijne welge.
nc;~.!c VO(,i"
VOC,1" d::.>
nieuwere fchrijvers
plautfle
plantne Iie;~.!c
tb q:d:.!ll,
Cl:t~:;I1, de :leste
:lcste onder de nicuwere
niet
;:3.~, ond~r we:::':1l
d(! Engellèhc
behaag_
nict vOOlblj ;:1~,
we::;':1l de
Engelfèhe hem het ml'est bchaag_
den, en SHAKESPEAR zijn lieveling was.
ScnuLTENs
gaf het eel'lle
ScnULTENS gaf
eerne openbaar
openlJaar blijk zijner vorderingen in zij.
ne AJit,JollJ!!;i{1
A:it,JO!fJgi,1 Selltclltia:-tl1lZ
SclJtelltia:"tt1lZ ArabicÛ1"l1i/Z,
Arabic'lrl1i1t, in 1772, in den ouder.
cn waarover hij van de
dom van 23 jaar door hem l:itgegeven, en
meest be\"()cgdc
bevoegde regters de vcreerendHe
vereerendlte loflpraken
loHpraken ontving. Kort
na deze uItgave
nu
uitgave vertro!~ hij l11ar
mar Engeland,
Ellgekmd, inzonderheid, om l\lEIMEIIJ.'.Nl'!;
IJ.'.NI'!i Hi"l.:;:nC!Î!'g
Hn:;:ncIl!'g va11 Arnbifchc
Arabirchc fprcukcll,
fprcul;ell, met POCOCKE'S vertaling
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aa:;teekeningen, af te fchrljven.
fchrijvcn. Hij volvoerde dit werk met
ling en aa:;teekenillgen,
eene zeldzame naarfl:igheid;
naarf!:igheid; gaf er in 1773 een JpccimCll van
vun uit;
zette imusfchen zijne overige fiudien voort; begon op raad van Jo.
I'ES
NE.S met
Illet het Perzisch, en maakte zich door zijne kunde, vlijt en
~n
karakter zoo bemind bij de voornaamfie Engelfche geleerden, dat hij
in BIoeim.
Bloeim. J773 tot .Magister
~Iagister artiuw,
artiulII, bij Diploma, bevorderd werd:
eene eer. die, met uitzondering van eenige vorsten, nog nimmer
cencn
cenen vreemdeling was te beurt gevallen. Na nog eenigen tijd te
Cambridge vertoefd te hebben, waar hij insgeiUks
insgeIUks eene groote achting
verworven had, keerde hij naar zijn
zij n vaderland terug, waar hij in
.dmflerdam" in plaats van W. KOOLHAAS, tot
tOt
OogstlJl. 1773 , te .dmflerdam.,
dien ,post, in
Hoogleeraar in de Oosterfche talen beroepen werd, en dien.post,
Slagtm. daaraanvolgende aanvrarde met eene redevoering: de jinibus
fznibus
literarttm O. O. proferendis. Hier fchreef h~i
hij eenige fchoone beoordeelingen in de Bibliotheca critica, door WUTTENBACH
oordeelil1gen
WIJTTENBACH uitgegeven,
ven. en hieid , behalve de Iesfen voor de fiuderende jongeIingfchap,
jongelingfchap,
ver[cheidene
verfcheidene kollegien in de Nederduitfchc
Nederduitfche taal voor de ingezetenen
dier fiad , over de Joodfche Oudheden en Oosterfc!Je
Oosterfche gefchiedenis.
gefchiedcnis.
In WinterOl. 1778 werd hij, in plaats van zijnen vader, naar Lefiden
Lef/den bebe_
roepen, waar hij zijnen post, in Lentem. van het volgende jaar, aanvaardde
met eelle
Be~'5artJm in literis
lite1"is Arabicis cxco!CIJexco'e/Jeene redevoering: de ftudio Be!garum
dis. Door zijn vernuft,
vel'1luft, zijnen [maak en zijr:c
zijr:e geleerdheid; door zijne bevallige leerwijze, waardoor hij zelfs aan de firoeve eerfie beginfe!en eene medel1epende
medeOepende aangenaamheid
aangellaamheid wist bij te zetten; door
ginfden
den minz:nncn
de moeite, die hij
minz:nnen omgang met zijne leerlingen, en oe
gemukkelijk en aangenaam te maken -_.
zich gaf, 0111 hunne oefeningen gemakkelijk
door dit alles ontvlamde hij bij velen eellen warmen ijver, ook voor
die takken zijner fimlie,
fiudie, die anders zeldzaam beoefend worden. Zijne
verdiel13tcll, in de uitlegging der gewijde [chriften, waren
Waren boven allen
lof verheven; tot de herI1:elling en uitbreiding van ware Bijbelfche
oordeelkunde, in ons vaderland, bragt
brugt hij zooveel toe als iemand;
terwijl zijne wijsgeerige befchouwing der Mozaifche wetten aan de
beoefenÎngder
beoefening
·der }oodfche Oudbeden ecne geheel andere rigting gaf.
Nimmer zag men hier te lande eelle
eene zoo groote kracht van We!fprekendheid, als bij hem, wanneer hij in het openbaar fprak; en zelf~
hadden, inde bijzondere verkcering,
verkeering, zjjne ge!l)rekken,
ge!prekken, en vooral
verbazende en heilzame kracht op de genen, die
zijne oog en, eene veïbazende
hem omringden.
Behalve de reeds gemelde redevoering, en eene andere: de illr;e.
ill!Je.
'lio Arabum,
/lrabum, bij het neder1cggen van her rectoraat der Akademie,
door hem uitgefproken, gaf hij nog te Lei/dm
Lef/dm uit
nlt de volgende fchriften: Pars wrfiol1is
wrfiolJÎs Arabicae
/1rabicae libri Colai/a wa?,
wal, Dim!!,,!, [ive
five Fao,,FaZ,ttlam111
/m'um BrnPAI; Supplements et Additfons
/lddi/fons à la Bibliothi'tJuae Orien.
Oricn.
tale de I-lERllELoT,
lIERllELOT, en eene Nedcrduitfche vertaling van het boekje
van EICHIIORN over de lettedamdigc
lettedumdige verdimstCJI
vCl"dimstC/i "flIl
"(til IVIlCUAëLlS.
IVIrClIAëLIS.
De redenen w:t~,rom SCrIt'LTENS niet meer heefc
hccfc uitgcgevc11
uitgegeven,1 villdl
vindt
1'"
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men in de keurige redcvoering
redevoering van dcn verdienstelijken ltANULAAR..
l{ANULAAR.
ter zijner
zijncr gedachtenis,
gedachtcnis, in het TaaITaal. en Dichtlievend genootlèhap te
Le
Lei/dm:
i/dm: KII1/St
KUl/st wordt door at·beid
arbeid l'erkregen,
,·erkregen, uitgerprokcn,
uitgefprokcll, en
waaruit deze fchets grootendeels getrokken is, breec1er
breeder olltwikol1twikkdd.
k~ld.
Bij zijnen dood, liet hij nog twee belangrijlre
belangrijke werken
achter, die onvoltooid waren, en na zijn overlijden zijn in het
licht verfchenen, als: het boek van JOB, uit het Hebreeuwsch vervcrtaald, met aanteekeningen, verder afgewerkt, en uitgegeven door
taald.
H. MUNTINGHE, dmfl. 179i~, en lVIEIDANl'S
lVIEIDANI'S beroemde verza.
meling van Arabifche fpreekwoorden, waarvan de uitgave, op zijn
\litdrukkelijk verlangen, door den Hoogleeraar SCHROEDER van Gro.
Gra.
'lillgetl in 1795 bezorgd werd. In het eerstgenoemde werk loopen.
'lingen
volgens de voorrede van den uitgever, de vertaling en aanteekeningell
van SCHULTENS niet verder dan van hoofd1l:uk
hoofd11uk 111
III tot XXIX, onder
welke hat1l:e
hat11e inzonderheid uitmunten die op hoofdfl:uk XIX v. !l5.
welke vermaarde plaats hij zich bijzonder bevlijtigd heeft opteheldeEvangeliîche leer der
ren, en daarbij aan te toonen, dat hierin op de Evangelifche
opllanding
opfianding niet gezinfpeeld wordt. In de fpreuken van MEIDANI
MEID ANI •
een getal van 454, dus naauwelijks een twaalfde gedeelte vun
van de ge.
heele verzameling van dien geleerde bevattende
bevattende,1 maken de erkln·
erklaringen het beste gedeelte des
d~s werks uit. Zij geven den zin, oor·
oorfprong, de gelegenheid en bronnen der [preuk
îpreuk of vergelijking aan
de hand, en maken daardoor dit werk tot eene rijke goudmijn van na·
narigten aangaande Oude Arabi[chc
Arabifchc zeden, denkwijs en fiam.gefchie.
fhlm.gefchiedenis.
SCHULTENS huwde in 1774 aan CATHARINA ELIZABE.TH DE SITTER.
welke hij met 3 zoons en 2 dochters naliet. Hij was als mensell
mensch
he'~
niet minder groot, dan als geleerde; bezat een fijn gevoel voor h('~
ware en fchoone; was toegevend omtrent zwakheden; had eellen
eenen
diepen afkeer van alle fnode kunstgreepen; leefde zeer ingewogen;
was onkreukbaar regtvaardig in alle zUne betrekkingen; grootmoedig
doch tevens ongemeen zacht en vreedzaam van
V~11 aard; een hartelijk
deelnemer in het lot zjjner
zijner vrienden, en een algemeen menfchen·
menfchen
vriend, die een werkzaam medelijden bezat met ongelukkigen, en
aangedane vcrol!gelijkingEn
verol!gelijkingel1 geredelijk vergaf: de teeder1l:e
teederfie liefde
omtrent ouders, gade
gnde en kroost, doordrong zijne ziel; hij fiond onwrikbaar pal in rampen en gevaren; was getrouw aan zij nen pligt.
ook dan, W:llJl1eer
wunneer men hem daarom de gevoeIigfie
gevoeligfie flagen
i1agen poogde
toetebrengen ; bezat de vurigfie liefde jegens God, in wiens handen.
als in die van zijnen goeden vader, hij zijn lot en dat der zljnen
zijnen met
een onbepaald vertrouwen fl:elde. Hij omaiep
oncaiep den IZ
I!! van Oogstmaand 1793 aan de gevolgen eener borstziekte, uit eene kwaadaardi.
kwaadaardige zinkingkoorts
zinkingkoortS hem bij gebleven, en werd zoo algemeen betreurd.
als weinige menfchen.
men[chen.
SCHULZ. (JOHAN CURISTOPH
CHRISTOPH FRIED!.RICH)
FRIEDl!.RICU) Hoogleeraar in de
Gefchiedenis bij het Ak~demisch G:pnl1l1jit!11Z
Oylnl1l1ji!!T1Z te 11fi/au,
Mi/au, werd in 176-:
176~
ALGEMEE.N WOORDEN!l
ALGEMEEN
WOORDE.Nll.•. rl.
Vt.
A
A a
te
4
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te Magdenburg
Mtlgdenburg geboren, en verkreeg door de fiaafsche opvoeding van
zijnen gel1:rengen vader, eene
cene zekere foort van vreesachtigheid, welke
hij eersr
eerst in larere
latere jaren geheel overwon. Op zekeren tijd, door de
verwoning
vertooning van een tooneell1uk
tooneelLlllk in verrukking gebragr,
gebragt , omliep hij
zijne ouders,
ouders ,om
om fchouwfpeler te worden; doch hij werd uiet aangenomen, en door zijnen vader met flage.n weder tot de vorige orde
van zaken teruggebragt. Nadat hij zich, in zijne vroege jaren, inzonder_
inzonderheid, op de Franrche
Franfche taal had toegelegd, begaf hij zich naar Halle
op de Univerfireit, waar hij !1echts 7 daalders aan geld met zich bragt.
Franlèhe taal verfchafte hij zich in het eerst,
Door zijne kennis van de Franfèhe
hetgeen hij tot zijn noodzakelijk onderhond behoefde, waarna hij,
vervolgens
vervulgens BOLTS Berigten omtrent den tegenwoordigen toejland van
Bengalen overzette. Voor het overige wist hij bij alle zijne vI,ienden
vrienden
en landgenootelI , d00r
door zijn Cchrander
fchrallder vernuft en vrolijken luim, onderil:euning
derf1:euning en een gastvrij omhaal te verwerven; doch konde hem dit
alles, nu en dan, voor geen gebrek behoeden. Bij eene dezer gelegenheden ontwaakte bij hem op nieuw zijne vroegere neiging voor het
Tooneel. Hij ging in 1780 Ilaar Dresden, om hier fchouwfjleeler
JChouwfjleeler te
worden; dan dit zij
zijn11 plan andermaal mislukkende, befloot hij. om
in die Had, door Jener,.arbeid,
letter--arbeid. zich een beil:aan
bef1:aun te bezorgen.
bezorgen, en
fchreef, omtrent dezen tijd, zijnen CARL TREUMANN, en WILHELMINE
ROSENFELD; FEltDlNAND VON
VaN LÖWENHAIN ; FRlTZ,
FRITZ, ader
oder die Gefchichte
eines Belletristen , en meer andere. In den aanvang waren zijne omf1:andigheden
flandigheden te Dresden niet zeer gunstig; doch zij verbeterden,
toen zijn perfoon en zijne fchriften meer algemeen bekend werden.
wen
Van
eenen korten tijd naar BerliJn; hield
V.an Dresden begaf hij zich voor .eenen
te lJ7éenen
zich, vervolgens, gedeeltelijk hier, gedeeltelijk ce
lf7eenen en Weimar op,
en bragt den overigen tijd tot 1791 met reizen door, zonder ergens
een vast verblijf te hebben. Het langst echter verwefde hij in ff7eimar,
fJ7éimar,
waar hij zich vele vrienden maakte; eenige Franfche
Fran[che werken van
franije
fraaije Letterkunde bearbeidde, en zijne beide Romans voor kinderen,
MORITZ en LEOPDLDINE, fchreef, die eelle algemeene goedkeuring
wegdroegen. De jaren 1789 en J790 brugt
bragt hij in PariJS door., geRevoludurende welken tijd hij zijne Ge(èhichte der groszen Revoltttion
tian in FralJkreich,
Frankreieh, en zijn werk over Paris und die Par/jer eelt
cn kennelijk tafereel .dier
dier kleine wereld, vervaardigde.
levendig en
Hij verliet Parijs in 1790, en keerde naar Berli:Jn
Berlijn terug, waar hij
het beroep tot Hoogleeraar in de Ge[chiedenis
Gcfchiedenis bij het Almdemiscll
Gyml1afium
In Mitau werd hij
Gymnafium te Mitau
M:'tau ontving, en ook aannam. In
niet alleen als lecra3r
en als mensch hoogge[clJat,
leera3ren
hooggefchat, maar had hij ook
gèlegenheid, om, als afgevnardigde
afgcvnardigde van den ourgeril:and
burgerf1:and van Koer/ond,
/{oerltmd,
gelegenheid,
in
i1l1791,
1791, op den rijksdag te Warfchau,
War[cfzau, eene luisterrijke rol te kundat
nen fpelen;
to efchrij ven ,dat
[pelen; en men kan het aan zijne bemoeijingen toe[chrijvcn,
de zaak der burgers, gelijk ook die van den hertog, in weerwil van
den tegenl1and des adels, eene gunstige wending nam. Ofschoon dezezijnc vaderlaud[che
vaderlandfche poging':!l
poging':!1 wel niet dc
de bedoelde heilz:une gevolval-
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volgen hadden, hebben wij echter aan zijne reis naar
naal' 'f"atfchrJ{t
iYar[c!lfJlI zijIlC
ne Reile
Relfe eines Liefliillders
Lieftiilldel's dllrc/z
durc/z Polen te
tC danken. In 1793 bezocht
hij Italië, van waar hij in het volgende jaar terug keerde.
keerde, en zich
vervolgens beurtelings te Weenen,
Weellen, Berlijll,
Berlijn, !Yeimar
lPé/mar en JentJ
Jena ophield.
Inn 1795, werd hij, uithoofde van aaatkundige
1
l1:aatkundige gebeurtenis ren
fen , naaf
lIaaT
Jtfitau
JI!itau teruggeroepen, en nu nam zijn reeds ziekelijke toeHand
tDeHand dermate toe, dat hij zinneloos werd, en kort daarna, in Wijnm. 1797,
daaraan i1ierf.
merf. Zijne Italienifche ReisbefchreibuIIg,
Reisbefchreibung, van welke hij
flechts eenige losCe
losfe !l:ukken
l1:ukken naliet, is naderhand door eenen anderen
geleerde voltooid, en, zoo wij meencn,
meenen, in 1793 uitgegeven ge.
worden.
SCHURMAN, (ANNA MARL>\VAN)
MARIA VAN) dikwijls verkeerdelijk SCHUURMAN of SCIiUURMANS
SCHl'UR~IANS genoemd, werd den 5 van Slagtm. 1607 te
Keulen geboren, werwaarts hare onders, ter oorzaak van godsdienfl:igc vervolging, gevlugt
fi:igc
gevlugt. waren.
w:tren. Door ouderlijk onderrigt werd haar
geest reeds vroeg gevormd, zoo dat zU,drie
zij, drie jaar oud,
oud. naauwkeurig las.
Door huisCelijk
huisfelUk onderwijs leerde zij Cchrijven
fchrijven en rekenen,
rekenen. zang.
zang- en
toonkunst; ja, op hare eigene bege~rte.
begeerte, ook Latijn en Grieksch.
Griekseh.
bare vorderingen gedurende haar verblijf te Utrecht en
Groot waren hare
Franekel', zoodat zij alle de leveude
levende EuropiCche
Europifche talen leerde kennen,
del' oude zoodanig bezig hield,
hield. dat zij
en zich met de beoefening der
het Latijn keurig fchreef, het Grieksch in alle zijne fijnheden door·
door~
gronde, ja de meeste OosrerCche
Oosrerfche volkomen meester was. Ook de
wetenfchappen waren het voorwerp harer onvermoeide oefening, als:
wetenrchappen
de Befpiegelende en Zedelijke Wijsbegeerte, de Redeneerkunde,
óe
cle Wiskunde, de NatUurkunde, de Sterrenkunde, de Gefchiedenis.
en vooral de Godgeleerdheid, die zij in alle hare deelen
dee!en beoefend
had.
hud. Behalve deze letteroefeningen hielden haar ook, buiten de gewone vrouwelijke handwerken, de kunsten bezig. Spinnen en bordu.
ren,
ren. knippen en teekenen waren reeds vroeg hare bezigheid. Later
fchilderde zij zelfs in olieverw;
otieverw; fneed
Cneed met een mes afbeeldingen
van ralmhollt;
palmhout; boerCeerde
boetfeerde in was; graveerde in glas en koper, zoodat
zood at
ieder zich verwonderde. Haar fclJrift
Cchrift in alle talen was keurig en fier ..~
lijk; haar gezang zuiver en bevallig.
beval!ig. Zij Doeg
Ooeg de luit mee
met vaar~
digheid en fillaak;
digheiden
finaak ; dichte in Ql1derCcheidene
ol1derfcheidene talen, het beste in het
Latijn, en was bij dit lllles
nlles in hllisCelijke
huisfelijke zaken niet onbedreven. Zij
muntte uit door velerlei deugden, door opregtheid, ouderliefde, oot.
moed en godsdienstigheid. De vereeniging van alle deze hoedanighe.
boedanighe~
uitmulltcndlte en meest begaafdJ1e
den maakte haar zeker tot de uitmuntcndfle
begaafd ne
vrouw, die ooit uit Nederland[che
Nederlandîchc ouders geboren is; en het kan
ons
ems niet bevreemden, dat vorstelijke en koninklijke per[onen
perfonen h~ar
haar
bezochten. Het laa,ne
laatJ1e gedeelte van
V:111 !laar
haar leven was w'isîelvallig
wisfelvallig ,m
an
onbeHendig, vooral toen haar godsdiensdge
onbefiendig,
godsdiem,dge ernst ontaarde in vol
volOa(Jagene dweeperij.
dweeperij, en l1echts de bekende LABADlE
LAnADIE haar gemoed l\Ond,~
konde
roeren. Achtervolgens firekten Lexl1Iond,
Lex/1t()nd, Jl1idde!óurg.
Middelburg. Veere,
l.Teere, Am!ffl'daIP,
/!l'rdi1w, 'klfo."t
lkr.Fort in
il1lr~stpl/{dct!,en
U"-"stplttÛCI!, en Altol1a
Altontl in HiJlflein
Holjlein h~ar ter woonplaats,
A a .~~
pla:m.
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plaats. In dezen tijd verachtte zij alle kunst en wetenfchap; was
onverfchillig omtrent de wereld, en leefde alleen voor zelfverloo_
LABADIE'S dood nam zij zich oe
de kudde aan,
chening en gebed. Na LAMBlE'S
Wiewert iu
in
die haren herder verloren had; voerde dezelve naar Wiewerl
Friesland, waar zij den 4 van Bloeim, 1678 haar leven eindigde, en
brie.
onder den muur der kerk begraven werd. Hare gedichten, brieven en verhandelingen, van vroeger tijd, zijn op aandrang harer
vrienden door haar uitgegeven in 1648,
r648, en
e11 vermeerderd in 1652.
onder den ticel: Opuseula Hebrnea,
Hebraea, Graeea,
Craeca, Latina,
Latino, Gal/ica,
Cal/ica, Pro.
lIJetrica. In hare Eu;e)..l1p",
EV"Ày,pl~ Me/ioris
Melioris partis electio,
elect/IJ, welk boek.
boekfaica et lYJetriea.
jè zij in 1673 te Alto11a
je
A/tofza uitgaf. heeft zij haar vroeger leven befchreven en hare geloofsbelijdenis voor de wereld blootgelegd. Onder.
Onderfcheidene tegenf1:rever3
tegenflrevers traden tegen haar op, die zij getracht heeft
in een tweede deel te wederleggen.,
wederleggen ., dat eerst in J 684 in het Holbet Latijn werd uitgegeven. Hare Uitbreiding
landseh, en in 1685 in het
over de drie eerjle
eerfle kapittels van Genefis
Cenefis in dichtmaat, zag eerst in
1732 het licht. RIVETUS, VOSSIUS, Sl'ANHEIM,
S'l'ANHEIM, VAN BAERLE, HUlJHUlJ.
GENS en anderen hebben haren lof vermeld, doch vooral }ACOB
CATS
GENS
JACOB CAT!
en JOHAN VAN BEVERWI]CK,
BEVERWUCK, die benevens de Eucleria
Eue/eria de beste
wtde kennis van haar leven en
cn bekwaamheden. De
bronnen zijn cotde
overblijfselen
overblij fselen van haar kunstvermogen , waaronder eene beeldtenis
van haar zelve in cra~on gec-eekend.
geceekend. berusten in de Boekerij van
van
het Athenaeum te Franeker.
Frrmeker.
SCHWARTZWALD. Een aanzienlijk gebergte in Duitselz!ontl.
SCHWARTZWALD.
Duitschlanti.
naar de digte, duistere dennebosfchen 'Op hetzelve aldus genoemd, het.
het_
geen gedeelteIljkaan
gedeelteÜjkaan het groothertogdom Baden,
Boden, en deels aan het
koningrijk TFurtemberg behoort, en ten Zuiden door den R.ijn,
Rijn, doch
ten Noorden door de vlakten tusfchen de Enz en de uitwatering van
de Neckar in den Ri/n,
RiJn, bepaald
grootae uitgeuitge.
bepaa.ld wordt, en in deszelfs grootlle
tirektheid eene llreek
areek van
vnn 18 mijlen bevat; dQch
doch van het Oosten !laar
naar
Hrektheid
merkeI~iker fmaller is. Aan de Westzijde van dezen
het Westen merkeniker
bergketen aorten.
llorten, de uit denzelven voortkomende fuoomen
ftroomen in dea
del!
Rijn., en
cn aan de Oostzijde gedeeltelijk in .den
~en Donau, welke met
vele andere rivieren in dh
dit gebergte zijnen oorfprong heeft, welks
toppen, van Herfst·
Herfst- tot Zomerm., veelal met fneellW
fneellw bedekt zijn.
Aan den Westkant, of aan de R!jn-zijde..,
R!jn-zijde-, heeft deze bergketen eene
nuar den kant van den DONau
Donau en Nee.
fieile, doch naar het Oosten, naar
kar, eene langzame afhelling. De firoomen
aroom en aan de Westzijde, met
een verdoovcnd
verdoovend geruisch, langs fmalle kloven nederfiortende loopen
RiJn, eu
grootendeels in de rigting van het Noordwesten naar den Ri/n,
cenen meer ofmin.
met die rivier, eenen
vormen, bij derzelver vereeniging !DC[
(piefen hoek; terwijl die aan de Oostzijde, integendeel in
deren [piefen
verfche1dene
bogten,, zachtkens door langzaam afdalende weilanden,
verrche1dene bogten
mar den Donau en Neckar vlieten. Onder de menigvuldige dalen.
welke deze rivieren vormen, is inzonderheid het Morgtha!,
Morgthnl, uithoof.
uithoof_
de zijner natuurlijke fchGonhedcn,
keten van
fcllOonhedcn, beroemd. De geheele 4etell
den
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den 8c!zWtJl'lzwfllJ
8c!zwtJl'lzwfllJ behoort onder de oorfpronkelijk~
oorfpronkelijke bergen, en bebcfiaat geheel uit graniet; alleen zijn de hoogere pUIlten
punten met zandlleen
zandlieen
bedekt, en door flotbergen
aotbergen omringd. Aan den voet van het geb erg.
te, voornamelijk aan deszelfs Westelijke afhelling, vindt men Gneis,
en op verfcheidene hoogten Porphier en Thoonfchiefer. Ook levert
het vele delmoffen
delfilaffen , als zilver.
zilver, lood, koper, ijzer, Iwbalt enz. be.
benevens veel houtgewas op. De landbouw bepaalt zich mees;a!
mees;al tot
kant van Pforzheim
zomerrog, haver en aardappelen; doch naar den kunt
verbouwt alen ook wintervruchten en
ell oon, en op fommige plantren
zelfs wijn. In de dalen heeft men vette weilanden. weshalve ook
de veeteelt hier den voornaamflen
voornaamll:en tak van landhuisllOudkunde llÎtuitmaakt. In het eigenlijke SchWflrtzwflld
SchWflrtzWflld vindt men weinige geregelde
dorpen, maar verfpreid liggende hoffi:eden en huisjes, die flechts van
hout en met firoo gedekt zijn. Deszelfs bewoners leven over het
geheel huishoudelijk en fpaarzaam, en Jijden dus, in weerwil van
den fchralen grond, geen gebrek. Voor zoo ver des zelfs voortbrengfels voor hun onderhoud niet genoegzaam zijn.
zijn, trachten zij dit gebrek door handel en kunstvlijt te vergoeden. Over het algemeen bezit de Schwal'tzwa/der
Schwtll'tzwalder vele natuurlijke fchranderheid en
ell veriland.
verilam!.
Tot de I7de eemv had hij geen denkbeeld van industrie; en het
waren eer3t
eerot de oorloge\1 van dien tijd, welke in hem de verborgen
heefe zich de
liggende zaden van nijverheid ontwikkelden. Sedert heeft
handel in glas en firoohocden, en inzonderheid het vervaardigen van
vertier, zoo aanmerkelijk
houten uurwerken, te gelijk met derzelver vertier.
laatll:en, waaronder zelfs vele kunst- en fpeelfpeeIuitgebreid, dat van de laatfien,
werken, jaarlijks meer dan 180,000 fiuks
fluks vervaardigd worden, wuar.
waar.
van de waarde ten minne een half millioen guldens bedraagt. Het
middelpunt van den handel in uurwerken, die zich over geheel Eu,'opa
1'opa en Amerika nitflrckt,
uit!1rekt, is te Nwjiadt
Neujiadt en Furtwa/1gen.
Furtwa11gen. Ook ver.
vaardigen de Schwartzwalders meer andere houten waren.
waren, waarmede
zij insgelijks eenen vrij goeden handel drijven.
SCHWEIGGER (AUGUST FRIEDRICH)
FRJEDRICH) werd in Herfstm. 1783 te
Erlangm
Erlflngm geboren. Na het overlijden zijns vaders, een verdienstelijk predikant in die !1:ad,
!tad, volrooide hij zij
zijne
ne ftudien aldaar, die niet
alleen aan de Genees-, maar ook vooral, onder SCIIREBER,
SCIlREBER, aan
de Natuurkunde toegewijd waren. Hij werd in 1804 rot Docter in
de Geneeskunde bevorderd, bij welke gelegenheid zijne verhandeling
in een Specimen Florfle Erlfll1gen[is
Erlfll1gen{ts befl:ond;
bell:ond; zette zich te Berlifn
als Geneesheer neder, en had aldaar gelegenheid, om zijne uitgebrei.
uitgebreide Botanifche kennis en zijn beminnelijk karakter aan aanzienlijke
fiaatsdienaren kenbaar te maken, hetgeen eenen beflisfenden invloed
op zijn geheel volgend leven had. Hij ontving van den fiaat onder.
fieuning tot eene reis naar Parijs, ter verdere uitbreiding zijner na~
tuurkennis , en nam tevens op zich I om aldaar de lloodige aankooErlangfche univerliteit te doen; doch naanwelijks had
pen VOOr de ErI:mgfche
Frt1l1krijks hoofäfl:ad
hoofäfiad doorgebragt , toen de flag
aag bij
hij z maanden in F'rtmkrij
All~
J(lo
A a-~
JI....
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.Talit
JeJJ(J hem
bem van z\jn
z~jn vaderland ièheidde,
lcheidde) en eerst, tot dat de familie
tO~tm(1
(oet!"all , van alle onderiteuning
onder!kuning uit hetzelve beroofde. In deze ver.
gefloten aankoopen
aankoopell Ilog vermeerderd, ben
belloot
oot hij
legenheid,
kgeoheid, door de gelloten
belll:ndig te P'1rijs
bell~ndig
Parijs te blijven, en naar eigen vermogen verder voor
de Natuurkunde te leven. IIij
Bij trad openlij
openlijkk als geneesheer te voor.
fchijn,
wijdde
fc
hij tl, vond eerlang meer dan het noodig onderhoud, en wijdDe
den hem overCchietenden
ovel'fchietenden tijd aan de Natuurkennis. Reeds vroeg in
I1809
tl09 werd hij tot gewoon Hoogleeraar in de Kruidkunde aan de
Hooge i"chool
IJoogc
lehool te KOlJingsbergell
KOllillgsbergol beroepen, trok in den Herfst van
dat
d~t jaar derwaarts,
derIVaartS , en verordende verfcheidene
verCcheidene inrigtingell.
inrigtingen. ln
In
B1oeill1. 1810 werd den eerflen
eerf1:en fieen
aeen rot de voortreffelijke Oranjerie
Bloeim.
vau
gelegd, welk groot gebouw door de onvermoeide werkzaamheid vall
den bouwmeester en raadsman bij het collegie van Curatoren.
Curatoren, dell
den
SCHULZ, fpoedig naar
llanf boven rees, en door de vereenigde po.
~
heer SCIlVLZ,
gingen van twee, in de weteni"chappen
wetenCehappen ingewijde IJ mannen de doelllJatigfte inrigting
jnrigting ontving.
1l13tigHe
Intusi"chen
Imusfchen had de onvermoeid werkzame SCHWEIGGER gezorgd, dat
gewas[en in de uitgeO:rekte
reeds in Herfstm. 1500 [uorren
fnorten van gewasfell
uitgef1:rekte zalen
voor eene
ecne ver[chillcnde
verii:hil!ende temperatuur
tcmperatuur ingerigt, geplaatst werden. Zijne
monographiae [heloniollum
fhell)fliollum
inwijdings-verhandeling was een prodromus 1l2onographiae
(ook in het [{oningsbergel"
[{oningsberge1' Archif geplaatst), waarna hij in 1812
zijne El1umeratio
E1Jl1meratio pJantarum
plantart/nt hortis botanici Regiomontaui
Regiomontani in het Jicht
licht
gaf. Zijne zorg voor de gedurige uitbreiding
uitbreidinó van den Botani[chen
Botanifchen tuin
tUin
hleef aanhonden
aanhouden;; doch zoodra was dezelve niet geheel tot franc!
tland
gcbr~gt. en hij van den
gebr~gt,
dcn geregelden voortgang van alle inrigtingen verzede lust, om door waarnemingen buiten 's lands
kkerd,
erd, of hem bekroop dc
he
net gebied der Natuurkullde
Natuurkunde uittebreiden. Hij reisde eerst naar Zwe.
dm,
den, waar hij bij de aldaar plaats hebbende geleerde inrigtingen eell
een
;:;ot!d
~o~d omhaal
onthaal en vele hoogachting"
hoogachting genoot,
genoot. en werd later door zijne
vrienden,.
vrienden, die vreesden, dat hij het flagtoffer
ilagtoffer van zijnen
z~jncn ijver zoude
worden, met moeite van eenen
('enen tagt
ragt teruggehouden naar de Noordelijke kusten van Zuid-/lmerika
Zuid·Amerika om de aldaar nog weinig bekende Natuur waar te nemen. Hij zag dan van dit plan af, en deed in
18; 5 eene
den Zomer van 1815
cene reis naar Engeland, van wa ar hij zaden
en planten naar Koningsbergen
Konillgsbergen,• en vele hem opgedragene, aange!langeJwchte
lwchte voorwerpen voor de rijke Berlijnfche
BerlijnCche verzamelingen overover·
zond. Van daar vertrok hij door Ftankl"ijk
FrankriJk naaf
naar deszelfs Zuidelijke
IaU;\S welke hij, tot Nhza toe.
toe, inzonderheid de fchaaldiekllStell,
kusten, lan~s
ren waarnam.
waarnam, De
He vruchten dezer reis waren: Beobachtungen auf
nuf

Naturhistorifc/Jen Reifen
Naturhistorifc/len
Reilen;; Anatomisch-Phyfiologi[che
Anatomisch-Phyfiologifche Beobachtungen
iiber
über Cora!/en,
Coral/en, en Bemerkttngen
BemerkIIngen iiber
fiber den Bernjlein,
Bernftein, benevens zijn
HtltldbuclJ
Htlfldbl!c~ der Naturgefchichte
Naturge[chichte der Sleelettlofen
Skelettlofen ungeglietlerten
ungegliederten Thiere,
met eene Ein/eitlltlg
E in!eitttfJg in
Ïll die Zoölogie überhaupt;
terwijl Nachrichlen
tenvijl
Nachri,hten
riber den Botûnifc:hm
BotrJl1ifchm Garten
GfJrtm Zit
Z'1 Königsberg, gelijktijdig, in de Ha.
iiber
gw)èhen
gel!/èhm Beyträgm
Beyträgen zltr KUllilde
Kumde Preusfens, in het licht
liche ver[chenen.
Na zulke kos,b::rc
kosd,~rc reizen,
reizcll, waarop zijne na[poringen
nafporingen koninklijke on.
on·
delder·
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clerU€llning ontvinge n, wist hij, met eelle zeldznme zucht tot orde,
cler(l€lln
voet te brengen ;
eenen effenen VOet
zijne huishou delijke belangen weder op cenen
aan.
k
huisfelij
doch fcheen in twijfel te Haan, of hij een huisfeIij leven zou
niellWe
nieuwe
of
,
boeken
ke
happelij
weten[c
wetenfc
van
vangen, ter voltooijing
land in
Griekel21and
Zuidelijkk Italië en Grieken
natuurkundige waarnemingen in het ~uidelij
d,l,
overhm]{
overhan
de
kreeg
laatf!:e
l1:ellen. Zijne geestdrift voor de laati1:e
zoU l1elIen.
het werk zou
een
afscheid
Wt
tot
liet
en
U!il,
uuw,
IFarfc.1;1
{I'arfc.'
laatf1:e reis over
en hij nam zijne Jamf1:e
c!osfilicatione natur.'1 li,
lJI c!asftfic
Pltmtarll1!t
ftukje· na, onder den titel van: de Plantaru
jlabilienda. Hij werd door
icis flabilien
ph/fi'%gieis
ionibm anatomicis et phifiolog
disquifitionibus
disqutfit
onderi1:eund, en alle op de reis bij eengebragte verzamelin_
i1:aat onderf1:
den ftaat
SCllWElG GERS vrolijkheid her.
gen zouden deszelfs eigendom zijn. SCllWEJG
te Florenc e, Rome en
hemel:
kcn
Zllidelij
Zl1id2lij
den
onder
leefde geheel
P"lemiV, een voor zijne onèerzoekin_
Napels vond hij, even als in Pû!emro
was het juist in eenen tijd,
srchen .vus
Ondertulsfchen
omhaal. Ondertl
gen bevorde rlijk omhrral.
overvallen werden;
rooV'ers
roovers
door
velen
Napels
en
tllsCchel1 Rome
<lat
dat tusCchen
plaats te bereike n,
Jaatfl:e
laatf1:e
de
om
g,
gelukki
zoo
altoos
was·
washij
<loch
doch
Dh eiSicilië. Dit
naar
naarijkers,
vertrok, na den inmarsch der Oostenr
en vemok,
gewozijne
met
~t,
ist,
doorkrui.
doorkru
reeds
hij
11<rd
had
werd,
land, dat zijn graf
land.
ver,
voor
overheid
de
dien
e,
kiezend
voerman
den
igheid
voorzigt
ne
11e
terug
d
hoofdfta
hoofdfia
de
n~ar
r~gtltreeks naar
tromvd verklaarde. In plaats van r.:grf1:rec
te
te reizen, wilde hij nog eens Camara ta bezoeke n, om planten
zich
maar
had,
n
gevonde
bloei
in
niet
vroeger
hij
wen, die
befchol1
be[challwen,
ptanten te bezigverwond en. Toen hij bukte, het zij om pianten
nu daarin vertOond
{lr.gen
Dr.gen van ee..
de
hem
trofF~n
drlnken, troffen
tigen, of om uit eene bron te drinken,
aanbevooogmerk
beste
het
met
hem
vriend,
eenen
nen nieuwen, door cenen
toege.
toegehappen
wetenfc
weten[c
de
aan
,
geheele
zijn
r
waardoo
n,
len voerma
plotfeling een einde nam.
wijd, leven plot[elin
i1:e
voornaamfte
Een der voornaam
Chios) • .Een
(bij de Onden Chios).
CHIU. (b\j
SCIO. of CHfO.
SCIO,
een
door
Oosten
ten
hetgeen
t,
l,
Arc!lipe
Archipe
en
Griekfch
den
vau
eilanden van
po bianco genoemd, van Natolië ge.
Cap!)
Stl'ettto di Ca
fmal kanaal, Strettto
ltalia~nfche mijlen,
1'28 Ira]ja~n[
zUnen omtrek 128
fcheiden wordt. Het bevat in zijnen
meestal Christenen.
zielen,
160,000
omtrent
v. m.
'24 V.
en telt op 24
uitmun·
in zijde, uitmun.
beftaat
befl:aat
eil:1I1ds
eil:mds
des
rijkdom
fl:e
ni1:e
voornaum
- De voornam
oranje. appelen ,
kato211,, terpenti jn, marme r, oranjerende mastik, kato211
!l:eden van
was, olie en ingemllakte vijgen, die naar de groote fteden
m
voornaam
een
er
is·
iswijn!l:ok
wijn1tok
de
Ook
worden.
d
Turkije vervoer
anvoorwerp van aankweeking en oplettendheid, en levert. onder
op,
deren, den bij de ouden zoo zeer beroemden Malvazij-wijn op.
naam.
gelijken
van
d
hoofèl!l:a
hoofdfta
De
jn
bekend,
n
Chierwi
onder den naam Chierwif
fierlijk gebouw d, en had eene aangena.
30,000 inwoners, was fierlUk
met 3°,000
!l:rijd der Grieken voor
182'2, in den fl:rijd
ligging; doch werd in 1822,
me ligs-ing;
verche Turken gehee~ ver·
che
Barbaarf
de
hunne onafhankelijkheid, door
Zij
.
bragten
bragten.
leven
het
om
daarbij
en
en
Christen
van
n
n
duizende
woest, die dnizende
inhaven, welker in·
heefe
heeft eene fl:erke citadel; eene niet ruime noch diepe haven.
vaartui.
kleine
voor
alleen
en
gang door rotfen belemmerd wordt,
Aam- en
en Aam'
hen
Griekfch
gen gefchikt is; was de zetel van eenen GriekCc
Room.
A a 4-4

S e
C lI P
P lIOO.
.
392,
39 Z
Roomfchen bisfchop,
bi.fehop, en had belangrijke fabrijkell
fabrijkcll in zijdcn
zijden fluwe.
len, damasten en ll:offen
l1:offen van onderfcheidene
onder{cheidene fa
foort,
ort , die echter ouder
onder
het Turksch befiuur
beltuur weinige aanmoediging vonden.
[tad Scio, op het vaste land, ligt de golf en
Tegen over de Had
kleine flad
fl:ad Sfchesme, die ten eeuwigen gedcllkteeken
gedellkteeken verfirek.
verltrekken van de vernieling en fchande der Ortomannifche
Ottomannifcbe zeemagt.
lIet
Hee was in de haven van laatstgemelde fiad
ll:ad zelve,
zelve. dat in Hooim.
Turken, 25 zeilen Herk,
llcrk, waaronder 12 grootte
1770 de vloot der Turkm,
CaraYellen
Cara vellen , door een Rusfisch fmaldeel
finaldcel van 9 linicfchepen
Iinicfchepen en 6 frefre.
gatten, onder bevel vall den graaf ALEXIS ORLOH,
ORLon, geheel vernield
werd. Alle Turkfche
TurkCche fchepen
fc!Jepen werden aan de vlam opgeofferd, en
fprongen m~t een vreesfelijk geweld in de lucht; van de man[chap
manfchap
werd bijna niemand behouden, en de Turken hielden, na dezen
flag,
llag, van hunne geheele zeemagt ilechts
fJechrs !2
.2 fchepen. die zich niet
bij de vloot hadden kunnen
knnnen voegen, en nog een oud fchip, dat
haveu van /(of.jféJntinopei
/(of,jlontinopel lag, over.
buiten dienst gelteld
gefield was, en in de haven
SCIPIO. Het Patricifche geflacht
geilacht der SClPlo's
SClPlO'S was van de vroeg.
vroegRomcin[che gefchiedenis.
gefchiedenis, en werd ge.
fie tijden af beroemd in de Romein[che
rekend
rekcnd als fiamvader
f'Eamvader te hebben CORN. SCIPlO, die zijnen blinden
vader tot fiaf
fl:af (in het Lat. fcipio)
feiplo) zou gediend hebben. Om nu van
vroegere namen, die den luister
luiiter van dit
die geil
geflacht
acht handhaafden, niet
te gewagen, zoo verdienen vooral, buiten die twee beroemde mannen, aan welken de volg. art. bijzonder gewijd zijn, hier eene korte
vermelding, de gebroeders PUBLlVS
PUBLlUS en CNEUS SCIPlO,
SCTPlO, die in den
deR
tweeden Punifc!Jen
Pnnifchen oorlog, hebben uitgeblonken. De eerfie was conful met TITUS SEMPRONIUS LONGus, toen deze oorlog uitbarstte.
Met een leger naar Spanje vertrokken, om HANNIBAL tegen te hou.
hou_
l\'[et
den, vernam hij fpoedig, dat de Cartaagfche veldheer in Gallië,
de R1Jone
Rltone was overgetrokken, en beiloot
befloot hem zijnen verderen togc
togt
te beletten. Derhalve een gedeelte zijner troepen aan zijnen broeder gegeven hebbendé, om tegen HASDRUBAL in Spanje
Spa1Jje op te trekken, begaf hij zich zelf naar het leger, dat aan de Po fiond. Hier
leverde hij HANNIBAL Dag bij de rivier Ticinus, doch hij werd over.
overwonnen, en zoude, gewond zijnde, in handen zijner vijanden geraakt
zijn, had zUn
zijn zoon PUBLIUS hem niet gered. Nadat hij vervolgens
met zijnen broeder vele voortreffelijke daden in Spanje had uitgevoerd, werd hij, die veel minder in m~gt
magt was, door list des v~i
v~i·
ands en verraad der zijnen overwolJnen
overwonncn en
cn gedood. CNEUS, den
broedcrs vernomen hebbende. begaf zich in eel!e
celle verdood zijns broeders
fch:mfing, die echter eerlang door de Carthagers in brand gefioken
fch:mfillg.
werd, waardoor ook hij omkwam. Intusfchen
werd.
Intus[chen hebben de heldhafti.
heldhaftièezcr twee dapperen, door ENNIUS de twee oor·
oorge krijgsbedrijven èezer
logs-blikfcms
/ogs-hlikfcms geheetell,
geheeren, den RomeinCIJ
Romeinm on[chatbare
onfcharbare voordeelen aange.
aangebragt,
beletten, dat HASDRUBAL zijne magt met die van
bragt , door te belenen,
HANNlBAL,
HANNIBAL, die Italië bezette, kon vereenigell,
vereclligen, cn
en dus ce
te bewerken,
~at
flat de lantfte
laat11:e eindelijk met zijn leger mocst
moest aftrekken.
afrrekken.
SCI.

SCIPIO.
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(PUBLlUS CORNELIUS) de ouden,
oudere, met den bijnaam
bijll~m van

de overwinnaar van lIANNIBAL
fIANNIBAL in den tweeden puni.
fchen oorlog.
oorlog) verbond met de llitilekendl1e
tlitllekendlle talenten eens veldheers
cenen
eenen door de wetenl'chappen
weten[chnppen befchaafden geest. Reeds met zjjn
zijn
:;zofre
:.!ofre j2ar
jaar hl!d
hlld hij zoo vele blijken van moed en dapperheid, in de
bloedige veldl1agen,
Ticinus in Opper-Italië
Opper-Italië en bij Cnn.
Clln.
veJdnagen, aan de rivier Ticimls
'}(Je
Romeinen hem, tm
1Jae, aan den dag gelegd, dat de Romeine/l
tJl~ erkelltenis.
erkentenis.
J
"
•
jaren
Curi/us
tot de waardigheid van Aedi!es
Aed/les Cu
ri/us verkozen, en weinige
weInIge Jaren
daarna tot Pro-conful
Pro-con[ul in SpaNje
aanllelden , om aan de zaken van
Spanje aanfielden
dezen fraat
fraac eene gunfiiger
gunfriger wending te geven. Hij toonde zich eerlang dezen gewigtigen
niee alleen door
gewigcigen last ten volle waardig, en wist niet
zijnen heldenmoed en fchrander beleid, maar ook door zijne regt.
vaardigheid en zijn edel, menschlievend gedrag, de vijanden te overwinnen. Zijne eerfie
eerlte belangrijke onderneming was de verovering
van Carthago 110va,
1/0Ya, de voornaam1te
voornaamlle wapenplaats der Carthagers,
welke fiad
flad hij aan de zorg van zijnen dapperen vriend LAELIUS over.
liee.
liet. De gevangene Afrikanen werden als !laven
naven verkocht, doch de
Spanjaards daarentegen in vrijheid ge1l:eld,
gefield, hetgeen op de laatfiell
laat!ten
eenell
eenen zoo guniligen
gunlligen invloed had, dat zij de zijde der
dcr Cflrthager.
("(Irthagers
verlieten. Nog meer won hij de achting en liefde der oorlogszuch.
tige Celtiberiers, toen hij de fchoone bruid van den jongen vorst
ALLUCIUS, welke hem als gevangene gezonden was, en op zijn
niee alleen aan hare ouders
hart eenen diepen indruk gemaakt had, niet
terug zond, zoodra hij hoorde, dat zij reeds verloofd was; maar
ook nog bovendien het aanzienlijk losgeld, door dezen hem opge_
drongen, aan het jonge paar, ter vermeerdering van deszelfs bruidbruid.
ALLUCIUS, dankbaar voor deze edelmoedredelulOedifchat ten gefchenke gaf. ALLUClUS,
ge daad, diende feden met eene uitgelezene ruiterij onder SCIPlO
SCIPIO,•
en bewees hem gewigtige diensten. In het volgende jaar bragt hij
HASDRUBAL, den broed",r
broeder van HANNInilL,
HANNIBIIL, eene volkomelle
volkomene nederlaag
toe, en noodzaakte hem, om naar de bergachtige fireken
flreken der Pyre.
neën te vlllgten,
vlugten , waardoor de Carthagers !Jog
nog meer aanhangers in
Spauje
Spanje verloren. Na dezen beflisfenden
bdlisfenden flag
nag gaf SCIPIO
SClPIO weder eell
€en
nieuw blijk van edelmoedigheid, door eenen bloedverwant van den
magtigen lVLISJNJSSA,
lVL\SlN1SSA, koning van NU1l1idië,
Numidië, in vrijheid te fiellen, en
overladen, waarvan het gevolg was,
hem zelfs met gefchenken te overladen.
dae hij zoo geheel de aclJting
dat
achting der Numidiërs won, dat dit zijn gedrag aanleidÎ11g
aanleidillg gaf tot de voordeelig1te
voordeeligfle verdragen, welke kon
ko.t daar_
daaf.
na door Rome met dezen vorst gefloten -.verden.
"Nerden.
SCIPlO,
SC1PlO, Spanje aan de Romeinen onderworpen hebbende,
bebbende, trok met
een genoegzaam aantal
aalltal troepen en eene vloot naar Sicilië, en van daar
Afdka, om den v~jand
vUand in zjjn
zijn eigen land aan te tasten, waar
naar Aji-ika,
afwisfelend geluk gefireden
gellreden werd; doch de
van beide kanten met afwisfeIend
Romeinen ten
Romeil/en
tell laat1te
lnatfre overwinnaars bleven. Ondemls{chen
Ondcnuslchen werd H,\NNIBAL door de Carthagers
Carth(/gers uit Italië terug geroepen, 0111 zijt]
zijn bevaderl:md, zoo mogelijk, te redden; maar
mnnr zijn voorheelJ
voorh~elJ zoo
dreigd vaderland,
A a5
!;eI;~AFRIKANUS
A.'RIKANUS,,
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geducht leger aanmerkelijk gefmolten zijnde, lloeg
l10eg hij den weg van
onderhandeling in, en verlangde een mondgefprek met de Romeinen.
hetgeen dan ook tusfchen de beide grootlle veldheeren hunner eeuw.
omllreeks de ftad
i1:ad Zama.
in het gezigt der wederzijdfche legers, Oluf1:reeks
plaats had. HANNlBAL
plaa.s
HANNIBAL zocht den vrede, en fprak van de veranderl
lijkheid der fortuin; doch SCIPIO, eene onbepaalde onderwerping
der Carthagers vorderende, en HANNIBAL ilechts
l1echts den afftar.d
afi1:ar.d van
alle buitenlandfche bezittingen belovende, fcheidden de beide legerhoofden, onverrigter zake van elkander, en kwam het lwrt
kort daarna
eerren beilisfendell
bellisfenden veldilag, wanneer HANNIBAT.
H.-I.NNIBM. eene zoo volkotot eerrell
mene nederlaag ontving,
meoe
ontving. dat hij zich naauwelijks door de vlugt lwn.
kon.
de redden, en om den vrede moest fmeken, die nu alleen onder
harde voorwaarden door de Romeinen werd toegeilaan.
roegef1:aan. SCIPIO keer.
de hierop llaar
naar Italië terug; deed den luisterrijkllen
lufstcrrij kllen imogt binnen
birulen Ro.
me, dien men
men immer gezien had, en verwierf den roemrijkeo bijnaam
van AFRIKANUS. Hierop bekleedde hij, op eene alleszins loffelijke wijze, de waardigheid van Cenfor, en ging eenigen'
eenigen - tijd later, bij het
uitbarsten van den oorlog tegen den Syrifchen koning ANTIOCHUS,
naar Griekenland, en van daar naar Ázië, om hier nieuwe lauweren
in te oog!l:en,
oogfren, Hij noodzaakte ook dien vorst, in het jaar 189
I89 voor
onze tijdrekening, tot den "rede.
"rede, en kwam, zegepralend, binnen
Rome terug; doch moest hier de fchandelijk!l:e
fchandeIijkfre ondankbaarheid zijner
medeburgers ondervinden. Door CATO, bijgenaamd Cenforinus, bij
herhaling aangeklaagd, werd hij voor het openbaar geregt geroepen.
om van het be1l:uur
belluur van het ontvangen geld rekenfchap te geven.
SCIPIO
verfcbeen ; vertoonde aan het
bet volk zijne deswege gehoudene
SClPIO verfcheen
fcheurde dezelve daarna voor het oog der mer:igte
aanteekeningen; fchenrde
i1:ukken, en fprak op eenen bedaarden toon en met een rtTstig
rnstig
in ftukken,
geO:rgen en Ct/I'.
Ct/1'.
gelaat: " heden is het de dag, waarop HANNIBAL gefla-gen
" thago is bedwongen geworden: waarom verfpillen wij den tijd
" met lluttelooze
nuttelooze gefpr::!kken,
gefpr~kken, daar de Goden ons op het kapitooI
kapitool
" verbeiden? Volgt mij
mij,, gij Romeinen!
Romeimn! en laten wij de Goden dan"ken:' Het volk,
volk. door deze taal des grooten mans getrolfen
getroffen en
te gelijk befchaamd, volgde hem aanllonds,
aanftonds, en liet zijne nijdige
aanklagers alleen op het FOI'um
Fo/'um achter. SCIPIO
SCIPIO- werd echter, in
weerwil dezer openlijke vrijfpraak, andermaal door zijne vijanden
aangeklaagd.
bank geroepen; doch ver.
regtbaIlk
aangeklaagd, en voor de openbare regt
fcheel1 thans niet, maar verliet de ondankbare fiad,
llad, en begaf zich
Linternum. Dan, daar men hem ook hIer nog
naar zijn landgoed Linternul1Z.
vervolgde, zoo nam de welf
welfprekende
volkscribun ,TIBERIUS
,TlB~RIUS GRACprekende volkstribun
CHVS. ten laatfie
CHUS,
laat1l:e zijne verdediging op zich, en toonde aan het
bet Roboe laaghartig en onregtvaardig het ware, eenen
meinfche volk, hoe
hoogst verdienstelijken burger zoo fchandelijk te behandelen. Sedert
11ieIden wel de vervolgingen op; doch de diep gegriefde SCIPIO
11ielden
SClPro
fderf kort daarna in zijne ftille
fdUe afzondering, 3 jaar na zijn vertrek
uit Rome, en in het 182 voor onze tijdfekening, in hetwelk ook de

ge.
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gevaarlijke vijand der Romeinen, BANNIBAL.
liANNIBAL. zjjn
zijn leven in BillzY1Jie
Billzynie
eindigde. Zijn frofrdijk
ftoifelijk deel werd op zijn lalldgoed begraven, waar
volgells zijn uitdrukkelijk bevel, op zijne grafzerk dezijne gemalin, volgelJs
ze woorden liet plaatfen : " ondankbaar Vaderland! zelfs mijn ge.
" beente zal bij u niet rusten:'
SCIPIO. (PUBLIUS
(PUBLlUS CORNELIUS)
CORNELIlJS) de jongere, mede bijgenaamd
AFRIKANUS. Deze, zijner voorvaderen zoo waardige, Romein was de
zoon van AEMILlUS PAULUS, en een aangen{)men zoon van SCIPIO
AFRIKANUS den ouderen, waarvan in het vorig artikel gefproken is.
Hij was een man van een llÎtmuntend
lJÏtmuntend verftand en
eu edel hart,
hart. als
veldheer niet minder groot, dan als mensch, die door zijn beminnelijk karakter en zijne zachte zeden zich de algemeene liefde ea
achting zijner medeburgeren verwierf. Zijne [taatkundige loopbaan
aanvang. toen de Romeinfche fenaat
llam met zijn 30fte jaar eenen aanvang,
befloot,
betloot, om een nieuw leger naar het onrustig Spanje &e zenden,
zeIlden,
waartegen zich het volk echter hardnekkig verzette, vermits zoo vele pogingen, om deze volken te onder te brengen, tot hiertoe mis.
lukt waren. SCIPIO, echter, wist het volk, door eene krachtige redevoering, voor het oogmerk van den Senaat zoo geheel te winnen,.
dat eene menigte Romeillell, uit allerlei klasfen , zich vrij willig tot
den krijgsdienst aanboden.
a3nboden. SCIPlO
SClPlO zelf ging als legioens.triblln
legioens.tribun}J met
den Conflll
Conful Luc. LUCINIUS LUCULLUS l1aar Spanje, waar hij zoowel
ali
door zijta onbaatzuchtig, edelmoedig en toegeeflijk gedrag, ah
door zijnen heldenmoed en tegenwoordigheid van geest, de hoogfie achting en liefde van het leger verwierf. Nog roemrijker
voor hem zelven , en voordeeliger voor Rome, waren de overwinningen, welke hij door zijn grootmoedig en menschlievend gedrag
op de harten der Spanjaarden behaalde. LUCULLUS echter. j:;tloersch
op den jongen held, zond hem naar den koning MASSINISSA, om Ubt
tüt
Afrika olifanten te halen. Hij werd door dien vorst met de meeste
onderfcheidiug ontvangen; bereikte teil volle het oogmerk zijner
zending, en keerde hierop naar Spanje temg.
terug. Weinige jaren daarna
(149 voor CHRISTUS ,) toen de 3de Punifche oorlog begon, trok hij
andermaal naar dfrika, diende onder den Conful lVI.
M. lVIANLIUS
MANLIUS NEPOS.
en bewees ook hier den Romeinen
Romeillen de gewigtigUe
gewigtigae diensten, wouat
zoodat
niet alleen het leger zijnen moed en fchrander bcleid
bcileid bewonderde,.
en hem de boogfie
boogae achting toedroeg; maar zelfs de II1enfchenbatel1II1enfchenbatellde CATO bem
hem zijne goedkeuring niet konde weigeren, en, fiervende
aervende
nog voorfpelde , dat alleen door dezen man Carthago, deze gevaarmededing1l:er van Rome, koude
konde te onder gcbragc
geb rage worden. Ook
lijke mededingfier
zijn opperbevelhebber lVTÀNLlUs konde niet nalaten, om den jongen
held op het nadrukkelijkst bij den [ennac
fennat aan te bevelen, die hem
dan ook reeds in het volgende jaar, tegen het gewoon gebruik, met
1l:emmen, tot Conful
Confu! en aanvoerder van het leger tegen
algemeene fiemmell,
de Coythogen
Carthogen benoemde. Vergezeld van LAELIUS, den waardigen
zoon van denzeJfden
denzeJfdcn LhELIVS, die zich in den tweeden Punifc11cn
PUlliichen
O{)!00.-
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oorlog zoo roemrijk maakte, als med~ van den grooten Griekrchen
GriekCchen
geCchiedfchrijver POLYllJUS,
POLYllJUS, trok hij andermaal naar het vijandelijk
gefchiedCchrijver
emland, en maakte, daar de vijand ver terug gedrongen was, de ernfiigf1:e
fiigfl:e toebereidfels , om de frad
ftad Carthago re
te vermeesteren; doch dit
plan werd, door den wanhopigen tegenfl:and der belegerden, dit maal vergelukte niet voor in het volgende jaar (6°7
(607 van Rome), wanwan_
ijdeld, eu gelukre
neer SCIPIO op het vi.iandelijk leger, met ovennagt
Ovenllagt,, eenen woedendell
aanval deed, hetzei
hetzelve
ve geheel verfrrooide, en, na twintig dagen te.
genCtands,
genftunds, eindelijk Carthago flormcnderhand
ilormenderhand verove:'dc,
veroverde, bij welke
gelegenheid LAELIUS
LAELJUS het eerst, met zijne foldaten , de muren der ftad
beklom, die vervolgens, op llirclnJkkelijk
uitdmkkelijk bevel van den fenattt, verbrand en geOecht werd. (lYlm zie verder Artikel CARTHAGO). Die
verfchrikkelijk rooneel trof den gevoel vollen overwinnaar, die den,
vijand gaarne meer verCclJOond
verfclJOond had, zoo zeer, dat hij zijne tranen
daarbij niet konde weerhouden. Na het eindigen van dezen oorlog
il1togt te Rome.
Rome, ea
ell
deed SCJPIO eenen zegevierenden en luisterrijken imogt
verwierf den eervollen bijnaam van dm jongeren AfrikclI1Z1s.
Na dat SCIPIO
SCIPlO eenigen tijd, in fl:ilIe
fiille afzondering, te Rome had
eenige gezanten, naar Egypte tot den
doorgebragt , werd hij, met ecnige
kouing
koning PTOLOMEUS
PTOLOMEVS EVERGETES gezonden, bij wien hij door zijne echt
edel gednlg de hoogf1:e
hoogfl:e bewondering verRomeinfche matigheid en edt:l
wekte. Van daar te Rome terug gekeerd, verkoos men hem, in het
jaar 611,
611 ,en
en andermaal in 629 tot CenCor,
Cenfor, om den oorlog met de
fl:ad NltlJzal1tia
NltlJzantia ten einde te brengen, hetgeen
dappere Spaanfche Had
Had,
hem echter eerst in het volgende jaar gelukte, wanneer zich die flad,
na den hardnekkigf1:en tegen!tand,
tegenHand , eindelijk door hongersnood moest
overgeven, en de RomeinCche
RO!11einCche fenaat aan haren overwinnaar niet
niee al.
trimnf toe!tond,
toeilond, maar hem tevens met den bijnaam van
leen den triUlnf
NU:IIANTINUS
NU~IANTINUS vereerde. Zoo had dan SCIPlO Rome van zijne ge.
vaarlijk!te
vaarlijkfl:e vijanden bevrijd; en echter moest ook hij, even als zijn
voorganger, in de laatfle
laatfl:e dagen zijns ledappere en verdienstelijke vOGrganger,
vecl leeds van zijne ondankbare
vens, veel
ondank bare medeburgers ondervinden. Inzonderheid haalde hij zich, door zijne
zjjne afkeuring van de wet op eeu
een'i1i
gelijke verdeeling der landerijen, bij het volk vele vijanden op den
hals, hetgeen hem deed beOuiten, om zich met zijnen getrouwen
vriend L.1ELlUS llaar
n:m een landgoed bij Napels te begeven, waar hij
eenigen tijd afgezonderd leefde. Toen hij echter naar Rome weder was
terug gekeerd, en verdacht werd gehouden, dat hij naar het dictarorfchap flond,
ilond, vond men
mcn hem 's
'5 morgens dood in zijn bed. Waar
Waar-..
fchijnlijk werd hij door eenen
eellen zijner vijanden omgebragt; zelfs was
men algemeen van gevoelen, dat zijne eigene gemalin SE:\IPRONIA,
SEIIIPRONIA,
eene zuster der GRACCIIUSSEN,
GR.~CCHUSSEN, die de gemelde wet met alle kracht
wilden doordrijven, aan deze gruweldaad zoude deel gehad hebben.
ilierf in her
het jaar
jnar 624 van Rome, het 56f1:e
56fl:e zijns ouderdoms. Zijne
SCIPIO flierf
overonbaatzuchtigheid en matigheid waren zoo groot, dat men na zijn óverlijden nict meer dan ;.2l
;2l pond goud, en nog geen :;2 pond zilver.
bij
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bij hem vond. Alle Romeil1l!t2,
Romeimm, die zijne verhevene deugden kenden,
betreurden in hem den dood cens mans, die dapperheid met grootmoedigheid,~ fchranderheid met toegeeflijkheid, vaderlandsliefde met
moedigheid
matigheid cn een helder verfl:and, en belangeloosheid mèt onwrikbare
braafheid vereenigde.
SCRIVERIUS. (PETRUS) Deze ijverige beminnaar der Neder_
duitfche Taal zag te Haarlem het eerfre daglicht, en ftierf in
iiJ het jaar
1660. Hij leefde in geletterde rust,
Lefjden, in omgang
rust. meest te Lei/den,
met HEINSIUS, RUTGESIUS , ]VfEURSIUS,
MEURSlUS , en vroeger met den ouden
VAN DER DOES en SCALIGER. Groot is het getal zijner uitgegevene
VAN
werken; doch zijne Nederdnitfche
Nederduit[che gedichten zijn weinig, maar doorgaans fierlijk ,J bevallig, of gloeijende van liefde voor het vaderland,
de vaderlandfche
geboortefl:ad. Vooral handhaafde hij
bij
vaderlanàfche taal en zijne geboortellad.
de eer van Haarlem ten aanzien van de uitvinding der Drukkunst;
fchreef aan de eene zijde hevige verzen tegen die van Mentz en aan
den anderen kant eenen Lauwerkrans voor Lil
LA URENS KOSTER, ter viering van het !lde eeuwfeest zijner uitvinding. Een man, zoo gehecht
aan den letterroem zijns vaderlands, lwnde deszelfs grootfl:e
grootCl:e fieraad, DE
GROOT, niet anders dan hoogachten. Hij bedacht een' aardigen vond,
om denzelven , toen gevangen maar nog niet
niee gevonnisd, door middel
van proefbladen eeller
eener nieuwe uitgave van JANUS SECUNDUS, de hebe.
rigten te zenden, waardoor de gevangene in Latijnfche
Latijn[che verzen van
.den ftaat van 's lands zaken onderrigc
onderrigt werd. Ook maakte hij eell vers 011.
011_
<Ier de afbeelding van HOOGERBEETS, eindigende met de vraag: 'Waar
waar
het loon kleef
IJleef ,'oor Z90 vele verdiensten? welke uitboezeming hem
eene boete van .200 gulden kostte, die hij zich bij panding of executie liet afhalen. (*) Behalve de genoemde gedichten, befl:aan
dezelve uif
ui gelegenheids.verzen en vertalingen. Ook gaf hij nog ui.
VEGETIUS , FaoNTINuS
FRONTINUS en andere fchrijvers over het krijgswezen,
krijgswezen.
nanteekeningen op lV[ARTIAUS; de oude Romeinfche Treurbenevens aanteekeningen
[pel-dichters; het Leven van ERASMUS , en ecnige
[pel-dichten;
eenige werkjes omtrent
de oude gefl:eJdheid
gef1:eJdheid en lotgevallen des vaderlands.
SCRUPEL. Is het i gedeelte van een drachma, eu
en houdt 20
gr-ein.
SCUTARI,
SCUT ARI, vroeger Scrodra, is eene fl:ad van Albanië, uit de
hooge oudheid afkomstig, en van geene geringe vermaardheid ten tij ..
de der gefchillen
ge[chillen tusfchen
tus[chen den koning van lVlscedonië, PERSE US , en
het Romeinfche
Romein[che volk. De praetor AN!CIUS keerde haar om, en de
Baróaren
Barbaren vernielden alle hare gedenkllukken.
gedenkfl:nkken. waarna
wrtarna zij eene Romeinfche
meinCche volkplaming en eene oorlogsplaats werd.
werd, en in nieuwere
tijden overgiug
overging onder het beUuur van de koninklijke familie der
Balftchiërs,
Balfichiërs, waarvan een affl:ammeIing, GEORGE geheeten, het eigendom over dezelve aan Sultan AMURAT
AMuRAT I opdroeg; doch eerlang
weder in
in- haar
berfl:eld werd, onder voorwaarde, dat hij aau
ha~r bezit herfl:eld
aan
den Sultan eene jonge bloedverwante van hem zoude affl:aan. Dan·~
die
0)
(t)

W.\GENAAU
Wo\GENAAU

raàerlandsche lii/torl·e,
raderlandlehe
Iiitto"Oe, X deel blndz.
bladz.
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diezclfd(!
diczclfd(! onfbndvastige
onibndvastigc vorst droeg daarna dit zijl! eigendom 3110
Mil
den Venetiaanfchen Senaat op, die het weder in den oorlog tegen
de Turken verloor.
Scutari ligt 7 uur van zee en 5 van den DrilltJ.
DrillIj. Ten Westen
\-Vesten
Ilceft de ftad
fiad het meer Labeatis of lscoudar,
IscolJdar, waaruit de rivier Boi~
[anti voorkomt, waarop deze fuld Noordwaarts het uitzigt heeft. Zij ii
de fchoonfte
fcllOonfte en rijkf1:e der wereld, uit boofde harer vruchtbaarheid,
vruchtbaarheid.
eelle me.
inzonderheid in olijfboomen en wijngaarden. Men ziet er eene
nigte verfpreide gehuchten en huizen, en overal vertoont zich over.
vloed. De landlieden brengen in vrede, gezondheid en matigheid hunne dagen door. Groene heuvels, boschrijke bergen, boven welke
uitlleken ,terwijl zich het li1eeuwgebergte in het ver.
ruwe 'kruinen uitfi:eken
fchiet vertoont - zie daar de zoo zeer contrasterende partijen dezes
landfchaps. Het meer Labeatis
fchilderacbtigen landrchaps.
Laheatis of Iscoudt11·
lscoutiar is om.
treilt 3 uur lang en I!
110trent
r! breed, en is zijnen oorfprong aan de Eo{alla verfchuldigd, die, midden in de bergen ingel1oten, door de
{rma
onderl1:e gedeelte der, bij
werking van verfcheidene eeuwen, het onderf1:e
overSClitari liggende, bergruggen heeft doorgewoeld. Dit meer heeft ollervisch, welke door de ingezetenen der
vloed aan allerlei fmakelijke viseh,
(rad
frad rijkelijk gebruikt wordt. Niet minder vi5chrijk is de BIJ!al1a,
Bo!ana, die 5
of 6 uur meer Noordwaarts
NoordwaartS ontfpringt, en haar water in deze kom
uitf1:ort.
uit11ort.
verdedi.
Te midden dezer ligging, op eene voordeelige plaats ter verdedi11ad Scutari,
SClJtari, door de Turken nog lscodaw of lscou[SCOl1ging, ligt nu de flad
dar genoemd. Half op eene opene vlakte, half op eelle
eene afhelling
zijnde I vertoont zij de verfcheidenheid en het boMe ge.
gebouwd zijnde,
laat der rijke Oosterfclle
Oosterfche ll:eden;
l1:eden; bevat 12,000 inwoners, deels Ma.
homedanell, deels GriekCche en Latijnfche Christenen,
Christenen. en wordt door
beflrekell, dat in eene rots gehouwen Is. De
een klein kasteel be1treken,
Roomrche
Griekfche Christenen hebben er eenen bisfchop, en de Roomfche
worden er door eenige zendelingen geleerd en gefticht, welke het
hof van Rome naar een land afvaardigt, waar zij meer van de Griehunne Latijnfche
Latijrrfche geloofsgenooten zeer gebeten zijn.
ken, die op hUl!ne
lIft/ze/mamzcn te vreezen hebben.
dan van de lIft/ze/mamlcn
SCYL
LA , tegenwoordig Siglio genoemd, is een rotsachtig VOorSCYLLA,
voorgebergte aan de zee-engte van Sicilië, en werd bij de ouden, die er ons
OI1S
vcel fabelacntigs
fabelachtigs van verhaald
verbaaid hebben.
hebben, voor de zeelieden voor niet
veel
minder geva~rli.ik gehouden. dan de zoo beruchte draaikolk Charybdis; doch is thans voor eenigzins in de fcheepvaart ervarenell
ervarenen op
verre na ni
nict
Ct zoo verfchrikkelijk meer.
SCYTE.N ,of SkyteJI,
Skyten, e~l1
e~1l oud, ruw, oorlogzl1chtig
oorlogzuchtig volk, het ..
welk het Europisch en i\ziatisch
Aziatisch ScytiE bewoonde; zich van den
DO/1au langs de
dc Z:,'arte
Z:varte zee,
ue , den f{auka!us
f(auka!us ,en de Kaspi!che
Kaspi!cfze zee tot
Do/uw
uittlrçkte, en in de lengte lm~el'
l11~er dan 1000 en in de
aan de Oostzee uittlrekte,
S'cy!1'It
breedte meer d,m 500 mijlen bevatte. Over de benaming van Scy!m
hebben onderfcbeidcne
onderfcheidcne gevoelens pbm.
pbat~. De
De Gridw:
Gl'ie1Wl gaven dien
aan
Mn

SEA. SEET7.E:.l".
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:tan
aan ane
al1e volken, die aan den Dot/au
Donau en over die rivier in dC! Noord.
fehe
fche landen woonden; doell
doCll dikwijls noemden zij ook zoodanig
zoodunig alle
volken, van welken zij niet wisten, waartoe zij behoorden. Zij
waren in ontelbare kleir.e naden verdeeld, en trokken in de vroeg.
fie tijden
'tijden van de eene plaats naar de andere, terwijl
tCrlvijl zij vrouwen
kinderen met zich voerden, en hun vee voor zich heen dreven;
doch leefden onder elkander zeer vreedzaam, en kenfchetl1en
kenfcherl1en zich
door getrouwheid en vriendfchap. Woest en wreedaardig omtrent
hunne vijanden, dronken zjj het bloed uit de herfenpan
herfellpan der verilage.
verflage.
menfchen zouden gegeten hebben is bezijden de
uen; doch dat zij men[chen
waarheid. Onder hunue
hunne Goden vereerden zij voornamelijk J
JUPITER.
UPIl'ER •
bij hen Papaeus genoemd, benevens MARS en DIANA. Zij hadden
hunne koningen, die zeer fl:reng regeerden, en wanneer er een van
merf,
fiierf, werden alle zijne hofbedienden bU zijn graf gewurgd, opdat
zij in de andere wereld aanflonds hun ambt hervatten konden. Zij
gaven den Romeinen veel te doen, onderwierpen onder hunnen.
hUlJnen.
koning:, ALDATHYRSO, een groot gedeelte van Azië aan bunne heer.
koning,
fchappij ,en floegen CYRUS met zijn leger op de vlugt; zelfs werd
ALEXANDER door hun gewond, en de Perzifche koning DAR lUS voleeuw onzer jaartclling
jaartelling ging een gedeel~
komen geflagen. In de sde eenw
te der Scyten tot
tOt het Christendom over.
Hebrecuwfche korenmaat, houdende 30 pond tarwe
SEA. Eene lIebreeuwfche
of l~ modius bij de Romeinen.
SECCI-UO,
SECCHIO, in het Latijn Hydria, is ecne
cenc Venctiaan[che
Venetiaan[che wijnmaat, houdende 4 pond.
,zekere krachtige, Spaanfche wijn, inzonderheid in
SECT. Eene .zekere
dcn
den omtrek van Sevi/la
Sevilla vallende, witte kostelijke Xeres-wiJn. Hij
maakt voor vele f1:eden, inzonderheid voor Cadix, Malaga, Hamhill'g
hurg enz. een aanzienlijk artikel van buitenlandCchen handel uit.
SEELAND, aan Denemarken behoorende , is het grootl1e
grootf1:e en ge.
wigtigf1:e eiland van dat rijk. Het ligt tusfchen
tusfchcn de Sont, groote Belt.
Gabbe en Ulfs-font; is 16 - 17 mijlen
mijlcn lang, en
eu 13 - 14 mUmijlen breed, en bevat 330.000 inwoners. Het is zeer vlak, en behal.
Ien
ve aan de kust, weinig boven de oppervlakte der zee verheven, en
levert veel koren op; doch heeft inzonderheid eene uitmuntende
!Underrunder- en paardenteelt. lIet heeft verfcheidene
verfcheidcne zeeboezems, waaronder
rivieren: de luchtsInchts.
vooral de Ifejiord, en vele meren en kleine rivicren:
gel1eldheid is er zeer onoet1:cndig maar zacht. Ook liggen op hetzelve,
behalve verfcheidenc middelmatige en groot ere f1:eden, de koninklijke
lustfloten
lustGoten , de bekcnde
bekende vesting He!sil1gór,
He!singór, en de hoofd- cn
en refiden_
tie l1ad
!lad KoppeJ2hagen.
KoppeJ2hagm.
SEETZEN CU. I.) Was een man, die, zich de aangenaaml1cdell
aangenaaml1edell
van het huisfelijk en maatfchappclijk
maatfchappelijk leven ontzeggende, en zich de
grootl1e
grootfl:e ongemakken getroostende, zijne gezondheid cn
en zijn leven
mcnfche:ijke kenllis,
kennis.
veil hand voor de uitbreiding van den kring van mcnfchc;ijke
en
cn dus de bewondering en crkelltenis
erkentenis zijner natuurgcnootcn ver.
dicn.
dien.
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diende. Hij werd in het vorflendom Oost-Friesland,
Oost-P'"ricsltmd, in TVestpl1t7!1'I1.
lYestpl1(lll'll.
geboren; oefende zich te GöttingcTl,
NGöttingefl, onder den beroemden BLU;\IE
BLum:NDACH,
DACfI, in de Natuurkundige wetenrchappen,
wetenCchappen, en maakte zich, !laat!naauweJijks
vel'Ccheidewelijks van de Hooge fchool teruggekomen, reeds door vel'fcheidene fchrifcen,
fchriften, over
oITer onderwerpen van Natuurlijke
Natuurli.ike historie, Statistiek en
Staatshuishoudkunde
Scaatshuishoudkunde,, voordeelig bekend. Zich tot z~itl toen reeds
gevormd plan, om het Oosten en de binnenlanden
binnenlnnclen van Afrika te bezoeken, voorbereidende, warei'i de hertogen ERNST en AUGUST van
Sakfe-Gotlta
cerlle door
Sakfe-Cot/uz hem in deszelfs
des zelfs uitvoering
nitvoerinf: behulpzaam, de eerne
hem eenige werktuigen tot her
het doen van fl:errenkundige
1l:errenkundige waarnemin.
gen te bezorgen, en de laatne
afwezen_
laatfl:e door hem, gedurende zijne afwezen.
heid, zoo tot het goedmaken van de kosten zijner onderneming, als
tOt
wetenCchap_
tot aankoop van belangrijke voorwerpen voor kunf1:en
kunll:en en wetenfchappen, een aanzienlijk jaargeld toetefl:aan.
toete1l:aan.
SEE'l'ZEN ging in Oogstmaand 1802, verzeld van een zijner lalldgelandgeSEETZEN
nooten,
noot
en , .rJ ACOBSEN, op reis, kwam in Win term. te KOlljlantil1opel,
RusflÎchen 1l:aatsraad
ftaatsraad FRODING. die langen tUd
en ontving van den RusÎlfchen
in de fiad
fl:ad j~locha,
Mocha. in Zuirl. Arabië, gewoond had, alsmede van den
geleerden Oosterling HAMNIER , eene menigte nuttige berigten omtrent
de landen, die hij meende te bezoeken. Na een verblijf van 6 maanhoofdftad; begaf zich over land !laar
den verliet hij de Turkfche hoofd!l:ad;
naar
Smirna; bezocht in het voorbijgaan den berg Olympus in ilfysië,
ll1ysië, en
Sm;rna;
bepaalde de aardrijkskundige ligging van verfchiIlende
verfchillellde pnnten.
punten. OffchoOll
kon verdragen,
door zijnen reisgenoot. die de Aziatifche lucht niet ].;:on
cn vertrok in Wijnm.
Wijllm.
verlaten, zette SEETZEN echter zijne reis voort, en
18o;1,
1803, met eene karavaan, over den bergketen van den Tm/rus,
Tm/rus. naar
Areppo. Ilier
I-lier vertoefde hij meer dan een jaar, gedurende welken tUd
tijd
A/eppo.
hij de ArabiCche
Arabifche taal beoefende, en
eu zich mct
met het opfporen van Ooster·
Oosterhii
fc"hc
fcilC handfchriften voor de boekerij van Gotha, en het op1l:eHen
opfl:elIen Vatl
van
verfchilIende
verfchillende verhandelingen bezig hield, die in onderfcheidene Duitfehe
fche tijdfchriften zijn opgenomen. In Grasll1. 1805 nam hij de reis
naar Damaskus
Damaskus,, en, de
dC! Arabifche taal genoeg meester, om geen
aan nllar
tolk tc
Syrië en
te behoeven, konde hij nu verfcheidene deelen van Sy;-jiJ
Palestillfl
palesti1lt1 bezoeken, die geen Europeaan nog doorreisd had, en met
vermu:Jrde 1l:reken
ll:reken befchouwen,
vrucht de voorheen zoo rijke en vermanrde
waar de 1l:eden
fieden Phiadc!pilia,
Phiadc!p/Jia, Cudam,
Gudara, Geraza.
Geraza, Capito!ien
CapitoNen enz.
weleer biociden.
bloeiden. Als een Arabier gekleed, en onder den naam van
MUSA, verliet hij Dall:askus.
nall:asKus, werd nu eens door Grieken, dan
MusA,
door DmfClI,
Drufcil, dan weer door Mahomcdane:z
Mahom('daTlelZ verzeld, en reisde fomtijds geheel alleen. Hij zag de provincien Trac!1011ites
Trac!tol1ites en AttrallÎAm'anitis,
lis, zoo befaamd onder de RomeifZC11,
RomeinC11, en vorderde tot de oostelijke
Nauren. door de Drufen
nrufen bewoon~1.
bewoon;l. Het aantal opfchrifgrens van NaurctJ.
bomvvallen, die hij aantrof,
aal1trot~ gaat allen denkbeeld te boven. Op
ten en bouwvallen,
uitgeftrektheid gronds vond hij 12
I Z tempels van Romeinecne kleine u!tgef1:rektbeid
fche bouworde; een vrij wel bewaard amphitiater; eene waterleiding
van zo
20 mijlen
m~lel1 lang; oude
onde praalgra\'en
praalgraven van gedaante als die van Pa/esPaltsti.
ti-
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l.'!lr1;
JiJ/a; 3 uitfleekend
uilIreekend fr~aiie
fraaije lhd
ilnd'TOOl'tCil,
"l'ooncn. en vele andere bouwvallen.
die V~!l den tijd del' Griekl"cl1e
Griekrche keizers l"chijnen
fchijnen te dagteekencn.
dagteekenen. De

huizen in deze gewesten zijn
7.ijn alle!l
ailell van
Vl1n Bafaltlleen
Ba!:'\ltllcen gebouwd, en de~
deze zwarte klompen te middeq
midde'l een
l en landfchap
bl:dfchap zonder boomen, leve
leve-..
ren een zonderling
zonderling- gezigt op.
In Zomerm. 1805
18 0 5 kwzl11
kWnIn SEETZlèN
SEETZ:", te lJamasRus
Damaskus terng,
tefl1g, doch ging
kort daarna op nieuvv op reis; hezocht
hczocht de hoogten van den Libanon;
het beroemde cederbosch; dC'
de prachtige bouwvallen van Baalbek; den
tempel van VENUS
VE1\US dpltacita,
/lplzacita, 3\111
mm den oorfprong der rivier lbrakim
Ibrakim
liggende; eellen
eenen tempel, door KONST,1NTjJN
KONSTANTlJN den
dm Grooten
Grootc:l verwoest,
en alle oude tOt
beden onbekende gedenkteekenen. Onder anderen
tot heden
opfcbrift in de rots
rars gefneden, bij den mond der ri·
zag hij er een opfchrift
vier Keib (de Lyeus
Lycus der ouden), het geen bewijst, dae
dat M
M"'RCl'~
... RCP~
AURELllJS den weg, die ter dezer plaatse langs de zee loopt, deed
AURELJlJS
nanleggen.
~anleggen. Op den Liba/1011
Libanon en Anti.
/inti. Libanon vond onze reiziger
Kursheja, door lVfaroniter
Maroniter mono
montwee vreemde kloosters: dat van Kunl;eja,
nikenbewooncl,
SyriCche, en dat van lHAR.
MAR. JOHANNA
JOHAN NA
niken bewoond, heeft eene Syrifche,
SCHTWOlER
SCHF,VOJER,, ",atl
"an den Griekfchen
Griêkfchen eeredienst, eene ArabiCcbe
ArabiCche drukkerij.
Andermaal te Damqskus
Damaskus terup;gekomen,
teruggekomen, maakte hij zich gereed, Ollt
om
den Oostelijken
Oostel~jken oever der .lordamz
,lordmm en. Doode zee, alsmede de provinCÎen te bezoeken, die, ten
teil tijde der Romeinen, Moabitis,
Moavitis, dmmo·
/l11Imo·
vincien
1titis
nitis,t /lmoritis
dmoritis Gataditis
Ga/adffis enz. genoemd werden. Hoe zeer hem dede.
ze reis als hoogst gevaarli.;k
gevnarli.jk werd omr8den,
ontraden, volharde hij echter in
zijn voornemen,
voûrnemen, en verliet in het begin van 1806
Damaskus, on·
zi.in
J 806 Dammkus,
der het geleide vun
v-an eellen
een en koopman uit die flad,
!1:ad, die 30 jaar lang met
de
<Ie Arabitche
Arabifche volUl:ammen
valkllammen gehandeld,
gehundeld, en zk:h
zich rot
tot gids aangeboden
bad.
Hasheia, CC/ilrea,
Cejàrea, en het
bet meEr
meer Tabariën, of Tiherias.
Tiberias.
had. Na Hasbeia,
bezocht te hebben,
bebben , kwam hij in een dorp, door
c:oor Griekfche ChristeChris tenen bewoond, die hem aanrieden, 0111
om zich van
vail alles te omdoen,
omdoen ,
'len
wae
AraMeren konde
kORde opwekken, i-ndien
indien hij zijwat de begeerlijkheid der /Irabieren
Jordaûll en de Doode zee wilde voortzetten.
ne reis ten Oosten de Jordaall
bl82uw doek
Hij vermomde zich dus in een gefcheurd hembd van bl~auw
<:n
eenen ouden nachtrok ; bedekte zijn hoofd met een' flechten.
f1echten •
en in 10enen
katoenen zakdoek; doorreisde in dit gewaad deze ongastvrije oorden
barrevoets, en moest dikwijls onder den blooten hemel overnachten.
dezen togt zag hij de door menCcIJen
menfchen handen
banden uitgegraven holen,
holen.
Op dezell
waarmede de provincie
provilJcie El
Et BOftlijn
BotthJn is opgevuld, en vond hier eenen
eellen
vol{{sihl1l, die geelle
geene andere woningen dan onder den grond
kleinen vo!{;sfhlll,
heeft. Zijne belangrijkfte
belangrijklle ontdekking echter was die d~r
der prachtige
bouwvallen van Dfchevl'asch
Dfcheyrasch (het oude
onde Gmzfa)
Gerafa ) bU het dorp Szuf.
~o
20 mijlen ten zuiden IJamaskus,
Damaskus, die, volgens zijne befchrijving.
befchrijving,
voor die van Palmyre
Patmyre en Boa/beek
Baalbeck niet
niee behoeven te wijken; alsmede
ontelbare brokken van kolommen,
kolorr.men, tempels en paleizen; 2 overheerlijke, marmeren amphitheaters; een overbillfsel
overbltjfsel van een' ringmuur
van eene mij! lang,
lang. en eene groote {haat.
!l:raat, ter wederzijden met een!!
eene
reeks kolommen van de Corimhifi:he
Corimhifche bouworde bezet,
belet, waarvan een der
ALGEMEEN WOORDENB.
WOORDEL'óI3. VI.
Vl.
B b
em·
em-
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einden aan eell
een cirkelvormig plein 11ootte,
UOOttc, dat met 60 Jorifche kolommen omgeven was. Ook Amman, het oude Philllddphia,
Philaddphia, leverde
onzen reiziger een
onZen
ecn groot aantnl fraaije bouwvallen op, die wel een
zorgvuldig onderzoek zouden verdienen.
bEETZEN doorkruiste vervolgens de rotfen en f1:eilten, waarmede
de Ooscelijke en Zuidelijke oevers der Doode zee bezet zijn, en kwam, na 8
dagen vol vermoeijenisfen
vermocij enisfen en gevaren, in het klooster Terra[anta te
.leruza!e;;;,
.leruza!e;l1, waar hU
hU met de grootfle
grootUe gJstvrijheid
gJstvr\iheid ontbaald werd;
doch hij verliet in 13IoeÏln.
BIoeim. I806 reeds deze flad,
Uad, begaf zich over
zee uaar
naar Jas[a
Jasfct en van daar naar Acre, waar hij tot het einde des
jaars bleef, om zijn dagboek in orde te brengen, zijne verzamelingen te fchikken, en zich tot
rot eene nieuwe reis naar het Zniden
Zuiden van
Arabië gereed te maken. Het fchijm uit eenen brief, den sden
aden
aan een' zijner vrienden in Europa
van Slagtmaand 1806 uit Acre :lan
gefchreven,
ge[cbreven, dat hij in dien tusfchentijd voor de tweede maal de
fl:rekcn van Syrië en Palestina doorreisd heeft; doch de
Oostelijke flreken
bijzonderheden hier van zijn ons onbekend, en mogelijk gingen zijne brieven verloren. Wij ontmoeten hem eerst w'eder.
weder. in Lentem.
Lemem.
1807, te Jeruzalem, van waar bij in het JaHtst
laHtst dier maand, onder het
Bedui,l, zich op weg begaf. en,
geleide van een' gids, zUnde een Bedui'l,
na dcn
dCIl berg Ti (in den Bijbel Seier
Seiet' genaamd) gedurende verfcheidene dngcll
dngell beklommen, en
cn 12 dagen te voet afgelegd te hebben,
in welken tijd hij noch woning noch menfchelijk wezen Ol1tontmoet had, in het klooster St. Katharina op den berg Sinaï aankwam. Hier vertoefde
verroefde hij 1O dagen, beklom den top van dien berg en
Horeb;
fIoreb; bepaalde, door middel van flerrenkundige
fierrenkundige waarnemingen, de
ligging van het klooster, en verzamelde vele gelVigtige
gewigtige berigten om.
yoor de gefchiedenis van het menfchelijk
menfcilelijk geflacht, zoo
trem deze, voor
belangrijke oorden. In het 18atst
laatst van Grasm. verliet
Verliet SEETZEN den
berg Sinaï, en begaf zich over Suez naar Cairo, welke 11ad,
Uad, als ee.
eene plaats
plaacs v~n doortog: zijnde,
zUnde, waar men vele karav"3nen
karavanen ommoette,
olltmoette,
hem de guuftig:le
guuftigfte gelegenheid ver[chafte, om de verfchillende
verfchiIlende tongvallen der Ar~bifche
Arabifche laaI
taal te leren kennen; om berigten in te winnen,
omtrcllt
om trem de gewesten v;:n
V:èn /lzia en /Jfrika, welke hij wilde beo
zoeken; om vele Oosterfche
Oosterf"che handfchrifcen
halldfchrifcen magtig te worden, eu
ell eene menigte voorwerpen, voor de Oudheidkennis
Oildheidkennis en Natuurlijke histo.
rie hoogst belangrijk, ce
te verzamelen. Hij omhelsde te Cairo openl\ik
lijk den MahomedaanCchen
Mahomcdaunfchen godsdienst,
godsdienst ,als
als het eenige middel, 0111
om
zich zonder gevaar
gevr.ar naar de heilige iteden
aeden i1'lekka en 111edi1Ja, alsme_
de 113ar
naar alle provincien, door de lFechllbt'ten
Tf7echabiten bezet, te kunnen
kUlJnen begeven.
Van Cairo, na een tweejarig verblijf,
verblUf, naar Suez teruggekeerd, bebeo
kwam hij op dien togt
tagt zekerheid nn
VRn het beflaan
befl:aan eens alouden kanaaIs,
naals, het geen oe
de Rcode
Rcodc zee met den Nijl
Nifl in gemeenfchap bragt,
en waarvan het bed 150-180 voet breed is. Het begint aan het
N'oonlelijke
Noordelijke gedeelte van de golf van St/ez; rigt zich Noordwaarts
J;:~ar
J;:~nr brr
llE'r m
m~eï
~eï Rl-,lTn"id
EI-/Jfi'li'Ir;1 J 9 mijlen nm SlIez p.:elegeo;
p.:elegen; loopt vervol-

gens
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geus door eene
cene lange, !Ina!le
finnlle vlakte, en kwam w:1:1rfchijt1lijk
wa:1rfchijnlijk in
it1 den
Nijl
lVijl bij lIis/u,t
Riskrt Har/scll
l1adsclz uit. Omtrent
On!trC'nt de 1H'lrr
helfr van Illoeim.
Bloeim. vertrok
onze
OIlze reizIger naar /lkaba
/ikaba en If/adij- J1illjà;
illujà; docil
doch hU
hij kon tot deze
laatf1:e plantren
plantfen uiet
Jlict doordringen, uit hoofde de Bedouins hem
twee laatl1:e
zulks beletteden. H\j moest derhalve li;18!"
ll:~~r Site;;
j'lIez terug
tCl11g keercIl;
keeren; doch
ging van daar weldra over zee naar .7enbua
Jenbllti en Dfc/zidda,
DJè/tidda, twee ha,
ha.
vens der Roode zee, van waar hij, in het g'~waad
gewaad eens pelgrims.
naar JlIekka
fllekka vertrok, om er in cie
cic maand Ramadt1l~
Ramadmz de groote
graote vasten
door te brengen.
SCETZEN
SEETZEN keerde in SbgUllaand
Slagnnáand naar D(chidda terug, waar hij
verfcheidene belangrijke handrchrifren
handfchrifcen aànkocht,
nánkocht, en volbrngt
volbragt in Louw·
Louwverrcheidene
maand 1809 eene
lOene [weede
tweede pelgrimaadje
pclgrimaadje naar ivJeklw,
lYJekka, welke Had
!1:ad than3
een geheel ander cn
en woeliger tDoneel,
tooncel , dan b~j
bij bet
bct feest van Rama<
Rama·
drm, opleverde. Door ecncn
dan,
cCllen inwoner van lY/ekka
lVlekka b~i
bij deszelfs
desze!fs huis.
huis~lIc dc
de geheimen nn
vnn het fs!aisls!lIisgezin geheel toegelaten, werd hij in ::Ile
:1111$
$11$ ingewijd;
bleef
blecf ruim 2 maanden
maundcn te 11lekka,
l11ekktJ, cn teekende
tcckende
de gezigtcIl
gezigten vun deszelfs
dcs1:clfs omnreken.
omfhel:en. Hoe moeijelijk
moei.ieii.ik het ook ware.
ware,
dezen arbeid aan het oog der Muzelmannen te ontttekken,
oIJttl'ekken, gelukte
echter, om het plan
pian der !1:ad
Had en de kaart van haren omtrek
het hem echtcr,
op te nemen, en 16 verJclJilIencle
verfchilIende gezigten vall
van de heilige moskee af.
afteteekenen. Ook bepaalde
tC'teekenen.
bepa:tlde bij,
hij, door fierrenkllndige waarnemingen,
waarn emingen ,
de ligging
lig~ing van Ylekka,
jVlck/ra, w8arin hij door een
ecn kundig inboorling geholpen
pcn werd. Jn de Lente van
YDn 18
J 3 Ia
IO keerde onze reiziger naar
!lUaf Djèhidda
D(chidda
terug. ging van
vnn ciaar,
daar, in gezelfchap
gezclfchap van eene
eenenn geleerden
geleerdcn Arabier, n:Iar
n:Jar
!lemen,
!lemen. en
cn bezochr,
bezocht, In Bet.el jàkii~,
[aki/I, 5'ebid,
Sebid, de koffijplantaadjen
koffijplamaadjcn van
Badye,
Hadye, Kusma, .vormt,
Dorall, Sana, rats,
Tal's, Ade;)
Adm el1
en 11FJcah,
J1Jocah, in welke iaatfte
f1:ad SEETZEN
SEETZE,N de Europeanen, dcn
den kapitein RUDLAND, oen
den geneesheer BAR·
BARTIlOW en den koopmnn
TIIOW
koopm8n 13cNZONI
BENZONI ontmoetce.
ontmoette, De brief, dien hij van
Mocha, den 17den van Slagtmaand
Slagtm:1and 1810, ~an
nan dcn
den Hr. v. LINDELINOE~
NAU rchreer,
Cchreef, en eene
ee!1e opgave van
I'on zijn verder reisplan behel.lt,
behelst, is de
laati1e,
!aatf1:e, dien men van
V,lll hem ontving. Dezelve kwam in 18
181r t in EuEu.
ropa
1'opa,,en
en {"edert
federr veriiepen
verliepen er verrciIeidene
verfcheidene Jaren, zonder cat
èar men iets
wct',ells
wegens zijn
lijn lot 'Tcrnam,
vernam, toen een Engelsch reiziger, de Hr. B(1c
BlT(,~•.
RINGHA}l,
KINGHAilI, aan den heer VAN I-ltlMMER
HAThlMER in 18!:ï
1815 dc
de volgende
vo]ger~rle bUzon·
der heden mededeelde. " Gedurende de reis van D(cltia'dr,
Dfcltiddtt nnll!'
l11Br Bfoc!ia
lifocha
""had
had SEETZEN
SElèTZF:N verCcheidene
verfcheidene handfelJriften
handfciJriften en
e11 vele voorwerpen
voonvcrpen del'
der
hiótorie bekomen, die hij lJaar
" Natuurli.ike hiHorie
Daar Eliro/Ja
1~lir()J)a wiide :-:tnden;
zendcn;
,iJoda, of de ])01a
(gollvernelll'
naauweiijks kwam hij te ilJockl,
" doch naauwelijks
Dola (gouverneur
der fiat!)
meilende , dat zij li::hatten
lChntc"n
" del'
Had) maakte er zich meester van, me.1ende,
""behelsden.
behelsden. l\1ïets
Niets er in van zijne galillg
galiilg vinJcnde,
vilh1cnde, I:ondhij
7.ond hij die aan
" den
voorgl!vcn, dar de eigccJaar
dcn Iman
lman van Sana,
Srma, onder voorgeven,
ci~ellaar er van zich
" van tol-betooveringen
tol-bewoveringen bedicnde.
bediende. On;:e
01;;:e reiziger, vruchteloos op de tete~
" ruggave zijner verzamelingen
verz~meIillgen aan;;cdrollgen
aal1;cdrongen hebbende,
hc~)bcnde, was in Wijn\VU ll""m.
m. IS!!
ISlI naar Sana vertrokken, om zicb
zich bij den Ilman
man te vcrvo('vervoe" gen; doch weinige dagen na zijn vemek
veren:k \'cmam
\'crnam men te lJ1od!1
lJfodr:
"'I van de Artlbicr,~n,
AI'f7bif,"~I1, dat
dut hij plolsling
plotsling te 7:r:
7:l~:: 0\'('riedc!i,
ol'erlcdC''1, Cl.
Cl, l1~ar
naar
n b ::~
al·

nu
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allen
llJlen fchijn,
!èhijn, op last van den Imun
Iman vergiftigd was. Voor Moel/ft
Moc!Ja
" te verlaten, had SEETZEN zijne belungrijkf1e
belangrijkfte papieren !Hlll
aan den koop_
koop.
»man BENZONI
BRNZONI toevertrouwd,
"man
toevertronwd, om dezelve aan zijnen be[clJermtr,
befciJermer.
" den
d!;11 hertog van Gotha, te bezorgen; doch BENZONI,
BENZONf, door eene
eellc ge.
" vaarlijke ziekte aangetast, voor dat hij
h~j zich van zijnen last had
"» kunnen kwijten, had deszelfs papieren aan een hoofd der Banial1etl.
Bania1let1.
" in dienst der Engelfche O. 1. Camp., ter
tcr hand gell:eld,
gef1:eld, aan wien
wiell
"de Dola, hi
hiervan
ervan onderrigt, dezelve ontllam;
O,Jtnam; zoodat men het
" reisverhaal van SEETZEN in Arabië, en de verzamelingen, aldaar
geb ragt , voor ons kan verloren rekenen." Andere reizigers
" bijeen gebragt
geven voor, dat hij nog levend in de handen van den Iman van SaSa·
tin
nl'l was; maar deze berigten verdienen weinig geloof, alzoo ooggetlligen zijnen
zjjnen dood gellaafd
geftaafd hebben.
ttligen
SElrTZEN was, hetgeen hij verrig.
Hoe kort ook de loopbaan van SEInZEN
te plaatst hem naast de beroemdf1:e
beroemdll:e reizigers. Zijne talrijke ll:errenfterrenkundige waarnemingen dienen. Olu
om met meer naauwkeurigheid de
aardrijkskundige ligging van verrcheidene
verCcheidene ll:eden
fJ:eden in Syrië, Palestina
en Arabië te bepalen; de kaart der Doode zee en haren omtrek,
welke hij opnam, geeft ons een klaar denkbeeld dezer zoo weinig
bekende lundftreek;
landftreek; de ontdekking der bouwvallen van Dfeherrasclz
Df:::herrascl:
en Philadelphia
Philade!phia opent eene nieuwe loopbaan voor de oudheidkenners,
en de op[chriften,
opfchriftel1, die hij medebragt, zullen waarfchijnlijk
waarfchUnlijk een nieuw
licht over de gefchiedenis dezer oude flreken
Hreken verfpreiden"
veri'preiden. Zijne bebe.
fchrij
reh rij vingen van Damasklls,
Damaskzts, Acre, Cairo, Sue:;;,
Suez, Dfchidda, Sana,
Sa1la,
IVlocha, en vooral van de heilige fteden
JJfoc!za,
neden Medina en iWekka,
Mekka, behelzen
eenige andere, welke wij bezitten;
bezitten, terwijl
meer bijzonderheden dan ecnige
de Oosterrche
Oosterfche bandfchrjften
handfchriften,• die h~j
h\j aan den hertog van Sakfe-Gotha
zond, met de oudheden en Natuurl~ike
Natuurlijke voonbrengfels, voortreffelijke
bouwll:o!f.::n
taJI en Natuurlijke historie
bouwftotfen opleveren voor hen, die de tanl
van het Oosten willen beoefenen. Men vindt in verfcheidene Duitfche tijdfchriften eenige der brieven van SEETZEN aan de fIrn.
Brn. VON
VON
ZACH, VON HAMMER
RUI;VIER eu
en V. LINDEN AU;
AU ; terwijl het reisverhaal, {"ere.
dert zijn vertrek in 180'2, tot
dertzijll
tOt zijne reis nn
van CairfJ,
Ca iN) , in Grasm. 1809
door hem zelven in orde gebragt , in handen zijner familie gekomen
is, die voornemens was, hetzelve in het licht te geven.
1 aut
SEGRIJN. in den Lel
Levant
Saglzir
Saghir genoemd, is eene Coort
fOOft van
fierk en hard leder, hetgeen op de nerfz\jde
nerfzijde kleine, korlachtige
korlachcige verhe.
venheden of heuveltjes heeft, ligtelijk allerlei
aIl~rlei kleuren aanneemt, en
in wacer
warer zacht wordt. De Tartaren,
Tarta7'etZ, Rusfen
Rusfcn en Tripolitrmen
Tripo!itrmen berei.
bniden van Bucharifche woudezels;
den dit artikel van handel van de huiden
Astraffl/~ in Rusl:md,
Rusland, en in gehe'"1
gehe~l Perzië bedient men zich
doch te Astrafrt12
deelen der panrdcnhniden,
panrdenhuiden, welke het uicerll:e
uiterfle einde
daartoe van die d~elen
van den rug en de lendenen bedekk"=ll,
bedekken, en in de g~daatJte
gedlame van eene
uitgei"neden. Men fpant dezelve voilwmen
volkomen onthalve maan worden uitg"iheden.
haard, en van
v~n vet en vleesch gezuiverd,
gezl1iverd, op een raam, bedekt ze
:Jan
haarzi5de met de h:lrde
z:\l]d!;:orr~ls van
V3.11 eene
e~l1e foor: V:111
,':tn Melde
aan de haal"zijde
brde zandkorrels

»
"

cc ",-...
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Alhum)
Album),, en drukt deze door het treden
tretlen met den voet
in de oppervlakte der huid. Hierna legt men de huiden op eene ta.
tafel of planken te droogen,
droogcll, en dit geCchiedt
gefchiedt zijnde, neemt men door
een daartoe geCchikt.
gefchikt, zeer fcherp
fcfJerp mes de door de indrukfels
indrukCels van de
zand-korrels verheven
verhevenee kanten, a.an
~.an dezelfde
dezeJrde zijde, weg; terwijl deze korrels, wanneer her
het leder
Ieder in water geweekt wordt, er van zelzeI.
ve uitvullen, om ~an
aan de eene zijde kleine verhevene en aan de ande.
ande,
re gelijke holligheden achter te laten. Na dit alles worden de huiden
z~egroen C
door middel van kopergruis en eece·
eerst geverwd, meestal zeegroen
ne oplosfing van Salmiak); doch ook blaauw,
b!aauw, rood en ascbgraauw.
ascbgraauv,r.
De Bulgaren
BuZgaren 100Uen de geheele
geheeIe ezelshl1iden;
ezelshuiden ; ma~r
ma:;r de fijne, inzonder.
heid fraai geverwdc hlliden,
huiden, welke Astra/.:an en Perzië
PerziiJ leveren,
le';eren, wor.
wo,.
den llit
uit de genoemde
genoemde deel en van die der paarden bereid. Aan de Zwarte Zee, voornamelijk b~i
bij Chöslewow,
Chös!ewow, gefchiedt
geCchiedt dit bij
bU duizcnde,
duizende, die
l'13ar Bender , Kat/chan
Kquchan en Kon/fantinop2J
Kon/fantil1op2J verzonden',
inzonderheid naar
mesCen en fabels gebruikt worden. De
en aldaar tot lcheden
rchedcn VOOf'
voor· meslen
geringere Segrijllfoorten
Segrijnloonen komen uit de !treken
il:reken van de Barbaryfche
Jmsr,
kust, voornamelijk llit
uit Tripoli, en de l1echt!l:e
i1eeht!1e zijn die, welke in
Duitschlalld,
Duitschtand, hier
bler en daar zelfs
zdfs van geitenvellen, of wel van cordu.
corduaan - lerl.er, vervaardigd
1VIen
:!Ian-Ieder,
vervaardiGd ,vorden.
worden. JWcn geeft ook den naam van
Segrijn mUl
alm de huiden
huiden. van otters, zeehonden en eene
cene roort
roon van zeekatte!l, die l111:'
katten,
l11f'tt harde en fcherpe
Ccherpe korrels worden bereid.
berrie].
SElLER. (GEORG FRIEDRICècI),
FRIEDRICH), had Creis[en
Creisfm bij Bllireuth
Bflireuth tot
zijne gebooneplaats,
geboorteplaats, waar zijn
zUn vader een'
eell' pottenwinkel
potteawillkel had. Hij
verhief zich, door zijne
zUne talenten
wIemen en vlijt, uit dezen gcrll1gen
gerillgen f1:~nd?
f1:nnd·,
tot eenen der eerlle
eerl1:e godgeleerden en volkfcbrUvers
volkfchrijvers van zUnen
zijnen tijd;
ontvÎf:g te Bétireuth
olltvipg
Baireuth en
e!l Erlangen zijne geleerde opvoeding, en hieid
hield
zich vervolgens met het
he~ onderwijs
ond:xwijs der jeugd onledig.. Zijm'
Zijne eerrte
eerfle
prae_'e als.
als fchrij
fchrijver
ver was een gedicht, tcn titel voerende: Bûireut!.,
Baireuth,
proeve
der KZlI1st-Sitz
Kzmst-Sitz l/nter
unter der Regz"enmg
Regierzmg FRIEDRICHS)
FRIEDRICllS. hetgeen in 1757
verfcheen ;i doch meer opmerkzaamheid verwekte zijne overzetting
tlÏt
RODERTsoNs Gefchiedn:is
GefchiedmÎs J1<1iZ
)'tm Schotland,
Schot/mld, zoo
uit het Engelsch van ROB3RTSONS
wel doar
d00r den föoonen
röoonc21 f1ijl,
[tij I , als door zijne rlaarbU
daarbij gevoegde aanmer·
aanmerkingen. In Ccburg, waar hij in 1764
J 764 diaken geworden was, gaf hij
zUn werk over
o-ver den Geist und
zmd die Gefillmmgen
Gcfinmmgen des 'J/ernu7Iftmiiszigm
vermmftmiisziger;
Christenthums
Christent!:ums in het licht, hetgeen in 6 jaar 10 maal gedrukt werd,
werd.,
en zoo wel zUne
zijne wetcnfchappelijke
wetcn[cÏ1appelijke kenni3
kennis als zijne verlichte den!:den!,wijze ken
kenl1Jerk~.
III erkt.
I!1
h 1770 werd hij tot gewoon Hoogleeraar in de
Erlûngen, i!1
in 1772
177'2 tot Akademie-p:ediker,
Akademie-prediker, en in het
bet
Godgeleerdheid te Erlallgen,
volgende }:l:tr
jaar tot
tot eer[[CI1
eerftcn werkelijken
werkclijken Confifloriaal
Confiflorinal raad te Baireuth.
en beftnurder
beftl1urtler vnn
vr,n het door hem
bem opg0rigt
opg~rigt Inf1:inlUt
Inf1:inmt vaa
van Zedekunde en
fraaije
wctenr: b~rpen te Erlangen
Erlal1gen aangefl:eld,
anngefrcld, waarbij in 1788 !lPg
lJ('g
Ü'aaUe wctenr.:h~rpen
kwam zijne benoeming tot fllper-imendem,
fllper-il1tendem, pastoor bij de hoofd·
boofdfc!lOolra:1d bU het
bet GYll11lafium
Gymnafium aldaar. In alle deze ambrsbcambtsbe.
kerk en
cn fchoolra~d
trekkingen was
W:1S hij niet alleen een bevorderaar der Godgeleerde wewc.
tenfcbFl'cn,
tcnrch~pren, maar
n,aar tevcm,
tcvcm, onelcr
on0cr de akaciernirche
ak::ldemiCche gel::r~d(:n
geleerden {'en
een lll:m
Il1:llI ,•
IJ
die
Il b 3
(Ii':
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die in zijllen
zijuen kring
kd,llg door eelle zeldzame werkzaamheid uitmuntte.
Dool' zijne wijsgccrigc fchrili:cn
fchrili:en vertoonde hij zich als een vriend
;des Christendoms,
van een gezuiverd geloof aan de goddelijkheid :des
welke hij roemrijl,
roemrijl~ tegen cteszelfs
deszelfs beitrijdcrs
beftrijders verdedigt!e; doch nog
belang- en heilrijker was zijn invloed op de verbreiding eener redelijke godsdienstkellnis
godsdienstkeunis ondcr
onder de min geoefenden. De Gefehichte
Gefelticlttc der
liJke
biblifche Erbauungsbuen werden
geoffenbarten Religion en das kleine bib/ifc.1ze
\'oor de Katholijken bearbeid. Zijne Op8 maal herdrukt, en zelfs \"oor
voedillg's-fchriftell hragtell
hragten mede een algemeen nut te weeg, en de
voedillg's.fèhriftel1
volksfcholell omvingen door
volksfcho!ell
dool' hem een nimekfel
uitcrekfel uit den Bijbel met aauaanmerkingen, alsmede leesboeken en fabelen, welke in en buiten Franken
en in het lJ?urtzberg.fi:he,
lJ?urtzberg.fi:ltc, op last van den bislèhop,
bislchop, in de fcholen
Rc!igion der Unmiindigen moest men 17 ~
werden ingevoerd. De Re!igion
en het Lejebudz
Lejebur:h ftit·
flit" dCII
dell Biirger und Landmann, buiten twijfel het
beste en nuttigfl:e
nuttigfie zijner volksfchriften, 14 maal ter perfe leggen.
fchriften, kerkelijke RedevoeHovelldien bezitten zijne letterkundige fthriften,
ringen, en de gelJicinut;,;igett
gelJieinut:::;igen Betrnenttmgen
Betmentzmgen der 1/ClJestC1J
lIeuestetl Schriften
Schriftm
tibe,. Re!if[Îoll.
iibe,.
Re!ii[ÎofJ. Si/ten
Sitten 1I1ld
lIlli Bcsfcnmg
Bcsfcrung des mensehliehen
mensen/icnen Ge/eh/echts
Gefeh/eehts (een
tUdfchrift, hetgeen hij
bij van 1776-1800 uitgaf) geene
oordeelkundig tUdfchrift.
geringe verdiensten. Ondcrtusfchen was het natuurl\jk, dat, bij zoo
veel letterkundigen arbeid. niet alle zijne fchriften, die het getal van
170 beloopcn.
beloopen, cene
eenc gelij!;e
gelijke waarde konden hebben, maar er ook
middelmatige, en zoodanÎge,
2oodanÎge, die alleen voor het tegenwoordige be~
rek end waren, onder gevonden werden; doch kan men niet loogchevoordragt en wijsgeerige duidelijkheid voor
nen, dat zijne gemakkelijke voordrngt
de vatbaarheid van lllingeoefenden,
mingeoefenden, inzonderheid van
Van den gem~nell
gem~nen
man, bij uitftek gefchikt was; terwijl zijn letterarbeid bovendien
man.
groorcre waarde omving, vermits hij daardoor niet verhinverhin.
eene nog grootere
f1:ad en Akademie, aan welke hij door ZUil
derd werd, om aan de ll:ad
beroep verbonden wns, duurzame gedc!1kteekens van zijnen ijver voor
ISo7, in den
menfchen geluk na te laten. SElLER Hierf in B1oeim. 1&07,
ouderdom van 74 jaar, en werd algemeen betj;eurd.
SEINE, (De) Eene der grootlle
SEINE.
grooti1:e rivieren van Frankri.ik,
FrankriJk, welke
/1'01" uit twee bronnen, bij Chameaux en Ie
in het departement Cóte tl'Or
.Bourg Je St. -Seine, ontlpringt; hij
bij Troyes bevaarbaar wordt; door
Pm-iJs loopt, en zich, 11a
PIn-iJs
ua eenen loop van 9Ó mijlen, in het BritAubf,~
fche kanaal ontlast. Deze rivier ontvangt, voornamelijk, de Aubl'
de TOllne,
rOllne, de Marne en de Oift
Oife met de Aime. Zij heeft van de
zee af tot op 50 mijlen ebbe en vloed, draagt tot aan RO/Jtln
RO/Jt1n de.
de
7!w:1arf1:e fchepen; doch het
7!w!larfte
bet inkomen is voor zeefchepen, en, uithoofde
uithoorde
eener zandbank, gevaarlijk. Voor kleinere fchepen is zij Ilaar
naar boven
111e1"y bevaarbaar, hetgeen zeer voordeelig voor PnriJs
Pa1"ijs is, welke
tot 1l1ery
:ftad
fbd har
harl'n
..~n meesten toevoer langs de Seine ontvangt, die men.
door nog niet gehed voltooide kanalen, met andere rivieren, inzonderheid met de Loite, tracht te vereenigen. De voornaami1:c
voornaamlle f1:eden,
f1:edell, mll1
ml11
h:1.re ,oevers
hare
,oeverS liggende.
liggende, zijn Parijs) Troves,
Trovcs, Rotlt7.tl
Rotlûtl en Hm're
Hin're de Grt/ef!'
Grl1r:e·
<;',"'
81':-.L-
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Een berucht gunsteling van keizer TJBI:RIUS,
TlBE.RlUS, de
Zoon van een Romcinsch ridder, en een man v:m
van een heerschzuch.
heerschznch.
tig en trotseh
trotsch karakter, die geene middelen ontzag,
ontz~g, om deze neigingen te bevredigen. Hij wist het vertrouwen van Jen
den achtertlochtiachterdochtiTIBERlUS zoo geheel te winnen, dat hij hem volkomen begen TlBERlUS
heerschte; terwijl de flnafsche fen8at,
fenaat, gedeeltelijk zijn werk, hem
den grootflen
grootf1:en eerbied bewonde.
betoonde. Ook wist hij
bij de Prctoria~l1fche
Prcwria311fche Cohorten aan zich te verbinden; en dus 110nd
fiond hem lliets
niets tcr
ter bereiking van
zijn oogmerk, om het oppergezag alleen en voor altijd in handen te
DRlJSUS, de zoon van TlllE:UUS,
TmERw:;, en de
krijgen, in den weg, dan DRLJSUS,
:wnen
zonen van GERMANICUS, die door den keizer tot erfgcna:nen
erfgcna::1en ver.
klaard waren. Den eerf1:en liet hij door vergif ombrengen, en
en laat11e
laatfie werden met de moeder gebannen
geb::mnen en vervolgens in den
Verlèheidene
kerker· gezet, waarop eerlang hunnen dood volgde. Verfcneidene
GERMANICVS, werden op zijnen
aanzienlijke Romeinen,
Romeillen , vrienden van GERl\1ANICUS,
aandrang te regt gefield,
ge11eld 1 en toen zich eindelijk TJBERlr3
TJBERIJ.;3 voor altijd
uit Rome verwijderde, en zich ,geheel
lIit
.geheel aan het bewind onttrok.
l1eerschte
SEJi\NUS met
met eene onbepaalde m8gt,
magt, en verordende
vcrordet1de de
heerschte SEJANUS
fenaar , dat
dar de voor lJ,,:u
h~m in Rome opgerigte
opgerigt'2 beelJzuilen openlUk
openlijk
fenaat,
vi''!'l:erd worden. Dan, juist toen hij hf:r
het 1100gfie
hoogfte toppunt van
moesten v?rêerd
magt en aanzien bereikE
bereikr had, verkreeg TlBERJVS,
TmERlUs, dien men gewaarge"1iaJr~ .
richterdoch: , en
cn nam z~llke
7.~llke fcl1randcre
fchrande~e en omzigtige
fchuv"d
fchmvd had, richterdocht
maatregels, dat SEJANUS
SEJ.'\NUS er niets van ontdekte, voor dat hij opelllijk
opcn:ijk
bij de
denn fenaat
felluat door den keizer aangeklaagd,
aangeklaag:l, gevangen genomen en
dcnzelfden dag aan
na:1
ter dood veroordeeld werd, welk vonnis nog op dCllzelfden
hem werd uitgevoerd. Van het verbitterd volk onderging hij niet al.
alleen de bitterfre
bitterf1:e verwijtingen, maal' zelfs na zijnen dood de gruw_
gruwzaamfte
zaamf1:e mishandelingen; terwijl zijne eerzuilcn
eerzl1ilcn werden omver ge.
gehaald, en
eu velen zijner vrienden en begmliligers
begmllliger, ter dood
do{)d veroor.
verool'~
deeld.
SELENIT,
Gips-S)'Hlath, Vrouwen-ijs
Pi·ouwcn.ijs of Ilfarie1JglrJs.
j}J(Jrie1Jg!rJs.
SE LENIT , ook wel Gips-S;'Jaath,
genoemd, is een doorfchijnende 11een,
fieen, door BLUMENlll\CH
BLD1vIENBACH onder de
kolenzure kalktoorten
kal kro orten gep !n:ltSt.
boltst. Somtijds is de Selenit ongekleurd,
helder als water, meestal witachtig, in het rook. grnauwe,
grnuuwe, honig- gee.
gee·
l,e
ie enz. vallcnde.
vallende. Hij is van een bladderig z3menP,c1,
:wmen(1e1, een
e21l wCÎnig
'Ndnig
buigzaam, doch zonder aanmerkelijke veerkracht; laat
hiat zich gemakke
lijk door een mes in blaadjes fplijten; is veeltijd3 ongevormd, fOll1t0111tijds echter
echtcr dikwijls ook als een twecJil1gskrista!,
tweelingskristnI, do,:!;
1100:h .zeiden
.zelden als ee~
TI
nee achtzijdige zuit,
zuil, èllZ.
i.>lJZ. gekri3talliteerd.
gekri3tallifeerd.
SELENIUM. Eene nieuwe deWrof,
de1f;Èof, door
J\ERZELI.
dJor ,ien
tien Zwe/?d
ZweM TlERZELI.
us voor ettelUke
ettelijke jaren olltclekt.
ontdekt. Zij heeft
heef[ in de meeste eigenfchnp'
eigenlèhnp'
ric"kt
pen met de zwavel vele overeenkomst; doch derzelver damp riló'kt
llanr
zwavel.
JJa~r radijs, en haar glans is ook fierker
flerker dan die 'lau
van de z'.vavel.
kop;:r gemengd, in het !ierkerMen vindt haar
baar als erts, met zilver en koper
fpel Tl'yferum
T1)ferllm in Smal/(mt!.
Smallant!.
SELEUCUS NICANOR, een ZOOl)
zoon van
vnn ANT10ClEii,
ANTiOC!P.I;, ',v;c,
WiF eer,
B b 44.
der
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der dapperile veldheeren
veldbeeren "nn
van ALEXANDER den Groolen,
Groolen; die hem het
Medië opdroeg.
opdroeg, en na wiens dood
ftadhouderrchap van Babylon en 1I1edië
ftadhouderCchap
hij zich tot koning van Syrië verhief, wanneer hij alle Oostelijke
landen van dit rijk, van den Hellespont tot Indië, aan zijn gebied
onderwierp. Zijne nakomelingen noemden
noemdelJ zich, naar hem, Se/el/eiSe/euciden, en voerden, 12 jaar n::!
n:l ALEXAl"DERS dood, eene eigene tijdreL'iera Se/eucidarum hekend
kening in, welke onder den naam van Aera
ver[cheidene gelukkige oorlogen tegen ANTI.
is. Na het voeren van verCcheidene
DEi'lIETRlUS en LYmMCHUS
janr, toen hi.}
GONUS, DEMETRIUS
LYSIMACHUS werd hij :n zijn 71l jaar,
hiJ
.~locedollië te velde wilde
w1lde trekken, door eenen
EOg tegen Throcië
Thyacië en
ell .~lacedollië
cenen
hovelingen, PTOLOMEUS
PTOLOMEUS CERAUNWS,
zijner hovelingen.
CERAUNWS, vermoord.
Dapperheid
olldervindinrr, verfiand en menfchenliefde "erGerden
en ondervindinrr.
verfierdell dezen beroem_
den vorst, die een vader en weldoener wns zijner onderdanen en
Onder anderen zond hij aan de
een beminnaar der wetenfchappell. 0mier
Grieken
Grie1een de boeken en kostbare gedenkteekens terug, welken XERzijl}
XES hun omroofd had, waarvoor de Atheners
Athet/ers uit dankbaarheid zijn
plaacfl:ell.. SEJtandbeeld aan den ingang van de gallerij der akademie plaacllen..
LEUCUS liet in Azië 34 fl:eden bouwen, die hij m.etGriekfche
LEUCUS
met Griekfche kolonisten bevolkte.
SELTZER-WATER, eig-enlijk
eigenlijk Se!terfel'-water, n:tar
naar de pl~ats
plaats
Nieder-Sellers, omtrent Limburg in het Nasfaufche , waar de bron
Nieder.Sellers,
gevonden wordt, die hetzelve oplevert, en welke in de eerfl:e
e('rlle helft
omdekt werd. Jn den aanvang der I &de
eeuw bragt
der 16de eeuw ontdekt
Bde eenw
oeze
deze bron nog weinig voordeel op: in 1763 werd zij reeds voor
verp!lcht, en tegenwoordig
tegenwo0rdig i~ die fom tot de aanmerkelijke
J4,000 gl. verpncht,
80,oco gulden geklommen. Haar beroemde waterbevnt
hoogte van So,oco
water bevat
in één pond water de volgende bellanddeelen:
befl:anddeelen: IIPol
IIV?;;I grein keuken_
keukenzout in kristaIlen, 16:lo""o
16iio grein mineraal alkali ia krist., 2H gr. koolzure kalkaarde, IlIl;;
znre
lli; gr. koolzure bitteraarde, :fs
l-s gr. koolzure ijzer1~4 kubikduim koolzure lucht in 100
oxyde , :2::;:665 gr. kiezelaarde, en 124
gel~ike duimen water.
\Vl1ter. Het Seltfenvatel'
SeltfenvateJ' is een a,angemlme
~·angenllme en verneiging
frisfende drank, en bezit vele genezende krachten; doch bij neiging'
tot bloedfpuwing in deszelfs
des zelfs gebruik zeer nadeclig.
nudeclig. Jaarlijks worden
wanrV3n ieder volkomen
er meer dan I millioen krniken van gevuld, waarvan
!2
2 pond water bevat, en die naar alle werelddeelen, zelfs naar de beide
Indiën, verzonden worden. In de magazijnen betaalt men voor 100
Ittdiën,
JCO
welgevulde en met pek of hars geflotene kruiken IrlI Rijnfche
Rijnfchc
guldens.
SEMILO'R, of, zoo als anderen
llnderen fchrijven,
fcbrijven, Semt1'or.
Semii'or, ook wel
Manhe;mer.golld genoemd, is, volgens fommigen,eene
Manheimer-golld
fommigen, een e zamenllelzamenflelling
Iing van 4 deelen koper en I deel zink, welke onder elkander ge.
fmoIten worden; doch volgens anderen befiaat het nIleen
~lleen 11ic
fmoTten
llic gezuiverd,
door het herhaald [melten
fmelten en uitrekken verfijnd koper. Men meent
dat het beste Semil'ol'
Semifol' iJl Manheim vervûardigd
vervaardigd wordt, en maakt er
hals.rnoeren, oorbangers
oorhangers enz. van, die.
ringen, horologie.kettings, hals.fnoeren,
nIetlw
vertooning van goud maken,
nlenw zijnde, de ,-enooning
ma1;~l1, maar
manr door
doo;" het behandelen
dc lucht fpoedig z\vart worden.
wordcn.
~Ec1clèn en in de
~E.
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SEl\IINARIUM,
SEMINARIUM, Kweekji:1JOoJ,
Kweekfehooi , is de benaming van een inftituut
voor jongelingen, die zich ter waarneming van geestdijke
geestelijke bedieninoudfte Seminarien zijn
gen of tot fchoolleeraars willen vormen. De oudfle
de
rle kweekfcholen, waarin de Katholijke kerk hare geestelijken tot
hunnen fland
!land opleidt, hoedanige in de meeste plaatfen , waar bis.
bisfchoppen zijn, en in vele kloosters gevonden worden, en die alleen
bell:emd
beftemd zijn voor hen, die hunne akademifche loopbaan reeds voluniverfiteiteu. zijn
~ijn
bragt hebben. De letterkundige Seminarien aan de univerfiteiten
gefchikt, om leeraren voor de Hooge fchQlen, en de Godgeleerde.
om toekomende predikanten te vormen; terwijl, daarentegen, de in
Duitsr:hland
Duitsch/and en op andere plaatren
plaat[en opgerigte Seminarien voor fchool.
volksfcholeeraars alleen dienen, om bekwame onderwijzers voor de volksCcholen opteleiden.
SEMIRAMIS. Koningin van /lsfyrië,
/lsfJ'rië, in de oude wereld zeer
gefchieden is zoo zeer in den f1uij,er
fiuij,er der verdich.
beroemd, doch welker geCchieden
ting gehuld is, dat men daarvan weinig zekers kan zeggen. Zij moet
omtrent 900 jaar voor onze tijdrekening geleefd hebben, en reg.eer.
Nll'ws over het groote Asfyri[che
Asfyl'i[che
de na den dood van haren gemaal NIrwS
Rab'Jloni[che rijk, hetgeen zij door nieuwe
nienwe veroveringen iu
el1~
Bab,lonijèhe
in Lybië en.
Ethiopië aanmerkelijk vergrootte. Men verhaalt zoo veel van hare
verftand , en werkzal11en
werkzamen ijver ter bevordering
fchoonheid , uitnemend verltand
kllnstftukken, en het oprigten van kostbare gebouwen,
geb on wen , en ande.
van knnstfl:ukken,
re werken van pracht, dat men er veel van voor fabelachtig moet
Bab'j'lon (Zie aldaar)
houden: zelfs de bekende hangende tuinen in Babylon
a/dna1')
worden aan haar
tocJe[chreven. Meer zeker is het, dat zij !la
Jaa den dood
baar toeJeCchreven.
van NINUS eenen togt
Zoo ongelOgt naar 112diën
Indiën ondernam, die echter zoo
lukkig uitviel, dat zij met ecn
krijgsrnagt naar
een derde gedeelte harer krijgsmngt
Ractra
I-laar zoon NINYAS
NINYAS bewerkte eene zamenzwe.
Bactra terugkeerde.
terugk.eerde. Ilaar
minfl:e noodzaakte, om.
om,
ring, die haar of het leven kostte, of ten lllinfte
Hoe
na eene regering van 42 jaar, van den troon afstand te doen. Hue
zeer 11U
uu wel de geheele gefchiedenis \an
\ an SEMIRAMIS
SEl\IIRAMJS met de verwonverwon.
derlijkrte fabelen is doorweven, en in den geest van het Oosten wordt
derlijkfle
voorgedragen, kan men echter haar gefchiedlmndig
gefchiedkllndig aanwezen, op
zich zelven,
zelvell, niet in twijfel trekken.
SEMMLER (JOHANN
Een kundig godgeleerde der
(JOHIINN SALOMO).
SALO;\!O).
18de eeuw. Hij werd in 1725 te Saalfeld geboren; genoot aldaar
eerrte onderwijs.
onderwijs, en begaf zich in 1742
174Z naar de hooge fcilool
fcllOol
zijn eerfie
te
tc Holle,
Halle, waar h~i, als lid van het theologisch Seminarium, de ge.
ge..
trouwfie leerling, en tevens de huisgenoot van den beroemden S.
S. .1.
troU\vfie
J.
BAUMGt\RTF.N
BAUMGI\RTF.N werd. In den dagelijkfchen
rlagelijkîchen omgang met dezen vader.
lijken vriend lee.de
leerde hU het uitgebreid gebied der Godgeleerdheid uit
het gefchiedkundi.g
gerchiedkllnd~,g oogpU1lt
oogpunt befchollwen;
befèhouwen; had de hand in de uitgave
eener Halli[c!lCfJ
flallifchm Bib/t'othek,
Bib/iot/zek, en in de Baumgal'tenfche
Baumgartcnfclze Welthistorie ,•
waarvoor hij overzettingen uit het Engelsch met eigen aanmerkingen
leverde, en verzamelde eenen fcbat
fchat Vllll
van histori[che
historjfche kundigheden.
eenige kleine fchrifccn
fchrifcen aanwendde. Door deze prueven
proeven
weike hij tot cenigc
B
van
H hb 5
:;
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van zijnen vlijt werd hij onder de Dnitfche geleerdeo
geleerden,, en
cn door zijne
verdediging
verdcdiging van de echtheid van eenige plnatfen
plantren van het Nieuwe Testament tegen den Engelschmnn
Engelschman WHISTON,
iVUISTON, ook
oo!, buiten 's
'5 lands van
vail ec.
cc.
ne voordeelige zijde be:,cnd.
bekend. SEMilILER
SEilTl\ILER ging nu in 1749 naar
mar Coburg, waar hij den titel van Hoogleeraar
IJoogleeraar ontving,
oiitving, en in 1750 de
redactie van de Cokurger
Coburger Zeittmg
ZeittJlzg op
O~) z;ch nam; doch werd in het
volgende jr.ar
jgar tot
wt Hoogleeraar in de Gefchiedcnis
Gerchi.~Gel1is en Dichtkunde te
AIldolf , en in 1752 tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Halle
Altdorf,
beroepen. Hier koos hij de zijde van zUnen weldoener BAUMGARHAUl\1GARTEN; verzette zich tegen de godsdienl1ige
godsdicnllige dweeperij,
dwceperij, welke aldaar bij de
Godgeleerde faculteit heersclue.
heerschte, en moest deswege niet weinige
wei nige onaangenaamheden ondervinden. Bovendien kostte het hem vele moeite,
moeit(',
om in de Godgeleerde wetenfchappen,
wetenfchnppen, tot hiertoe bij
bU zijne vorige
fludien minder beoefènd,
beoefend, in
iiJ te dringen; doch hij overwon door zijn
fiudien
genie en vlijt alle zwariglleden,
zwarig:leGe1J, zoodat hij eerlang bij zijne voorlezingen over de Kerkelijke gefchiedenis,
gefc!Jiedenis, Uitlegkunde en Dogmatiek ettelijke honderd toehoorders koude
konde tellen. In 1757,
175i, na den dood van
BAUMGARTEN, verkoos men hem tevens tot befl:uurder
be!1uurder van het the.
the«;>logisch
ologisch Seminarium,
Semii1arium J bij welke gelegenheid hU
bij aan 's mans familie,
met eene zeldzame opoffering.
opoffering, zijne dankerkemenis
dnnker!,entenis betoonde. Erf.
Erfgenamen van den roem zijns
zUns grooten leermeesters, werd
wièrd hij een der
grootlle
grootf1:e fieraden der hooge fcl1001 te Halle; leefde gaarne mee
met zijne
ambtgenooten, hoe dikwijls
dikwUls ook met hun in het Hrijdperk
ftrUdperk moetende
treden, in vrede, en behield
bebield altijd een
ecn groot aantal toehoorders; doch
bezat geene genoegzame wereldkennis, noch gefchiktheid,
gefchikth eid, om
0111 met
Hand omtegaan.
0111tegaan. Zijne toegeeflijkheid omtrent den
lieden van hooger aand
minister van ZEDLITZ, wien ten gevalIe hij uit het fonds van het
philantrophynsch opvoedings
Godgeleerd Seminarium, in 1777, een philamrophynsch
lnl1imut
n:nltsdie.
Inf1:ituut oprigtte, moest hij duur
dnur betalen, alzoo diezelfde l1aatsdienaar hem, 22. jaar later, het b-eliunr
belluur over beiden, {choon
fcllOon door hem
he111
naar
11
aar behooren waargenomen, door eene enkele magtfpreuk
magtrpreuk ontnam.
SEl\IMLER getroo3tte
getroostte zich echter deze en laortgelijke
foortgelijke beleedigingen,
te verzetten door mineralogifche wandelingen en
en trachte dezelvel1
dezelven re
ongunllig weder zijne
fcheidkundige proeven, waarann hij bij ongunflig
uit[panning bef1:eedde,
bef1:eedde. en meende in een der laatfre
uren van uitfpanning
men
laat!l:e ja.
van zijn leven, dat hU
hij zelfs de levenstinktuur genoegzaam had
ren vun
fierk gezocht
uitgevonden, waarna destijds door fommigen zeer !l:erk
fieeds voor de regten
regt en van het gezond ver.
werd. Dat een man, die !l:eeds
fiand ge\iverd
geijverd had,
ha.:l, nu een adept en goudmaker wilde worden, viel
fland
natuurlijk in het oog; ma~r
manr hij
bij hen, die zijne
l'Jijne freeds h:vendige
J.~vendige verver·
llattmrlijk
afgezonderd leven kenden, en wisten, dat mis.
beeldingskracht en zijn <lfgezonderd
wa.
tieke en tooverboeken van den wijden omvang zijner lektuur niet waren uitgefloten, vond deze zwakheid ligtelijk eenige verfchoning,
ver[choning, inzonderheid daar hij zich, voor het overige, als een moedig tegentegen·
nadeelig was voor hem
fiander van allen bijgeloof vertoonde. Meer lludeelig
bet gebrek mUl
mm wij5;,;eerize
wijsgeeri;;c orde cn
en a:1n
aan cenen bevalligen
bevaIligen E:hl'ijftral1t
fchl'ijftl'ant,,
wa~r·
\va:1r·
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waardoor zijne fchriften op fommige lezers
tezers weinig of geen' iIlvloed
invloed
hadden. Van
Vall de vorderingen in de Duitfche Wijsbegeerte en Taal
wist hij weinig; doch was zooveel te meer bedreven in de ChristeChriste.
lijke oudheid, en een vlijtig onderzoeker der geCchiedkundige
gefchiedkundige wanr
waar
lleid,
heid, waardoor hij eene menigte oude vooroordeelen in de Godgetot een vrijer onderzoek
leerde wetenCch:lppen
wetenfchnppen verdreef, en den weg tot
opende. Wie weet niet hoeveel lichts hij door zijne /Jnmerkungen
dnnzerkungen
Zit WETSTEINS Prologomemn,
Pro!ogomenm, door zijne Yorbereitungzur
POl'bereitungzur theologifchm
Hel'meneutik, en door zijne /Jbltandltmgm
lIernzeneutik,
db!zandtzmgm von [einer
feiner Untelfuchung
UntCifuchung
des Canons
CanotlS over de GeCchiedenis
Gefchiedenis van den tekst der Bijbelfche boe.
ken verfpreid; wat hij tot eene juiste
jui5te verklaring van de fchriften des
niellwen Testaments hij gedragen
nieuwen
gedrAgen ; met welke overtuigende gronden
hij de veranderlijkheid van godsdienstige begrippen, en den menfèhelijken oorfprong van vele theologifche
theologiCche leerftelfels bewezen heeft; hoe
veel invloed hij aan den geest van godsdienfUge
godsdienflige verdraagzaamheid
toegekend, en met welk eenen belanglozen en onverCchrokkcn
onverfchrokken ijver
hij het
gods.
bet regt van een vrij,
vrij 1 geleerd onderzoek in zaken van de godsdienst heeft gehandhaafd. SEMMLER, oordeel
oordeelende
ende dat de godsdienst.
cie
Gie de menfchen zaligt, geheel iets anders was, dan de wetenfchap-wetenrchap-I~ike Godgeleerdheid, zoo als hij ze vond, maakte dus msfcben
tusfchen ze.
zeJijke
delijke
,lelijke godsdienst, een werkdadig geloof en
cn Chriscelijkell
Chriscelijken levenswandel, en gefchiedkundige
gefchiedkltndige godsdienst, of de historifche omwikke.
ontwikke~
ling;
lingj en vast11:el1îng
vastfielling van het kerkelij
kerkelijkk leerbegrip, een wezen.
wezenlijk onderfcheid,
onderfcbeid, en noemde de eer!l:e,
eerf1e, voor zoo ver dezelve, naar mate van
Vlm
den graad van kennis en de betrekkin~en
betrekkinp;en
van verfchilIende
veelvuldige wijzigingen yatbaar
vatbaar is.
is,
verfchiIlende individus, voor veelvnldige
afzotlderlijke, en de laat!l:e
afzonderlifke,
lantf1e ope71Jijke
opmlijke godsdienst, voor zoo ver
deze aan bepaalde, kerkelijk
kcrk('l~ik voorgefchrevene leer!l:elfels
leerf1elfels en gebruiken
is verbonden. Ten aanzien vun
van gene wilde hij, dat men ieder
ieder
in zijne [ubjective
fubjective overtuiging volkomen moest vrijgelaten; ter.
wijl, naar zijn gvoelen,
gvoclen, de regeringen dezen moesten handhaven>
handhaven ~
op dat er iets vast voor allen mogt plaats hebben, Overeenkom!l:ig
Overeenkomf1ig
SEII1~ILER met dienzelfden
dienzelfèlen ijver, waardeze zjjne grondbeginfels tastte SEMMLER
mede !üj
!1Ïj vroeger de aanmatingen
aanll1atÏngen der Pictisten
Pietisten en dweepers be(1redell
beilreden
f1:elfel der lFolfenbzïttel[che
lJ7olfenbiittel[che hagmentisten,
Fl'agmentisten, en der fchooJe
fchoole van
had, het !l:el[el
BASEDOW en EAHRT, in gefchriften aan; oordeel
oordeelende
ende , dat beide
partijen de regten van het geweten en den openlijk aangenomen geloofsregel te na kwamen. Hierbij konde Iüj
h~i reeds, tlit
uit hoofde van
de orbepaaldheid
ol~bepa3ldheid zijner llitdrukkingen,
uitdrukkingen, de hefchllldiging
befchuldiging van regentegenergerlijke twisten niet ontwijken;
ontw~jken; en toen
firijdigheid en vele ergerlUke
wen hij
hU ein.
delijk in 1788 het }Jrllisfisch
Pruisfisch Religions-edict
ReUg/ons-edict verdeedigde, verbitterde
men zelfs zijne laacf1:e
laatile levensdagen
levensdngen door hatelijke aanvallen op zijn
karakter, hetgeen echter bij allen, die hem van nabij kenden, boven
allen blaam van vaJschheid
valschheid en huichelarij verheven was; zoo als dan
ook na zijnen dood, die in Lentem. 1791
179I voorviel, zijn edel erl<
el~
wa~rlijk
wa:!rli~k godvruchtig
godvruchtiG han,
hart, zijne
zi,inc zeldzame deugden, en zijne onfierf:'
onflerf:'
l~.
!~.
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lijke verdienficn
verdieilficn ten aanzien der wetenfchappcl1,
wetenfc11appCl1, bij zijne
zijlle vrienden
en de duizenden, die hij door zijn mondeling en fchriftelijk onder
wijs had voorgelicht, niet zUn vergeten geworden.
SENAAT, ook Volks- of Rijks- Senaat genoemd, is een op zich
opperbefl:nur, bU
bij het frants-verdrag
fiants-verdrag opgerigt, het geen
zelven fiaande
fiaatlde opperbeil:uur,
tusfchen de regeerders, en die geregeerd worden in fraat;
fiaat; volgens
volgen s
de
rle fraatswet
Haatswet wordt benoemd
bcno::'11ld of verkozen; in
i;l zijne werkzaamheid
vene;;enwoordigt ; het
van eenen ftaatkundi:;en
ltaatkundigen aard is; het volk verce1:'el1woordigt
bet opzigt heeft:
heeft over het geheel; de raadsman en deelhebber is aan de wet·
wetgeving, en de befChermer der vastgeil:elde
vastgefl:elde llaatsregeling.
ltaatsregeling. In eene
Haat wel de Senaat tllsCcllen
rusfchen het volk en den
onbepaalde monarchie fraat
iD; maar hangt van de benoeming van den laatil:en
laatfl:cn af,
21leenheerfcher in;
alleenheerfcher
en rust op geen g:ondverdrag.
g~ondverdrag. Bij den Romeinjèhen
RomeinJèhen Senaat, tusfchen
tusrchen
regterlijke en burgerlijke magt des konings geplaatst,
geplaatst. was de ver.
verde regterl\ike
Cenforfebap verbonden. Een Cell[or
Cen[or las bij ieder
kiezing aan het CenCorfcbap
Lustrum de namen der Senatoren voor, en wel den waardigf1:en
waardigfl:en 011·
ouder hen hel
bet eerst;
cerst; en dezen
dezcn noemde men dan princeps Senatus;
hunnen
wordende de onwnardigen
onwaardigen alleen door het niet oplezen van bunnen
llaam uitgefloten.
uitgel1oten. De Ridderfcbap,
Ridderfchap, ordo
lJaam
orrlo equestris,
efjueslris, was de eigenlijke kweekCchool
kweekfchool van den Sen:lat.
Senaat. Een fellNor
rellatOl' moest in de fcharting
Cchatting
(Cen/us), ten tU
(Cenjus),
tijde
de der republiek, een vermo!;en
vermo:';en van 25,000, en on.
AUGUSTUS van 37,000 Daalders, DuitCche
Duitfche mUllt,
mUil t, bezitten. De
der AUGUSTUS
opperfl:e
ambwnaren der regerillg
opperl1e 3mbw1l2ren
regcrilIg riepen den Senaat bij een, welke op
de aan hem vOOïgedragene
voorgedragene zaken,
z:lkell, pUilt
punt voor punt,
pum, bij meerderheid
fremmel1 benisee:
nlleel1
van fiemmen
befliste: zulk een eenvoudig uefluit
befluit noemde men alleen
een Senatus
Smatus confiJ!tum;
con(itltum; doch verzette een tribun (gemeensman) er
zich tegen, of was de Senaat niet voltallig, dan was het niet meer,
dan
( Sen,qtus alletadtas)
oan eene bloote goedkeuring van den Senaat (Scnatl!s
attctoritas) ,
en werd aan het volk ter bekrnchtiging voorgelegd. De volkstribunen konden het hefluit,
benuit, op iedere voordragt, door de magtfpreuk 17eto,
Veto,
tegenhouden.
tegenhoDden. Alle zaken van flautsbeftuur,
fl:aursbel1nur, de verkiezing van fiaatsnaats.beambten, de wetgeving, en de beilisling
beflis!ing over vrede of oorlog beo
he1100rden
hoorden aan den Senaat,
Sellaat, die tevens het toezigt
roezigt over het fiaatsvermofiaatsvermo.
gen had. Ten tijde der republiek noemde men den geheelen omvang der regten dezer vergadering
auctort'tas, gezag, en
en die van het
vergr:dering auctoritas,
potctestas, mugt:
magt: de eerfte nam beHuiten,
beIluiten, rlocernebat,
docel'nebat, het la~tli:e
la1tüe
volk potttestas,
gaf bevelen, jubebat; doch hleef het gezag van den Senaat ook
dan nog groot genoeg, wanneer zijn gevoelen aan de befluiten
bel1uiten van
lJCt
het volk, p!ebiscita,
plebiscita, werd onderworpen. Onder de keizers verloor
de
oe Romeinfche Senaat zijllen
zUnen fiaatknndigen
l1aatkundigcn invloed; doch noemde men
DOg,
nog, f"dert
f"den TmERJl'S
TmERJl.'S tot
t(jt op K
KOMTANTlJN
ONSTANTlJN den
àen Grooten, vele wetten,
die hij op last des keizers nam, Senatus
Senatlls Conrulta,
Confidta, die de plaats der
voJkswetten,, leges, vervingen. Het
r-let dunrde
duurde echter niet lang, of devolkswetten
ze weleer zoo aanzienlijke vergadering werd zoo geheel afbankelijk,
afbankelijk.
dat zij over de voordragt des keizers dikwijls volHrekt !liet
Iliet meel'
raadpleegden, maar die blilldeling-~
blilldeiings door ln:de
toejnichill:'; (fICc!tt((lCc!il.•
luide toeiuichin.!':
i!1iltio)
eell bell11it
bcllllic I''.'l':'iidcnk.
v'.~r:llld('nlc.
[\kt
i!lIltio) in een
[\Iet
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ivlet
i.vlct den Romeinfchen Senaat
Senant onder de keizers heert
heeft de RusJifchc
RusJifc!zc
minder overeenkomst, dan de yoormalige Frfm/i:he
Frallfche Rijks-Senaat. De
beflllrcnde
bejlurcnde Rijksraad,
R&ksraad, door
deor keizer ALEXANDER, op lnen
lfl:en van Louwm.
1810, opgerigt, beflaat
beilaat uit 32 leden en 4 voorzitters, die alle door
den keizer benoemd worden.
wordell. lijn
doch
Zijn werkkring is zeer uitgebreid; doen
kan hij nimmer den wil
wU van den onbepaald
onbepa2ld regerend
regerenden
en keizer bepa.
bepawa~rvan hij hd
het 1."erktuig
"_'erktuig is. Hij f1:aat,
Haat, om zoo te fpreken, tus.
ms.
len, wa~,rvan
[chen
fchen den keizer en zijne onderdanen in, daar
d~ar alle rijkszaken door
buitcnlandrehe aangelegenheden
aalJgeiegenheden heeft deze
zijne handen gaan. l\Iet de buitcnlandfche
raad niets te doen. De keizer zelf is er voorzitter van; doch bij
zijne afwezendheid dat lid, hetgeen hij daartoe benoemd heeft. Aan
den Rijksraad worden alle wetten, verordeningen en inrigtingen, medeU811 den mogedeeld, die hierop dezelve onderzoekt, en vervolgens aan
narch ter uitvoering voorlegt. Bij
llij gemdden
gemelden raad, welke in vier departementen, dat van wetgeving, van het llOogtle
hooglle beroep in geestelijke en
cn wereldlijke regtszaken , van krijgsmagt ter zee en te lande.
I;n
en van 1l:aatshuishoudkunde,
llaatshuishoudkunde, verdeeld is, zijn bovendien nog 3 Commisfies • als: voor het 1l:ellen
nellen der wetten, voor verzoekfchriften
verzoek[chriftell en
voor de rijks-.kanzclarij.
rijks •. kal1zclarij.
De voormalige i'1'al~rche
Fran[c!le RiJks-feJJtJfJt
Rijks-:fèllt.?at werd
\verd de behoedende Senaat
([mat
(fenat cOl1fervateur)
c01Jfer'J/ateur) genoemd, en bij de +àe
tJ-de Ibatsregeling
Ibat,regeling van ISden
ISdell
van Willterm.
Winterm. Iï);Y
Iï~9 ingeil:eld.
ingef1:eld. Dezelve bertond
bcilond uit 80 leden, ten
voord ragt van den eerncn
eerfl:cn Coaminne van 40 jaar oud, die op de voordra:,;t
ful, het
bet Tribunaat en de W etgevcnde vergadcrilli;
vergadcïinii" zich zeI
ZC1VCll
ven verkozen;
voor het bewaren der fl:aatsregeling
fl:aatsrcgeling zorgen; de beiluitcn
bell11iten van
VJn het wetligchaam onderzoeken, en
ende
de ConiiJls,
Conülls, de ledell
leden van het tribunaat.
gevend ligehaall1
en de wetgevers, uit de door de departementen ingezondcne
ingezondene lijsten.
lUsten, ver·
kiezen, en tevens voor de opengevallcne
opcngevallene plaatfCll,
plaatfcn, uit eene
eC'ne door de ove~
ovcf1:aatsbefiuur voorgedrrcgcl,e
voorgedrr,[;ci~e 3 perfonen
per[onen,, een
rige 3 deelen van het fiaatsbefluur
nieuw lid benoemen moesten.
l110estell. Ieder [enator , of raadsheer, had jaar·
jaar.
lijks
lUks een inkomen van 25,000,
~5,OOO , naderhand.
naderhand, behálve
bebl1ve de [enatorien,
[cnatOl'ien, van
36,000
doch hunne vergadering werd weldra in de
dc handen van
36,000 Franc; doeh
den eernen
eerfl:en conCul
conCnl het werl;tuig,
werktnig, om
0111 den republikeinfchen regeringsvorm van FrankriJk
Frankrifk in eenen
ecnen monarchalen
monarehalclJ tC'
te veranderen, hetgeen
hetge~l1
dan ook plaats had, toen de Senaat Jiet
bet hem veorgedragene
vGorgcdragene [cnaats-be[cnaats·be.
fluit, waarbij de fl:aatsregeiing
l1aatsregeling cenen nieuwe,1
nieuwen vorm ontving, onmidde·
hUil
lijk goedkeurde. De waardighc;d
waardighc:d der Confuls
C onfnis was daar bij voor hun
leven bepaald, en de Senaat '.'lerd
werd van den eerflen
eerl1:en eonful
con[u! afha11.
afhankelijk
kelijk,, die het regt behield, om
0111 de kden er van grootendeels
te kunnen benoemen of te kiezen, welk regt hij zelfs tot de benoeming van fiaatsdienaren,
tnz. konde llitltrekken;
fl:aatsdienaren, gezanten <:nz.
uitftrekken ; doch moest
de eerfle
eer!1:e Con[ul
Conful den Senaat van alle ..\- ~rdragen,
~I'dragcn, voor hij die be.
beo
kend maakte, kenl1
kenn s geven. In laler
lacer tUd
ttd beflond deze [cnaar
fenl>at
uit keizerlijke prin[en, rijksambtenaren en 156 leden, en
cn had
uit zUn
zijn midden 2 Commisfien, voor de perfoonlUke vrijheid, en die
\"all
nn de drukp::rs,
drukp~rs, welke echter
cch~el' nau
l:an den wil des keizers onderworpen
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waren. Voor het overige is het bekend, dat de Franfche
warell.
FranCche Senaat, die
BUONAPARTF.,
BUONAPARTE, bij een fenaats-beGuit
fenaats-be(luit vnn
van den 18
I S van Bloeim. 18°4, tot
befJllit van den 3den van
keizer verklaard had, wederom door een beflllit
velvallen verklaarde; doch
Grasm. 1814, hem wederom van den troon velvallell
eok,
00k, door den nieuwen regeringsvorm van LODEWJ]K XVIII, als zich
de achting der Ilatie
natie hebbende onwaardig gemaakt, opgeheven en door
de kamer der Pairs werd vervangen.
ANNA'EOS) te Corduha,
Corduóa, eene fiad
fl:ad in SpanSENECA, (MARCUS ANNA'EUS)
je ,geboren, begaf zich onder de luisterrijke regering van AUGusAUGUSTUS ,naar
TUS
lJaar Rome, en g'af
gaf verfcheidene jaren, niet zonder bijval, onWelfprekendheid. Volgens de getuigenis van fülUmi.
fUl1ll11i.
derwijs in de WelCprekendheid.
verfcheidene boeken, wier inhoud
ge fpraakkenners, fchreef hij verCcheidene
tot de rhctoriCche
rhctOrifche behandeling van belangrijke regtsgevallen betrektOt
frijl
king had, en waarvan wij nog eenige losfe !l:ukken
fiukken bezitten. Zijn fiijl
unnatllurlijk en te hoogis kort en nadrukkelijk, doch niet zelden te onnatUurlijk
dravend.
SENECA. (LUCIUS ANNAJWS)
ANNAllUS) De zoon van den vorigen,
Corduóa, in Spanje, in het 2de jaar na CHRISTUS ge.
mede te Corduha,
boren. Hij werd te Rome opgevoed; beoefende inzonderheid de StoïcijnCche
Stoïcijnfche wijsbegeerte, welke met zijn ernfiig
ern!l:ig kllkll~
rakter zeer naau
W overeenfiemde;
overeenfremde; was de opvoeder
opv oeder van den
cl en jonnaauw
NE.RO, en bekleedde verfcheidene aanzienlijke posten. Onder~
gen NERO,
tusfchen was zijn leven niet onberispelijk, en werd hij van geldtusCchen
zucht, en eene te verregaande toegeeBijkheid
toegeeflijkheid omtrent zijnen onwaar·
kweekeling' be[chuldigd.
befchuldigd. Hij verloor zijnen weldadigen invloed,
digen kweekelin;;
NERO oefende, naarmate
dien hij in den beginne op de regering van NERO
deze ophield, mensch te zijn, en werd zelfs door dezen vorst genoodzaakt, om den gruwelijken
gruweliil_en moord zijner moeder te veront[chulverontfchullloodzaakt,
digen. Gelasterd door laaghartige vijanden, bij den kwaaddenkenden
vorst verdacht gehouden, en mogelijk ook wel uithoofde van zijn
enanzienlijk vermogen, werd hij te Rome met verfcheidene andere e·
nanzielllijk
delen ter dood veroordeeld, en omving van den tiran alleen de gunst,
denzelven ~an hem werd overgelaten. Hij liet zich
dat de wijze van dcnzelven
11ierop
hierop de aderen openen; doch dit middel te langzaam werkende,
zoo nam hij vergift, en werd nog ten laatll:e in een heet bad gelegd,
h~i zijn leven, in het 66fie
66ll:e jaar onzer tijdrekening, met de
waarin h\i
bedaardheid van eenen StolcUnCchen
StoYc~infchen wijsgeer, eindigde. Wij bezitten
ver[cheidene prozaïfche
prozaICche en poëtiCche
van hem nog verfcheidene
poëtifche [chri[ten.
fchrifren. De eerfle bevatten
be\'atten brieven en verhandelingen over verCchillende
verfchillende wijsgeerige
fie
treurfpelen. Men bewondert wel in ge.
onderwerpen; de laatll:e zijn treur[pelen.
ne eene menigte van [choone,
fchoone, der behartiging waardige denkbeelden
en de poging des fchrijvers, om in zijne lezers gevoel voor deugd op
te wekken; doch zijn gekunstelde [chrijftrant,
fchrijfcram, zUne vermoeijcllde
vermoeijende te.
te·
genfiellingen, en zijn angstvallig fireven,
ftrcven, om
0111 altijd iets nieuws en
genfi:el1ingen,
eenc herhaald':!
fchoons te zeggen, verzwakken bij eene
hel'haalà~ lezing den indruk
a~::!:lcrkelijk. Ondermsfchen
Ondertusfchell bezitten
br:cven, en eCllige
ecnige wijswjis~
a~:;I:1erkelijk.
be zitten zij!!:!
zijn:! br:cvcn,
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gecïige fchriften, eenc
eene beflisfende waarde
wuurde boven de ereurfpelen,
treurfpelen, vall
van
welke het nogtans ni
niet
ct volkomen zeker is, of zij wel allen, die men
aan SENECA toefchrijft, door hem zijn vervaardigd. De OCTAVIA
ten minfie
min!l:e is geheel onecht, om dat haar dood, die het onderwerp
een
voorgevallen. Zij
van het fiuk
il:uk uitmaakt, eerst na zijn overlijden is voorgevallcn.
zijn navolgingen van Griekfche eremo[pelen;
erenrfpelen ; doch moeten, van wel.
ken
k~n kant men dezeive ook moge befchouwen, in waarde verre voor
dezelve wijken. en leveren.
leveren, ofschoon enkelde welgelukte plaatfen ,
echt~r geen zeer gunseig
en treffende woneelen bevattende, echt2r
gunstig denk·
Iaae!l:e overblijfsels des Romein[chen
Romeinfchen treurfpels op.
beeld van deze laatfie
deelen van het drama.
Eenheid in den zamenhang der bijzondere deelcn
vJugt in uitwaarheid, verhevenheid van denkbeelden, en lyrifche vlugt
drukkingen worden er meestal niet in gevonden, en men fioot
il:oot overal op drooge, gekunil:elde
gekunfielde plaatfen , welke ons opgegeven denkbeeld
RomeiNen bevestigen. De Treuromtrent dit vak van kunst bij de Romeinen
fpelen, aan SENECA toegeCchreven,
toegerchreven, zijn 10 in getal. De beste uitgaELZEVIER. Amfl.
ve van 's mans wijsgeerige fchriften is die van ELZEVIER,
1672,
Leipzig 1797-1808.
1797-1808. 5 dee.
167~, 3 deelen, en die van RUHKOPF,
RUHIWPF, Lefpzig
len, en die zijner treurrpelen
treurfpelen van GaoNovlUs,
GRONOVlUS, Amflerdam 1682,
benevens die van SCHRODER, Delft 1728.
SENEGAL. (De) Eene der grootil:e
groot1te rivieren in Afrika, die
onder den 9900 lengte, en 110 breedte, in het gebergte Kongo, 16
mijlen van den oorfprong des Nigers, en 20 mijlen van dien der
Gambia, ont[pringt.
ontfpringt. Zij loopt eerst tus[chen
tusfchen bergketens heen,
waar zij inzonderheid de Kokoro, Ba[ing
BafiNg en Fttleme
FtJleme ontvangt,
omvangt, en
ter plaat[e,
plaatfe, waar
waar de beide
beide· eerstgenoemde rivieren zich met haar ver.
eenigen, de watervallen van GOl'ina.
GOlfina, en 20 mijlen verder, door
Feltt vormt. Beneden debeddingen van rotfen ftroomende, die van Felu
ze watervallen
watervaIlen wordt de Senegal eene [choone,
fchoone, zacht vlietende rio
vier, welker helder water over een bed van kiezelfl:een-zand
kiezel!l:een-zand ftroomt;
il:roomt;
terwijl men langs hare oevers bouwland vindt. Zij loopt in groote
kromten verder naar het Noord-westen, verdeelt zich vervolgens in
2 armen, en vormt de eilanden Bi/bas en lJ!lorfl!,
JYlorfll, waarop zij zich weder vereenigt en naar het Westen firoomt.
il:roomt. Op eenigen aflland van
de zee, echter, verdeelt zij zich op nieuw in verfcheidene armen;
fiOft
neemt eene Zuidelijke rigting,
il:ort , zich wederom vereenigende,
door eenen breeden mond in zee. Deze groote rivier, welker loop
160 geographifcbc mijlen uitll:rekt, draagt reeds op
zich meer dan 160
afJ1and van 60 mijlen van haren
harcn mond, vaartuigen van 40 tot
eenen affiand
50 ton;
tOn; is hooger op tot aan de genoemde watervallen bevaarbaar,
en aan geregelde afwisfelende overftrool11ingen
overl1:roomingen onderworpen, die in
den regentijd het aangrenzend land
laad ongezond maken. De Senegal
loopt 15 mijlen van haren mond paralel met de zee, van welke
zandduinen gefcheiden wordt.
zij door eenen natuurlijken
nacuurlijken dam van zanddnil1en
fomtijds eene mijl breed is, en in
die dikwijls flechts
ilechts 100 roeden, fOllltijds
punt val;
van Barbmoi/e
Barbarife (pointe de Barbarie)
cene landtong uitloopt, de plint
ecne
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genoemd, waarop cene
eelle kleine fchans, het fort
Cort Guetandaf'
Guetandar en een
Negerdorp ligt. Niet vcr van haren mond vormt de rivier yerfchei\'crfcheiLodell'ijks-eiltmd, het.
dene eilanden,
eilandell, waaronder het SenegtllsSmegttls- of St. Lodewijks-eiltmd,
Fra12/Óen is, die hier eene
eelJe ltad en een fort,
forc,
geen de hoofdbezitting der Fra12/c/Je1t
St. Louis genoemd, hebben. Zij lig.
ligt in cellen zandgrond, en bevat 10,000
inwoners. Goud maakt geen artikel van uitvoer in het etablisfement van Senegal uit; maar wel gom, onder den naam van Selll!.
Se/Je.
galfc1zc
bet voorname voortbrengfel
galjè!tc gom bekend, die het
voonbrengfel des eilands en
bijna eenige artikel is, dat tegenwoordig nog wordt uitgevoerd. en
jaarlijks op 1000 ton gefehat
gefchat wordt. De rivier Senegal
Seuegat heeft goed
water, en levert eene menigte visfehen,
visfchen, maar ook krokodillen en
zeepaarden op. Haar mond is eene halve mijl breed, doch wordt door
eene zandplaat, de Barre genoemd, vernaauwd. die het inkomen,
inkomen.
door de fierke branding, zeer gevaarlijk maakt; kunnehde men alleen
bij !lillen
i~ de rivier binnen 100lUllen wind, zonder fchipbreuk te lijden, iR
van
pen. Onder den naam van Senegal wordt ook, wanneer er valt
rn handd gefproken wordt, de geheele reeks van kusten
bezittingen ('U
anc) tot aan de groene (Cap vel'd).
verd). en
van de witte Kaap (Cap bI
Manc)
dus de uitge11:rektheid
verfraan (zi<J
(zi.: hier onuitge1l:rektheid van den 15 tot den 22° verftaan
der SENEGAlVIBIE.)
SENEGAl\1BIE. Zoo noemt men dat gedceite van het Westelijk
IPitte Kaap toe
tor aan de rivier NUl1nez,
Nunnez.
Afrika, hetgeen zich van de lFitte
in eene lengte van 180 geographifche mijlen, uit11:rekt,
uit1l:rekt, zijnen naam
Senegal en Gambia ontleent, en fomtijds ook WestIPestvan de rivieren Se/legat
kllsrland,, waarfchijnlijk aan de Ro.
Nigritië genoemd wordt. Dit klIstland
meinen onbekend, werd reeds in de middeleeuw door de Arabieren
bezocht, die aan dc
de rivier Senegal, naar een aldaar wonend volk, Sen.
hogt, haren tegellwoordigclI
nagi,
tegellwoordigell naam
n:1am gaven.
gaveIJ. Opper Senegambië
Sellegambië noemt
IPitte Kaap en de genoemde
men dat gedeeltc,
gedeelte, hctgeen
hetgeen tusfchcn dc
de IFitte
Sanra of Sarivier ligt, en behoort eigenlijk tOt de groote woestijn Saltra
hara. De inwoners zijn geene Negers, maar Mooren; belijden
god~diellst, en drijven eenen frerken
fterken gomden Mahomethaanfcbcn
Mahomethaanfchcll godsdienst,
handel met de ElIl'opeërs,
ElIl'opcërs, inzonderheid met de Franfchm
Frtmfchm en Enget.
Engel.
[elzen,
welke laatne
laatil:e hier vl!rfcheidene
vcrfcheidene bevestigde Faktorijen hebben.
fclzen, welkc
1I1iddet.ScllcgambiJ
1I1iddet-Sellcganzbi:: bevat de aan de Smegal
Sellegal liggende landen, van de
llUsten af, opwaarts,
opwaartS, en heeft eer.e uitgefirektheid
uitgeltrektheid van het Noorden
en van het Oosten naar het Wesnaar het Zuiden van ongeveer
ISO geograp"ifche
geograp"ifcbe mijlcn.
mijlen. Het wordt door Negers
ten van omtrent 150
vele volksfiammen verdeeld zijn, waarvan de Fou.
Foubewoond, die in vcle
lans, .Jo!ofs
lahs,
.JoJofs en 1l1a1/dingues
111a1/dingues de voornaamn:e uitmaken, die allen eene
afzonderlijke taal fpreken; den Mahomethaanfchen godsdienst belijden; in landbouw, handel, en ook in eenige handwerken hun
hnn beftaan
befraan
verfchillel1de regeringsvormen leven. Men heeft er
vinden, en onder verfchillellde
doorgaans eene zeer heete,
heete. en in de moerasfige landen ongezonde
~'oor
luchtsge!leldheicl,
lnchtsgel1:eldheid, hetwelk het verblijf in dit anders fc hoon land, \'oor
neemdelingell, moeijelijk maakt. De grond is vlak; be1l:aat
ncemdelingen,
ben:aat uit zand
en
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en tlmonnnrde;
thoonanrde; is bijna overal zeer
zeel' :\'ruchtbn~r,
:\'l'l1chtbn~r. en leven !:cl'en,
l:cm~ll, wortel.
en huIsgewusfen
hnlsgelVasfen , zuidelijke vfUcl!t':IJ,
vrncht'~Il. dudc'ls
dadels,, kokosnoten,
koko:!]Jotel1. kalOen,
katOen,
undigo,
andigo, taoak,
tabak, peper, enz. in overvloed op. Wijd
Wî1d vindt men er
menigvuldig,
menigvuldi~. alsmede olifanten, rhinocerosfen,
rhinocerosfcn, rivierpaarden , wil.
\1e osfen,
osfen. en verfchcidene [oorten van amiiopen
flmiiopell ; als ook leen.
wen, tijger-katten, panters enz. Bovendien vindt men er alle foorten van tam vee, kameelen,
kumeelen, vogels en visfchen
visîchen in menigte.
menig[e. De
binnenlanden zijn over het algemeen rijk in goud; doch zilver heeft
men er weinig,
weinig. mllar
maar veel ijzer en een weinig ZOut.
zout. -- Neder. SetJeo
SetJe.
NUllnez
gambië, de landen aan de Gambia en Zuidwaarts tot de Nunnez
voortbrengfels
bevattende, heeft met de vorigen gelijke bewoners, \'oorrbrengfels
en
luchtRreek. De aardrijkskundigen fl:el11men in de bepaling der uit.
enluchtRreek.
geltrektheid van Senegambië niet overeen. Sommigen beperken detusCchcn de Senegal
Smegat en NUn11ez,
NUn1zez. anderen
zelve alleen tot de landen tusCchen
van het Noordelijke der eerstgemelde rivier tot de Witte Kaap,en
Kaap, en dus
tot 22°,
22°. 55' Noorderbreedte,
Noorderbreedte. volgens welke bepalingen Sene{!fl171bië
Sellegfl171bië
nu eens op 16,000, dan op 50,000 vierkante mUIen gefchat worde.
wordt.
(Men zie: DURANTS
DURANTS l\'aclzridttm
l\"achridtm ~'OI1
~'on den Senegal/ändern,
Senega!!ändern. benevens
RUBAULTS Landrei/è
RUBAULTS
LandreiJè nach Ga/am enz. uit bet
het Franscb
Fransch van Th. Fa.
FR.
Em;RMAN, Weimar 1803,
Em;RMAN.
1803. en vooral de reis van MOLLIEN, de werwer.
ken van BANDICH,
BANDICH, en de onderîclleidene jongf!:e
jong!l:e berigten der Enge/.
feiten van de .1frican
InjlittttiOizs).
{elzen
_1frican InjlitutioI1s).
land[ch~p in Afrika, dat gewooniiJk
gewoonlijk onder NuSENNAAR. Een landfchau
hië gerangCchikt
gerangrchikt wordt, en tusCchen
cusCchen den Nyt
Nyl en de Takazza gelegen
aan eenen berg~
bergis. Het grenst ten Noorden aan Nlibië;
N/lbië; ten Oosten ~an
keten, waardoor het van de kusten der Roode zee gercheiden
geCcheiden wodt;
Nigritië of Soudan , en
ten Zuiden aan Habisfinië; ten Westen aan NigritiJ
uitgearektheid op 6000 v. m. geCchat.
j:,:
wordt in zijne uitgeîtrekrheid
ge[chat. De grond i~
meest~1 vlak, in fommige fheken
f1:rekell woest.
woest, ma~r aan
aDn de oevers van
er meestal
bebm:\'\'G. Behdve
Bebdve kamee.
den Nijl en Takazza vruchtbaar en wel bebm:wd.
fchapen, zwijnen, ge,·oi;elw,
ge,·oi;elte, en AfrikaCche wilde
1en, rundvee, fchapen.
rijst, meloenen, tabak, fuik er, fennedieren, levert dit land koren, rljst,
luchtf1:reek is er
bladen, ebben., en tàndelhout,
fandelhout , palmen enz. op. De luchtilreek
bIaden,
d~n I"i'.
zeer warm, en in den Zomer zelfs on dragelijk heet, waarop d~l1
w.
eu velen doet Jlerven.
nerve!1.
gen volgt, die de lucht zeer ongezond maakt en
geCchat, zijn Negers, di€'
De tegenwoordige bewoners, op 2 millioen gefchat,
den naam van Sclte/luks
Schel!uks dragen, en in 1504
15°4 het land aan de Arnbie.
.draMt!.
,-en Ontnomen hebben. Zij hebben de Mabol11ethaan[che
lVIahomethaanfche godsdiemt aano
,·en
ltaan onder het willekeurig
genomen; zijn tamelijk ruwen onkundig, en ftaan
be(1:uur van eellen
eenen koning, die echter onder deze voorwaarde den troon
be(l:uur
fl:erven moet, zoodra
zoodrn deszelfs ministers zijnen dood
beklimt, dat hij fterven
voor 's lands welzijn noodzakelijk oordeelen: zelfs moeten, na het
zijlingfche, mannelijke bloedverwan.
overlijden van eenen vorst, aUe zijlillgfche,
waarfch~inlijk, om alle twis.
twisten van denzelven vermoord worden, waat·rchUnlijk,
verpligt, om jaarten omtrent de kroon voor te komen. De koning is verpJigt,
lijks in BIoeim. in eigen perfoon,
perroon, eellen
eenen akker tt"
te heploegen
beploegen cn
el) te bezaai~
bezaai.
l~jks
AJ.GEMF.F.N WooRnr:l'm.
WOORDF.Nl1. VI.
(' c
iN;
Ar.GEMEEN
C
ier.

418

SEN N E - B
n L A DEN.

en. Behalve de Sr:he!luks,
ell.
Scheltuks , die de grootfte
groot!1e in getal zijn, vindt men ia
Sennaar ook zwervende Arabieren of Beduinen.
Beduil1et1, die:
die fchatting-pligtig
zijn, en Daberas, heidenfche Nubiers, welke deels als i1aven
flaven gekocht.
gekocht,
deels uit naburige landen geroofd w('"den.
wrcden. De Daberas maken de
voornaamfte
voornaamf1:e krijgsmagt des rijks uit: 14,000
1+,000 van hun met [chiid.
fchiid. ell
eli
fpeer gewapecd, en 1800 Schelluks
Schel/uh te!
te paard, dienen voornamelijk ter
Senl1(/ar,
naar , ook wel J.Yledinet,
i.rledinet,
befcherming der hoofdl1:ad.
hoofdll:ad, die insgelijl{s
insgelijks Sen
Et fim,
fun, of fi.tJgi
fz,llgi heet. Deze!
Deze ligt op eenen
een en heuvel aan den Weste.
Westelijken oever van den Nijl. heeft eenen omtrek van bijna I!
lî mijl,
en 100,000 inwoners. De huizen zijn zeer flecht
i1echt gebouwd.
gebouwd, meest
al van ééne verdieping en met platte daken; in de voorll:eden
voorfleden zijn
het zelfs ellendige hutten van riet; terwijl het uitgebreide koninklijk
paleis van leem is, en door eene.1 hoogen, ll:eenen
fl:eenen muur omringd
wordt. Eigenlijke fabrijken
fabrUken vindt men in dit rijk niet; doch de han.
handel is er van veel belang, en wordt door karavanen.
karavanen, inzonderheid
op Suakem,
Sual'em, Dshidda, Mekka, Habisfynië,
HabislYnië, Nigritië en Egypte ge.
dreven. Over het algemeen komen i1echts
flechts weinig Europeërs derwaarts;
waarom ook het limd,
Iimd, over het geheel, weinig bekend is. - BURCK.
HARDT heeft ons omtrent hetzelve de nieuwfte
nieuw!1e berigten geleverd.
geneesmiddel, hetwelk
SENNE-BLADEN. (Fo/ia Sennae.) Een geneesmIddel,
zeer algemeen gebruikt wordt, om ontlasting te verwekken,
verwe kken, zelfs
als zoogenaamd huismiddel: eene omll:andigheid,
omfl:andigheid, die de regte kennis
derzelven ,• voor zoo verre dit hier te pas komt, des te noodzakezomergewas, hetwelk:
hetwelk
lijker maakt. Het zijn de bladen van een zomergewas.
jaarl~j
ks [cheuten
van z tot 3 voet, met
mct gevinde, 6 parige
jaarlijks
fcheuten geeft vanz
bladlleel, en lange fikkelbladen, hebbende geene klieren aan den bladil:eel,
vormige of lange niervormige haauw~n, met hartvormige zaden,
terwijl de bloem geel is. Het vaderland van dit nuttig gewas is
Egypte.
Egypte, Araóië,
Arabië, Syrië.
Syrië, Perzië, Nubië; doch hetzelve wordt aangeFrmz,frifk. In de Iode klasse, 111e
kweekt in Italië, Spanje en Frankrijk.
lfl:e orde, vindt de Senne
Scnne hare plaats bij LINNAWS,
LINNAEUS, en wordt door hem
Casfia Senna genaamd. Evenwel moet men nog twee hoofdverfcheiCasfla
[oorten, dezer gewasfen
denheden, of volgens vele kruidkundigen twee foorten,
onderfcheiden,
onder[cheiden, waarvan de eene fpitfe bladen heeft.
heeft, en de andere
rondachtige; zijnde dan de eerfle
eerl1e de Casfla
Casfia lanceo!ata
/am:eo!ata van FORsrdL,
FORSKäL,
LAMARCK en anderen, en de laatll:e
laatO:e de Cas{ia obol'ata
obOl'ata VAn COLLADON , welke meer verbouwd en voor minder krachtig gehouden
gehoudcn
dcn handel onderfcheidt
onderfclleidt men vier foon
[aart en, naar de plaats,
wordt. - In den
komen, genoemd. 1.
I. De Alexandrijnfche.
Atexandrifnfche. zijnde de
van waar ze komen.
beste, die 'van
beste.
van Caïro komen. De Franfchen noemen dezelve Sen.
llé
ut de
d~ la Palte, naar zekeren tol.
tol, door den fultan
[ultau van dezelve
geheven. De bladen zijn meest [pits,
fpits. doch veelalloopen
veelalloopell er rond.
rondachtige tus[chen, die of in
Îll Egypte of in de Europifche zeehavens
er onder gemengd worden. NECTOUX verzekerde zich zelfs ter
[er
plaatfe,
plaat[e, dat men er andere, dan Senne-bladen, onder[chuift,
onderfchuift, en wel
bijzonder van de Cynanchum drgef
drget Dilillii,
Di/illii, eene vijfmannige plant.
Ech.
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EcheC Alcxnnd~ijlJ{i::bc
Ech,c
[Hexand~ijn[chc SenIJe-bladen
Senne·bladen zijn lancetvormig, bleekgroen, ee.
lligzins dik cn
en Jtijf,
HUI', van cene
eeilC in de lengte loopende hoofdrib voor.
voorzien, die aan de eene zijde:
zjjdi.! (ks
des blads verheven is. De geur is walgelijk, de [man:,
[maal, bitteracbtig>
bitterachtig, Cchcrp
Ccherp en nUmerig. fli~romlcr
HL.:romlcr beboort
behoort
(.'lU
ouki, dc
d~ ilerk en pjJ
pijn:jjk
n; ijk purgerende,
pl!rgerendc, ,veinig
\veinig gcribd2,
gc:ibd~, zoo'genaamde
Argel-SCII12e. ,;. De
Argel-Sci211e.
De: lta/itJcmjdlC,
üa!;(JtJiljóe, Provinciaal/die
ProYÎI:ciaa/jde of Alqpi{che,
Alcpptfche,
komende llÎt
uit Italië en 1-'lo1'cllce
PrOl'Clice in Frankrijk,
Fradzrijk, zijn brccder
breeder van blad,
Herleer geribd,
elliptisch, verkeerd-ei
verkeerd-ti vormig, donkerder van kleur, Herker
dUlln~r
dunn~r en brozer dan de vorige.
Geur en finaak
iil1uak zijn een weinig
zwakker. Zij worden
\Vorden wel vermengd met bladen van
VUl1 de Colutea arborescens,
we!;,e men kent :eau
aan de omgekeerde hartvormige geborcscens, we!:,e
daante. 3~ De TripolitrltJllji.:!!e.
Tripolitacmji:!le, uit het koningrijk
kouingrijk Tripoli
Tr~Do!i in BarbariJe
barije afkomfl:ig.
afkomilig. Zij zijn groot
grooler
er dan de Alexandrijnfche, doch [pits
fpits
toeloop"lldc als dezen;
dezcn; overigens ruw op het gevoel e:1
e:l veel minder
toeloopende
krachtig dan de vorige. Het verfchil van vadtrland
vaderland fchijm
lchijm ze voornamelijk te doen verbasteren. 4. De .1rabifi.:!zc,
/irabifr.:!te, 1110ckafche
lI1ockaji:/ze of Mocha.
lIfochafchc is de minne [oort.
[che
foort. Zij overtreft de vorigen in lengte,
lengte. is [pitfer,
lcr, zwakker van gem.
geur. PFAFF wil, dat zij niels
niets anders zijn, dan de
de
des genoemden C)'lIf1l1chullt
()n(JlIchuln,5 doch GUlDOURT,
GUlllOURT, houdt
hondt ze voor
bladen de,
een::: door verandering van v'lderland
v8derlund verbasterde Alexandrijn!èhe
[oort.
ceue
Alexandrijn[che foort.
Dit verdient echter nalkr
nader onderzoek.
onderzod;:. - De zoogenaamde kleine
k/eitJe Senne,
(Fol. Sem7ae
Seni1ae jJOITiiC.),
pan'tlc.), hoewel foms
iOlllS nu
v"n goede kwaliteit zijnde, mag
niet
\\'üJ',i:.:n toegelat::n,
toegelat~n, dewijl
dewUI men er de foort
[oort van
nice in de apotheken v.'Gïdê:i1
bladen en
cu dl!
de bijmcugfels
bijmcllg[(!ls lliet
niet van
v~m onderfcheiden
onder[cheiden kan. 0:11 dezelfde
binden
reden, en om het ipoedîg
ipocdig verdroogen
nrdroogen en "ervliegen
vervliegen der
de~ geu!ige
geurige deelen.
deelen,
poeder van S;;!1ne.bladen
Senne.bladen nahouden, maar
manr voor her
het
moest men geen poedel'
gebruik dadtlUk
dadelijk !::ereidell.
bereidell. De zaaclhaauwen
(Folliculi SWfJ.1C)
SemJ.1c) zijn
z~jn in
zaRdhaauwell (Foliiculi
PrankriJk ook in gebruik, en worden aldaar onderscheiden in /ilex/llexanc/riJnjche,
andrijnjè,'ze, TriPolitaanfi.:,'ze
Tripolitaanji.:/ze en Mockafche:
Mocliafche .. bij ons wil lEen
men de Senlle4
Senne~
dezeive gezuiverd hebben, alzoo
aizoo hunne werking
wl;.'fking zwakbladen van
V<ln dezé.!lve
ker is, hoewel fOl11migen
[ommigen meenen,
meencn, Gat
c1at zij ;neer
meer krimpill,~
krimpil1~ veroorzak~l1.
veroorzak~ll •
.!30lJILLON
BOlJILLO,'i Lil
LA GJUNGE
GR:\l\GS heeft
beeft de
cl;; beste Scnut.bladen
SCl1ile-bladen fcheidkundig
f'~l,eidkl1ndig ontl.:ed.
ked. (zie WLRKHOVEN'S
WERKHOVE'.\'S C/tem,
C/zcm. OcFiI.
OeF;;. 6 ft,);
ft.); FENEULLE,
FENSULLE, ontleedde
nieuIVelings de Seune hmmwen.
haan weu. LM,SMG:'m
LAISSMGNE en
C11 de evengedaarentegen nieuwclings
noemde vonden
voneien in dezelve,
dl;!zeive, en in de
de; bladen, in 1820,
182:J, het werkzaam beHanddeel of al!wloïd,
Handclèel
a/ka/oM, door hun G.lt,'iartiil
Git/Mrt/iJ genoemd. Over deze ontniet.
ledingen uie
plaats niee.
uit te welden,
weldcn , is hier de phms
SENN
EN. Zij
SENNEN.
ZUnn in Zwit/èr/al1d
Zwitjèrland vc,c:hoeders,
vc\!hoeders, die des Zomers het
vee op de A/peIl
A/pe:z weid:;n,
weiden, en derzelver
derzel vcr melk dikwijls gepacht hebbello
ZU zijn doorgaans eerlijke
cerlijke lieden,
lied::,l, en in hunnen handel en wau.
wan~
ben. Zij
del een voorbeeld
voorbedd van ZwitferCcllC
ZWlt[erièlJc eenvoudigheid. Hunne hutten, SenSmhutte g~noe,l1d,
gebouwd;j
g<;!ilO~:lJd, zijn van O{)
0;:> ee;,
CC:l geHapelde
geftapelde fl:ukken
flukken hout gebouwd
met basten van dcnnea_boomen
dcnnen.boomcn gedekt, en in twee vertrekken ver.
ver_
deeld, waarvan het een de kaas- en het ander de melkkamer uitmaakt.
De kudden, die zij weiden, dragen den naam
l1aam van Senne, en de vee.
veedi~l1 van Se/merei.
Smlierei.
hoederij zelve dien
eC c '2z
SE.

3:

.p:)
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SENOI';ES.
SENOUES.

Si~l'TUAGIN
:::j~l'TUAGIN

rA.
J'A.

SENONES. Een
Eell magtig
mngtig volk aan de
t:Q Srqual1tl,
Seqz:mw, wanr
waar deze zich
met de [cazma.
[cO/uw. V/om;e)
V/OI11:~) verccnigt.
vere:ciligt. Z;j
ZU z~n
zijn reeds vroeg in de Romeinièhe gcE:hi.:dcllÎ;:
melnièllc
gcrchidcnü: bekend; trokken onder de regering van
TA!((,:U!l':!Us
over (1e
//!jJell; zcttec1cn
Tll.IU~lJlNlUS P1USCL'S
PLUSCFS ()Ver
(1,,, "i/peil;
zettcdCll zich
zidl in Italië !lecler;
Ilcd\!r;
nmnC;l
n:llnC~l 112derhand
l12.c1erhand l{(Jih'C
[{OiilC in,
IJl, en v(~rbrallcldcn
verbrandden die Had.
SEPIA
~~l:.:l'IA (Zle
(Zie Z·.E-KAT),.
Z',E-KAT)..
SEPlt\-TU~EEN[NG. Ecne li12nier
SEPIc\-TU~KENING.
m:ll1ier van :':énkleurige
c:énkleurige tcekeningcn,
teekenillgen,
Hoogleeraar SE",DEUL\l\;N
SEYDEU.L\~N in Dre,deil,
Dresden, in 1778,
I773, uitgevonden, en
eu
door den I-Ioogleeraar
tevens
tevcns tOt
wt eenen
eellen 3rlllmerkelijken
a~nmerkeijjken trap van voikomenheid
volkomenheid gebragt.
geb ragt. De
vel'lv, waarvan men zich bedient, is de
verw,
dc bruine gal van de zeekat (zie
ttldaar) of Sepia, die met Biester , eene nog helderer
tt/daar)
h.elderer bruine kleur,
kleur.
gemengd wordt. Zij wordt
worde met water op wit papier gebragt , en
alle liclm:il
licbtr;n worden
wordcn uitgespaard. SEYDELMANN
SEYDELMAl'lN heefcdoor deze [oort
foort
tee;;eningen een,,:1
een,,;} uitD:ekenden
uitPLekenden roem verworven, en veel voor
van tee"eningel1
Enge!cl'd,
Enge/a ,dj en den kunstlievenden
knnstlievendcl1 keizer van Rusland gearbeid. voor welken laaèIlen
la8tllen hij niet alleen de beroemde MADONNA
lVIADONN:\. van RAPHAEL.
RAPHAEL,
maar ook de gezamelijke
gez1melijke altaarf'mkkell
altaarD:llkkell van CORREGGIO, de VENUS van
TITBN
T1TI.1N enz. in dezelfde grootte als de oorfpronkelijke,
oorfpronkclijke, .in
in Sepia teeheef,. M:en
r,Ten bedient zich van deze manier tegenwoor.
gebrage heeft.
kening gcbr2.gt
dig ook veel tot landf-:oapPcl1,
lalldfchappcn, welke daarin ongemeen voldoen; doch
il1zondc:l:eid is dezelve voor de eenvoudig groote en [ombere
inzondd,cid
fombere cooneetoonee!ca
geCchüt.
lCil der
de~ Natuur
N mmr gefchi':t.
SE PTEM13
PTE MB EiZ.
8 iC Deze
Dew maand
U1!1.and noemen
noemer! wij Herfstmaa~ld, om dat
de naja2rs
naj2.1fs nachtevening.
nacht:êveElng, v;ar:rmede
'\','a~rrnede dc
de Herfst aanvangt, op den
l:2PLen
z2f1:cn d2g
d;\~ derzclv2
derzc1ve invalt, Walll1e::r
wrrnne~r zich de ZO!]
zon in het teeken van
de WC2g3chaal
\V c2;;scbal bevindt.
bcvlnclt. Bij de
dc oude Romeh2c!3
RomciileJ1 droeg zij den naam
namu
van Sep:emutT.
Scp;ellZi~'e;', omdat zij de zevende maand is, van Lentem. afgerekend, met welke
wdkc zij h\111
hun j~ar
jaar begollncn:;
begonnen; voegende LouwLOllW- en
cn
Spro1:kei:n.
SproLkel~nc ~ch~cr
~chter 'Vintenn.
Wi:lterm. I{erzer
Keizer KAKEL
KAI:EL de Groote
noenldc
noemde
hRat"
h~ar in d,~
dl~ oude Duitfché!
Duitfche taal Wildmannd,
Wild maand , omdat
omd~t op St. Aegidius.
/legidius.
dûg,
d,lg, zijnde
z'Jnde è~:n
d,~n .1I f1:en
Hen van Herf:stlll.
Herfstm, de bronstijd bij de herten gegcv/oon
\voonlij;{
lij:{ b2;:l:t~
b2';:I:r ..
SEPl'LTl!..l~I~.Jl'l\.... Z00
noemt 1:1cn
SEPTGAG!NLL
Zoo lioemt
1:1en èe
de overzetting vnn
van het oude
Testamcnt
Icbr2cuwsch in het Grickseh,
Grici,sch, omdat zij, volTestament Uit het IrIcbr:cuwsch
gens het fabelr:chtig
bbelacl,ti.s voc:,"/cnd[cl
vC0rwcndfe! van ARISTEUS, dien ook JOZEPl1US
JOZEPIIUS
in zijlle .Toodfchc
Joodfc,Tzc OZfd,~edeJó
Oudhedea gevolgd heeft, op
0iJ bevel van den koning
van Egypte, PTOLrmWS
PTOLEi\IEUS PHlLADEL!'HUS,
PHILADEL!'HUS, door 70 geleerde Joden.
Joden,
(vm
(v"n hier
hiel' dell
detl 1182U1
ma:l1 van Septuaginta of 7°)
70) daartoe naar /l!exandricl
Alexal1dria
g"jwmcn, en hierom ook wel de Alexandrijllfche
g<':lwmcll,
/llexal1drijllfc!ze Overzetting
Qyerzetting ge.
lloemcl,
noemd, zot:dc
ZOlJdc Zij~l
ZU:1 ve".'aardigd
vc,v~ardigd geworden, en die, in zoo vele afzon.
dcrlljkc
derlijke vcnrckk::n
\'cmekk.:.:n verdeeld,
vcrè.eeld, letterlijk
letterlUk in de vertaling met elkander
ovc~c;nE,.:t:Llc:]
ove~c,I1CtC:l:;é:C:],1 en dus door Goddelijke
Goc1del~i!{e ingeving den Hebreeuw.
I'chcn
1'c1;c:J g!'olj(Jrekst
g:'onc1celw: in
iu htt
h<;;t Griekscil
Grieksci1 zouden hebben overgebragt. Volgens ElcrUlo:tN
p:1JS
ElcrmOIl,N werd er
Cl' !1lleel1,
~lleen, onder de regering van PTOLOl\1EUS
PToLo;vmvs
Lag;'
Lagi cn
Cl! PlllU.DELPHU3,
PHlL!,DELPHE3, .cn
cn dus omtrent 28.5
28,5 jaar voor de geboorte
V~!! CH3";,!}"
Y;!l)
CnSl'TT'S, <::ene
CCPC overzetting
ovrrzcttillg van de :)5 Boeken
B1r/':c11 valZ
l'an lYTOZES,
MOZES, teil
ten

ge.

SEPTUAGESIMA.
SEPTUAGESIl\IA.

-

SERAIL.

4~1

Afextmdria, vervaardigd, en
gebruike der Synagoge te Alextzndria,
cn door de
leden vnn het Sanhedrin, als gefchikt tot de voordragten in de Sylla~
Syna~
gogen, bekrachtigd. De overige boeken van het oude Testament
Testamcm wer
wer~~
lijd, wanneer, of
den later
Inter overgezet, zonder dat men den juistcn Lijd,
naauwkeurig ];an
de perfonen door wien zulks gefchid
gefchied zij, naauwkcurig
kan bepa.
knn men aantoonen,
dut zij in de !Jdc
2de eeuw voor CHRIS.
len: alleen kan
2:111toonen, dat
'rUS
TUS in het Grie!{sch
Grie!l:sch voor handen waren.
SEPTUAGESIMA,
zew11tig/le, is de benaming van eelle
eene der
SEPTUAGESIlVIA, de ze~letltig(!e,
ingeHeid.
bewegelijke feestdagen, bij de Roomsch - Katholijke kerk ingeHeId.
eu tot diegene behoorende , welke naar het Par.scHeest
en
P,12scHeesc geregeld
d~gen en in dezelfd'l
worden, waardoor zij dus nict
niet :tltijd op dezelfde dagen
dezelfd~
altijd op den 9dell
maanden voorkomen. De genoemde feestdag, :tltijd
9den Zon70l1:e maar de 6.lfte
6,lfte dag voor
dag voor Pafchen invallende, is niet de 70fIe
dit feest; zoodat men het woord Septllagefima
Septuagefima meer eigenlijk moe:;
moet
opvatten, als den 9den
gden Zondag voor Pafchcn,
Pafehcn, en wel den eerftell
eerl1:ell
aanduidende, gewijd aan
a~n de overdenking
overdcnl:ing dèr
der lijdensgefehierlenis
lijdensgefchierlenis onzes
Zaligmakers. - Dezelfde aanmerking geldt ook omtrent
0l11trènt drie an~
dere foorrgelijke
foortgelijke feestdagen, namelijk: Se:t;ageji'ma,
Se:,;agej'ima, de zestigl1e,
zes tigf1: e •
Quinquagefi;:za,
Quadragcfi1lla de 4ofl:e
4o!1:e dag, waRrvan
waarvan
Quinquagefima, de vijftigfie , Quadragifiwet
de eerfie
eerl1:e altijd 8 weken, en dus maar
ma~r 56, de tweede 7 weken, en
flechts 49, en de derde 6 weken, en a!zoa
alzoa maar 42 dGgen
voor,
dus flcchts
clGgen voor
Pafchen invalt. De reden vnn
v~n de opgegevene benamingen dezer
Pafehen
feesten, die allen eene gelijke bedoeling hebben, zal men derhalve
hierin moeten zoeken, dat dezelve in vroeger tijd, misfchien, lliet
niet aan den
Zondag bepaald waren; maar ieder op den dag voor Pafchen,
Pafehen, dien hunne
lJaderhand~
benaming aanduidt, gevierd werden, welke benaming zij, naderhand,
wen
toen men derzelver viering op Zondag vast!1:elde,
vast(]:eldc, hebben behouden.
SEQuANI. waren ten tijde van CAESAR eenc
eent:: der aanzienlijkfIc
aanzienlijkfl:c
AUGUSTUS tot GclJia
Ga!!ia Celtica
Ce/tiert gebragt ; WU"
wu'
volken. Zij werden door AUGUSTUS
ren door het gebergte Jura van
v~n HelJletiën
Hell'etiën gefc!leiden, en woonden
Fra17fche Comté,
C0111t~, en wel in dat gedeelte,. hetgeen
in het tegenwoordig Fran!che
aan Bourgogne grenst tot aan den Rijn.
Rij/z.
SEQUINEN. Eene gouden munt in Egypte, die uit het Moorenland
derwaarts gebragt is. aldaar vermunt, en vervolgens in de fehatkames
fchatkmne!;
van den grooten heer geleverd wordr. Men heeft ook eene ItaliaanItaliaan.
fehe munt van dien naam, bedragende 18 Carlim, of ruim 5 guld. van
ons geld.
SERAFS.
SERAFS~ Zoo noemen de profeten des ouden Testament,s
Testaments de op
op'"..
perfien der Engelen, die rondom den troon van God fIaan.
He~
perfl:en
l1:aan. De Hebeteekenc edelen, aanzienlijken, die den trOo11
trOoll
breeuwsche uitdrukking beteekent
van den vorst omringen. Van hier, dat de Engelen van de hoogfie or·
or~
de, in de gewijde dichtkunde
dichtkunde,, onder den na3111
naam van
vr.n Senvfs
Sert'lfs of SerfJSerafynen worden voorgefield.
voorge11:eld.
SERAIL, (Het) eigenlijk Serd
Semi of Sm"ai,
Sarai, (een paleis of liever
Oot van den Turkfcheu
Turkfchen Sultan.
groot gebouw),
gebo\1w), is de llaam van het flat
nnn hei:
het ecne
Het ligt n:m
cene einde van RO/lfltmtiJZopc!,
Konjlantinopc!, in een heerlijk oord,
C c 3~
op
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SER A P H I N I.
J.

op ee!le
eent'! landtong, die in zee uitneekt.
uitf1:eekt. Deszelfs ringmuur heeft ecccmoskeën, en
llen omtrek van 4 uur gaans, en bevat verfcheidene 1110skeën,
groore tuinen en gebouwen, waarin llO,OOO m2n[chen
groote
m2nfchen kUllnen
kunnen geherbergd worden; doch bedraagt het getal dergenen
dcrgetien,, die in het huis
\Vone!]. l1iet
niet boven de 10,000. Van
des Sultans of in het Serail wone!].
den zeekant levert dit verbazend paleis een uitrtekend
uitrl:ekend [c\lOon
fc\lOon gezige
op; doch zoodra men aan land flapt, houdt
hOLldt al het bekoorlijke op,
en de o!ltzettende muren, die hetzelve omringen, vervullen de ziel
met [ombere
fombere denkbeelden, inzonderheid, wanneer men aan de hoofdpoort van den ingang naar het paleis de
d(! naatlwelijks
naauwelijks afgeflagcne
afgeQagcne hoofden van mcnfchen
men[chen ziet liggen. De Harem (zie aldaar) maakt een
gedeelte van hetzelve uit, en is het verblijf der vrouwen van den
Sultan, waarvan de 7 wettige ieder haar afzonderlijk huis, min en
flavinnen hebben. Men beweert, dat het Serail verbazende [chatten
fchatten
Suitan zooveel te gebevat; houdende men de regering van eenen Sultan
lukkiger, hoe meer hij er heeft o,Jg:ef1:apeld.
o,Jger1:apeld. Het is, namelijk, gebruikelijk, dat ieder Sultan, gedurende zijne regering,
regering. eene affchatkamcr oprigt: met het einde van ieder jaar wordt
zonderlijke [chatkamer
/{is/ar-dga opgemaakt, hoeveel beurzen
bemzen er zijn ingekodoor den /{is!ar-dga
men, die hierop in eene kist geGoten
gefloten en door den Grooten heer
beer eivan iederen Sultan wordt
genhandig verzegeld worden. Bij den dood "an
de fchatkamer geGoten,
opgefleid : hier
gefloten, en met vergulde letters er opgefteld:
ligt de [eftat
fchat vaIJ
van den SultalZ.
Sultall. Deze [chat
fchat van het Serail mag alleen
in den dringent1en nood worden a:mgerast,
aangetast, en een Tnrk[ch
Turkfch keizer
zoude zich liever door de afschuweiijkfte
afschuwelijkflc wreedheden geld verfchaffen,
dan tot dezen [chae
fchat zijne toevlugt
toevluge te nemen. De zusters van den Sultan wonen niet in het Serail; doch zijne moeder houdt er haar verblijf.
Zij kan van haren zoon berigt van alle ftamzakel1
fiaatszuken vorderen; heeft
veel invloed op het begeven van ambten en alle openbare aangelebewilliging, geene
genheden, en zelfs mag haar zoon, zonder hare bewiJliging,
nieuwe minnares kiezen. De overige bewoonflers van het Serail, of
nienwe
de eigenlijke Harem, worden ten llrengf1:e bewaakt; zijn niet beontlllande oppaster dan flavinnen; moeten niet zelden van hunne ontmande
fers de verachtelijkrl:e
verachteIijk!l:e behandeling, zelfs fom tijds zweepflagen,
zweepfiagen, ver.
duren, en mogen geene andere mannen, buiten derzelver geneesheer
prinfesfen worden
en naaste bloedverwanten,
bloed verwanten, zien. De prin[en
prinfen en prin[esfen
onder het opzigt hunner moeder opgevoed. De eerne
eerf1:e krijgen met hun
6de jaar gefnedenell
gernedenen tot onderwijzers, en de laatfte
laat1l:e , die lllen
men ook Sul.
tanes
tflfZtJS noemt. moeten haar geheele leven in het Serail doorbrengen,
pafcha haar zijne hand biedt. Na het overlijden des Sultans
zoo niet een pa[cha
worden cl e Sultanes in een oud Serail overgebragt , om aldaar den
dood van hunnen gebieder hun leven lang te betreuren. Men kan
wel tot het Semil toegang verkrijgen, maar volf1:rekt niet tot den Harem.
SERAPHINl. Eene gouden munt
mUI1t in Turki.ie,
Turkife, ter waarde van
omtrent een rijksdaalder Hollandsch.
Hollundsch. ZU werd het eerst onder den
firltal1 lVfELlCH
lVICLlCH SERA PH geflagcll,
gcllagcn, en naar hem genoemd.
fhltal1
SE-

SERAPIS. -

SERINGAPATAM.
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SERAPIS. Eene Egyptifche godheid, en in Ale:l:andrië de voornaamae.
naamne. Hij had talrijke tempels, waarvan het SerapkiiJn bij Mem.
phis de beroemae
beroemfie was. Volgens ZOEGA beteekent Serapis vader, of
heer der duisternis.
SERASKIER. Zoo noemt men bij de Turken den opperbevelhebber over een geheel leger. Hij bezit eene zeer uitgeil:rekte magt;
doch naat onder den grootvizier, en wordt uit de pacha's van z
of ::j3 paardefiaarten
paardefiaarren gekoze~. Somtijds geefc men, echter, ook aan
Dlindere
DJindere bevelhebbers dien naam.
SERENADE. Is in Spanje en Italië een gezang, hetwelk ter
eere van iemand, en wel onder de venfl:ers van zijn huis, gezongen
wordt, en dus doorgaans van eenen verliefden, ten minae
minne aangenamen , inhoud is. Men geeft echter dezen naam ook aan een bloot
llluzijldluk,
muzijkfiuk, dat des avonds voor iemands woning ter zijner eere,
of wel bij de eene of andere gelegenheid van gelukwenfching, wordt
uitgevoerd, en, bij de fl:i1heid van den nacht en een en helderen hemei, eenen zooveel te aangenameren indruk te weeg brengt. Het
meI,
karakter van zulk een toonfl:uk be!1:aat
befiaat in een eenvoudig, vloeijend
gezang, waarbij men zich tevens van zoodanige , voornamelijk blaasfpeeltuigen, bediellt,
bediel1t, die in de open lucht de beste uitwerking doen.
Hiervan verfchilt de Serenade, waardoor men in Italië eene bijzonde.
biJzonde.
re foort van muzijk verfiaar, en wel zulk eene Cantate, die een
dramatisch onderwerp ten grondllag heeft, en dus in ze)(er opzigt dat
geen, hetwelk, ten aanzien dèr geestelijke muzijk, het Oratorium is.
SERIES. Bij de wiskundigen eene reeks van getallen, die elkander in eene geregelde orde en evenredigheid opvolgen.
SERINGAPATAM , gewoonlijk Seringapat12a112
Seringapatnam geheeten, is de
boofdfl:ad
boofdfiad der provincie Myfore in Oost.Indië. Zij ligt op een eiland
van gelijken naam, hetwelk door de hier zeer breede en fnel flroomende rivier KaIVeri;'
[(aweriJ gevormd wordt. Zij werd door den dappe.
ren HYDER
HYDRR ALl op de lndifche
Indifche wiize
wijze bevestigd, en
cn het getal harer
inwoners, met de voorfleden , werd in 1800 op omtrent 32,000 zielen gefchat; terwijl het geheele eiland, onder de regering van ge·
genoemden vorst, ISO,OOO
150,000 telde, welk getal echter, na zijnen val,
aanmerkelijk is toegenomen. HYDER ALI'S paleis, of Lau! Baugh.
ligt aan het Oosteinde des eilands, en is, ofschoon van leem eegeMaufo!eu7lt, waar hij,
bouwcl,
bouwd, zeer prachtig. Naast hetzelve is zijn 1I1aufoleum,
TIP PO in grafkelders van zwart marmer rusten. Het
zijne gemalin en TIPPO
paleis in de Had is een zeer groot, met eenen hoogen en zwu_
ZW3_
ren muur omringd, gebouw, dat van buiten, zoo als alle openbare
il:ad, weinige vertooning maakt, en wordt thans
gebouwen der fiad,
door den wondheeler bewoond. Het Serail van HYDER
HYDRR ALl is een
Enropisch
Europisch hospitaal; terwijl dat yan
van TIPPO tot eene barak voor de
artilleric
artillerie dicnt,
dient, en Zijne fraats-vertrekken
fraars-vertrekken door Europifche foldatcll
foldarell
bewoond worden. Alle deze gebouwen hebben, door gebrek nan
aan
vCllf!:ers,
venfl:ers, een fomber aanzien, en ook de firaten dcr
der llad zijn nanuw
naanw
C
c 4
en
Cc
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SERPENT.
,sEItJlENT. -

:)ERl'ENTljN-STEEN
:-iERPENT1JN-STEEN.•

ClJ :leer
flccht. LelJ
lJClJ 4ckn
V2;1 B1oeim.
B!oeim. 1799 befl:ormde
benormdc het EngeIJcll
EngelöclJ
cu
zeer !leeht.
4dcn y~n
leger,
kgcr, ollder
onder den
dcn vel(:!Jeer
vèl,:!;c~r HAR
HARRIS
RIS , de flad,
fl:ad, waarbij een groot ge.
o0zetting vvcrd
werd llcc:-ge!àbcld,
TJ1'1'o zUn graf vond.
nccrge[abcld, en TJPl'o
deelte der oézetting
Bij cic
de overgave
overgavc der f1ad
.n~d Cl
C11 vesein;!:
vesting- "nu
r.nn de Britten,
JJrittm, veri!erl:tcn
verfierl:ten dezen
de wallen met f)GO
1)00 llt:kl;cn
1:111;);c11 gcfchut,
en mud,ten
ma~d(tell bijna 100,000 gege.
gcfchllt, ell
dc
bl!it. Bck'lvc
Bchdvc ecne
CCIiC Leer
zeer wel voorziene fchatkist, vOlld
vond men
weren ouit.
c':nc kosc['ure
koseb~re Iccii:che
Ir:difr.:lJc boeker~i
bockerU vnn
vall 2000 boekdeelen.
bockdeelell. Sedert 11:aat
naar
cene
Sering,apa/am Ol;cter
Scrwg,zpat(Ji!t
Ol~der bet prefic!emlCh::p
preficlemfCÏl2p van ilfadr/1S.
l11adr/lS, volgens aildeunderen onder
Ollller dat van BO'libai.
]Ju'f,bfli.
SERPENT
SERP ENT is een blans-fjJeeltuig
blaas-ljJeeltuig in de gedaante van eene gekronkelde iJang, van dun geel koper, of zwart
zwan hout met leder over.
overtrokken,
nokken, cn van
V:lU 5 tOt
tor 6 voet
voer lang.
Jung. Het is voorzien van 6 gaten
t'll ecnc
eCllc klep; wordt
\vordt bijna als
:lIs de fagor,
faget, doch door een metalen mondt'lI
Huk geblazen; werd in FrolJkrij.t
Ji)'(JlJkrijk door eenen bnunnik
kanunnik van AUQ
AII~
xérre,
xerre, COl\IE
CO~H: GCILUU\1E,
GC!LLAU'i1E, in 1500 uitgevonden, en van daar in
Duitse/demd
Dttitsc,'z/cmd en ook hier te lande overgebragt , waar men er zich bij
bedicnt. W2arroe
wnarcoe bet
het bijzonder ge[chikt
gefchikt is. De om.
krvgsllluzijk
krijgslI1uzijk van bedient,
vallg V~iI1
Vlm dit l'peelwig
fi)eeltuig- is van de contra B. tot de kleine d. en het
vung
bekletdt ill
b(;kle~dt
iJl deze muzij
muziji,I, de plaats van de Co:ztrabas.
Co72trabas.
SERPENTU:\-STEEN
SERPENT~I"·STEEN be'wolt
behomt tot het TalkgelJacht,
Talkgel1acht, en valt
dOll!;cre of vuilgrocne,
vuilgroene , lomtijds
iomtijds ook in graallwe,
graauwe )
in velerlei, meest donkere
doni;er·roede
js gcäderd,
gcädcrd, gemarmerd of gevlekt enz.; meestal
donker-rooJe kleuren; is
[Jeehts
i1eebts aan de kDl1tCll
kl1lJten doorfcbi}ncnd;
doorièhijncnd; klein iplinterig;
1}11illterig; vetachtig op
het aanvoelell,
a<1lJvoelc:n, en
eu doorgnans
doorg"ans polijstbaar.
polijstbanr. Zijn gehalte is, volgens
KlRWMi ~ ==
:::::: 23 talk-,
tnik., 45 kiezel-, 18 thoonaarde, 3 ijzerkalk en
Kmw.1N
12
l2 'water_
wnt er. SomtUds
Somtijds vindt men er raode
roode gïal1aten in gemengd, en
hij wordt, aan
2~n de lllcht
lucht blootge!1:eld,
blootgefl:e1cl, tamelUk
tamelijk hard. Men vindt den
Serpemijn,.fieell
Serpentijn-aeen in Ye!t~
vele Innden
bnden in lagen, welke dikwijls geheele ber~
;:en
ç;en en
ca l"Ot[en
roe[en vormen.
vormcn. Diegene, welke bij Zöplitz
Züplitz in Sakfe
Sak[e ge.
gea
çomlcn worden, houdt men in Duitsch/
beste, en wor.
c1nd voor de beste.,
çondcn
Duh'sc/II"111rl
den in ,bt
dar fbcljc,
ibdje, in aanzienlijke menigte, en met veel voordeel ver,·
ver~
arbeid. Ook in allClere
a!Jc;cre flrekcn
ilreken van Sak/è
SlJkjè en JJ,dtsch!aJu!
JJzdtsehlatJd ontmoet
11:en
11,en dezen Heen; ook in Italië, op Cor/ika
COljika en
C11 in Zweden worden
cn in het Baireut[ehe
Baireutlè:he fmelt
ünclt men er eene
eelle l'oon
foon
cr vele gevonden, en
van glas van, waarvan men
mcn koralen en rozenkrunlèn
rozenkran[cn vervaardigt. Bijzonder merkwaardig is de Serpe;ztijn-i"ots,
Serpentijrl-/"ots, door A. VAN IIuMBoLT
lIUlvlBour
bij den Fichtcnbcrg
FichtCliberg ontdekt, waarvan
waan'an zelfs de kleinfl:e
kleinl1:e il:ukjes
nukjes eene
aantrekking der pookn vertoonen.
vertoon en. STEINHäNSER in
zonderlinge afmtrekking
Plauc;z
PlauCll heeft
heefc l1udèd1and
nade;'hand bevonden, dnt,
dat, voornamelijk,
voornamel~ik, de donker-groe~
dO!lker.groe~
ne Serpentijn-fiecnen
Serpemijn-l1ccnen gemakkelijk door kunst roe
toe zwakke I11Qgneeten
mngneeten
klln:1Cll
kunnen geb,agt
gebragt worden. WERNER noemt eene doorgaans donkere- ooh
Doli
groene
;;roene bijl'oort,
bij(oon, naar
n;1ar den Nierfl:ecn
Nierfl:een (Lapis ncphriticus)
nephriticus) gelijkel)de,
colde Scrpel1tijn-fteen.
cdcte
Serpcntijn-neen. Dezelve is doorfChijnende
doorlèhijllende en een weinig hargcmeene, en wordt in verfcheidene
verrchcidenc ltaliaunfche
Italiaanfche mar·
mar.
der, dan de gemeene,
mcrflccncn,
merIleenen, l11mcli,ik
I11lDclijk in cellc
cenc foort
roort van zongenoemde F'err/e
l7erdc amko
oll!ieo ell
Cl)
in eh: PiJ!zcrCrtl, gevonden,
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SERRA DE ESTRELLA. SERTORIUS.
4!lS
SERTORlUS. (Q).
4~5
Jlerminius). Een ruw
rUw GraSERRA DE ESTRELLA (Mom iJermillius).
niet-gebergte,
grootfle en hoogne
hoogfie in Portugal,
Portugat, hetwelk zich
nietgebergte, het grootfte
oor[prong der rivieren M011door het landfchap Bl'ira, ttlsfchen den oorfprong
dcgo en Cecere,
Cecerc, uit!hckt,
uititrekt , en wr.arvan
waarvan zich ele hoogl1:e
hoogfl:e top, de CanCnnfaro Delgado,
De/gado, 8000 voet bOVèn
bonn de oppervlakte der zee verhefr,
verheft, en
taro
Wijn .. tot Zomerm.
Zomenn. met fneeuw
[neeuw bedekt is. Deze bergketen
van Wijn-.
vormt
vonm eene ware Alpifche Jandfi:reek,
landfl:reek, die men in dit warme land
niet zou zoeken. Opmerkel~jk zijn op denzelven verfcheidene
ver[cheidene mee.
ren, die ten deele laallw-warm
lamnv-warm zijn, blazen opwerpen, en water zoo
benedenfl:e en kleinfl:e
kleinfte heet het
helder als kristal opleveren. Het benedenfi:e
rotfen ingef1oten; hierop volgt het
ronde meer, en is door hooge rorfen
la71ge, en eindelijk het allerhoogfl:e,
meel',
hooger liggend lange,
allerhoogfte, het duistere meer,
waarvan zich de beide batnen
lnatflen door bergfiroomen
bergfi:roomen in de Rio de Alva
AlwJ
ontlasten. De bergbeken COl1dicirrt
COl1diciret en Unheas vormen, door derzelver val over de rotfen, fraaije watervallen. Rondom dit gebergte lig..
gen vele dorpen, wier bewoners grootendeels van de voortbrengfels
voortbrengFels
der omliggende 13ndfl:reken
13ndfi:reken leven, welke niet alleen zeer fchoon
en van vele beken doorfiledeu
doorll1eden zijn, maar ook voortreffelijk ooft, en
vette weilanden opleveren, waarop in
iIJ den Zomer talrijke
tal!-ijke kudden grazen, die in den Winter naar het zac hte klimar.t
klima~,t van /llelltejo
dlentejo gedreven
worden. Men maakt hier ook uitmuntende fchapenkaas, die veel
verzonden wordt.
SERTORIUS. (QurNTUS)
veldheer~
(QUINTUS) Een uitmuntend Romeinsch veldheer,.
Picmontefche geboren, en door den beroemden lVfARIUS
MARIUS gein het IJic1110ntefche
ge.
vormd, van wlen
wien hij alle goede hoedanigheden bezat, zonder zijne
gebreken te hebben overgenomen. Nog jong, zijnde l1reed hij met
roem tegen de Kimbren en in Spanje, en kwam als questor in Gallië
aan deze z\jde,
z\ide, in het jaar 663 van Rome, in den bondgenootfchappelijken
pel~ikell oorlog, zijn vaderland met eene verflerklng
verfterking van Galliërs te
hulp, l1ree~
11ll1p,
fireec\. met eene voorbeeldelooze dapperheid, en verloor een oog.
oog•
Aan
.Aan den twist tllsfchen MARruS
MARIUS en SULLA nam hij in den aanvang geen
deel, doch koos naderhand, toen de laatfte hem in het dingen
dingèn naar het
confulaat tegenwerkte, de partij van CIl'\NA,
confulant
CINNA, waardoor hij , tegen zijn
oogmerk, wederom in
În gemeenzame betrekking met lVIARlUS
lVfARIUS kwam.
Toen echter, na den dood van lVIARIUS
l\'IARIUS en.
en, CINNA, de partij van
SULLA weder de overhand kreeg, ging hij als praetor naar
naaf Spanje,
een en mimen
ruimen werkkring vond. Terwijl hij 's volks;
volks
waar zijn genie eenen
liefde poogde te verwerven, !lam
nam hU maatregels van verdediging tegen SULLA, die een aanzienl\jk
nanzienlijk leger ter onderwerping van Spanje
had afgezonden; doch, de krachten re ongelijk zijnde, fcheepte
fche'epte hij
zich re
te Rome in, en landde,
lnndde, na eenen langen en gevaarnjken
gevaarIliken togt
togt.7
hij
bij den mond der Boetis, waar hU
hij vernam,
vernam. dat er in Afrika, tuSmsfeIJen
fellen ASCALIS, lwning
Iwning van 1I1auritanië, en zijne onderdanen, eenen
oorlog was uitgebarl1en.
uitgebarfl:cn. Hij [nelde derwaarts; voegde zich bij de
laatHen
raat!l:en,, behaalde verfcheidenc
verCcheidene overwinningen, en maakte de fr/auI'iiVlauriZUn roem
wem tot
tot de Lu/itrmm
Lu!itrwm zijnde doorgedrongen, die
tai/en vrij. Zi}l]
tallen
C C ,<:
door
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door den Rome:infchen veldheer ANNlUS
ANNlUS met eenen oorlog bedreigd
werden, verktnen de eerllen hem rot
tot hun opperst legerhoofd, waardoor hij weder gelegenheid had, om tegen SULLA te kunnen te vel.
de trekken. Door zijne uitf1:ckcnde
uitftekcnde krijgs talenten weerllond hij , mc.
me.
8000 man, vier Romeinfche veldheeren, die I20,COO man voetvolk,
6000 ruiters en 2000 ilingeraars onder hunne bevelen hadden: zelfs
MARCELLUs
MARCELLUS , die naderhand door SULLA tegen hem afgezonden, en
gedurig door nieuwe troepen verf1:erkt werd, leed meer dan eene
eelle gevoelige nederlaag. Niet beter gillg het den toenmaals nog jongen
POMPEJUS, die na
n3 den dood van SULLA een leger naar Spanje voer.
de, en met MARcELLus
MARCELLUS gemeenfchappelijk handelde. Onderrusfchen
kwam de groote roem, dien SERTORIUS allerwege behaalde, ter 00·
ren van MITHRIDATES, die hem 30000
00 talenten en 40 wel uitgeruste
oorlogrchepen aanbood, indien hij met hem een verbond wilde aangaan. Uit noodzaak tegen Rome de wapens opvattende, zonder dat
zijn oogmerk was, om het te willen verzwakken of vernederen, floot
hij het verdrag met genoemden vorst; doch onder voorwaarde, dat
deze zich alleen met de herovering van Bithynië en Kapadocië zoude vergenoegen. SERTORlUS omving nu de bepaalde som, en zond
daarentegen hulptroepen naar Azië; maar werd, terwijl hij de nadrukkelijkfle maatregelen nam,
nal11 , rot voortzetting van den oorlog.
door zijne vrienden verraden. Zekere PERPENNA, een der veldheeren, die onder hem fioml, en naar het opperbevel dong, bewerkte
eene zamenzwering tegen SERTORll':S,
SERToRn:s, en vermoorde hem bij eenen
l;:aaltijd
Elanltijd in het jaar 682 van Rome, hetwelk dr;ardoor
daardoor van eenen tegenitander revrtjd werd, die in krijgstalC'nten
gen1t;nder
krijgstnlenten de beroemdfle helden
der oudheid evenaarde, en in deugden en goedheid van hart de meesten overtrof. De onwaardige PERPENNA aanvaardde nu het opperbe"cl, doch werd door PO;\IPEJUS
POi\lPEJUS geDagen
gef1agen en gevangen genomen. Om
zijn leven te redden, bood hij hem alle papieren van SERTORIUS
SERTORlUS aan,
ten einde hij alle de oproerigen, en de verbindtenisren,
vel'bindtenisren, die zij
zelfs in Rome hadden, naauwkeurig mogt leeren kennen; maar POMPEJUS wees deze nieuwe verraderij met verachting van de hand,
liet alle papieren verbranden, en PERPENNA ter dood brengen, waarna Spanje onder de Romeinfche he('rrchapp~j
heerrehapp~j terug Reerde.
SE R VIE. Eene provincie van Enropisch TurkiJe, en een ge..
deelte van het oude Illyrië uitmakende; grenzende aan lFat/achiJe.
fFatlachije.
Bulgarië, Macedonië, Albanië,
Albanië. Bosnië en HongariJe,
Hongarije, van welk
laat1l:e
laat11:e zij door den Donau gefcheiden wordt. Volgens de gewone
opgaaf bevat Servië 1750
1750 vierkante mijlen met 960,000 inwoners ..
welke geringe bevolking gedeeltel~jk
gedeeltelijk aan de verwoestende oorlogen,
die dit land federt eeuwen teisterden, maar voornamelUk aan de harde onderdrukkingen der Turken, moet worden toegefchreven.
roegefchreven. Men
vindt er wel vele bosfchen; doch
doeh de grond is zeer vruchtbaar, en
gewoonlijk zoo vet en zwaar, dat men dikwijls verrcheidene
verfcheidene osfen
voor den ploeg moet [pannen:
fpannen: ook is de veeteelt van belang; doch
be-
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bchälvc
bcllalvc eenige katoenweverijen vindt men er
cr bijna gccne
gccnc manuraktumanufakturen
reIl of fàbrijken. De Turke7) hebben het land in 4 gouvernementen,
/Jdgrado, Seme1JCiria,
Seme1J(lria, Erato!Yo en lVowiba(ar, verdeeld, die door
/J<~-rado,
eenen paclla worcien
worden geregeerd, welke in Belgrado, de hoofdf1:ad des
lands, zijn verbiijf
name·
verblijf hondt.
boudt. Het groorlte gedeelte van Servië, namelijk het l\'oorc1e)iik
l\'oorc1eli.:k gedeelte, met de hoofdl1ad Belgrado tot aan de
rivier Till20Ck en h~t
h2t gebergte Eujukdash, kwam bi,i
b~i den Pasfarowit.
PasfarowitzeI"
zei' vrede van 1718 aan Oostem'iik,
Oostenrijk, hetwelk echter dit geheele
nuk, door den nadeeligen vrede van Belgrado van 1739, weder aan
de Turken moest afstaan, die er tot 180 I ongef1:oorde
ongel1oorde bezitters vall
van
bleven. Sedert waren de Serl'lël's,
Serl'iërs, uit hoofde v~n
van de willekeurige
onderdrukkingen hunner
hunuer gebieders, in gednrigen op/land.
opl1and. Een fioutfiommoedig man, GEORGE PETROWITSCH, beter onder den naam van
CZF.RNY
CZERNY GEOI\GE bekend, fidde
aelde zich aan het hoofd der misnoegden;
Hreed 1 r jaar voor de onafhankelijkheid van zi,in
zijn vaderland met
1oozcll moed. en bragt den Turkeli
eenen voorbcelde
Turken verCcheidene
verfcheidene
voorbeeldeloozcll
gevoelige fl8gen
118gen toc. In 1806 verklaarde Rusland zich openlijk voor
de Serviërs. en kwam hm met een leger În .Moldavië
lJiJoldavië te hulp; terwijl CZERNY, nog in hetzelfde jaar en later, ook de vestingen Schahoez
hacz en tI!is(a
Nisfa veroverde.
v2roverde. De Servifch~
Servifche oorlog werd Ceden
federt van
eenen anderen amd.
CCEen
a8rd. De Serviërs waren n:1 meesters van hun land;
doelt onder Rl~sfisch
bel10nd uit 80,000 man.
man,
RusÎlsch bel1l1tJr, Hun leger beilond
en werd voor de Turkm no~ geduchter, toen zich in 1807 een
R usfisch leger met hun
Rusfisch
111111 vereenigde. I-let gevolg hiervan was, dat de
Turken, die bij h
herkling
?rkEng gef:ngen
gefbgen werden, in Hooim. 1808 eenen
wapennill1und moesten flub:n.
fluiten. CZERr,y
wapennill1and
CZSRr,y GEORGE, door de ServiCche
Servifche
natie tot vorst des lands aangel1eld,
aange!1:eld, door Rusland als zoodanig erkend, en tevens tot luitenant genera:;l van het Rl1sfi[che
Rllsfifche leger, en
tot ridder van de ALEXANDER-NEWSKy'3
ALEXANDER-NEWSKY'S orde benoemd, beijverde zich
met andere hoofden des volks, om een nieuw /hatsbefiunr
fhatsbefhmr daar te
nellen, en ondcrl1ellnde
11ellen,
ondcrfl:el1nde in 1809 met alle zijne magt de Rusfifche
Rusfi[che
wapenen in den oorlOf;
oorlog tegen de Porte, die echter in 18
1812,
I 2, bij
den inval der Fraa(chen
Frail/clzen in Rustand
Rus/mld,, door den vrede van Bucharest,
Bucharl'st,
een onverwacht einde nam. Dij dezen vrede werden wel de belangen der Se/'viers
Serv iers niet
nict geheel vergeten; doch de voorwaarden er van
waren van dien aard, dat dezelve in SCI'l'ië
Sen'ië eenen onaangenamen indruk veroorzaakten. De voordragt van den Rusfi[chcn
Rusfifchen opper-veldheer
aan de ServiCche
Servifche natie,
nutie, da~ zij alleen op onderfteuning konden ho.
pen, wanneer zij alle verfl:erkte plaa[[en
plaarfen en ver[chanfingell,
verkhanfingell, zonder
llitzondering, aan de bewarhlg
bewarhJg van Rusfirche troepen zouden overge"CP,
"en, en alle gewapende manfchappen onder onmiddellijk bevel van
dar rijk
r~jk zouden fiellen , werd niet alleen van de hand gewezell,
gewezen, ma8r
m381'
zelfs verklaarden zich de Sen-iers, vrij onbewimpeld, dat zij op
deze wijze grootelijks in hunne verwachting waren te leur geHele!.
ge('tcld.
De Rusfifche troepen verlieten vervolgens, nog in hc~ genoemde
}~,lr,
}~.lr, SC/,Hiio
SCI'~,tii~ (In
en ~lndcrc
~lnderc Iilndrch~ppcn,
Iilndfch2ppcn, en
e11 het land ;rc-rd
"~'.::rd ~_an zUne ei.
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gene verdediging overgelaten. De Serviërs
ScrYiërs beproefden wel den weg
van onderhandeling te J(onjlalitillojJc!,
J(onjl(wtiilopcI, en naderden meer Oostenrijk;
maar te vergeefsch,
vergeefs eh , alzoll
aJzoo de pacba's
paeha's hot
la~t ontvingen,
ontviDgen, om de aan SerSer"
'JIië
vië grenzende landen met geweld tot onderwerping te dwingen. De
I g JI 3 op nieuw, en werd met de groodlc
grootf1:c veroorlog begon nu in 18
gcvocrcl; duch
do eh moest de aanmerbittering, onder afwisCelend
afwisfelend geluk, gevoerd;
kelijk verzwakte m~;;t
n:~~;t der
dcr Servt"e;'S,
Servicrs, na
ra C21:(::1
C~,lC::] f~ïijd
f1:rijd V8!1
V~!1 4 maanden,
voor de overmagt der Turkc1I
TUl'kC1J bezwIjken.
bezwi.F;'C:ll. CZERNY G::or:GE
G::O[:GE en vele
anderen Jlamen
namen de Vlllgt
vlugt in de naburige lande:1;
landel] ; terwijl
tenvijl de achtergeblevene door de Turkm
Turken mer
met de grootftc
grootfl:c wreèdbcid
wrc;;dheid behaudeld
behandeld werden. Het land, waarin alles weder, zoo al3
nIs gC\voo:}]jjk,
gCIVoo:lljjk, op den ouden voet herneld
wocst~l1, en
CIJ de latere pogingen
herfteld werd, geleek eenc
eene woestijn,
get1:rèl1ge mar.tregehm
ma2.tl'egclêi} verijdeld: zelfs
der volkswoede werden door gef1renge
waarV211 het eigenlijk oogmerk
die van CZERNY GEORGE, in 1817, wnnrv~n
komen hem Let leven;
le';ell ; zonder
niet zeer duidelijk is, mislukten, en kostten
Rus!(iI!d eenigen
cenigen bekenden f1:ap
fbp gedaan
dat er van de zijde van RZls!fmd
werd, 0111 wegens de teregtfi:elliug
tercgtt1:clling van lOenen
eellen zijner veIdhccrcl1
veldhccrcn eeecnige genoegdoening te vorderen. AangaaDde
Aangacwcie het
lier vader
verder lot der
d~r Serviërs
yiërs weet men alleen
21leen zoovee]
zooveel , cbt zij c;oor
c~our de Turk,;"
Turkc!) zachter en
gematigder behandeld waden,
\'lorden, dan
c:an a;;t!ci"S
ar:dci's hunne gewoome is; echter
eil bijgcloovig; LUlJSten
kunsten en wetenièhappen
wetenfChappen zijn
zijn zij zeer woest en
er volilrekt
voJfl:rekt onbekend, en zelfs de geestelijken zijn zeer onwetend.
SERVIUS TULLIUS. Een
Eea der merkwaardig!i:e
merkwaardigli:e llolllcinfèhe
ROlllcinfche koningen, en wel de 6de v:,n
\'211 diegene, die van
vnn het jaar van Rome
173 - 207 regeerden. Ilij
IIij oIllL::rCchcidde
Oll(J,èrCeheidde zich door verl1and
verfl:and en dap[{olije verdienscelUk
verdienstelijk door verCcheidene
verCeheidene
hjj RO;iie
perheid, en maakte zich bij
llUttige
inrigtingen, onder anderen door (;e
c;e Had en haar gebied in
Jluttige Îluigtingcll,
districten (tribus), de bnrgers
burgers zelven in 6 klasCen,
kbsfen , en deze wederom in Centurien
Centuden te verdecIen;
verdeden; alsmede door de invoering van de
Cenfus
CenJits (zie a/daar). Ilij
Hij verllcrkte
verf:crkte de magt van Rome door een
verbond met de Latijllen
Sabijnen, en liet, zoo als men meent,
Lat ijl2CJJ en SabijlZC11,
eerfl:e geld munten.
munte11. Dan, hoc
hoe weldadig ook zijn befcunr
hefl:uur voor de
het eerile
magt en grootIleid
grootbeid zijns lands ware, kwam hij nogtans aan een droevig einde: zjjn
zijn eigen fchoonzoOll,
fchoonzoo11, TARQUJNlUS
TARQUIi\JUS SUPERIlUS verklaareeu onwettig regent, en bragt
hragt hem om het leven.
de hem voor een
SESOSTRIS. Een der beroemdf1:e
berocmdfte en grootfte
SESOSTRlS.
grootf1:e beheerCehers
heheerrchers van
Egypte, ten tijde, waarin de geCehiedcnis
gefchiedcnis dezes lands nog zeer duisBREDOW in de 13de eeuw voor CHRISTUS zoude
ter is, die volgens BREDO\\'
geregeerd hebben. Hij voerde gelukkige oorlogen tegen de AethiolVJediërs, enz. en liet overal heerlijke gedeuktee~
gedenkteepiërs, Arabieren, llfediërs,
kens zijner zegepralen achter. Van den behaalden buit liet hij verbomven en verfraaijen ; rigtte :22 obelisken
fcheidene prachtige tempels bouwen
op, waarvan ieder J126
26 el hoog was; liet door geheel
gelJeel Egyptc
Egypte bree.
de dijken aanleggen, waarop de menièhen,
meLlèhcn, bij de overfiroomingen
overfl:roomingen
\'!JU den Nijl,
\':1Il
Nij!, zich
zie:1 in veiligheid konden Hellen; deed, tcr bevorde11 c bl1~iel1
ring \":111
r:tn een
èCtl handel,
lJ:llllkl, vcrfèhcidc
vcrlChcidcl1e
k:1!1~lcn graven, en
Cl! b<:\'cstigdc
b!.:vcstigdc
.
het
het
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het l~lld
rot üp
IlC,
land aan di!
d<: Oostzijde,
Oos~zijdc, Wt
"ij 7 mijlen arst:mds,
alst:111cls, tegen de in.
invallen der S'yrie:-s
Syrie;'s en Arabi,'i'(,ii.
Ai'flZ,i"l'm. Volgens de verzekering van DlODIODORPS
nORt'S van Sicilië zoude hij ten laatf1:e
hlatfle blind geworden, en in hee
het
3311e
zijner regering zijn
3311:e jaar zUner
zUn g2florven.
g2~loï'lcn.
S ETUV 1\
AL,
L, iIJ
in Estrcmadltra,
Estremadura, ;s
;5 de derde Landelihd
handel!1:acl van Portugal
en
CIJ heeft
heen 12000 inwol1c:'s,
inwonc:'S, enge [haten
i1:ratCl1 en kleine flccht
flecht gebouwde hui.
zen.
[(Jt de haven
loopt d)or
zeil. De toegang tot
havcn Jaapt
d:Jor eelle
eene groote baai en is
zandplaten, zoo dat er voor
voo:' groote fchcP211
[chepen Hechts een naamv
vol zandpJ~ten,
vaarwater overbijfc,
overbijft, dat ter hal
halve!'
dit:
ver ebbe 3 vademen diep is. Aan dit
vaarwater fl:aat
il:aac de toren Oatoa,
Oûtoa, en nabij
nabU denzei
delJzelven
ven eelle
eene vuurbaak,
alsmede eene mijl beneden de f1:ad
ftad het fort St. Philippus. Er zijn
IS handelhuizen. De uitvoer befl:aat
bell:aat in eenige china-appelen cu
CIl
wijn, maar voora!
vooral in ZOut uit de nabmige
naburige zolltwerkel1
zoLHwerken der rivier
(Sadao oudtijds Calipas)
Calipos),, hetgeen inzonderheid bij de Noordfche
visfcherijcn
visfcherijell gebruikt word,.
worrie.
SEVASTOPOL, v{)orl112~ls
Aktikar, of lFttte
vuonm!nls /lktiÀ'al',
JFitte rotfen , is eene
nieuwe flad
fiad met eene l1im1Untcnde
uümlllltcnde ha<icn,
haven, zelf,
zeIL voor de grootfie
grootfle fehefchepeD, die door 3 takken gevormd wordt, en eenigzins mar
peil,
naar de haven
vnn
van JJla!tha
iYIaltha gelijkt. Zij is de voornaamflc
\'oornaol11flc oplegplaats voor de Rus ..
firche vloot aan de Zwarte ,'<;ce,
,u:e, waartoe zij zelis
zelrs bij uitfluiting be.
fiemd is, zoo <iat
dat er
or geen koopvaardijfchip, (hll
(bn 811CCll
~illcen in
In gevalle
gevalIe
m3t~ binnen 100Pçll.
loopen. Aan hare biIlnenziJde
bilJl1~nzijde ziet men de
van nood, mag
bouwvallen der forterc:.~
foreeres van ln/ici'iJ2a7J,
Inkcl'mall, met ecnise
eeni[.e zeldzr.lnc
zeldz~mC' holen, die
voor het werk van monniken uit de middelcenv\eu
middeleenv;ell gebouden
gehouden worden.
SEVECOTIUS, (JACOB)ill1596il1
(JAcon) in 15c;6 hl Gent
Gwtgeboren,
gC:Jorcn, cnin
en in 1642
gef1:orvcn, was feden
ge(lorven,
[edert 1626 iIoo,deeïrr~r
j IO()(tleera~r aan de Hooge [clJOo!
fchool te
Harderwijk,
Harderwi,ik, en is eerst
cerst meer nl,;emeen
nl,(emecn bc1;cnd
bekend geworden door de
Euterpe van de hccren
becrcn SiEG,:NllEEK
SlEGEt~8EEj{ en KAl\TELU,R,
KMITELMR, b18dz.
bladz. 69 - 97.
Hij
Hi.i was een Angnstijllcr
AngustUnCf n;oilili];:,
E: ODi]J:, die, 11a
na eene reize naar Italië gedaan te hebben,
HiJil,,'/uj vertrok;
hebbei1, lirtaï
lwar Bä/ftmd
\'enrok; ald:1ar
8ldi'ar dc:n
d~n geestelijken Hand
en de Roomièhe
Rocm1Che godsdici;st
godsdici:st vaarwel
vaanvel zegde; door zijnen
zijn en fladge~
l1:adge.
noot en bloedven"am,
bloed\'Cènram, ]-lE.u:,ws,
l-lr:L'<sms, wcrd
werd voortgeholpen,
\'ool't6'cholpell, cn
en door P.
CUNilEUS het IIooglcemarambt
CUNAEUS
Hooglcel'Jar~mbt in de Gelèhied;:nÎs
Gef'cbi2c'cnis enWelfprekend_
en Welfprekend_
heid, te IJmderwyk,
!leid,
llm'dcrwiJk, bezorgd werd. Hij wi,idde
wi.'ddc zijn leven aan de
verdediging der vrijheid,
vrijbeid , en voer, in zijne aonteclteningen
a~nteekellingen op den
JULlUS CAESAR van SCETo;'mT~
SüETo~m;s en
en op FLOR OS
US , hevig uit tegen het
Spaa7!fche desfJotislilus;
Spaa7!fc!Je
despotisli1us; terwijl
tawij! hij in zijn trcuripel
trcurfpel met rijen, !tet
het beleg en ontzet der
det' Jlad
jlad Lei/dm,
Lef/dm, dat in 16::5
]6:::6 in
iJl het licht verfcheen,
ver[cheen,
per[oncl1 1/i'('i,'zeid,
GoddeliJke
I-î'ii/zeid, H07lger
/Jo71ger en de Godde/iike
met de zinnebeeldige 1'er[onen
regtvaardigheid
regtl'aardigheid,, de Natie il1zo11dCi'~:oid
il1zonclc;'~eicl opwekte, om nimmer eenen
eencn
Spanjaard, een
oen !laaf
Haaf van geestelijke
geesteEjl;c en wereldltjke
wereldlijke dvvingelandij,
dwingelandij, te
,,('mouwen. Het blijkt
bli.ikt uit VCl'iCIlCicblC
vci"chcick,li'! proeven in de Et/telic,
Euterie,
ycrtrouwen.
llit
uit dit fluk
nuk medegedeeld, ebt
dr.t deze IciJrj.i\'cr,
fCllrj5vcr, alhoewel
nlhocwel hij
hi.i in den ouden tral1t
trallt v:i!1
Vf\n VONDEL gedicht hccfL,
hcefc, vuur, kracht en
cn beeldrijkheid
hezat.
h~Z3t. In zijne
zi}lle jeugd had hij eenige
oenige zi:mcbctlc1ell
zi:lllcbceldcll en mengeldichten
Yer\?aardig(i
veryaardigd,~ ,vftJ':ronc1er
\v~nrol1der voori11
vnori11 z~~ne 1rJÎt1l1c
minne-zangen
... ?;~ngcil uit~nl1ntcn.
uit;nuntCIi.
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SEVENNEN. SEVERUS. (1..)
43°
SEVENNEN. Een aanmerkelijk gebergte in het zuiden v!m Prfllj/{.
FJ'/JIlI{.
rijk, hetwelk zich uit de Pyreneën
PyreneiilZ met
mee vel~'.
vcl~'. l.age
l,nge be~'gen v~rheft ;
zijnen naam en grootl1e hoogte aan de NoordzljO(;!
Noordzljoe van

Il·:t
l1d

voormalig

vervolgens zich ge.
Lal1guedoc in de provincie Auycrgne ontvangt; vervolgells
deeltelijk aan de RlIollc
Rliollc flnit,
nuit, en gedeeltelijk naar het
bet Noorden voortloopt. De berg Canta!,
Cauta!, die zich 59 00 vo:;t boven de oppervlakte
der zee verheft, maakt een der hoogl1e
hoog11e toppen uit. De bewoners
ruw11e 11rekell
van de ruwl1e
l1rekcll van dit gebergte leven meestal van de veeteelt
en de kastanjes, welke dc
de talrijke bosfchen opleveren; doch in de af
af_..
hellingen, waar de luchtllreek
luchttlreek zachter is, vindt men, behalve vee.
teelt, ook koornbouwen manlJfaktlJrcn.
manufakturen. De Se)/emzen
SevemZeiJ Glenden
Glelldell aan
de zoo lang
laug vervolgde Hug3Tloote7t
Hugmooten tot
tOt een hunner voornaamlte wijk
wijk-..
plaatfen ; doch toen
tOen lllen
men hen, in het begin der 18de
I Sde eeuw, ook hier
vervolgde. e,n
vervolgde,
e.n de koninklijke ambtenaren met eene
eeu:; ongehoordt!
ongehoorde g:;ge ..
firengheid van hun de belastingen vorderden, [nelden de verbitterde
v"rbiuerde
bergbewoners. door voorgewende profeten en hoop op buitenlandfclle hulp aangevuurd, te wapen. Hunne godsdienstige dweepzucht,
felle
die voor vrijheid van geweten en vermindering van lasten l1reed,
maakte dit verachte volk ([(amizaards)
(Kamizaards) in het eerst zeer geducht;
terwijl de fieHe bergen hen bijna onverwinnelijk deden voorkomen.
LODEWIjK XI'V moest zelfs vele krijgsbenden, en eenige zijner beste
veldheeren, waaronder de maarfchalk
maar[chalk VILLARS , tegen hen doen op>
trekken, eer het hem gelukte, om hen te onder te brengen. Te.
wie Gereformeerden
Gereformeerd:;n in deze [{teken.
genwoordig echter wonen nog veie
üreken.
Romeil13ch dichter, uit de eeuw
SEVERUS. (CORNELIUS) Een ROllleimch
van AUGUSTUS, en de fchrijver
fclll"ijver van eea gc:dicl1t,
gc:dictlt, AtnfJ
Atna getÏleld,
getiLeid ,
/lm/lerdam, en iu
) 707 eene fierlijke uitgave in 12° te Llm/hrdam,
waarvan in 1707
17
Brunswy'k van
ver[chellen
Vatl C. A. SClIMlD
SCilMLD ver[chenen
1769
69 eene overzetting te Brullswiik
QUINTILIANUS zoude hij ook eene ge[chiedellis van den
is. Volgens QUINTlLIANUS
gefchrevell heb
hebbetJ.
beu.
Sîciliaanfchen
Siciliaanfchen oorlog, in verzen, gefchreveu
SEVERUS (LUCIUS). Een Romeinscll
ROll1einsch keizer, te Leptis in /lfri
Afri-..
ka, in het 14611e
I4611e jaar onzer t\jdrekening geboren. Zijn
Z\jn vader.
vader, SEPTi.
SEl.'l"i.
MlUS GETA, was een RomeinscIl patriciër, en de beide bro~ders
broeders va:,
genoot eene voordeeligc opvoeding, en
dezen waren confuls. Hij genoDe
bragt het ver in de Welfprl;!kendheid; doch,
doch. eerzucht en vermaken
waren zijne hoofdneigingcn. HU kwam te
tc Rome; werd door MARelkan-..
CUS AURELEUS tot raadsheer verheven; bekleedde fpoedig, na elkan
Romeillfc~e ftaats-bedieningen;
ftaars-bedieningen; ging als questor naar
der, bijna alle. RomeinfcÏJe
.Afrika;
Afrika; bragt naderhand eenigen tijd in Athene door; doch werd
Lyon;j confn!,
conful, en eindelijk befpoedig fl:adhouder
O:adhouder in het distrikt van Lyon
Hongarije,
velhebber der troepen aan de oevers van den Donau in HongariJe,
welken laatil:en
laatl1en post hij bij den dood van COl\UWDUS
COi\U1ODUS verkreeg. Toen
DlDIUS
JULIANUS,
DlDlUS J
OLIANUS, na den dood van den keizer PERTlNAX, zich vall
vaIl
het rijk meester maaakte, liet zich SEVERUS in 193, door zijne Pancellen oorlog ten
nomifche legioenen, tot keizer verklaren, hetgeen eenen
gevolge had, welke ten Iladeele
nadeele van den eerlten
eerfren uitviel. SEVERUS
drong
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drong zonder merkelijkeIl
merkelijken tegennand
tegenfiand in I/a/ie,
Ita/ie, en ontving,
olltving, bij zijne
nadering van Rome,
Rome. het beOuit,
befiuir, dat hU tot keizer verkozen was, terwijl zijn mededinger afgezet en omgebragt werd. Zijne eerlle
eer!1:e daad
was, dat hij diegenen van de Precoriaanfche
Pretoriaanfche wacht !1:rafte,
nrafte, welke aan
den moord van PERTINAX deel hadden.
hadden; doch dit was ook het eellige
eenige
bloed, hetgeen bij zijne beklimming van den troon vergoten werd.
Dan niettegennaande
niettegen!1:aande hij de overige, oproerige leden der genoemde
echtcr genoodzaakt, om haar geheel
wacht verfchoonde, zag hij zich echter
verwijdeaftedallken •, en de manfchap 20 mijlen van de hoofdllad re verwijde.
PESCENNI_
ren; doch bleef zijn troon wankelende daar hij nog met PESCENNINUS NIGER, fl:adhouder
lladhouder van Syrië, en den bevelhebber in Brittannië
oorlogsverkla.
te !1:ijden
fiijden had. SEVERUS hem, zonder voorafgaande oorlogsverklaring, aanvallende, behaalde bij herhaling de overwinning, zoo dat
P. NlG
KR naar pen Euphraüt
NIGER
Euphraat vlugtte, en op dezen togt fileuvelde. Hij
bediende zich van deze zijne zegepraal als een tiran; bande eerst de
llrafte de fl:eden,
fieden,
zonen van NIGER, en liet hen naderhand ombrengen; firafte
die het met zijnen mededinger gehouden hadden, met geldboeten, docn
raadsheerel1,, die in zijn leger gediend hadden, van kant helliet de raadsneeren
pen; terwijl hij Byzantium, na een langdurig beleg in zijne handen
gevallen, zoo geheel verwoeste, dat het naauwelijks een dorp bleef,
en de inwoners van hunne bezittingen beroofde.
SEVERUS bleef, na zijne zegepraal op PESCENINUS NIGER, eenigen
kers
tijd in Azië, en behaalde verfcheidene overwinningen op de Part hers
en andere Barbaarfche volken; doch werJ
wed nu te magtig , om nog
langer eenigen mededinger te dulden. Hij beroofde ALIlINUS
ALlllNUS van zjjzijne voorregten en titel als Ce/àT;
ISO,OO\)
CeJaT; Doeg hem, aan het hoofd van 150,000
man, bij Lyon
ven ombragt, nu
Lyon,J en zag zich, daar ALBINUS zich zei
zelven
meester van het gcheele rijk. Thansfiapelde
Th~nsfiapelde hij de eene wreedheid
op de andere. Niet alleen liet hij de familie des laatfl:en, en de aanzienltjke krijgsgevangenen, benevens een groot aantal inwoners van
zienlUke
GnJJië, die zijnen mededinger onderll:eund
onderlleund hadden, van kant helpen;
Gallië,
maar deed ook den Romeinfehen
Romeinfchen fenaat, die Ar.BINus niet ongenegen
gellrengheid gevoelen; bewees tot dat einde aan de nawas, zijne ge!1:rengheid
gedachtenis van COMMODUS. die voor eerloos verklaard was, eene
goddelijke eer; hield, na zijne k0mst
k'>I11st te Rome, aan den verzamelden fe.
renaat eene bedreigende, en met verwijtingen doormengde, redevoering,
en liet aanf'conds,
29> volgens anderen 41,
aallfl:onds, zonder eenig verhoor, 29.
van deszelfs leden te regt fl:ellen.
fiellen. Wetende, hoe zeer hij door zijne euveldaden bij de aanzienlijke fianden
fl:anden gehaat was, zocht hij door
fchouwfpelen, bevrijding van drnkkende
drukkende lasten enz. de gunst
gUllst van het
z~lne regering vrede en welvolk te winnen; en van hier, dat onder zUne
vaart in zijn rijk heerschten. Inzonderheid legde SEVERUS zich toe
op de liefde en achting
acnting zijns legers, door de foldy te verhoogen,
en aan hetzelve voorregten en vrijheden te vergunnen, die tot de
ontzenuwing
krijstllcht aanleiding gaven, en als eene der
ontzennwing vall
van alle krijstucht
voornaame oorzaken van het verval van het RomeinCche rijk kunnen
be-
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be[chOl1wd
bcfchonwd worden,
worckn. Na vcrCcheidene
vcrfcheidenc gelukkige oorlogen tegen
tegell de
]larters,
Parters , Armeniers,
Armeniers , drabierm
Arabieren cm:
enl. keerde hij,
hi.i , na eene
e(~l1e afwezigheid
jaar. naar Rome terug; ondernam, aan
a811 het hoofd V311
van
van 5 of 6 jaar,
een aanzienlijk leger, eenen
cenen veltogt naar E;,gcland,
E;;gcland, waar hij het
zuidelijk gedeelte van CaledolJië, (:lct
(het tcgenwoordig
teg:enwoordig SchotlC/nd)
Schotland) tot
aan de rivieren de Clyde en Forth, veroverde.
veroverd". Ver[cheidcne aanflagen
van zijnell
zijnCll onnatuurlijken zoon c.w,~c
CARAC ALLA
,\LLA op zUn leven, gepaard
Iaade dagen in
met zijne jaren en zwakheid, bragten hem in zijne batfl:c
,ziel als ligchaam, ten geeenen jammerlijken toefl:and.
toe!l:and, zoowel naar ·ziel
volge van welke hij in het jaar .209
C/;oraceum ('l'ork)
66!l:e
209 te C';oraccuIII
('lork) in het 66fl:e
zijus ouderdoms , 1l:ierf.
zijns
{1:ierf. SE.VE.RUS
SIWERUS was in het
bet eerst het Christendom
toegedaan, en liet zijnen zoon CARACALLA in hetzelve onderwijzen; doch
doelt
dennnte, dat hij naderhand
deszelfs fpoedige aanwas verontruste hem dermate,
alle bekeeringen
bekecringen tot het Joden. en Christendom, krachtdadig tegenging.
SEVILLA. De hoofdCrad van de provincie van dien naam, de
grootfl:e
groott1:e in Spanje, liggende in eene vlakte, aan de Guadalquivir.
Zij heeft met de voorlleden
voorfl:eden cenen omtrek van 3! Geographifche mijl,
eenen
fenen aarcsbisrchop,
aansbisCchop, 12 poorten, 29 parochie-kerken, 82 kloosters,
fcllOOI, eene akademie van [choone
24 hospitalen, eene hooge fcllOOl,
fchoone webouw-, beeIdhouwbeeldhouw- en teekel1kul1d~,
teekenkunde , een huishoud.
huishoud- en
tenfchappen, bouw.,
tenCchappen,
heelkundig genootCchap,
ltuurmans [ehooI
fchool,, 22
22 vrijCchoolen,
vrijfchoolen,
genootfchap, eene f1:uurmans
Romeinsch 2miiamii.eene geCchutgieterij,
gefchutgieterij, eene munt, een goed bewaard Romeinscll
cene
1l:ad is voor het overige flecht
theater, en 100,000 inwoners. De f1:ad
g'rond zeer moerasug,
gebouwd en de g-rond
geboU\vd
moerasfig, weshalve ook vele huizen op
rusten. Onder de merkwaardigheden beboorcn:
beboon:n: I.
palen rnsten.
J. de groote
en prachtige Domkerk, een oude moské met 182 altaren: ZIJ IS 420
voet lang, 263 breed en 126
126 hoog; heeft een
ecn orgel met 5000 pijpen en 110 kbvieren;
klavieren; is rijk a~:n
a~w kostbaarheden en fchilderfl:ukken,
fchilder!l:ukken.
en pronkt met eellell
eenen toren van de hoogte val!
van 350
350 voet, waarin 22
2!l
klokken hangen. 2. De A/cazar,
d!cazar, of het oude paleis der Moor[che
Moorrche
fl:ierenkoningen. 3. De waterleidin:~. 4. Het amfitheater voor de fl:ierell_
gevechten, het grootf1:e
groot!l:e van dien aard in ~)allje;
!J:/JC/lZje; bevattende
bevattel1de van bin.
5- De groDte.
groote, koninkl~jke
koninklUke tabaksfabrijk,
nen in middellijn 240 voet. 5.
waarin 1700 menfchen
menCchen arbeiden, en 100 paarden en muilezels 40
40 molens aan
mm den gang houden.
honden. Zij
lij voorziet het geheelc
geheele rijk van rooken Cnuiftabak,
fnuiftabak, en brengt aan de krOO!l
kroo'1 12 milliocn
millioen op. Ook zijn hier
[a\peter.fiederij, eene kopergieterij, en leder-, zijde- en wolfa·
eene falpeter.fiederij,
Sellitta drijft nog eenen
cellen belangrijken handel; ofschoon dede·
brijken. Sevilta
heet't, toen de !lad
flad de
zelve veel van zijnen vorigen bloei verloren hee:'t,
itapelplaats van geheel het nationaal vertier was, en de groot!l:e
!tapelpiaats
fchepen tot voor dezelve komen konden; doch thans is de rivier
zoo verzand, dat alleen kleine fchepen tot aan den zoogenoemden
Torre det
del 01'0
oro naderen kUllnen,
kunnen, waar zij moeten laden en losfen.
los[en. In
III
de nabijheid van Sevifla
Sevitla ziet men llOg
nog de bouwvallen van een amfitheatCf
flad, welke voor het oude ltalica gehouden, en tegenwoordig
ater en fl:ad,
gewoonlijk Ofid.Sc)lilIa
Oud.Scvilla genoemd wordt.
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'S'SER
ER V
AAS, (WILLEi\!)
VAAS,
(WILLEM) een verdienstelijk Nederlander, l1iet
niet ge.
noeg naar waarde bekend, zag in 1739 het eerne
eer([e daglicht. Hij behoorde tot die fchuileude vernuften van ons vaderland, die in en om
hoordé
?ijllén
?ijncn kring veel nllts
nutS flichtte,
[lichtte, zoo in de waarneming van eene meer
d~n 50 jarige allergelukkigne
allergelukkig([e geneeskundige praktijk in de gemeente
van Delfs'wvetl,
DeIfs'laven, als in het gehet! belangeloos opleiden van verfchei.
Gene
<lene jonge lieden tot verfchillende
verfchiIlende vakken van fllIdie
fl:udie voor de Hoo.
ge fcholen
fcholen;; terwijl hij
h~i tevens aan onderfcheidene,
omler[cheidene, afzonderlijke lief.
hebbers, in het een of ander vak, als: lVIeet-,Stel-,
Meet-,Stel-, Natuur., Ster'
Sterren- Zeevaartkunde, en vooral in het Latijn, enkel uit liefde voor
de kunst, tot aan zijnen
zUllen dood, onophoudclij:{ onderwijs gaf.
gnf. De
genoemde mal
taal was inzonderheid zijne geliefkoosde, niet
Diet zoo zeer uit
boofde
hoofde van zijne, eigenlijk zoogenoemde, taDlkennis; maar omdat hij
daarin zijnen geliefden CICERO en VIRCILICS,
VIRGILllJS, en vooral zijnen SE.
SE·
NEeA
NE
CA konde lezen en verfl:aan,
ver([aan, welken Jaatl1en
laatf1:cll hij dikwijls tot in
oudv~,ders en wUsgeeren,
den nacht doorbladerde. Ook vele oudvaders
w\jsgeeren, van
vroeger'
',-roeger' en later' tijd, rtrekten
nrekten hem tot vermaak, en ter vervulling
zijner wetenfchappelijke
wetenfchappelUke behoefte; terwijl hij
hU de flellingen
fl:ellingen der meesten wist, en hUllne
Om zich
hunne theorie met ééncn
éénen blik doorgronde. een juist denkbeeld van zijne vlugge bevatting te vormen, behoeft
dar hij, in zUne je11
men alleen aantemerken , dat
jeugd
leerende.
6d het Latijn leerellde,
tweemaal ter weke, en wel
wcl 2 uur
nur ver, eene les moest
moese halen, en iu
in
hij naar de Leidfche akademie
akndemie trok>
2 jaar het zoo ver bragt, dat h~i
:lldanr
nldaar den geheelen omvallg
omvallf; ècr
der Geneeskunde, wederom in gelijken
tijd, zoo flellig
fl:ellig leerde, dot hij, bij zijn examen, eene
eelle verhandeling
futu!a.'1lCl1W et certitudincm JJ1etl/cine
ftletlfcine inquirens, en
fchreef: in !U!Z!!(1!71Cnt(l
op den :lorren
:lollen V~Jl
\':111 Zomerm. 1766 openlijk verdedigde, waarna hij
in 1775 de twee bekende redevoeringcn
redevoerill:;cn V811
V311 den grooten GAUBIUS:
GAUBIUS:
fJuoa' Bfa!icoru71Z
BI((!icorttm cst,
est, zoodanig vertaalde, dat de~
de.
de rcgimine mentis, 'IIIOe:
ze geleerde
gdeerde man, aan hem deszelfs
des zelfs toeflcmming
toefl:emming tot den druk vragen.
vragende, betuigde, dat; hU de eeril:e
eerile was, die zijne
zij ue mening goed gevac
gevaç
had. Afwnderlijke
Afl.Onderlijke werken van eenigen omvang heeft hij \liet
niet gefchreven,
[chreven , maar vele Iosle
losîe verhandelingen in afzonderlijke
afzollderlijke tijdfchriften, met of zonder zUnen naam, die van zijnen fmaak
[maak gemigen.
Voorts hield hij fieeds
fl:eeds eene uitgebreide geleerde briefwisfeling, zoo
als met den bijzonderen JAN VAN DER KnIP, zoo wel in zijne
zijlle ver·
verlichte als in zijne duistere tijdvakkcn,
tijdvakken, in welker eel'lle
eerne hij
hU hem in
zijnen PARMENlDES
PARMENlDES behnlpzaam
behulpzaam was, en in zijne laatfle
laatfl:e van fommige
overdrevene gevoelens trachte aftebrengen
afëebrcngen;; met C. W. VAN
VAN D~N
m,N HwVEL, die in 1787 te Lei/den zijne
z~jlle fchoone Nofologifche verhandeling
Amerika eenen openbaren
opellbaren
fchreef en verdedigde, en naderhand in "jmeri1ea
VAN HEMERT, zUnen
zijnen kritifchen vriend;
leerfloeI verkreeg; met P. VAN
zjjnen neef N. BONDT,
met zijnen
BaNDT, noogleeraar
hoogleeraar te Amflerdam, een der eerfie en voornaamfl:e
voornaam([e fcheidkundigen
fcheidkulldigen van dien tiJd;
tijd; met de Hn. VAN
VA:\' EIK,
Ue
FLORIJN,
Fr.oRIJN, LUBLJNK en anderen.
SERVAI\S een bcminnelJijk
beminnellijk karak.
Behalve alle deze talenten, bezat SERVAAS
ALGDIEEN WOORDENfl.
WOORDENJl. VI.
IJ
ter
YI.
Dd
(cr

SEWEL. (W.) SEXTANT.
SEXT1\NT.
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ter, waardoor hij dovr
dour velen gezocht, gcacht
geacht en bcmind
bemind wcrd.
werd. II~j
Hij
fiierC den nofl:en
llofl:en van IIcrfstm.
Ilcrfstl11. 1825 tI.!
te Ereda,
Breda, l'llim
ruim 86 jaar oud,
[Herf
wcnvaarts
wenvaarts hij zich fcdert J3loeim.
BIoei1l1. bcgeven
begeven had, in d~
de armen zijner
kindercn
kinderen en kleinkinderen, die hem bij uitfl:ck
uitl1ck beminden, en hem tot
aan zijnen dood als den bestcn
besten Vader
Vad.::r ccrden
eerden cn
en voorbeeldig dienden.
IIij was een bcminnr.ar
Hij
belllinnr.ar van de vrijhcid
vrijheid van zijn vaderland, en ecn
een menvoIfl:en zill
zin van het woord, en niemand vroeg
fchenvriend, in den volflen
hem te vCigeefsch
veîgeel~,ch hulp, waar
Waar hij die vcrlecnen
verlcencn kont]c.
koude. Alleen tegen
trotschaards en huichelaars was hij fircng
frrcng cn zelfs fcherp, en tegen
wijsneuzen en betweters fporachtig;
410rachtig; en hier kon men zien, dat hij
JUVENALIS gelezen had.
SEWEL CWILLE~l), behlllve
behalve door andere fchriften, door zijn
Engelfth en Nerlerduitsch
Nederduitsch Woordenboek, en zijne Spraakkunst,
Spraakkumt, bij ons
Engelfoh
genoeg bekend, werd in 1654 te /lmflerrlam
dmflerdam geboren, en door zijne
ouders op een handwerk befl:eld;
bel1eld; doch zijne zucht tot taalkennis
en :mdere
andere oefeningen, was bij hem zoo fl:crk,
fier!.:, dat hij in zijne uren van uitfpanning
tlÏtfpanning daarin zulke vorderingen maakte, dat hij zijn
handwerk liet varen, en in het fchrijven voor de drukpers zijn beFranCche, Engelfche 'en Hoogftaan zocht te vinden. Behalve in de Franfche,
fiaan
duitfche
merkelij k gevorderd,
duitfcbe talen, was hij ook in de Latijnfche merkelijk
en in de Griekfche
GriekCche niee
niet geheel onbedreven. Hij fchreef eenige jaren
H700r·
Amfterdamfche Courant, en leverde, behalve zijn gemelde IYoo,.·
de Amlterdamfche
tien
boek en SpraûJumst,
denbeek
SpraakfilJnst, verfcheidene vertalingen van zijne meer
dle van de Historie des Ouden
Ot/dm
of min uitgebreide werken, waarvan die
m
en Nieieu~i'en
Nieieuwcn Testaments,
Testaments , en van de .lood/che
.Toodfche gefchierlenisfln,
gefohiedenisfm, van
FLAVIUS JOZEPHVS,
JOZEPHUS, de \'oornaamfl:e
\'oornamnfte zijn. SEWEL.
SEWET. hield zich ech.
eg met ve~talell
ter niet alle
alleen
ve~talel1 onledig; maar verhefre
verbefre zich ook coc
tot
cn
en rang
ranG van
vnn oorfpronkelijk fchrij',-cr,
fchrij',cr, door het zamenf1:ellen
zamenfl:ellcl1 van
beroemd werk, Historie der Kwakers, waaraan hij 25 jaar ar.
zijn bcroemd
beidde, welke in 1717 verfcheell,
verlèbeen, en il:eeds
freeds den roem van ge ..
fchiedkundigcll
fchiedkundigen heef,
heeft weggcdr~gen.
weggedragen. Tot een ander foorrgelijk
foortgelijk gege.
fchrift.
flistoria quakeriantI
fjuakcriana,, door GE.RARD
fchrift, onder
oDder den titel vun:
van: Ilistoria
CROEZE, het gce:l
gce:i reeds in 1695
r695 het licht zag, hud
had hij, volgens
zijne
zijlle eigene betuiging, de ~lCStc
~lestc Hukken
lil1kken geleverd. Deze arbeidzame man overleed in Lente!;}.
Lemem. 1720, en liet, volgens algemeen ge.
geis , den feiloonen
tuigen
fCI;oon~n roem na van een godvruchtig man. Hij betuigenis,
hoorde van zijne vroegite jeugd Df,
af, tot aan zijnen dGod,
dood, tot de
gezindte der kwakers, waartO~
waarto~ zijne ouders, eerst leden van de gemeente der zoogenoemdc
f/7tltllll!che IJoopsgezinrle12
zoogenoemde P7aa1J1ji:h.e
Doopsgezinde;z te Amfterdat11,
Amflerdam, naderhand waren Gverg~gnan.
overgegaan.
SEXTANT, of Sector, is een f!:errenkundig,
fierrenkundig , koperen werktuig,
werkmig ,
nagenoeg uit een zesde gedeelte van eenen cirkel bell:a~nde,
befta:lnde, welks
ea z.:\Voon!ijk
[2WOO:l!ijk !log
llug in onderdeelcn
onderdeelen verdceld
verdecld is. He
Hett
fand
rand in graden, ca
dien.t ,even ais het '1~;"drnnr,
C;:iadra:lt, om den lenith-afs1aud
zcnich-ufsraud der il:erren
fl:erren te
diellC
wijze. d8.ftrtoe
duftrtoe gebruikt. 1nzon.
Inzon_
meten. en wordt ook, op gelijke wijze,
ç:er!:eid
Z:::: "~;l,
.cierheid b(!die::t
b~die!~t lli::':1
f.!10:1 cr 22i,;:J~
":l.J1, om
OIn 1:?ê
!::~ lTIuurquadrant
l11uurquadrant te verifi:!verifi:E..,
ren.
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ren. - De befellrijving
befchrijving van ecn :mder
ander fierrenkundig
frerrenkundig werktuig.
wcrktuig. van
gelijken naam, zoeke men op SPIEGEL-SEXTANT.
SEXTARlUS. Eene Romcinfehe
Romeinfche maat, die, met hOjlig gevuld, 16,
met olie 12, en met water 20 oncen
oneen houdt. Behalve deze Sextari_
fiS
fIS hadden de oude Romeinen
RomeinCil nog eene andere, bij hen Castremis
Castrensis of
veldkan genoemd, die het dubbeid van de gewone inhield. Ook
droeg eene zekere maat voor drooge waren bij hen den naam van
Sextarius.
SextaritJs.
SEXTUS EMPIRICUS. Een der beroemdll:e
beroemdfie Sceptici,
Sceptici. die in
het begin der 3de eeuw, ten tijde van keizer SEVERUS,
SIWERUS, bloeide. Van
zijn leven en omfiandigheden
omfrandigheden weten wij niets anders, dan dat hij tot
de Empirifche
Empirifehe fekte behoord heeft; maar die zich door zijne l11ftibzjlitutiones Pyrrhoniae, en zijne elf boeken tegen de lJfathematici niet
alleen omtrent de Sceptifche lPifshegeerte,
IPi/sbegeerte, maar ook ten aanzien der
historie van de geleerdheid der ouden
onden in het algemeen, en omtrent
die der Wijsbegeerte in het bijzonder, zeer wel gekwete!1 heeft;
alhoewel zijne fchriften
fehriften met omzigtigbeid
olllzigtigbeid moeten gelezen worden.
SEXTUS RUFUS. Een Romeinsch
ROllleinsch gefchiedfchrijver, die om.
omfireeks het jaar 370 onzer tijdrekening leefde, en van wicn
wien wij nog
een Bre~/iarium de "ictorÎÎs
victoriis et provillciis pop. "9111.,
nJI11., en eene verhandeIing~: de regiollibus urbis RO/nac
RO/nae bezitten.
delinf:
S~IAFTESBUR Y. (ANToN
(ANTON ASTHLEY COOPER, Graaf van) Een
kleinzoon van den, in de Engelfche gefchiedenis, genoeg bekenden
fiaatsdienaar, met wien hij dikwijls is verwisleid geworden. Hij werd
n Londen in het jaar 1671 geboren, en was een der beroemdfie
beroellldfre wijs.
geerige fchrijvers van Enge/and.
Engelanc!. Hij genoot loene
tene opvoeding over..
eenkomfiig zijnen fiand;
(l:und; kende met zijn 11de
Ilde jaar reeds de Latijofche
cn
en Griekfche talen, en bezocht de fc!1001
fc!iOOI te lJ7inc1u:stel';
IFinc!u:stel·; doch verliet dezelve in 1686, om onder het geleide
gelC!ide van een bekwaam man
de meest befchaafde il:eden
ll:eden van Europa te bezoeken. Hij hield zich
in FJ·ankrifk
H'(mkri/k en ItaliJ
Italii! het langst op , en legde hier den grond tot de
fehoone kunsten, die naderhand in zijne
kennis en
cn den ünaak in de fchooue
1690.
fchrifcen doorfiraalden.
doorfrraalden. Bij zijne terugkomst in Engeland, in 169°.
werd hem eene plaats in het parlement opgedragen; doch hij wees die
voor als nog van de hand, en werd eerst na verloop van 5 jaar,
gedurende welke hij zijnen lust tot
rot letteroefening vlijtig volgde, er
lid van. SHAFTESBURY bezat het zeldzaam vermogen, om zijne lief.
de voor de vrijheid, die hij zijn geheele leven behield, krachtig uit
te drukken, en de achting van het parlement te winnen. Hij onderfieunde
fteunde onvermoeid iederen maatregel, welke op het bewaren van dit
dierbaar pand, en de bevordering van het algemeene welzijn eenigen
invloed konde hebben, en liet zich nimmer door eenige partij van
dit .zijn
,zijn oogmerk afbrengen. Ondertusfchen verliet hij, uit hoofde
zijner zwakke gezondheid, deze loopbaan, en reisde naar Ho/lal1d.
Holland.
waar hij
bij langer
lunger dan een jaar verroefde,
vertoefde, en met BAILE, LE CLERC en
ander~ geleerden gemeenzaam
gemeenzaa\l1 omging. Na den dood zijns vaders,
vaders.
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zijue terugkomst
tèrtlgkolllSt in EIJ/,;e/tlnrl
r:'Jge/ml{l voorg"vnll"tJ,
vuorg(,v~lilc\l, werd hij g1'n3f
lil'nnr
kort na zijne
s.'JaftesiJ/11); doch bekleedde
bekleedde' eCl'.<t
cern nog, op raad van zijnen
van S/taftesblJ1"Y;
So:\II\1EnS, in 17°0,
17°0, eene plaats in het hoogeriJUis,
hoogerlmis , waar hij
vriend SONlMEIlS,
ma"atl'egclen van koning WILLEi\1
WILLE;)I zoo
Zoo ijverig onder!l:eunde,
ollderll:eunde, dat dede ma"atregelel)
f1aat aanbood,
u:lnllOod, dien hij echter
echtcr
ze hem den post van Secretaris van fl:aat
wces. Toen de koningin ANNA den troon beklom, ont011t.
van de hand wees.
Hol/and ,
trok hij zich aan alle publieke zaken, en reisde andermaal naar Holland,
waar hij 2 jaar onder zijne geleerde vrienden verkeerde. Kort daarna,
wen door Fr:mfche
Fran[che dweepers eene aanmerkdijke
aanmerktlUkegisting
toen
gisting in Engeland
maa:regelen tegen de bewerwerd veroorzaakt, en men tot geweldige maatregelen
Lettcr concerning
cOf2cerning Enthusiasm
El1thusiasm in het
cr van neigde, gaf hij zijnen Letter
kers er
geflrelJgheid het
licht, waarin hij tot zachtheid raadde, alzoo men door gel1relJgheid
vermeerdercn dan verminderen. In 171 J,
I, toen
misnoegen eerder zoude vermeerderen
bij met zijne gade eehij zich in het huwelijk had begeven, deed hij
Italië, en verkoos Napels -tot
tot zijn
vcr.
ne reis door Frankrijk naar Ita!îë,
Zijn ver.
blijf, waar hij reeds in 1713 Hierf.
l1:ierf: SHAFTESBURY
SHAFTEsnURY was een wijsgeer,
nict zocht,
die voor zijne vrienden en boeken leefde, het hofleven niee
maar ook niet ontweek; die zijne eergierigheid wist te matigen, en
fl:elde in goed te doen. Als fchrîjver
fchrijver werd hij
grootfl:ell roem fielde
zijnen groot!l:en
geîchat. I-lij toonde zich in al zijne
Lijne fchriften
[chriften als een ijverig
hoog gerchat.
Natuurvroomaanklever
'aanklever van den Nat
uurverdediger der vrijheid, als een vroom
deugd, Zijn voor~
vOor ~
lijken godsdienst, en een warm vriend der deugd.
naam(1:e werk draagt den ticel
titel van Cltaracteristiks,
C!t[/I'actcristi,~s, (Lar/den
(LOf/dm 1737, 5
llaam!l:e
tieelen),, waarin hij tracht te bewogen,
betoogen, dat het ongeluk van ieder
"Ieelen)
vcrflrekt,, en
cu dat er
cr
!lfzonderlijk
llfzonderlijk mensch ten beste van het geheel verftrekt
voH1:rekt geen
ge.::n kwaad in de wereld plaats heeft.
dus eigenlijk voll1:rekt
SHAH ALLUM,
ALLUM. (dat is: Heer der wereld).
werclrl) , voor zijne
zijnekomsr
SI-IAI-I
'komst
troon Au·GoHER
Au-Gomm genoemd, was de laat!l:e
laatll:e vorst in Hil1dos.
Hil1dos~
tot den trooll
tall, uit het geOacht
genacht der TIMURS.
TUlURs. Hij
HU werd in 1723 geboren, en
uw,
Djedjel' benoemd;
door zijnen vader in 1756 tot onderkoning van Djedjer
leger
bekieedde deze waardigheid
waardiglleid met moed, en bragt een klein letTer
bekleedde
trot[chen vizier zijns vaders.
vaders, die dezen in de
dehooCd_
bijeen, om den trotfchen
'hooï"lhoofd te bieden; rukte met het_
fiad des rijks gevangen hield, het hooftl
flad
Deltly; trok niet eerder terug, voor dat hij de gezelve in 1758 naar Dehly;
!laar Bengalen.
[chattingen ontvangen had, en ging hierop naar
vorderde fchattingen
Hier was hij echter niet zoo gelukkig: hij werd door de vereenigde
Indifche en Engelfche troepen gevangen genomen; doch verkreeg, op
gelijk:ijdig ontvangen
ontvan~en berigt, dat
dac zijn vader ALLUlII-GUYERS,
ALLU~I-GUYERS.
het bijna gelijbjdig
op last van zUnen verachtelijkenfiaatsdienaar
verachtelijken fl:aatsdienaar,, was vermoord gewor.
geworaanftonds weder zijne vrijheid,
vr~jheid, en beklom in 1759 den troon.
den, aanl10nds
SHAH-ALLU:,I was echter te zwak, 6m
om zich op denzelven
aeiJzeiven te handha_
SHAH-Au.u:\l
[peelbal van magtÎger
magtiger Indirche
Indi[chc vorsvors~
ven, en werd beurtelings de fpeelbal
In het leger der Iaat_
laatEngel[dten: zelfs zocht hij in 1764 in
ten en de EI1getji:hclZ:
fia:ltÎC]'1de overeenkomstig reken_
rekenfien zijne toevlugt,
rocvlugr, die het met de ftaatkn~1de
ften
ondcr[cheiding te behandelen, en
den, om den gevlugten vorst met onderrcheiding
plC'grig weder
weeler naar
Haar A/!ah,Ah!ld
/Jiltl,'!·/llmd te geleiden.
geleir1c!1, Vier i:\ar
liij 11ier
hier
jlar leefde hij
plegtig
iE
in
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rmt, tOt
tot dat verve!ing
vervc!ing en verdrict
verdriet over de gewcldcnarijen
gewelc!cnarijell der
in rllst,
Cnge!jèhen hem bcwogcn,
bewogen, om naar DeMy
De!z!y te trekken, waar
waa; hij iu
in
E.ngelfchen
Winterm. I77I
1771 zijnen plcgtigen
p!egtigen intagt
imogt deed, door welken flap hij zich
befcherming der Enge![clten
Etlge!jè!ten onttrok. Later, in 1785, begaf hU
bij
aan de befcherming'
zich onder de beü:herming
beCcherming der 1Jlaratten,
lIlaratten, wanneer de bel.ende
bel·.ende RajCJh
Rojah
SCINDIAH, een t~jd
tijd lang, de plaats van regent des Mogolfchen
Mo 6 olfchen rijks
bekleedde, dat onophoudelijk door onderfcheidene partijen verontrUst
boofdfhd, ja
rust werd. Meermaal moest hij zijne provincie, zijne hoofdilad,
zelfs zijn paleis tegen de oproerigen, die hij gedeeltelijk met wel.
weldaden overladen had, verdedigen, COt
tot dat hij eindelijk door eene za.
Rohi/!as, GUOLAM.CADYR,
GHoLAiVI.Cr,DYR,
menzwering, wnarvan een uit de natie der Rohil!as,
je bewerker was, in OogStlTI.
:le
00g5t111. 1788
1783 van den troon ge!l:ooten,
geftooten, in zijn
Harem opgeGoten,
feh"t geplunopgeiloten , van zijn gezigt beroofd, en zijn fchat
fl1aratten, die ter
derd werd. Zijne tegenpartij werd wel door de Maratten,
tocrchoten, verdreven, en hij weder op den troon herzijner hulp toerchoten,
(leid;
r1:eld; doch
c10eb het einde zijller
zijner regering was
w~'s nog van minder beteekenis.
beteekcnis,
dan derzelver begin. Afhankelijk van de Marotten
MtlratteJl en Engelfehen
El1ge/fchen
zocht
zocbt hij zijnen troost in de eenzaamhe1d
eenzaamheid,, en. onder het verfchrikzijn lot.
lot, in de dichtkunst; en men heeft
heefc nog van hem
kelijke van zUn
eenige Elegien.
Elegien, welke eene ilille
f1:ille droefgeestigheid kenmerken. De
on;;eiukldge SHAH.ALLUM
SHAH-ALLUl\I bragt 18 jaar in dezen toeiland
toefl:and door, en
ongelukkige
fiierf
laatfl:e te Dehly,
Deh/y, den 16 van Oogstm. 1808, in den ouderdom
f1ierf ten
teu laat!l:e
zoou fultan ACKBAR
ACKnAR Il.
H.
van 82
8~ jaar zijns rampvollen levens. Zijn zoon
was de erfgenaam van zijnen titel; doch uit hoofde zijner volilagene
volflagene
E11ge/fc/zen bn
afhankelijkheid van de Engelfclzen
kan men ,ckenen,
rekenen, dat de dynastie
der TIMURS met SHAH-ALLUM
SHAH-ALLl'l\I een einde heeft
heert genomen.
SHAKESPEARE. (WILLIAiVl)
met roem bekende Enge!~
(WILLIM-J) Deze, 1112t
Enge!fche
fehe dramatifche dichter werd in 1564, te Straffort
Stro/lort in het graaffchap
iParwick,
zjjner jeugd is wei_
fYarwick, geboren. Van de levcnsbijzonderheden
levensbijzonderheden zijner
nig meel:
meell met zekerheid bekend, d~n
dan dDt
dat hij in zijne geboorteplaats
fchool bebeo
door zijnen vader, die een wolhandelaar was, werd ter [chool
field; met zijn 15de
lsde jaar dezen in zijn beroep behulpzaam was, en
Held;
nog geen 18 jaar bereikt had, toen hU
hij a;n ANN,\
ANNA HADHAWAY huwde,
die hem 2z dochters en eenen zoon ter wereld bragt. Kort na zijn
Landen, waar
w.a.ar hij zich aan
huwelijk vertrok hij met zUne vrouw naar LGl1à71,
het tooned
tooneel toewijdde, en als dramatisch fehrijver
fchrijver veel roem behaalde.
ELIZABETH en van JAKOB 1.
I. in
Hij genoot de gunst van de koningin EUZAllETtI
eene
van den Iaatfl:en,
laatilen, in 1600, de
ce
ne groote mate, en verwierf zelfs 'Jan
vrijheid,
vrijheid. om met HENNING en COI'WEZE:
CONDEZE eenen nieuwen
nienwen fchouwburg
tevens zuike
zulke aanzienlijke voordeelen
op te rigten, waaraan die vorst reyens
SHAlmSPEARE z~in
z\in reeds niet gering vermogen, binnen
verbond, dat SHt.l\ESPEARE
3 à 4 jaar, nog aanmerkelijk koude
konde vermeerderen. Na dien rijd
tijd keer·
keerzijn fl:il
fiil landverblUf te Stratfo:1
StrafJort terug, leefde hier met
de hij naar z~in
zijne vrouw, en omringd van zUne
züne beide gehuwde dochters, in de
zaligtle rust tot aan zij!'cn
zijnen dood, die in
hl het i~~r
jaar l616
]616 voorviel. lil
111
zaligfle
de groote kerk te Stratr}!"!,
Stra/!?/"t, a:1:1
:1:111 de Noonlzi,ide
Noordzijde van den prcclil;predik!1nel
D cl :;
IJ
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SHARKS- of DIRK.
DIRK- lIARTOGSlIARTOGS. llAAI].
I3AAIJ.
fioel, waar zijn fioflèlijk deel begraven ligt, ziet men tegen den
fioeI,
muur, een eenvoudig gedenkfl:uk
gedenk!1uk geplaatst; verbeeldende SHAKJ;SPEMtE,
in eene zittende en peinzende houding, met een kusfen voor zich,
cene pen in de regterhand , en onder de linker eelle
eene rol papieren.
eene
Doven in de kroonlijst leest men deze regels:
Boven
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Indicio Pyladem, genio Soeratem , arte lIfavolJem
l1favollem
Terra tegit, populus moeret.
moeret, O/ympus
Olympus Izabet.
fzabet.
In Londm
Londen echter, waar deze groote dichter zoo veel roem en
achting verworven had, dacht men er eerst in 1741 aan, om aan 's
mans nagedachtenis eene welverdiende hulde te bewonen,
betoonen, door hem
in de abtdij van Wrstminfler,
~stminfler, bij infchrijving, een gedenkteeken van
wit marmer op te rigten ; vertoonende het beeldtenis van SHAKESPEARE
in eene fiaande
fraande houding, en in de kleederdragt van zijnen tijd: ter
zijde fiaat
fraat een altaar, waarop eenige boeken liggen, op welken hij
met zijnen regter elleboog rust, en van hetwelk eene half ontrolde
rol nederhangt , waarop het volgend bijfchrifr, uit een zijner eigen
fiukken ,the Thempest, gelezen wordt:
The c!oudcapp'd.towers,
ç/(JudctJpp'd-towers, the gorgeOlJS
gorgeous pa/aces,
itfelf
temp/es,, the grertt
great globe itfel[
The Solemn temples
Tes, alt
all which it inkerit,
ilJherit, [halt
[hall disfotve;
disfo/ve;
illsubstantial pageallt [aded
faded ,
And, iike this insubsttmtiat
Leave not a wrack behind.
Acht en twintig jaar later, in 1769, bereidde GARRICK, die aan
11em zijnen roem te danken had, ter zijner eere.
eere, in zijne geboorgeboor·
vreugde-feest; bell:aande
teplaats, een prachtig en zinrijk vreugde.feest;
beftaande in eenen
fiatigen optogt van zegewagens, op welken koning LIlAR,
LBi\R, RICHARD
RICHi\RD
lIl.
JU. MACBETH, ROMEO en JULIA, onder trompetten, hoorns en an·
ander muzijIc,
muzijk, en omringd van eene calloaze,
talIooze, .iuichende
.juichende menigte volks,
zich naar eenen verlichten eertempel
eertempe1 begaven, waar redevoeringen,
en gezangen elkander beurtelings verwisfelden. Straffort was des
:tvonds verlicht, en overal werden vuurwerken
vuurwerk en afgei1:oken;
afgell:oken; terwUI een
gemaskerd bal het genoegen der aanwezigen aanmerkelijk verhoogde.
SHAKESPEARE 43 dramatifche
dramatilche Hukken, waarvan er
Men heeft van SHAKESPF.ARE
wegefchreven, en
8 door Engelfche fchrijvers niet aan hem worden toegefchreven,
de meesten derzelve in verfcheidene talen, en ook in de onze, zijn
overgezet. De 35 overigen, aan hem, zonder tegenfpraak, toege_
kend, zijn van 1591 - 1614 gefchreven, en onder dezen houdt
MACBE'I'H en de ROMEO
ROMEO
HAl\lLET,, OTHELLO, MACBETH
men koning LEAR, HAMLET
cn JULtA
JULtA voor de beste. Daarenboven bezitten wij van SHAKESPEARE
SHAKESPEARE
ADONIS, en
ook eenige leergedichten , onder anderen de VENUS en ADONIS,
de roof Vall
ValZ LUCRETIA, alsmede nog 154 Sonnetten, die Illede
mede eene
bijzondere belang!1elling
belang!1:eIIing verwekken.
SHARKSDIRK- HARTOGS-I3AAI],
HARTOGS.llAAI], (De) van
SHARKS· of DIRKV!ln DAMPIER,
met zandige maar houtrijke oevers, waarvan DAMPIER berigt, dat
hij er konijnen met zeer korte voorpooten gezien heeft, die zekerlijk
Kanguro's waren, Ivelk
Ktlnguro's
\VeIk belangrijk en meestal op de :1chterpooten
tli.:heerpootcn
100,
100.
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loopend dier toen nog bij geen Europeër bekend was. De Franlèhe Natuurkenners hebben waargenomen, dat deze kusten met ver~
lehe
1l:eende
11:eende fchelpen bedekt waren, en zich er met zulk eene ontzetten~
de fuelheid
fnelheid eene verfteeningskorst vormde,
vOlmde, dat zelfs de llitwerpfels
uitwerpfels der
dieren daarmede omkleed werden. Pcro1lS
PcrotlS fchier-eiland verdeelt
Sharlesbaaij in 2~ golven, die beide eene
Shadsbaaij
eelle goede rede, maar geen
versch water hebben.
SgEFFlELD.
flad in het graafschap Tork in Engeland, aan
SI-lEFFlELD. Eene fiad
mm
den mond van de Sneaf,
Sheaf, met 35.800
35,800 inwoners, beroemd door hare
fiaal· en ijzerfabrijken, d{e
11:aald~e zich tot verfchddene
verfcheidene mijlen boven de ftad
uitfirekken. Behalve 1ilij-infirnmenten, waaronder alle foorten van
uitftrekken.
v~i1en, fcha.
mesfen (van !2î fiuiv. tot 90 guld. het fiuk) zagen, vUIen,
ren, lancetten en feizen behooren
behooren,, en waarin ShefJield boven Bi1'11lingham en andere Brîtfche fabrUken
fabrijken den voorrang heeft, vervaar.
vervaardigt men er fpaden, fcholfcls,
fchofl'els, allerlei waren van gegoten ijzer, aan.
in11:rumenten, kammen enz. Hoorn
beelden, plated- waren, optifche infirumenten,
Sheffield gevenvd,
gevenyd, alw::ar tevens 2 gefchmgieterij.
wordt het best in Slreffield
garenfpil1uerij, en eene fabrijk van
en, een groot ijzerwerk, eene garenfpil1lJerij,
loodwit en menie gevonden worden. De fiad heeft goede firaten,
vijf kerken, welker torens men reeds op eenen grooten afstand zien
kan, en in haren omtrek eenen overvloed van fieetlkoolen, waarftoomm:1chines met weinige kosten kunnen
door de fabrijken en de ftoommuchines
aan den gang
gallg gehouden worden.
SHEFFIELD. (JOl-IN B.\lll':R IIoLRolD,
IIoLROID, Lord) Een beroemd En-·
gelsch landbouwkundige, fiaatsmall
fiaatsman en fiaatkundig
fiaatlmndig fchrijver, omil:reeks
omfireeks
het jaar 1742 geboren. Door den dood zijns
zijlls broeders in het bezit
van een aanzienlijk vermogen gefield, begaf hij zich in 1767 in het
edelmaIl , en
huwelijk met de eenige dochter van een zeer gegoed edelman,
lalldhuishoudkundige, die zijn landgoed Shefwerd federt een vlijtig landhuishoudkundige,
field.1zottfe
Sus[ex aanmerkelijk verbeterde. Uit hoofde van kennis
field.hottfe in SlIs[ex
il:ad Eristol
Bristol tot haren reprefentant
reprefental1t verkozen ,-~
van den handel door de fiad
verwierf hij door zijne moedige pogingen, tegen de afschaffing van den
naderhand, toen
flavenhandel, de achting zijner kiezers, en betoonde naderhand.
hU in 1805 tot pair benoemd werd, in het hoogerhuis dezelfde on..
afhankelijkheid van geest, welke hij in het lagerhuis had aan den
dag gelegd. Voor het overige was lord SIIEFFIELD de vertrouwdfie
vriend van den gefchiedfchrijver GmnoN,
GmRoN, wiens gedenkwaardigheden
en nagelatene werken door hem in 5 deelen in 40 zijn llitgegeven.
Hij zelf heeft onder anderen gefchreven: Be[chouwingen over den haf/
kaf/..
flatm,, waarvan in 1784 de 6de uitgave
det der Noord-Amerileafche
Noord-Amerikafche flatetl
del
manufakturen, den. hal/det, en t(tcverfcbeen; Befchouwingen over de tlJanufakturen,
genwoordigen flaat
float van Ierland, in 1792 voor de derde lllaal
maal gedrukt;
.8efchouwingen over het plan ter afschaffing van tien
flavenhantlel,
den jlavenhal1del,
1789, en meer anderen.
BRINSL.EY) was de derde zoon van THOTHO.
SHERIDAN (RICIIARD BRJNSLEV)
~tl\S SHERID/\N
~tAS
SHERlD,\N 1 even beroemd :l!S
als tooneclfpeler, dan als nitfiekend
nitfickend
n clrl 4
reg
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redenaar; doch bijzonder door zjjn Engelsch woordenboek
wnordellboek over
de lJÏtfpraak,
tlitrpraak, Cn
Cn door meer andere werken. Zijne moeder lJlis-.
]vIïs-,
triss SHERIDAN
SHERJDAN was insgelijks ecne
eene vrouw van een uitml1l,tend
uitmm,tcnd ver[tand
voonrelfelijkfl:e grondbeginfels , en de fchrijffler
fchrijmer van
ftand en de voonrelfelijk!le
SJDNEY BIDULPH, een roman; van NOURJABI',O,
NOUR]Mlf.D, eene
ecne Oosterfche vertelling, en van ver[cheidene
verfcheidenc blijfpelen. Zij was de vertrollwdf1:e
venronwdfl:e
vriendin van Dr. SAMUEL
SAMeEL.TJOIINSON,
OlJl\'SON, en van anderen in de geleerde
beroemdc per[onen.
perfoncn. RICHARD
RJCHARD werd op zijn 7de jaar met
wereld beroemde
CHARLES FRAl\'CrS
FRANCIS onder het opzigt van S.
zijnen ouderen broeder CHMl.LES
\VHYTE van Dublin, een vriend huns vaders, ge!1eld;
gef1:eld; manr
maar zijne jeuguitzigt op de [chinerende
dige jaren leverden toen nog geen llitzigt
fchitterende bekwaam,
bekwaam·
naderh'111d in hem ontwikkelden. In 1768
heden op, welke zich nnderh,md
werd RrCH.HlD
RICIlARD te Harl"ow
Harl'ow ter [cIJOoI
fehool befteld, van waar hij als fiuftlldem,
dcnt, eenige jaren daarna, zich in het regtsgeleerd kollegie
koJlegie in
iu LOI1L011den, il1idrile
j}/idd!e Temple geheten, begaf; doch ook hier beantwoordde
zijne vlijt niet aan de verwQcheÎngen
verw~chtingen zijns vaders. Hij huwde aan
aanlYliss
lY/iss
LJNLEY,
LINLEY, de dochter van cenen
eenen componist, en de gelief
geliefkoosde
koosde zangeres op het tooneel van Drury!tme,
Drury!ane, en hragt
bragt zich daardoor in drukfc1lOon hij
bij nimmer, niettegenflaande
niettegenftaande de gunkende omflandigheden;
omfl:andigheden; [c]10011
to@'.
iligfle aanbiedingen.
fiigi1:e
aanbiedingen, gedogen wilde,
wUde, dat zijne vrouw weder het to&neel betrad.
SHERIDAN, nu met de zorg voor een
ecn huisgezin
htlisgezin belast, gevoelde
de noodzakelijkheid, om in
ilJ deszelfs dringendfie
dringendi1:e beboeften
behoeften te voorzien.
onderfcheidene gelegenheden geen
geenen
en geringen naam
Reeds had hij bij onderfcheidcnc
nis
als dichter
dkhter verworven, en dus, genoodzaakt, om op de gtmst
gunst van
het publiek aan[praak
aanfpraak te maken, begon hij met zich aan het
blijfpel toe te wijden.
ftuk, the
w~jde1J. Zijn
ZUn eerfte
eerl1e !luk,
tlze Rh'cis,
Ril'als, werd
were in 1775
vertoond. cn
en eerlang door het killClltrpel
klllchtrpel St. Pc1tricks-dtly,
Piltricks-dClY, Ol'
or t!;e
tile
S/lemi7lg Lieutenant,
Lieutmant, door zijne ];omieke
S,'teminf:','
komieke opera tlle
t!Je Dumliil
Duemla en anderen
dcren gevolgd, die alle met ongemeene goedkeur
goedkeuring
ins ontvangen
olJtvnngel1 wer.
werden. ln
In 1776, toen G,"RRICK
GARRICK beiloten
beDoten had, om van zijn aandeel
in den [chonwburg
fchouwburg van DrUI')'lane
DJ'lIry!ane af te zien,
zlcn, kochten Dr. FORD, de
Hl',
SnE!\lDAN hetzelve voor 30,000 p. H.,
ft, en voerden nu
nu
Hr. LINLEY en SHERIDAN
terfiol1d ten toollcele
terî10nd
tooncele t/IC
t,Je Trip to
fo Scarboroug:z,
Scarboroug/l, veranderd naar
lJaar van
BURGS
DURGS blijfpel tlle
the Rel;]pfr:,
Re/apr!:, welk fruk
auk door tlte
file Scfzool
Scltool [oJ'
[or Sct1ndat
Scandal
fpoe <ig
'ip: gevolgd
~cvolgd werd, hett;'ecn
hetgeen te regt zijnen roem boven alle
~lle dramati[che
lJaar het gematifche [chrijvers
fehrijvers verhief, en der Brit[che
Britfche komedie, naar
voelen vun
van vreemde letterkundigen, eellen
eenen leister
luister bijzettede,
bijzettede , die haar
tot dus verre ontbroken had. In 171I
1711 verfcheen zijn Tempest altered,
cltered~
en zijne Critic , nnal'
Ilaar het model van llUC[{INGSHA'.\I
DUCl{lNGSHAM Rehearfal
Relzearra! zoo
meesterlijk gefchreven, dat het boven allen fehijn
fchijn van navolging veraltered [rom KOTZEBUE;
heven was, en eindelijk in 1799 PIZARRO, cltered
wordende een mt1zijkaal
muzijkaal fl:nk,
Huk, getiteId
getiteld the Camp, ten onregte
onregtc aan
SHEltIDAN
SHE1UDAN toegekend. Ondertus[chen
Ondertusfchen nam zijne verlegenheid
om geld,
voorcteejen , van zijne Hukken getrok.
getrok,
,;eld, in weerwil v~n de voordeelen,
kcn, en het
her 33Ildr-'el,
:lallckc!, d,!t
d~t Jlij
hij in het tooncel had, door de kost.
kost~
baarb;l~r·
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b:1.arheicl
bnnrheicl en ongeregeldheid zijner
zjjner huishouding
huishouding,J zoodanig
zoodallig toe, dat
hij op raad
rand van
vun zijnen
zijnell vriend Fox befloot,
beOoot , om Daar
ljaar eene
eenc plaats in
gemeclltc te
re dingen. Hij werd in 1780
] 780 voor Strnffort
Straifol'&
het huis der gemeente
verkozen, en onderf1eunde
ondcrO:ellnde feden
fcden krachtdadig de maatregelen
ma,mcgelell der oppoutie-partij;
pofitie-partij; werd in 1782 tot tweede Cecretaris
Cecretnris van Fox, toen
f1aat voor de buitenlandfche
bnitenlandfche zaken, en in het volgende
fecremris van flaat
fecretaris
Cecretaris van de Tllefr.urie
Thefr.urie aangef1eld.
aangeO:eld. Toen de heer PlT'r
PIT'r
jaar tot fecretaris
kort daarna den hertog van PORTLAl':D
PORTLA1''D als eerlîen
eernen lord der theCaurie
thefanrie
opvolgde, en Er
Er eeue
eene geheele ver8ndering
verandering van pcrfoncn
perfonen en maatre.
gels plaats greep, verdedigde hij de beroemde O. 1. bill van Fox;
onderrcheidde zich door plaatrelijke
plaatf(.'lijke naauwkeurigheid, en hield
hiéld over
onderfcheidde
dit onderwerp eene zoo meesterlijke
meester1Uke redevoering, dat het
bet publiek
klasCe der parlemellts-Cprekers
parlemems-fprekers rangfchikte.
gevoelen hem in de tweede klasfe
Het deel, dat hij aan de voorl1ellen
voorf1ellen omtrent Ierland
Ier/and nam, was hijzon.
bijzon.
reden werclc
werd, hij door PlTT
PITT als zijne ge.
der in het oog loopend , en fcdert
SHERIDAN, als redenaar,
duchte tegenpartij befchouwd. Ree(;s
Ree(:s had SHERlDAN.
befchuldiging
eenen hoogen trap van volkomenheid bereikt, toen de befchllldiging
van den heer HASTJNGS
HASTINGS hem gelegi;nheid
geleg~nheid aanbood, om vermogens te
onderf1:eunde
ontwikkelen, die toen geene wedergade hadden. Hij onderfieunde
de aanklagt, en zijne redevoering, in Grnsm.
Grasm. 1787 in het parlement
bez3digf1e, die immer
gehonden,
gehouden, was eene der meest bewijzende en bezadigfle,
in het Engelsch parlement llitgefproken
uitgeCproken werden. I-lij
J-li.i boeide de aan.
aandacht van het
bet huis der gemeente meer dan 5 uur, bevestigde de wan.
1,elenden
kelenden in hun gevoelen, en bewerkte bij een vierde gedeelte, dat
men ongenegen vooronder!telc1e,
vooronderflelde, dat de zaak verder werd voortgevoortgE'zet. SHERIDAN
SHERlDAN was in drieërlei opzigtcn
opzigten weIrprekend: zijn fiijl
flijl was
onopgeCmukt; zijne redevoeringen waren breedvoerig,
duidelijk en onopgefmukt;
aandoenlijk en vol VUlll';
vuur; doch er was niers
niets overtolligs of gemaakt,
niets valsch fchitterende,
rchitterende, noch eene verkeerde verhevenheid in te
vinden. l\Iededoogen
Mededoogen el) veromwaardiging
verontwaardiging werden beurtelings opgewekt, en de wonderdadige uitwerkCels,
uitwerkfels , die men van Grieken/al1ds
Griekenlallds
en Romes Welfprekendheid
\Velfprekendheid verhaalt, werden vernieuwd. TIVRKE
DURKE en
Fox gaven hem de uithundig!te
uithundigfle lofspraak, en zelfs PITT
PlTT erkE'l1de.
erkende.
" dat hij de Welfprekendheid van oude en hedendaagrche
hedendaagfche tijden, in
O\·ertroffen." OndermsCchen
Ondertusfchen was dit
" gemelde redevoering,
redevoering. had overtroffen."
wJ~rIll P1TT
PITT voor de meerdere welf
welfprepreniet de eenige gelegenheid,
gelegenlJeid, waarin
kendheid zijner tegenpartij
tegenpartU buigen
buigcn moese:
moest: hij zag zich genoodzaakt.
genoodzaakt,
om de zaak te veri"chuiven,
verlèhlliven, als de voornaamfle reden daartoe op
opge_
ge _
vende, " dat het huis tot geene onpartijdige beflisfing
beOisfing konde koondcr de roede van den tooveliaar
toovenaar
" men, zoo lang het zich nog onder
" bevond."
Na dit fchitterend tUdfEp
tijdi1ip in het leven V:ln
van SHERIDAN, fpeelde
hij, bij gelegenheid van de onge!teldheid
ongefl:eldheid van den koning, waardoor
uitoefening van het koninklijk gezag moest voorzien worden.
in de uitoefelling
de eerf1e
eerfle rol, 0111 den prins van l?tll/is
IP'{t!lis tot regenr
regent te verklaren, onder
:tulkc
zulke hepnlillgcn,
ber~ltillgel1, :11s
~ls het pnrlement zou
ZOl! gocdvind::l1;
goedvinden; bewcl"ende,
bewerende, dn
dat
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erfgenaam van d:;l1
den troou,
troon, volgens
de onmiddellijke opvolging van den erfgcnaam
hebben. SHERID.~:'I
SHERID.1~ blecf
bleef ecn
een
conllÏtutioncel rc;:t,
re[:t, behoorde pla~ts te hebbell.
con(litutionecl
vlijtig tcgcnll:rever
tegenfl:rever van PITT'S bc~tuur,
bcHuur • cn
en fiom!,
fl:ond, tcn
ten gevolge van het
vertrek van Fox, aan
aun het hoofd der
eb oppofitie-partij. IIij bud,
had, gelijk
gel~ik
vrienden. veel op met dc
de Franfche
Pranfehe omwcnteling;,
omwenteling, en bebe.
velen zijn,er vrienden,
fehouwde de na~tsii:rigtiI1g,
n:a::tsit:rigting, door haar gevormd,
gevormd. als een werkftuk
werkfl:llk
fchouwde
van menfchelijke
menCehelijke wijsheid daargeil:~ld,
daargeih:ld, tcr volmaking van 11lenichenl11enlèhendoeh toen hij zag, dat die Ctaatsinrigting
ibatsinrigting naderhand door
geluk; doch
fiaatkunde van op ecn
een volgende regeerders wcrd
werd bezoedcld,
bezoedeld,
de dolle flaatkundc
ging hij geredelijk ,met andercl1,
anderen, ovcr,
over, om misrlagelJ
misHagen af tc
te kem:n,
keur::n,
volgens welke de
die regtftreeks
regtfl:reeks firijdig
fl:rijdig met de bcginn~ls
beginfels waren, volgeas
oorfpronkelijk ,verd
w·erd daa~gefield.
daargefl:eld.
omwenteling oorrpronkelijk
eerfl:e vrouw, in 1795
1795 aan
SHERIDAN huwde, na den dood zijner cerfl:e
doclHcr van den domdecken
domdeckcn va:]
van ff7indcstcr,
lPI12dcstcr, bij
Miss OGLE, de dcchter
hij. zoo als ook uü
uil zijn cerfte
eerfte huwelijk, eellen
eenen zoon had,
welke h\i,
overleefden. Toen zijne p~rtij,
partij, na den dood van
die beiden hem overleefdcn.
P1TT,
PITT, weder de overhand verkreeg, werd hij fchatmeester
fehatmeester van het
doel! toen, 9 maanden daar,lla,
ver.
zeewezen; doch
daar.na, het ministerie weder verwerd I bezorgde hem de prins van WALLIS
\VALLIS den pOSt van
anderd wcrd,
hoofdol1tvanger
hoofdontv3nger van het hertogdom Cormva!/is,
Cormval/is, welke 2000 p. il:
i1: op_
bragt I waarbij hij nog mcdcbcfhmrder
medebefl:unrder bleer
bleef van hec
het toonee]
in Drz:_
Drtt.
bragt,
tooDec] Î:J
1'ylane
rytane tot aan zjjnen
zijnen dood. Met eenige ode in zijne zaken had hij
een rijk man kunnen worden; doch
doeh zijne yerkwistende
levenswijze.
verkwistende levenswijze,
gepaard met onderfcheidene \'erdrietelijkhed~n,
\'crclricteiijkhcd,"n, di ~ hem ten Iaatne
laatfle in
ileeht gezelfcbap
gezelfehap voerden, veroorzaakten bij hem zulk een groot geflecht
brek aan geld, dat
dal hij tot allerlei onbetamelijke middelen zijnen toetoe.
vlugt
vlllgt nam. Hij overleed in Hooim. 1816, en men weet met zekerheid, dal
dat hij weinige weken voor zijnen dood, door zijne fchuld[chuIdeiCehers.
eifcners, in de gevangenis zoude
zonde geworpen
f~eworpen zjjn,
zijn, indien niet
lliet zijne
BArN, dit hadden voorgekomen.
kundige geneesheeren.
BMLE cn
en 13iUN,
geneesheeren, BAILE
Ondermsfehen
laarat! oogenblik
oogcnblik de aangenaamfl:e
anngenarrmfl:e
Ondermsfchen gevoelde hij tot het laatil:e
vertroosting, die een hart gevoelen kan, in de liefderijke overeen.
fiemming en oppasfing zijner beminnelijke
beminllclijke gade en zoons, waarvan
naanweeril:e zijne Iegeril:ede
Iegcril:ede niet verliet,
verlict, en hem met de grootûe
groo,Îte naauwde eerfie
gezetheid oppaste. SUERIDlIN
SIlERIDAN was een der Cchitterendil:e
fchittcrcndll:e lichten van
zijn tijdvak; en ofschoon hij met grooten
grootcl1 luister in het parlement
fehitterde
fchitterde , werd zijne welCprekendheid
welfprekendheid door zijne uitl1:ekende
uitf1:ekende talentell
talenten
als blijfpeldiehter
blijfpeldichter nog overtroffen. Zijn Hoffelijk deel werd,
wcrd, met vele
fiaatfie, in de abtdij van lJ7estminjler
lYestminjler begraven, en ligt in den dichtersdichters.
hoek
hoek,, juist tegen over het gedenkteeken,
gedcnkteek21l, voor Dr. GOLDS:lIITII
GOLDS:\!ITlI opgerigt, met dat van SHAKESPEARE aan het eene en van IL\NDEL aan het
opfchrift: T!ze
Tlte
andere einde. Op de zerk leest men dit eenvoudig opCehrift:
right honozwable
honourable RICHARD
RrcIIMw nRINSLEY
DRINSLEY SUERIDAN
SIlERlDAN diert
dicd 7the July 1816,
I816,
oged
ogeel 65 Tears.
EI!p;elmld den regter over een geSHERIF. Zoo noemt men in EI~!jeland
hecl graaffchap
graaffc1wp (Shirc). Voor ieder is er ,'.:!II
l'';ll,~ doeT!
doch voor Midd1I1iddheel
ksu
ks-
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zijn cr twee, W:lnrvan
W~l~rvall er
cr een
CCI! alleen voor de Had LOJidr!n
LOlldèn beHemd
Uemtl is. De Sltel'if
Sherif heeft nog een Onder-Sherif
Ollder-Sherif en gezworcnen
gezworenen
zieh, die, nadat
(Jury's) onder zich,
ll~d3t hij zijn onderzoek voltooid heeft,
het vonnis
vOlJnis llitiprekcn,
llitrpreken, door hem zelven
zeI ven voorgedragen, en bij de
zittingen en verhooren worden bij een geroepen. Het ambt van een
Sherif
Sliertf is uitgebreid en aanzienlijk; hij moet zorgen voor de policie
polieie,,
de invordering der koninklijke taxen, boeten en confiscatie-gelden,
firafvonnisfen ter
t0r uitvoer brengen,
br0ngen, en
en bovendien de koninklijke !1:rafvonnisfen
in burgerlijke zaken regt [preken.
Oppcr-Sherif wordt jaarlijks
fpreken. De Oppcr-Shel'if
cioor
rioOl' den koning benoemd, maar de Onder-Sheril
Onder-Snertf voor zijn leven
aangelteld.
aangefl:eld.
SHETLAND,
SHE TLAND, of Shetlandfche
Shetlat/dfche ez'landen.
eilanden. Een aantal eiianden, tot
Schotland behoorende , die door Hollandfche, Deenfche en andere
Noord[che fchippers ook wel Hit/and
Hitland genoemd worden. Het ligt
Noordfche
tusfchen Schotland en Noorwegen, en bevat 46 groote
Noordelijk, tusrchen
en 40
40 kleine eilanden, waarvan
wanrvan 26 door 20,000 1ll!;llfchen
menlchen bewoond
en de overigen tot de veeteelt gebruikt worden. De grond dezer
eilanden is over het algemeen bergachtig en Uloerasfig, en geheel
naaf den kam der knsten
kusten vindt men
van houtgewas ontbloot: alleen llaar
fl:reken, en van granen wordt er alleen eevruchtbare en bebouwde fireken,
nige gerst en haver verbouwd. Met de aardappelemeelt
aardappelenteelt is men eerst
in
jn later tijd begonnen. Het ontbrekend hout ontvangen de eilanders
van de Orcadtfclze
Orcadi[cI!e eilanden, en wordt voor het overige door heide
en turf vergoed. Men heeft er klein rundvee, gelijk ook paarden
en fehape:1,
fchapen, waarvan de laatf1:en
laat!1:en zeer fijne wol opleveren, alsmede
een klein foort van zwijnen. De kusten zijn van bogten en havens
voorzien, die alle geriefelijkheden opleveren, om de fterke
Herke visch.
viscl1.
vangst, in deze l1reken,
iheken, ten meesten
UleeS(el1 voordeele te kunnen aanwenden:
inzonderheid is de haringvislcherij
haringvisfcherij der Hollanders hier van veel belang. Behalve in de vis!cherij
visfcherij vinden de inwoners hun bef1:aan
befl:aan in
fpinnen en breijen van inlandfche wol, hetwelk meestal door de
vrouwen en kinderen verrigt wordt. Men breidt zoowel zeer grove
als zeer fijne koulen,
koufen , waarvan eene groote hoeveelheid wordt uitgevoerd. Ook b~engen de eilanders boter, traan, vellen van zeehonden
en otters IJnaar
aar andere plaatfen.
plaatren. De voornaamfl:e
voornaamlte handel is op Leith,
Leitk,
Lot/den, Hamburg, Spanje en de Mide!!andfche
Londen,
Mide!landfche zee. De Ïtnvollers
inwoners
zijn Protestanten en fpreken Noordsch; doch ook, uit hoofde van
den menigvuldigen omgang met I-Iollandfche fchippers, veel Neder.
duitseh.
duitsch. De Zomer is op deze eilanden zeer kort; de Herfst nat
en nevelachtig, en zelden heeft men Lente. De Winter duurt lang,
lang.
maar brengt weinig vorst en [neeuw,
fneeuw, doch veel regen en fiorm
Horm met
zich, wanneer geen fchip
[chip de havens kan bereiken, en de inwoners dik.
dikwijls 5 of 6 maanden geheel van de overige wereld zjjn afgefneden.
Het grootHe
grootlle eiland heet Shet!tmd
Shetltmd of Mainland,
i11ail1!and, waarop het vlek
Lerwick, met 1200 handellirUvende
handeldrijvende ingezetenen, gevonden lVordr;
warde;
het Noordelijkst, Umt genoemd, bevat groocc
groote en bewonderenswaardige
110hoJeSt'X
Jeux
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holen in de rotren
rot[en langs de kust, en op dit eiland is de la!lg!te
la!lg!1:e cl~IT
dagvan 19 uur 15 minuten,
minmen , cn
en dc
de konfl:e
konfte van 4 UUf
Ullr 45 minuten.
uitgeltrekc koningrijk van 6000 vierkante mijlen, op
SIAM. Een uitgcHrekc
fèhier.eil211d aan gene zijde der Callges;
Ganges; grenzende ten
het Indisch fèhier.eiI211d
Oosten aan het keizerrijk Anam, en de daartoe beboorende Laos en
Cambodfc/ta,
Canzbod[clta, ten Zuiden aan lila/aHa
lIfa!c;l,ka en de golf van Siam, ten
\Vesten aan het lJirmalllfclte
IJirmatufclte rijk, en ten Noordren
Noordr;ll aan hetzelve en
aan ellina. Het ligt tusfcbcn den 10
10 en 15den graad N. B., en beo
vat een uitgebreid (181,
dDl, hetwelk door de breede
brecde rivier lIJenam
lIfenam dOOl'_
door_
firoomd, rondom door bergen inge!1oten en door de overfl:roooverf1:roomingen dezer rivier ongemeen vruchtbaar gemaakt wordt, weshalve
verfcheidene kanalen heeft ~angelegd.
aangelegd. Dit dal is
men in hetzelve ook ver[cheidene
de eenige bebouwde land([reek; zijnde de hellVels
heuvels en bergen, die
wRarin
verfchrikke!ijkc bos[chen
bosfchen bedekt, w~~rin
het omringen, meestal met verfchrikke!ijke
vele wilde dieren, als: olifanten, rhinocerosfen,
rhinocerosCen, tUgers, caraka!s
enz. zich ophouden. De voortbrengreis
voortbrengCels van Siam beflnan
bef1:nan voorname.
lijk in moes, rijst, hulschvruchten,
hulschvruchten , watermeloenen,
watermeloencn, kanee!,
kante!, koffij
koHij ,
katoen, bétel, zuikerriet, edele zuidvruchten, bambus , verwhollC.
verwhollt.
goud, koper, ijzer, lood, tin, magneet(l:een,
magneetf]:een, falpeter, zwavel
en diamanten. De inwoners, waarvan men het getal niet weet, zijn
1I1(/laijers, en de heerfchende gods.
gedeeltelijk Siamefell, gedeeltelijk lJl[/laijers,
dienst is de Buddhistirche.
BuddhistiCche. De kunstvlijt hep8alc
hepaalt zich tot het weven
van zijdenkatoenen-([orren, en het bewerken
belVerken van eenige metalen.
zijden en katoenen.([orren,
De handel is van weinig belang, en de bllitenlandfche
bllitenlandrche is meestal
meest3l in
handen van de Portllgpzen
Portugpzen en Britten. Ofschoon de inwoners hun
hUll
land, in hunne taal, lVJuan-Thay
J/;luftrl-Thay (het land der vriJe
vrije lieden) noemen,
leven zij echter onder eene voH1:rekt despotieke regering: de koning'
uitO uitellden alleenhandel, en zijne onderdanen moeten,
heeft eenen uitOuitenden
zonder kost of loon, 6 l11~anden
mnanden in het jaar voor hem arbeiden. De
hoofdf1:ad des rijks he2t
heet Schubia of Siam, en ligt op een eiland
eilanel der
DL1it[che mijlen in den omtrek
rivier Ment1iJl, hetwelk omtrent 2 DL1itfche
heeft, en, even als de fl:ad,
f1:ad, door vele kanalen wordt door[neden.
doorfneden.
1\'[en
ver[cheidene aanzienlijke ge_
Men heeft er 3 koninklijke paleizen, en verCcheidene
bouwen. Binnen en buiten de muren van het nieuwe paleis, dat een
vierkant vormt, heeft men
UIen fiallen voor meer dan 100
100 olifanten.
Men
kan hetzelve alleen naderen langs
lang~ eenen morfigen weg, en over
Siam in het
voetplanken, die er gelegd worden. Voor het overige is Slam
boven- en beneden einde verdee:d, welke beiden wederom in 12
provincien , en deze wederom in districten gefplitst worden;
SIBERIE. Een belangrijk gedeelte van Aziatisch Rusland; grenzende ten Noorden aan de {!szee, ten ZL1iden aan Chineesch Tarta1'ije
lijken Oceaan,
t·tje en fVlongolië, ten Oosten a~n
aan den Oost
Oostlijken
OceaalJ, en ten
Westen aan Rusland. Het bevat, zonder de eilanden, die er onder
m., en 1.6°4,500
1.604,500
begrepen worden, eene oppervlakte van 211,846 v. 111.,
inwoners. In het laatst der 16de eeu\\'
eeuw kwam Siberië onder Rusfisch
bel1unr,
bel1:uuf, en onder PeTER 1., die het belang vall
van dit lalld[ch~p zeer
l,'vel
wel
o
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wel inzag, werden er vcrfcheidcne fubrijken
fabrijken llungc'legd,
aangelegd, om van de
natuurlijke voortbrellgli:ls
voortbrcngli:ls des lands een nuttig gebruik te maken. Door
lJatuurlijke
den J11clligvuldigen
menigvuldigen toevloed van RusfoIJ
RusfelJ en de ballingen vermeerderde de bevolking, ofschoon deze aan de ui,genrektheid
ui,gellrektheid des lands
nog in geenen deele evenredig is. De lucht!l:reek
luchtO:reek is in dit opzigt
hinderpaal; want het Noordelijk gedeelte des lands,
een groote hindcrpaal;
hooger dan den 6ofl:en
6oft·en graad liggcnde,
liggende, is door de felle koude onbe·
bomvd,
bouwd, cn
en de bewoners leven hier alleen van de visfcherij en de
j~lgt: wordende hun uit de Zuidelijke fheken eenig
eenigkoren
koren toegelaatf1:en is de koude wel zoo fl:reng
1heng en aanhoudend
voerd. In deze laatfl:en
niet; magr
ma8r de lucht
Incht is er zuiver en gezond, en de grond ongemeen
vruchtbaar. De bebouwde fheken, ofschoon velen door de traagheid der inwoners verwaarloosd worden, brengen veel koren voort,
en hebben eene uitmuntende
uitllluntende veeteelt; terwijl
tenvijl het gebrek aan tuill'
tuinvruchten en gewas
gewasfen
fen door den buitcngewonen overvloed in het die_
renrijk, voornamelijk van visch, inzonderheid f1:eur,
Heur, vergoed worde.
IJet
IJ
et Noordelijk Siberië levert wel genoegzaam geen houtgewas op ;
uiegei1:rekdoch in het overige gedeelte des lands vindt men fchoone, uiegefl:rek.
te bosCchcn,
bosfchcn, waarin zich vele, in Europa niet gewone, dieren ophouden, zoo als fabels, hermelijnen, zwarte vos[en,
vosfen , enz. wier vellen
gefchat worden, en voor!Jeen
voor!leen als eene fchatting aan de rege.
zeer hoog ge[chat
ring moesten worden uitgeleverd; doch die feden eenen geruimelI
geruimell tijd
vellen van andere dieren, of in geld, wordt opgebragt. Dat de
in velle:l
Rusutèhc
Rusfitèhe regering aan fl:amsHams- en
e11 krUgsgevangenen,
kr~jgsgevangenen, of allerhande mis.
iiJ ballangfchap gezonden, het vangen der fa.
fil.
dadigers, naar Siberië in
Hraf zonde opgelegd hebben, is bezijden de waarheid.
bels tOt eene fl:raf
Siberië wordt niet alleen door a~nz
aanz ienlijke bergketens van andere
landen, zoo nIs van Rusland, de Ka!11IuJ.:ken
Ka!11Iukken en Mongolië, afgefcneiden, maar wordt ook zelf van vele bergen dooriileden,
doorfilcden, die echter
fchat van delf!l:off"n
delfiloffen bevatten, als: edele gefl:eenten
gefteemen ,
eenen rijken fch2t
goud, zilver, koper, ijzer-erts, enz. Nog onlangs heeft men aanzienlijke gOtldmijnel1
zombrollnen en
gOtldmijnen ontdekt. Ook zijn er vele zombronnen
zoutmeeren. Het Siberisch koper wordt in Duitschland
zOLltmeeren.
Duitsclzlol1d hooghoog ge[cl1at.
gefchat.
en in klompen derwaarts gebragt. Onder de merkwaardigheden des
lands behooren, onder andéren,
anderen, de malJlmomhs-tanden,
malJlmomlJs-t3nden, of beenderen,
die hier in menigte langs de rivieren gevonden worden. Behalve in
de groote f1:eden, vindt men in Siberië weinige manufakcuren
munufakturen en fa.
brijken
ken ; doch is er de handel zeer belangrijk zoo in eigene voortbrij
brengfels des lands, als in waren, die uit naburige landen komen.
of derwaarts gebragt worden. Onder de fl:eden,
i1:eden, die op China han.
handel drijven, zijn lrkutsk en Kjac!ita
KjclC,'!ta de beroemdfl:e: in T&bolsk.
T&bo/sk.
voorheen de hoo[c!rcad
hoofdftad van geheel Siberië, doch thans alleen van
het iandfch:lp
ïandfch:lp van gelijken naam, is de flapelpIaats
f1:apelplaats del'
der pelteri;,'n,
peIteri;"lJ, en
\Vürclt
word, een üerke
fi:erkc tranuto-handl'! gedreven. Deze ftad is in de Jaatne
Jaatfl:e
j~rcn
jaren door l~e
de menigte ballingen, en de aldaar geblevene
geblevenc krijgsgevan_
krijgsgevan.
genen, :>anmerkclijk
:>anmerkeJUk in uitgelweidhcid
uitgebreidheid en bevolking, zoo wcl als in
G
bllijd
)ci (,l~
'211 \~'C:
\~'cl\';:~rt
\';:~rt :()cgC!1C~;:
:~ÎcgC!10~;1:2i~.
:2i~.
Ti:.
Tif
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Siberië word,
wordt door ollderCchcidcIlC
onder[clIc:idcne n~ticll
mtien bewoond.
belVoond.

Be halve die.
diegene, die aL;
geile,
al:; fl~atsfhats- en krijgsgc\Oangell,
krijgsgr:\'~llgell, of als lllj.'lbdi~~crs
mi,;dadi;;ers , herwaarts
gebragt wordcn,
worden, bevinden er zich vele RI!Sfell,
Rz!sJèll, dic
die zich hier hebben

neergezet. Dc
De Tartaren
T.utaren makcn
makea den talrijkften
talrijkncn cn
en voorna::nnftcn
voornaam!l:cn volksllam uit. Zij zijn grootcndeels
grootendeels llhhomcebucn
l\lahollled~llen of lJeidencn,
heidenen, en men
!lam
vindt
y:ndt cr \\~einige
\,,:elnige Chri3tCl:cn
Christcl:en onder, en d~l:1
dan nog
nog' nlf1ar
n1[\3r naar het uiteruiter ...
ZiC:1 met den handel, de veeteelt
veeteelc en jagt onledig.
lijke. Zij houden ZiC~1
De cic:enlij!:c
eigenlijke inboorlingcn
inboorlingen des lands zijn O,"tiabll.
Ostiakm, Samojeden,
Samojedetl, Tun.
Tungujèn;
gUfelZ, BlIreten •, JakutcJI,
JakutCil, J{amfc!zada!en
f{am/clzada!m enz. die in levenswijze,
godsdicnstige
godsdienstige gebruiken, geflalte
gefhlte en fpraak aanmerkelijk van elkander
verfchillen, en, met weinige uitzondering, alle nog heidenen, en vijverfchilIen,
anden van den landbouw zijn. Siberië is in 3 fl:adhouderfchappen,
Tobalks,
Tobo!ks, Tomsk en Irkzttsk,
Irlwtsk, verdeeld: toe
tut het laatfte
laatf1:e behooren
behoorel1 hee
her ruw
en woest fchier-eiiand
fchier-eiland Kamjèltatka,
Kamfchatka, de deels onbewoonde Aleutijèhe.
Alet/tifcheen een gedeelte van de onvruchtbare Kuri!ijèlze.eilanden.
KUl'iltfche-eilandcn.
SlBYi.LINISCIIE BOEKEN. Onder de S'ib.y/!ro,
Siby/lelI, van welke
SmY.i...LINISCHE
men oudtijds waande, dat zij, door den invloed eener Godheid in
heilige verrukking gebragt , de toekomst voorfpeldcn,
voor[peldcn, was de LumaCt/mafli/elte
1Jifclre de beroemdfte,
bewemàrte, en van haar oordeelde men, dat die verzameling van voorzeggingen
vOQi'zeggingen en Griekfche
Gt'iekfche verzen afkomftig
afkomHig was, welke
onder den naam van Siby!!inijèhe
Sibyllil2ifche boeken bekend is. Zij werden, vol·
gens het verhaal, door de Cllmanifche
Cumanifche SibylIe
Sibylle zelve, of, volgens anderen, door een' onbekenden
onbekcnden grijsaard, aan den Romeinfehen
Romeinfchen koning
TARQUINlUS
TARQUlNlUS de oude, ten
tcn getale van 9, ten verkoop aangeboden.
Men vroeg er eene
eCliC verbazende fom voor; doch de vorst daarvoor den
koop weigerende, verbrande de grijsaard
grijsOlat°d er 3 boeken van, en vroer;
vroeg
voor de overige 6 dezclide f0111:
fO:11: dan de koning bij zijne weigering
cn eischte ook nu
volhardende, verbrandde hij nogmaals 3 boeken, en
fom> waarvoor dan de vorst dezelve
dezeh-e
voor de overige 3 de volle [om.
eindelijk kocht, en ze ,als
,nIs eene godfpraak van gewigtige ftaatsge.
i1:aatsgebeurtenisCcn
beurtenisü::n onder de bewaring van 2 m3nnen
mannen ftelde,
Helde, die naderhand
CDt
tot 10, en door Sn.LA
SYLU tot 15 vermeerderd
vet1ueerderd werden. Bij het verbranden van het kapitool
bpitool met den tempel van JUPITER,
JUPlTER, waarin deze
gingen zij verloren; doch na de herboU\ving
hel'bouwing
boeken bewaard werden, gillgca
van het kapitaal
kapitaol liet de fenaat uit alle Griekfche
GrieFche en ItaliaanCche
Italiaan[che fleHeden alles, wat hier van de Sibyllinifche werken voorhanden was,
bijeen verzamelen,
eene zorgvuldige afzondering der on·
verzamelen , en, 1\a
M
onechte, omtrent 1000 wederom in den nÎeuwen
nicuwen tempel van den capi.
toJinifchen JUPITER iu
in bewaring brengen. Daar men echter zijn doel
zoude gemist hebben, wanneer er, behalve de geheime godfpraken
der Sibylle, nog andere beftonden,
befl:onden, zoo liet de fenaat meer dan
eens alles, wat 'van
v~n de Sibyllinifche voorfpellillgen
voorfpellingen onder bijzondere
per[onen berustende was, opzoeken en verbranden. Hetzelfde deed
ook AUGUSTUS,
AUGVSTVS, als Pontifex lWaximus, van 2000 zoodanige boeken
doch liet de echtc,
echte, na eene herhaalde toetfing, in 2 gouden
ljouden l:istjC's,
l:ist;C's,
onder het voerltnk
voetnn!;; van den Palrttijnfchen
Palntijnfchen ApOLLO bewaren. OndertU$·
tuS·
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tusièhen
tuslellen numen
namen al deze voorzorgen het geloof aan alle voorfpellin.
voorfpellingen, die men ilechts
flechts voor Sibyllinifche uitgaf, zoo weinig weg, dat
TIBERIUS in het jaar 77
7722 op nieuw alle
aUe [oortgelijke
foortgelijke [chriften
fchrifcen liet on~
on_
derzoeken,, en er
derzoeken
el' ettelijke van behield, waarop men reeds in 7
785
85
weder de aanneming van een nieuw boek voorfloeg.
vooriloeg. 1I1tusfehen
Imusfchen bleven
de SibyllinifChe
Sibyllinifche boeken bij de Romeinen, langer dan de orakels bij de
Gl'ieicen, hun :mnziju
annzijn behouden; en ofschoon zjj ondcr
onder NERO tcn
[en twee·
tweeGrieken,
denma!e
delll11a!c verbrandden,
verbrandden ~ fiel11den
fl:emden echter eenige leden van den [enaat.
onder A
ACRELIANUS,
GRELIANUS , in het !2ï0ll:e
2i0fte iaar onzer tijdrekening>
tijdrekening. er
el' voor,
om dezelve over den uitilag
uitflag van den l\'farcomanifehen
lVIarcomanifchen oorlog te raad.
raadvervalscht.
plegen. Voor het overige waren zij toen reeds zoo zeer vervalscht,
dat zelfs Christenen, enkel uit zucht,
zncht, om bekeerlingen te maken,
cr voorfpellingen aangaande den MESSIAS in vonden. Dan, ook de.
ze verzameling verbrandde onder JULIANUS , in het 363 jaar onzer
jaartelling: zelfs werd, onder IImwRlUs,
110NORIUS, in het 39Sfie
395fl:e jaar, door
STILlCHO, een vierde aan de vlam opgeofferd, zonder dat men in
jater tijd opgehouden heeft, de voorhanden zijnde verzameling voor
later
echt
eeht te houden, en zelfs aan eene
cene vijfde geloof genagen
geflagen heeft. Toen
BELISARIUS
BBLISARIUS , in het midden der 6de eeuw, in Rome door de Cothen
belegerd werd.
werd, wilde men uit 2 Sibyllinifche
SIbyIlinifche verzen voorfpellen,
voorfpellen.
dat de belegering flecbts
ilechts tot in de vUfde maand zoude dnren;
duren; maar
dit gebeurde niet. Over
Ovcr het alg-emeen
algemeen was de l:itlegging
eitlegging van het Sibyllinisch orakel zeer willekeurig. De
D:! nog voorhanden zijnde ver·
verzameling. het volledigst door G;\LLt.lmS
G;\LLt,SUS (Am/i. 1689) uitgegeven,
is van later tijd, en wordt ,'oor
':oor onccht
onecht gehouden.
SICARD. (de Abt ROCllE
ROCIIE Ac,IBROlSE)
A)IBROrse) De waardige opvolger van
den beroemden abt DE
DE L'EpCE,
L'EpCE, die. even als deze, zijn geheele leven aan dc
de volmakillg
volmaking van ecne
eene der belangrijkfl:e,
belangrijkfte , en voor de mellschmensel!.
nllttigl1:e ,uitvindingen
_uitvindingen toc\V~jdde.
toQwUdde. Geboren in het jaar 1742.
1742, te
heid
beid nmtigfl:e
Fomferet bij Tou/oufe,
FOllsferet
Toulollfe. yo!br3;t
yolbr3 st hij zijne fl:udien
l1:udien ter laatfie
laatl1:e plaat[e
plaatfe;;
wijdde zich aan den geestelijken
gc~stclijken Hand;
ftand; werd kanunnik in Bourdeaux,
Boul'deaux.
en naderhand lid van de akademie en het mufemll
mllfc1l111 dier ftad. Hier
rigte hij ecne
ee:lC [C11001
fchool voor doofstommen op, waarin hij de ontwik.
ontwikkeling van eenen zijner bcbngrijkfte
bebngrijkfte kweekelingcn,
kweekelingen, den bekenden
lVIASSJEu, met de grootfce
lVL'\SSIEu,
grootfte zelfvoldoening, mogt ontwaren. SrcARD,
SICARD,
zich bij het overlijden van DE L'EpEE
L' EPEE in 1789 te Por[is
PariJs bevindende.
werd, hij
bij het infdtuut
inüituut voor doofstommen aldaar, tot deszelfs
plaatsbeldeeder , uit onderfcheidene,
ondcrfcheidene, die naar dien post dongen.
dongen, door
de franfche
Franfche akademie
akademie; verkozen. Schoon hij in de woelingen
dcr omwenteling
der
otllwenteling twce:nnnI
twcc:narli uit zijnen werkkring gerukt werd, eens
ter
tcr gevangenis, ja zelfs
zeI fs tcr dOOll
dood veroordeeld,
veroor,keld, waarvan hem gelllk~
gelukhorolo~iemaker. l\IO:\":OT,
l\To~':OT, redde, en ]:,ter
kig een horoloc.iemaker,
later Iluar
nuar Guial1a gebannen, hetwelk
hetwelk: hij door de V!llg-t
vlllgC ontkwam,
omkwam, zette hij ecbter,
echter, na
de rcgeri;;gsvcrandering
naar Parijs teregeri:~bsvcrandering v:m 18 E,"i::;!f!irc,
l!;'i/:::aire, wen hij Ilaar
rugkeerde, zijnen
mcnschlievcnden :u"beid,
z~jnen menschlievcndel1
~rbeil:, met geestdri[[,
geestdrift, onverhinden!
derd "0
voort.
ort , cn
cu genoot
genoa, zé;l[s
zcIrs rL:
d~ bcfchcrmillg
befchcl'ming der opvolgende befl:ubefiuren
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verdiellO:e bel10nd
be!l:olld daarin, dat
da~ hij de uitvin.
ui~vin.
ren. Zijne bijzondere vcrdicnO:e
ding van L'El'EE, dl~ zich meest tot
tOC !l:oftèlijke
fl:oftèlijke zaken bepaalde, ook
wt bovennatuurlijke
bovennalllurIijke uitl1rekte.
uitllrekte. SICARfJ
SICARD fl:ierf
fiierf in Bloeim.
Blol!im. 1822 in dell
den
melligvtlldige blijken van
{}uderdol11 van
\':1n bijna 80 jaar. Bebalve de menigvlildige
vall
liefde, die hij
bij van zijne leerlingen omving, genoot hij van ondervleijendfl:e betuigingen en bewijzen
fcheidene hoven en vorsten de vleijendl1e
van hoogachting. Hij was lid van het in!l:imm,
inO:ituut, en heeft de volgende
licht gegeven: 11lcmoire
illemoire [ur
.1,-t d'in(lruire
fchriftell in het liche
fur rJ' .irt
d'in(huire les
Sourds-muets de tutz's[ance,
f)aisfance, 1789 in 80 ; CatMenisme
Cathéclzisme et Inflructiol~
Inftruetiolz
chrétienne a t'
Zi[age de Sourds'1JJlIets
Sourds'1JIltets 17S;6 in 8°; lJ-fanuei
rEnj,' ufage
folanuel de t'
En.
rance,
[ance, contmant des éléments, de tecture
lec/ure et des dialogues il1ftruetifi
il1flructifs
et moraux, 1796 in 120 ; É14ments
Éléments de la Grammaire généra/e.
g~nérale, ap.
pliqllée (la la langue Frallcai[e, 1799.
li99, 2 vol. 80 ; De "Hamme
J'Hamme et de
ptiquée
[es [aeultés
facultés phiJi'qZies
phiJi'ques ct intellee/uelles,
intellec/uelles, de fes devoirs et de fes espérances, 1802, 2 vol. 80 ; T/zéorie
T!zé{)rie de Signes, 1808,
Paspérances.
r808, 2 vot.; Pas.
figraphie enz.
tiICHEUS.
t)l C I-fE US. De gemaal van Dmo. die groote rijkdommen bezat,
PIGMALION hem zoo zeer benijdde, dat hij
waarover zijn zwager PIGMAL!ON
hem ombragt. Zijne teedere gade vlood voor de wreedheid haars
broeders, en wijdde aan de nagedachtenis van haren vermoorden man
eenen tempel in haar paleis.
SICILIAANSCHE VESPER. Hieronder verfluat
S!CILIAANSCIIE
verftaat men den beruchten moord der Franji:/zen,
Pranji:lzen, op het eiland
eiiand Sicilië in 1282
r 282 voorge.
voorgevallen. KAREL van /Jnjou,
Anjolt, een broeder van LODEWIJK
LODEWIJK IX.
IX, koning
van Frankrijk, 1U2akte
mzakte zich, na de onregtvaardige teregtl1elling
teregtfl:elling van
Zwaben!èhen prins, KONRADlJN, van het koningrijk Napels en
den Zwabenlèhen
Sicilië meester. Door z\jne firenge regering en het trotsch gedrag
der Fran[chell
PralJ[.lzen , die zich de ongehoordi1:e
ongehoord!l:e onderdrukkingen en fchreeu.
fchreeuwendfl:e onregtvaardighed\:!n
o1'.regtvaardighed~n 0l11trem
Ol11trem deze ongelukkige eilanders ver.
wendlle
oorloofden, rees het misnoegen der Sicilianen eerlang zoo hoog,
oorloofden.
o:n
dat zij zich met PETER lIl, koning van .1rragon,
Arragon, verbonden, om
het Fran[che
PROCIDA fi:ond
aond aan het
Franfche juk af te werpen. Een zekere PItOCIDA
hoofd der zamenzwering,
zal11~nzwering, welke op Pll[chen
Pa[chen vall 12'82
12112 losbarstte.
losbarstte,
eu waarvan her
en
hec begin der Vesper het afgefproken teek en was. Meer
Pranfellen werden op dezen dag vermoord, waarop PETER
dan 8000 FranjèlIen
bezit van Sicilië lIam
kort daarna beziL
nam,, zonder dat KAREL, fchoon onder.
onderfteund
Reund door PHILIPl'US lIJ
IlJ , koning van Frankrijk,
FrankriJk, en den paus MAR_
MARw
TIN, die PeTER
PETER had in den ban gedaan.
gedaan, hem daaruit konde
verw
koude ver.
drijven.
SlCILlANA.
alSICILlANA. Zoo noemt men in Sicilië een' herdersdans •, die al.
beO:aat.
daar dikwijls in gebruik is, en in eene langzame beweging befl:aat.
muzijk voor 'dezen dans wordt gekenmerkt door alla Sieili.
Si.ili.
De mtlzijk
ana;
met het langzame van den dans overeen, en is gewoonDna; komt 111et
lij
lijkk in de -fr~ maat.
SICILlE.
SICILIE. Dit merkwaardig eiland, het groot!l:e,
grootO:e, vruchtbaar!le
vruchtbaarll:e en
meest
;~1eeSt bevolkte der .~lidrle!kll1d[c.'zc
Blidde/!and[e/lc zee, heeft eelle uitgef1:rcktheid
uitgenrektheid
van

lT~n
1T~11
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5S7
5R7 vierkante
vicrblltc mijlen, met
met 1,6:;0,000 inwoncrs
inwoners;; ligt in het
hct Zuide-

lij!:
Iijl; gedeelte \'an
van Italië,
!talii;, cn wordt door de éénc
ééne halve mUl
mijl brecdc
brecde zee·
zce~
engte, of de !lr3~t
llra~t vun
V:ln flksjina, van
V:ln Calabrië gefcheiden,
gefcheidclJ, waarmede
het
hct eertijd·~,
eertijd-s, hoo;:stw3arfèhijnlUk,
hoo;:stwaarfèhijnIUk, is vcreenigcl
vcrecnigcl geweest. In 1817
werd het cibnd,
ciland, ill
ilJ pl:\ats
pl:\:lts van in 3 provincien,
provincicn, in 7 intendantrehapintendantCchapderzelver hoofdplaatCen, Palermo,
pen verdeeld , wcl~;e
\\'cl~;c de namen van dcrzelvt'f
lUesfina, Cotrt!1ca,
Catanca, Girgcllti, Siracllflt,
Siracufa, Traprmi en Calttwisfetta,
Calttwisfetta ,
Jfes!il1fl,
voeren. Tot Sici!i;:
Sicili;: bebooren
behooren ook nog
Ilog ccnige
eenige eilanden aan de kust,
nis: aan de Noordzjjde
Lijlari[che, v:m
een{'n vulkaniCchen
vllikani[chen OOfoorliJS:
Noordzijde de LijJarifi:he,
van eenen
fprong; Mn
[prong;
Ran de Westzijde de
cie ./Jegatifche,
Ae{!;fltifche, en aan de Zuid-oostzijde
11Ct
en meer andere. De luchtrtreek
luchtil:reek:
jJtwta!aria, cn
het vruchtbaar eihlnd Pallta/aria,
is er zeer warm; maar gezond. Onder de vele bergen. die het eii1,fonte Gi.
Giland bevat, is de ./JCt120
de/na (zie aldaar), door de inwoners i1ionte
bc/h
zelvc!l,, en zijne
be/IQ genoemd, de hoogftc
hoogfte :; hij [bat
Haat geheel op zich zelven
menigvuldige uitbarstingen? gcIijk mede de gedurige aardbevingen.
aardhevingen.
waaraan Sicilië is bloocgef1:eld, hebben fom
[om tijds groote
groGte verwoestingen
te \Vege gebrage. De flerkfle aardbevi!lg
aardbeving was in 1693, wanneer 40

ileden en dorpen of gedeeltelijk verwoest, of geheel door den grond
verzwolgen werden. In 1785 .trof de fiud
fl:ad 111esfiila
~n dergelijk lot
fl1esj'iila een
loc
vcrzwolgen
(zie ûldl1or).
aldaar). Ook de aardbeving van den 22f1:en
2211en van Sprokkelm.
a818
verfchrikkeiijk; doch minder nadeelig
nadcelig de llitbersting
a8
1 8 was verfchrikkcIijk;
tlitbersting van
den Aetllrt
Bloei. eu ZomerZ0merruSt geweest te zijn) in I3Ioei.en
Aet1la (na 7 jaar in rust
maand 1819.
SiciliZ' is ongemeen
Sicilië
DngelllceIl vruchtbaar
vl'uchtbr.ar in koren, inwnderheid
inzonderheid in voor.
voor·
treffelijke
treifelUke tarwe, wijn, olie. rijst, zuidelijke vruchten, [aflraan.
faITraau.
[uiker,
ZOut.
een~jds reeds de korenfchuur
koreniè:!1Uur
fuik
er, honig en ZOUt.
Het eiland werd eertijds
,'an
,'m} Rome genoemd, en er wordt nog tegenwoordig veel graan naar
NajJels en den [{cTkc/ijkm
f{c.Tkclijkm flaat uitgcvoerd.
uitgevoerd. Ouder
Onder de wijnen is de
Napels
,'I:)'1'a!.:u/el' de bcrocmdfte.
Dcrocmdfte. D~ zijdeteelt, welke in 11130
Sj'raku/cr
13° hier werd
Italië beeft
heefe uitgebreid, is zeer
ingevoerd, en federt zich verder in ItaZië
jaarlijks vee! \',111 verzonden.
a:1nzienlijk,
el' wordt
wordtjaarlUks
verzonden, AI
Al het vee
vce is
annzie11lijk, en er
niti1:ek goed; de visfchcrij, inzonderheid van thonijnen
thonijncll en f<1r[arbij uitil:ek
dellel;, is belallgrijk;
dellcn,
belangrijk; zelfs vnngt
vangt men aan de Westkust koralen. Het
{'1elfs,oftèlijk rijk
.delfsêotfelijk
rUk levert edele
edeie en
eu andere metalen, edele gefteel1ten
ge!1:eenten ,
marmer en albast op. Ondcrtus[chen
Ondertusfchen is, bij <11
al dezen rijkdom der Nagrooti1e gedeelte der inwoners arm, vermits het aan
::a11 Inanu.
m:lnu·
tuur, het grootfie
faktmen
fakmrell en fabrijken mangelt, welke zich bijna alleen tot
toe het bebe~
werken v~n
van zijde, in eenige der voorna:'tmfte
voornafLmfte ned~n,
ned~ll, bepalen.
Eene
011eVC!nredig getal (Ier geesandere oorzaak van deze armoede is het onevenredig
telijken, die op
(lP 60,000 gerch~t worden, en vele
\'eIe goederen bezitgrootendce!s eigenaar van den
ten, alsmede de talrijke adel, die grootendee!s
grond is. Men rekent omtrent 230 ac1elijke
adelUke familien, die de onder.
onder~
fcheidene titels vlln
van prinCen,
prinfen, hertogen, markiezen,
markÎCzen, h"r:lven
iiraven en b~
b2ronnell voeren.
voeren, De zware tollen, wc:l:,e
welke op de gc,wonc
;;,:\V011e artikelen
ronnen
cn beperken den budel
bndel aanmeraamnervan uitvoer gelegd zijn, bezwaren en
kelijk. IIet
lIet Ilationual
Ilationaal Imak,er
knrak,cr der Siá/iallcn
Ski/fm/CJt is oploopend
cploopcnd en
cn
.<\LGnl~tN
,A.LGDlt:EN WOORDWB,
WOORt:l!.N13, Vl.
VI.
E ee
wraak .....
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wrankr,ierig,
wraakr;ierig, el) de veiligheid
veiligheid der re!z!l~ers,
reizil~ers, voornl
voof31 lil
111 den otntrl'!:
otntrl'l: vnl'!
\"3l'!
den Aetna, wordt dikwijls :Jangc.'rand:
aangerand: !lOr;
IlOr; ulll:l\lgs
ulll:lIlgs bi(~ldell zij zich
met pasCen
pnsfen vnn her
het hoofJ ('ener
cener rool'erbcnJe
rocl'erbcnJe 1'001'
voor veili;:cr,
veili;:rr, d:J11
cI~n 011O!1.
cf~r
cfrr de beiCherlllilJg
beiChe!"lIlini~ der politie. die zoo v('el
veel te,
te. werkZ:lllJtf
werkz:ll11tl" (JIllHcnf
(J1l1l1"enf
de zoogenoemde Ctlrbonari
C'.7rbonari is. De Sici/iallrtJ
Sici/iall("1) zijn niet zonder tnlt:llo
talt:llo
ten
ten.,~ inzonderheid ten aanzien der dichtkunst.
Sici/iii
Siei/jij is een land, om welks bezit reeds meerm~;11 geflreden
g-eftreden is.
Deszelfs eerrre
eerfte bewoners kwamen waarCchijnlijk
waarfchijnlijk van
v:m het va,re 13nJ
land
van Italië. Phel1iciel'S,
Phenicie,'s, Grieken en KarthtlfJers legden er \'olkplantinvolkplantin.
SyroklU"a de rijkf1e en magtig!le, zooIVel
zoowe! als,
gen aan, waaronder SyroklUa
wetenrchapwegens hare regenten, oorlogen, en hoogen trap van wetenCch~p
berchaving, de beroemdl1e
beroemdlle W35.
was. Naast ~:!,IÏJlmfa waren
pelijke befchavinf'(,
wnren
Agrif!;mtum
Agrig·e11tum (thans Girgenti) en ZaJJcle of lJle,vmw
lIkifmw (het tegenJJfe,(illa) gefchiedkulldiggefchiedkllndig- merkwaardig.
merkwaardig, Agrigentu1n
./Jg1"igentu1nwerd.
werd.
woordig lIfe,[illa)
bij het begin van den eerüen PllniCchen
Punifchen oorlog,
oorlol~, door de Kil,..
]('1/'.
thagers
t!zagers tot eene wapenplaats
wapen plaats gemaakt; doch reeds in 262
262 door
de Romeinen ingenomen, waarop geheel Sicilië onder
(lnder R OIl1
Olll ('infche
helfe der sde eeuw er
erollder
onder
fehe heerfchappij kwam, en tot de helft
bleef,
bleef. toen het door den koning der Frwaalcn,
Frwa"alcn, GEI\'SERIC!I, 111('[
Ill('t
de overige eilanden der llfidde!!al1dfche
llfidde!!andfche zee veroverd werd. DE!.ISADELISARWS. de veldheer van JUSTINIAN'VS,
JUSTlNIANUS, verdreef hen in 535 van he[
het
eiland, hetgeen nu onder het gebied der GriekfdlC
Grieklèhe keizers kwam,
welken het in 827 door de .\aracenen
.\'aracenen weder ontrukt
olJtrn!;t werd, De
Noorma;1fIt1I, die reeds in l'~lfie!s het gebied voerden, maaktt'lI
maakteIl zich
Noormm1flt1l,
Sicilië meester, hetwelk de pnllien
pnlliell hUlI als een
reil leel!
Iel"n
in I072 ook van Sicilii!
overlieten, waarop ROGER
ROGER de Ir,
TI, eèll
een m:lgtig Noor11l:lnsch
Noor11l:lllsch V{"lrst.
vorst.
in I r02 dell
den tiêel
tiêe! van koning van Sici/i:; aannam,
aann3111, en dir ei!;1lld
eil;1l1d met
Napels, onder den naalIl
naam van
vall het kOJli1igrp~
kOi/i1ig1"&"",~ der
del" beide Sicili,'.'fl,
Sicilii.'fl, vereeverecni~dc. (zie liet 1!olgmde
~'o!gmde a;'tikel.)
a;'tikd.)
nil:de.
SICIUEN.
SIC I Ll EN. (liet
([Jet konlilgrifl'
konll/grifk der
rler beide) Sedert de vereeniging van
Na/;c!s met Sicilic:',
Sicilië. \'oor
voor ROGER Il,
II, beüonG
beüond dit rijk If
It ecuw;
eeuw; doelt
Nopc!s
het geilacht der TAi'lCI:CDS,
TMICI:CDS, met
l11l:t den kleinzoon vnn genoemden
vorst, \VILT,nI
\VILT.Dr de goede, uitgcîwrven
uitgc[wrven zUnde, ma~kte
maakte de Duicfche
Duitfche
keizer HENUlUr;:
HENDRIK VI, uit hn huis van Ilohenflollfi'Jl,
[Johenflllllfcll, voor zijl~e
zijne gelnalin
CONSTAl\"TL\, eene dochter van ROGER Il,
II, or l'{apds en SiSi.
malin CONSTAl\'TIA,
dii::
cilië anllfpra~k; doch de Siciliti.'lé'II,
Siciliti.'J[!II, de Duitlche heerfdwppij
heeri::lwppij verach.
tende, verkolen
verkOlen T,\Nl:il.I:n,
T,\NCil.I:n, cellen
eenen n:ltnur!i,ikcn
natuurli.iJzen ZOOD,
zoon, van RCGEr.,
RCGER,
en, na dien;; fpoedi~;
fpoedj~; overlijden, zijnen on\Va~rdigen
onwaardigen zoon.
Z0011. \VILLEM
WrLLEM
III,
IIf, tot koning. HENDRIK
HEl'mRIK VI, nu
Ul! hierop andermaal in her
het rijk dringen·
dringen<1e,
ont:lcnrcheIijkfte
<Ie, pleegde, (cr
ter Inl1dl:nving
Inl1dl:aving van zijn gezag, de onr:lcnfchelijkfte
liet den jongen vorst e11 \'ele z~jner a~lihal1ç;ers de 00wreedheden; li2t
gen nitfteken; anderen levend verbranden; eellen niCllWCIl
niCllWCll mede.
mededinger naar t~C kroon op cenen
eenen gloeij endcn
endcll (coe! van
vnn ijzer martelen.
en eene kroon \':lil
nn f;c!.i.jk
gc!.i.jk m~t~:ll
met~:ll (lP l;Cé boofd ;14J;elcn;
lJdgelen; terwijl hij
cle aam:icnlijk:1e ]il:JlJllCn
r,l~IlIlCn door p~ardell liet \':ln een fChellren.
fchellren. Schoon
z!in ~3ml('nken
:l3udcnken !:~.:uu:-lijk
!,~,llu:-lijk hij ~llc
~Ile Sicilirme;;
Sici/irmc;; ecn gruwel was, gehoorgehoor.
2iin

zaame
za allle
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l'.n:1mden
l'.~lmden lij
~ij echtcr
echter zijnen 3 jarigen zoon Fl1.F.DERI!t
FRF.DERllC II (1197),
(1197), onwicns roemvolle regering Napels
der wiens
NajJels de zetel des rijks werd. Dnn,
Dan,
de nnbunrCchap
nnbunrfchap van het magtig keizerlijk huis niet met Spmlje's belang
llrookende, fchonk
Cchonk URBANUS IV, n:l
na den dood van
V3.n keizer
kcizer KON RAAD
IV ([254) het rijk dt'r
SiciliëTl :Jan
aan den broeder van LODEWIJK:
d,.'!" beide Siciliërt
LODEWIJK
IX van Frankrijk,
FraTlkri.ik, KAlu:r,
KAR~r, van dIljolt , die den l'cgtlllatigen
regtlllatigen erfgenaam, KONRADlJN
KOl'lRADlJN van Zwaben, in 1269 liet ombrengen. Sicilië be..
vrijdde zich ecnter reeds in 121b
I282 van het harde juk der FraIJ[chm,
cloor de medewerking van PETER In
IH van Arragon, die door KONRADJJN tot zijnen erfgenaam verklaard was, en wiens gemalin CON.
STANTIA de dochter van MANFRED C
STAN'fIA
een natuurlijke zoon van den
HohenO:aufschen keizer FRlmERm:
Sedert bleef Sicilië 160
FRE.DERIK: 1I) was.
iaar van Napels gefcheiden, en erkende
eri:ende !>ETER
I~ETER In
III van Arr-agon als
zijnen beheerCcher,
beheerfcher, die dit koningrijk aan zijnen jongeren zoon JAKOB naliet. De koningen van ArragolZ onttrokken het eiland aan de
paufelijke leenheerfchappij , en Sicilië behoorde, in vervolg van tijd.
aan Spanfe,
Spanje, tot den Spa:lllfchen
Spaanfchen fuccesfie-oorlog. In Napels handhaafde zich het huis van .dl1jOU,
Al1jou, welks koning KAREL zich tot eelle
eene
jaarlijkfche fchatting aan den paus verpligtce. Zijn achteraanzienlijke jaarlijkCche
kleinzoon, KARlêL ROBERT,
ROlllêRT, koning van Napels. werd in 1307 door
de I-Iongaarfche
HongaarCche fianden
franden toe
tot koning verkozen; doch in Napels
ontHand
ontftond na zijnen dood, onder de regering van de koningin
JOHANNA I, groote verwarring, vermits URBANUS
U RllANUS VI l{arin
Karin van Duf"azzo, uit het huis van Atljou-Napels
razzo,
Atljou-Nape!s in Hotlgarife.
Hongarife, de kroon
kroall
van het rijk van Napels op het hoofd zette. Deze liet de koningin JOHANNA ombrengen; vereenigde
vereelligde HOl1gari.ie
Hongarife en Napels; voerde eenen gelukkigen oorlog. tegen LODEWlJK
Anjou, haren aanLODEWIJK yan /infou,
\'eroverde Rome, en meende reeds geheel Italië tot
genomen zoon; veroverde
één rijk te vereenigen , toen hem de dood in 1414 overviel. Hier_
Hierop verdreef ALPHONSUS V, koning van Arragoll en Sidlië, door
}OHANNA
}OH:\NNA Il
II in 1420
14.20 tot zoon aangenomen, ziJnen mededinger, den
Franfchen prins LODEWUK
LODEWlJK III van /JtJjO!l,
/JtJjOf!, in J 458 uit Napels, en
hierdoor werd de jaloezij tusCchen
tusfehen FrankriJk en Spanje ontaoken.
ont1token.
die met het einde der Jsde eeuw geheel Italië in vuur en vlam zette. ALPUONSUS
ALPHONSUS V werd in Napels
Nape!s door zijnen natuurlijken zoon.
FERDINAND I, opgevolgd, wiens kleinzoon FERDINAND II.
Ir, door
KAREL
VlIr van Franlerifk,
KAR~r. VIII
FrankriJk, die voor de eifchen
eiCehen van An.iou
An/ou
fireed,
nreed, aangevallen, en wiens tweede zoon, koning FREDERIK III •
door FERDINAND den KatholiJkm,
Katholi.fken, koning van Spanje en Sicilië, i:1
vereeniging' . met LODEWI.lK
vereeniging
LODEWJ.lK XII van Frankrijk, in 1501 van zijnen
troon beroofd werd.
Onderrusfchen
OndermsCchen werden de veroveraars het oneens over de verdee~
Iing van Napels, .en wist FERDINAND de Katholijke,
Katho!yke, die reeds beill
zitter van Sicilië was, door liSt en geweld, in 1504 zich :llleen ill
het bezit er van te f1:ellen,
nellen, en liet beide rijken aan zijne opvolger5
tot
tOt in het begin der 18de eeuw.
eenw. Het volk zuchte onder fia'/Crnij
fianrnij
E ec 2
en
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en armoed,~, (nalleen
cnallecIJ de ~ccstcli.ikheid
~ce~tcli.ikheid wist zich te verrijken.
verrijken, Na
v:m lC'RI'I.
lC\Rp. Il, koning van
het koningrijk
V~IJ Spanje, werd hct
konÎngrijk der
den dood van
SidfiëlJ ah eeneri'goed
eenerrgoed ldlfllldeld,
Behandeld, waarover
wanrovcr deze vorst bij uireruiterheide
beide Sidfii'n
f1t'l1 wil even zoo willekcnrig,
flt'l1
willekeurig. zonder de ll::1ndcn
ll::1nden tC
te kennen, befchikt had ,sIs naderhand door Ellgeland en FNml'rijJ:
Fl'fml-rijJ: bij dcn
den
UtrechtCchen vrede in 'I713.,
'1713·, e.n
c.n de viervoudige alliantie van 1718
171B ge.
B07lrbo1l en
fchiedde. KAREL had beide rijken aan het huis v.an B07lrbon
den·UtrechtCchen
PHILIP V gemaakt; doch bij den
·Utrecht[chen vrede werd, volgens
~Ian van· Engeland, Nt/pets aan Oostenrijk en Sicilië aan Sardinië
SardiJlië
het r1an
t0egedeekl. Toen echter Spanje in 1717eenen
toegedeeld.
1717 ·eenen aanval op Sicilië en
SardiniiJ ondernam,
Sardinië
on&ernam. ruilde Oostenr,!/k.,
OostenrIjk., ten gevolge van de q1l3druqmdru}ilel-alJiantie,,van
·van S(J)'Mi/e
}ilel-alliamie
Sm'Mi,ie tegen Sardinië,
Sal'd/nië, Sicilië. Sedert
S.edert maakte het
rijk der beide Siciliën een gedeelte der Oostenrijkfche
Oostenrijkrche monarchie uit,
uit.
fuccesfie~oorlog (1734) veroverde Spot/je
en eerst in den PoolCchell fuccesfieooodog
S~fJtmfe
hetzelve, en behield bet bij den lPeener
If/eener vrede van 1735,
1755, voor dea
Spa:ll1fchen
Don:CARLos, die, toell
toen hij in 1759 den croon,
troon,
Spa:mrchen infant
infanc .Don:CARLos,
'Van KMu:r.
KA.RET, Hl , beklom, het koningrijk
komngrijk der beide Si.
onder den naam 'lan
overgaf,ollder
ciliën aal~ -zijllen derden zoon FERDINAND overgaf,
ciliëll
onder bep.aling.
bepaling.
dat het nimmer met hf;'t
h(èt SpaanCche rijk weder zoude vereenigd worregec.rde federt
f(~dert in ·de heide Siciliiin onder den 113:llU
113alU Vlln
Vlm
den. Hij regee-rde
FERDINAND IV
tv,,dien
dien hij ,wcn.hijr,l.ziJne
.t~cn.hij!ll.zyne naten aan deze en gene
.r816 (<'lt .een
Siciliën vcrec·
zijde der zee-engte,
zee-engt.e, in .r316
een rijk der beide SiciliiJn
Iligd
nigd had, lllet
Illet deil
dC'il titel van FERDINAND I verwisfelde.
kOlJillgrijÏ~ der beide Sicilii!1l
Sieilii!n heeft eenen omv:1I1g
omv:mg
Het tegenwoordig kOlJi7lgri.fl~
van 2,034 v. m.,
nl., en bevat 6,619,000 bewoners, waarv~n voor
VOOr
Sicilië aan deze zijde der zee-engte, of het koningrijk
konil1grijk Napels,
Napcls , '447
mijlen met 4,963,500 inwoners komen. (aver
(Over Sicilië,
SiciliiJ, aan gene zUzijde, zie 1JJe1J
1JJe1Z het l'orig
,'orig artiJ:el).
artikel). Het rijk van Na;~els
lva;~els grenst ten
tcn
Noordcn
flan .den [{C/"kel~if.:en
[{CI"kel~ii:en !laat.,
/laat, en voor het overige aan de llJid.
Mid.
Noorden aan
de!It11ldfd1e ·en .Adriatllche
de!ltl11d{öhe
.Adriati[che -zee. De grond is overal van eenen
eellen vulbanfchen-oorfprong
_en wordt dikwijls door aardbevingen
~atdbevillgen van een
eell
banCchen
.'Ûorfprong,,_en
gefchenrd ; .doch
doch is zeer vruchtbaar. Het land heeft
heefr flechts kustri.
kustrigefcheurd
fólku1'llo en an·
anvieren van .eelle malige· gro.ote., b. v -cie Garigliano, fólkm-/lo
~kale Appeni./nen,
Appeni./l1en, .die bet hooCdgebergte
hoofdgebergte uitmaken, en ter
deren. De .kale
zijde
vl'tlchtbare dalen naar de zee loopen.,
loopen.. eindigen ten
tcn
Z-ijde van welke vruchtbare
Zuid.oosten
Zuid-oosten in bet voorgebergte FiJiis Terra (Leuca),
(Leuea), en ten Zuid.
westen in Sparti"/e12ta.
Sparti"/et1ta. De Gran
Grtm Sasjö
Sas/ó ti'
d' Itafia
Italia en .I'éfm'ius
Féftll'ius zijn
d.e .voornaamfte bergen-:
bergen': de .eerfte
.eerfce reikt 8255 en de laatfcc
laatfce 3659
:voet
voet b(wen
bG'Ien de oppervlakte der zee.
Aan het lIfal'e
JlJan 1110I"to,
1110I'to,
.omll:reeks
,omH:reeks de E'lyzeefche
E-Iyzeèfche veldeR,
velden., vinGt
vindt men de prachtig!1e
prachti~fle o\-erm"erblijfseisder oudheid; in den omtrek van de hoofdllad Napels
het meer .11511(1110,
Agnal1o. een ingeilot:te
ingeilof.te vulkaan, cn
en in deszelfs nabijheid
Ho-mclgl'ot. - De luchtilreek
luehtilreek is warm; alleen in
jn .1bruzAbruzde beroemde Ho·mdgrot.
zo heeft men eeli'
eeü' fhengcn
fhengen winter. De lentelucht
Iemelucht brengt
bre11gt reeds in
Louwm. de aardbezicn tot rijpheid; de zomer is heet. en dikwijls
dikw(ils
Zuid-oo$ten de afmatten,Jc
ufmuttcnJe Sirocco. De vooruaamlte
wa~it uit h~t Znid-oo$tcn
'10(1[(VOt.lrt-
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vconbrCI;;;ic!s
vcortbrcl~;;rcls vnn
van di,
dit l;og
Log ni
niet
ct gcnoe~
genoeg bebouwd land, betla~n
oe!1aall in
ill
uitmuntende: tarwe, maïs, cd
edele
henllep, vlas.
uitmunteudc
ck zuidvruchten, olie, heunep,
katoen,
btoen, wijnen (waaronder de LaClJ1I1ae
Lrh"tjtlwe Chds:i)
Cln"is:!) , iiliTi"aan
hihaan e!Jz.
enz. iJe
De
Napel1che paarden,
Napellche
paardcn, de zwijnen in .db;'lIz"O,
./lb,·'uzzo, de zijdeteelt,
zijdr:tcelt, tic bullèlbufIdfokkerij, dc llluilezels, de w~JchtdvalJgst,
wacbtdvangst, het g'Jvogelce
g'!vo!;efre znz.
~nz. zijn cr
er
me:J vindt
\lindt er ook wolven. t~rantllla's
t::rantula's en
cu fcorpioenen.
lcorpioenen.
beroemd; doch mC:1
De l'llzzolana-anrde,
Puzzolanu-a1ncle, het zeeZ0e- en fleellzóllt,
fl:ecnzóll1, ijzer, :llbast,
albast, marmer,
manner,
j-a;ypis., lava, aluin, filIpeter
de zwavel
zwavel,t i~upis.,
fàlpetcr enz. brengen veel
vee! voordeel
aan; maar aan hout heeft men
melJ gebrek, zoodat men
mell hier en daar de
mist van de buffels Hwet
nwet branden. lutllsfchen
llltllsfchen tieren in dit warme
land de dadelb08men,
dauelbo8m€n, het Spaansch riet, de aloë en
cn 111dir.flufc.he
I!1dürnnlè.he vUgen zeer gDed.
goed.
De Napolitanen
Napo;'itanen zijn van ecne
eene levendige
levenJige ge:wrdheilT,
ge:wrdheid, fclimudcl'
ie linlll del' en
goetlha::tig;; doch het volk, door de onderdrukking der leenheeren
goedhanig
leenheeretl
cn
ell de gebreken der regtsplcginb"
regtspleging verbitterd, veroorloofde zich tIJl
tot
hiertge
hicrtGe grove bllitenfpo~ig;led2n
buitenfpmigi~dcn ; en van hier,
hier; dat
dnt de' flou
fl:cute
te roovers en
e11
bal1(iitell nog niet Ui,gCfocici
z"\jn~ Hun tongval wijkt verre
verrli! van. de
banditen
ui,gcroeicl i~jn~
lwliaanlèhe af. 7<:n
ltaliaanfche
l'en zuiden nal!r
naar. OtrtJ1z!<l'
Vtran/a vinde
vindt men nog dorpe!}.,
dorpen. ,
dOGf /11':WZitCll
d00r
/1l':WlitI'Jl el!
Cl! Gric!.:eI1,
Cl'ic!.:e11, ten getal'e
getale van 40,000,
4D,ooo, bewoond. De
nijverheid
nijvcl'hei<l is,
io' in NfijJels
Na/Jels groot\;.
grootl..•, dan in
:n Sicilië;
Siei/iJ; dOc]1
doch moet het eers~
eCfS~
gCllüemdc lalld
genoemde
land ook vele·
vele voonbrengîels
vDonbrengfels van kunst van buiten 's lands
ontl':lngen.
ontl":1ngen. Napels heeft zij'dczijde-,> wolle-, katoen-, linnenlÎImen- en l1lCtaaLmetaaL-.
fabrijkell,
fabrij keil, en mcn
meil vervaardigt
verv~ardigt er
cr onderfcheidene
onderfchcidene kllllstfhrkkell
kUllstftu-kl.ell uit milrm~J1mer en edele fl:eenfoonen;
fteenfoorcen; maar de bergboHw is er verwaarloosd.
De z·eehnndel
zeehnndcl bepa:;ltl
b~pa:;,ld zkh
zich genoegzaam alleen tot natuurlijke VOOHvoor~
brengfcls
brengfcls,'" etl
ea de billllenlandfche
binnenlandrehe word,
wordt door gebrek aan goede wege!l,~
wegel}.~
kannlcl1
kanalen en beva:ubnre
bev:mbnre rivieren zeer geftremd·.
geflremd-. De voornaamllekoopfteden
voornaamftc koopfl:edell
}laler,wiJ en ll1esfintJ,;
./J;les!iua,; zij
zijnde
nde men aan de vol
voltooijing
tooijing
zijn Napels, Pa!ermo
van d0n
den landweg, tusfcllèn
tus[chen beide la:lIstgen.oemde
la:ustgenoemde plr:~t[cn
p!rc~tfcn",_ eerst
eer3t in
18r.8
IS I.S begonnen•.•.. Ook tea aanzien der weten:cbappelijke
weten:cbappclijke befcha.
ving i s· de natie tell
teil ~chter:
achter: het yolk is hoogst
hoopt onkundig',
onkundig, en leert
<loor
door de Lal2castelfche
Laucastnfche manier van onderwijs, welke men wil in·
invoeren,. ten lllinf1e
lllin[]:e lezen en fchriJven.
fchrijven.
befchaarden
voeren,,"
Onder den befèhaafden
!land,
fiand, echter, vindt men mannen van uitO:ekende
uitll:ekellde talenten,
taleuten, vooral
voor:rl
onder de Mrpo:itanCII;
M,po!itanC/1; .doch
.doch van de Oudheidkunde
OudlJ0idlHlnde wordt
wordt het meeste
werk gemaakt, en met de 1U1Izijk
muzijk heeft
heen men ongemeen veel op. SiciliiJ
ciUif is
is· het
het vaderland der Rukolifche
BlIkolifche dicht- en redekunst •. Men heeft
tegenwoordig in Napels,
IVape/s, PalemlO,
Pa/ermo, Salen)o
Sa/en)!) en Calabria
Calabri3 univer!itei~
lIniverÎltei~
ten; in beide eerstgenoemde fietten
fieden akndemien;
akadèmicn; in Napels I1l11zijkl11uzijkkUllstverzamelingen, Conder
(onder anderen het 11'l:tseo
Bnurbo/lice
fcholen en kunstverzamelingen,
il1:tSeo &urhol1ice
waarin eene afzonder.lijke
afzonderlijke ;,aalvoor
üaalvoor de fchilderftllkke!l
fchilderltukken. der Napelrche
Napel!è:he
fchool),
ièhool), benevens 4 opell'bare
openbare boekerijen en 43 boekdrukkerijen; Ju
lu
Portici het
hee Rerkulanisclr
Berknlaniscir muzeUlll,
nmZeütll, en in
Ïll l'a!ermo
]'a!er111o. een munt-kabinet
mt1llt-kabinet
nerrenwacht.
en eene l1errenwacht.
lIet
Het koningrijk aan
aa-n dezedele' zijde der zee-engte (Napels) bev:;t
bevat 144
nedcn Cl!
cn 2067
206) vlekke!l
tcm.ij: Sicilië
Siälfjj aan
aan; de an,!cre
andere zijzij..
fi'Zdcll
vlekken en
cn dorpen; terwijl
E c ;):3
de.
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de, Dechts
flechts 45 nedcn
neden cn S5'2 vlekken enz.
cnz. telt: Nû{!c!s
Nûpe!s werd in 181!
in 15 provincicn verdeeld. Het vereenigd koningrijk der beide SicjSici·
li;}11
liën vormt, volgens de grondwet van Wimerm. 1816. eene c01l111tuconflitu·
tionele monarchie, erfelijk
crfelijk in de manlJel~ike
manneltike en
cn vl"vuwelijke
vl"üuwelijke linie.
De koning bezit de hooglte uitvoercnde
uitvoerende magt. en dl:
de natie wordt
parlementcn van Napels en Sicilië verteiienwoordigd.
vertegenwoordigd. Zij
door de parlementen
raadplegcn
over dc
de door den koning voorgedragene wetten; doch
raadplcgen ovcr
lleeft deze het regt, om dezelve te bekrac!~tigen en bckend
bekend te ma.
ma·
koning niet in pcrfooll
perfoon in Sicilië tegenwoordig is,
ken. Wanneer de kOllÎng
bekleedt een fl:adhollder
fiadhouder (tegenwoordig de kroonprins), die te PtllerPa!er1110 zijn verblijf houdt, '5 vorstcn
vorsten plaats. Alle opcnbare
openbare ambten
moetc·n
moeten op het eiland door inboorlingen wordcn
worden waargenomen. llet
Het
leenllelfel
leenfle Ifel is reeds vroeger in Napels,
Napeis , maar ook tegenwoordig gel,ecl
geh~el
con·
ln Sicilië, afgefchaft. Door bet in 1818 met den pati:; genoten conCOrllaat werd de leenverpligtÎèig,
leenverpligtî;ig, tot het opbrengen eener jaariUkfche
cordaat
fchatting, geheel vernietigd, en de magc van dien kerkvoogd, over
het geheel, bepaald. De talrijke geestelijkheid in de beide Siciliën
bezit bijna i van het land; en in Napels alleen vindt men 47,000 wereldlijke priesters, en5:.!,000
en 52,000 monniken en nonnen. De inquifitie
illquiGtie werd
ook in Sicilië, reeds in 1782, opgeheven, en in 1818 door den koNapels gefchied
ge[chied was) het
her fidei-coml1lis
fr/ei. commis
ning (zoo als vroeger reeds in NajJe!s
afgefchaft. Ook werden de misbruiken in de regtspleging en dcn
den
fiaat der gevangenhuizen
gevangellh uizen van langzamerhand verbeterd, en omvingen
flaat
de geregtshoven in 1818 eene
cene geheel nieuwe inrigting. De land. e11
en
zeemagt zijn mede [edert 1816, op eenen beteren voet gebragt. De
eerfl:e
eeril:e bedraagt 30,000 man, en de laatHe
laatCre bel1aat uit 1 Iiniefchip
Iinie[chip en
Ollder de nieuwl1e werkcn
werken over
ovcr dit rijk behooren:
behooren :
5 fregatten. - Onder
itfémoircs
llfémoircs historiques, po/ititjlies
politiijlies et litter. [zw ie rOJ'aume de Nap!es
Napjes
al'ec des lIotes pm'
o)'cc
par M.
IVf. A. DUVAL, Paris 1819, door den RusllCchell
RusG[chen
fenateur, den graaf ORLOW; alsmede COllflitllzio71e
COllflitllziolle del Rcg1JO di Sicilia stabi!ita det P"rlammto
Parlammto de/ta
delra 1812: VII ediz. PolerJIlo
/ia
Pa/er/ilo 1813,
!2 vol.
1'01.
SICYON. Eene der beroemdl1e,
beroemdfle, O1!d11c
O1!dflc en fraaille
fraaifie Heden
fieden van
Grieken/aid, in Pe!Op07!11e./iJS
PchfJo1l11f./iJS (het te;;enwoordig
tehenwoordig 1I10rea)
Morea) }
het oude Griekcl1lolld,
lJiet
niet ver van Cori;ztlze,
Corinthe, nabij de zee gelegen, met eene haven. Zij
was voorheen in groot
~root aanzien en bloei, door de menigvuldige kun
ficnaars, inzonderheid fchilders en beeldhouwers. Zij had eene eiflenaars,
gene fchilderfebool,
fchilderfcbool, die zeer beroemd was. en men vervaardiçde
vervaardigde er
ook vele kunst[[ukken
kunst[[nkken uit metaal.
metaal, waarmede een fl:erke
fierke handel werd
gtdreven.
gedreven. In rijkdom en prachtige gebouwen muntte zij uit boven
fieden; gelijk zij dan ook om een tempel van
de overige Gri~kfche l1eden;
VENUS (ook SicJ'ollÎa
Sicyo7lÎa geheeten) beroemd was. Reeds in de hooge
oudheid vormde Sic'yolt,
SiC'j'011, met hare omliggende fl:reken,
fireken, cenen
eenen kleincn
kleinen
fiaat. en men noemt verfcheidene koningen of vorafzonderiijken fl:,wt,
fl:~n,
fien, die toen ten tijde over denzcJven
denzelven zouden geregeerd hebben. Na·,
Na ..
Jerhnnd
derhand voerde men er de volksregering in, en het behield zijne
zijnc on.
2f~·
af~·
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:llbankeliJkheid
Hlt n3
nlbankeliJkheid EGt
na de Perzilèhe oorlogen;. doch leed veel door
de burgerlijke twisten der G1"iekm,
vóór dan tegen
G1"ieken, waarin het nu v6ór
Athelle partij koos. Sommige gezagvoerders het volk onderdrukkende,
31s Illcnseh.
mcnsch. zijne
bevrijdde ARATOS , even groot als knjgsman dau als
vadedlad, en bewoog haar, om tot het Aehaïfche
vader!lad,
/l.chaïfche verbond toe te
treden, waarin Sicyo1J
Sicy011 eenigen tijd eelle
eene gewigtige e!l luisterrijke rol
fpeelde; do
dCJch
eh ook later in het lot van
vall dit verbond moest deelen,
dee1en, cn
onder de heerfchappij
hcerfchappij der Rome;llm
Romeil1m geraakte.
OP~lO.N, die zich.
S IDA. Volgens de fabelleer eene gemalin van OmoN,
SIDA.
'·01 ijdelheid en hoogmoed op h:lrc
"01
h:lre fchoonheid, boven JUNO verhier
verhief
en door deze da~nlo()r
da~rdot)r voor hnre vermetelheid geflraft
gellraft werd, dat zij
h:lar
haar levend in den Tartarus Hortte.
SIDON. Eene zee- en hoofdllad
oudtijds,, en V([lor
hoofdHad v:m Phenicië,
Phel1icië, oudtUds
v@or
dnt Tyrus zich boven haar verhief, eene der
dat
€ler belangrijkfl:e
belangrijklle {leden
fieden van
VHn
dezen {bat. Derzelver bewoners waren wegens hunne [ehranderheid
fchranderheid
bekend; bragten de ràen- en
cn ftcrrenkunde tot de Griekm
Grieken over, en
cn
waren it:
mede zeer bedreven. Tegenwoordig
ir: werktuigelijke kun11en
kl'lll!l:en l1Jede
Sayd of Saida
SfJida bekend j heeft, gelijk
is Sid011 onder den naam van Snyd
meest alle Turk[che
Turkfche {leden,
(leden, een flecht,
flecht) onzindelijk aanzien; doch
drijft nogtans, daar. zij de voornaam He fiapelplnats
fiapelplaats van D{wwscus
D(mwscus en
cn
van binnen 's lands is. eenen
cenen tamclijkcn handel, voornamelijk in
zijde, en ruwe en gefponnen katoen. De inwoners, die men op
3000 fchat , houden zich inzonderheid met het [pinnen van lnatstgelaatstgelucide Hoffe
Hotfe bezig.
lucIde
SIENA. Ecne
flad in het groothertogdom ToskaTos/uzEelle oude en groote ftad
ne ..~ in eene
eelle provincie, welke haren naam draagr.
draagt. Zij ligt in eene
ochoonc landftreck
landftrcck op 3 heuvels. en was in de middeleeuw eene
eelle der
Jnagtiglle,
Italië, welke meer dan 170,000 inwoners
Blagtiglle, vrije 1leden
fieden van italië,
bevatte; doch die met het verlies harer vrijheid zoo zeer in verval geflechts 24,000 telt, die in mallufaktumanufakturaakt is, dat zij tegenwoordig flechts·
Fen,
Fen , fabrijken van
vnn woltefloffell,
woltef1:otfel1, hoeden,
hoeden. leder
Ieder en darmfmlren,
darmfnaren, groo.
groo·
bellaan vinden. De aartsbisfchoppelijke kathedrale kerk
tendeels-, hun befl:aan
is· rijkelijk mee
met wit, zwart en aschgraauw marmer belegd, en pronkt
met ftandbedden
il:andbeelden van paufen, en andere merkwauFdighedell.
merkwaaFdigheden. In he~
klooster bij de nieuwe Augustijner kerk is eene openbare boekerij.
en in de overige kloosters der. Had vindt men kostbare lèhildcrttnk·
lèhilderttllk·
ken. De lluivediteit,
univer!ieeit, door keizer KAREL V gellicht,
gefticht, doch tham
thans
van weinig belang, bezit
bczit aanzienlijke
nanzienlijke voorregten ; eene "I'litgehreide
uitgehreide
hanclfehriften, en heeft 60
boekerij met vele zeldzame boeken en hancll"chriftcn,
hoogleerarcl1,
hoogleeraren , benevens ecne uitmuntende rijfchool. Ook zijn er in
Siena vencheidene
SiC11tZ
verfehcidene akademien.
nkademiell. Het marktplein, waarop ten tijde van
het karneval, het paardrennell
paardrennen en de vuistgeveclJtell
vuistgevechten der edellieden gehonden worden, heeft eene fehelpvonnige gedaante, en is waardig.
houden
om bezigtigd te worden. Ook het nieuwe operahuis, de poon C(lCrit11ollia,
motlia, en de fonteinen op de groote markt, Frmte
Foute Gaja,
Gaj.'J" zijn zeer
fehoon. Men [preekt
Siena, de geboorteplaats van het.
het beroemde
fjneekt in SiCIJI1,
fchool1.
Eet
Ee4
~
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gellacht der PICCOLOl\IINt'S,
PICCOLOMINI'S, het fierlijkfl:e.
fierlijkfl.e. Gedurende de Frnnfche
Frnn[che
dt:partcl11cnt 0lllbrolle.
Ombrolle.
heerfchnppij was de fiad de hoofdplaats van het departement
heerfchappij
bereekent in het Spaansch een' berg of bergketen.
bergketen,
SIERRA beteekent
hUllnen oorfprong uit de P:vrcneën
l)~re/)ei!n omlce.
omlcl!.
die in Spanje grootendeels hunnen
nen , en
cn door bijnamen, b. v. Sierra 1I1orena,
J.11oreJI/J, Revada enz.
cnz. onderondcr·
ncn,
fcheiden worden.
SIERRA LEONA, of Lionll.
LiD na. Een landfchap aan
ann de kust van
Opper-Cuinea in Afrika, met eenc
eene rivier en eenen langen bergketen
Opper-Guillea
fl:rekt zich uit van de kaap Verga
J7erga tot
tOt aan
gelUken naam. Het firekt
van gelijken
Jl1ezurado, en is omtrent 33 mijlen lang
la!]g en 60 breed.
breed •
rivicr Mezurado,
de rivier
.Behalvc het hooge bergachtig fchier-eiland aan de rivier Sierra
Siena Leona
13ehalve
is de grond langs de kusten
lamen over het geheel vlak,
viak, laag, grootendeels
moerasfig, en wordt van ontelbare beken doorfheden.
doorfneden. Meer land.
moerasfig.
Die
waarts verheft zich de grond langzamerhand, en wordt drooger. Dit
vall
eigenIij k geene bergen, maar flechts eenen keten van
landfchap heeft eigenlijk
kt111l1ende de Sierra Leo1uJ
Leona langs de kust onder de hooge
heuvels; kunnende
bergen niet geteld worden. Het is over het algemeen vruchtbaar in
citroenen, vijgen, {1adels
dadels en fuikerriet. De Engelfche handel-maatfchappij legde hier, iu
in 1793, aan de zuidzijde der rivier, eene volkplanJ1ad aan, onder den lJaam
naam van Freetown, van 400 huizen, welker
ting en !tud
grooteudeeJs uit vrije negers beltonden,
bellonden , die in den Amebewoners grootencleels
rika[chen
zijde der EngeIfchen gekozen hadden, en van
rikaCchen oorlog de zUde
levensbehoeften, en middelen ter hunner verdediging,
alle noodzakelijke Icvensbehol:ften,
rijkelUk voorzien werden: doch reeds in 1794 werd deze volkplanting
door eene Franfche
grootfte gedeelte
Frallfche vloot geplunderd en voor het groorfte
zochten nieuwe
nienwe
verwoest. De meeste inwoners reddeden zich en zOCbtell
onderfteuning, hetwelk hun ook in zoo vcr
ftad
ver gelukte, dnt zij de
dc [tad
ten deele konden herbouwen. Om echter voor CoortgclUke
foongelijke invallen
van den zeekant voor het vervolg veilig te
tc zijn, heeft men in 1809
1809
KiJzgston, 3 Engellèhe
Engel[che mijlen
begonnen met het bouwen der ftad KiJlgstolt,
v:m
van de kust, en in eene
eeue vruchtbare landftreek gelegen; terwijl reeds
een groot
grovt getal Afrikcmm
Afrikanen zich verledigd hebben, om den hun aande EngelJelzen
Engeljc1zm tot verdere
gewezen grond te bebouwen, en door dc
befchaving gebr8gt
gebragt zijn. Volgens de jongfte
jongfre berigten telde men er
waarvan er 2400 de fcnolen
[cholen bereeds 14 tempels en 12,500 inwoners, waarv:ll1
zoeken, waarin de noodige onderwijzers zijn
zUn aangefteld. Meer dan
negers zijn aan de Onvernij
Oavernij ontrukt; wonen in gemakkelijke bui·
hui.
17,000 neg-ers
zen, in fteàen en dorpen, en leven in wettige huwelijken; tenvijl
terwijl
de EuropeanCJZ
Europeanm zich aan de JuchtsgeCteJdheid
luchtsgefteldheid gewend hebben. Behalve
FreetowlZ
FreetoW71 en Kingston vindt men cr
er nog de fteden Wellingtoil
Wellington en J(zmalz.
Kunah.
HEINRICH) werd in [757
[757 te IJolllbllrg
Hamburg geSIEVEKING (GEORG HEINRICll)
boren; leerde b\i
bij zijnen vader den koophandel, en vestigde zelf in
genoemde J1ad
l1ad een der aanzienIijkfl:e
aanzienlijkfie handelhllizen.
handelhuizen. Hij bezat uitgebreide knndi~hcden
kundigheden cn
en eenen werkz:1men
werkzamen geest, en diende zUn
zijn vaderland in 'lcrfcheidene
'1erfcheidene belangrijke posten. Bovendien was hij een
der arbcidzaamfle
arbeidzaam!te leden van
v~n het gcnootrchap
gcnootfchap ter bevordering van
vun k\ll1kun-

ften
1len
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fien en nntti;;e handwerken binnen genoemde fiat!, en rchreef: Uber
den lJal1lburgiji'hen Miin;:,fitsz; (l!a1l1b.
(l1amb. 1789); j~l,.teri/JJen
il1"terinJen ZIJ
ZIJ ei1Jem
1JCm voljliilidigen
volflijndigen tllld
und fysthelllat!Jifc!Jm
fJsthemat!Jifchm IVeckfeJrecht, (mede alda;]r
aidn;]r ] 792
en naderhand in 1802 met eene voorrede en aanmerkingen door
C. U. D. voN EGGERS
EGGERS te ](oppenhage
/(oppenhage uitgegeven), en eindelijk
Fragmenten iiber Luxus, BzïrgertugcJld
Bzïrgertugcnd und Bzïrgerwoh/.
Bzïrgerwoh!. (Hmnb.
(11amb. ]797)
1797)
SIEVEKING
Sm VEKING !1ierf in Sprokkelm. 1799, en genoot niet alleen in zlJlle
geboorte!1ad en Duitschland, maar ook bij vreemde natien, de uitlleuit!1ekend!1e achting.
kendlle
SIGEUiVI, SIGEISCIIE nIJSCHRIFT.
nI.rSCI-IRIFT. Sigeum
Bigeam is een in de
oudheid beroemd voorgebergte van de Aziati[che
Aziatifche kust, omfirccks
omflreeks
Troie, in welks nabijheid zich het Griekfchc
Griekfche leger in den Trojaan.
fehen
fchen oorlog bevond. Hier haalde ACfllLLES zijne vloot aan het
!tramI,
tlrand, en ook hier werd hij met zijne vrienden, PATROKLUS en AN.
TILOCIIUS,
TIl.OCJlUS. begraven. Men vindt er nog oude, groote grafbeuvels,
die men voor de hunne gehouden heeft. nijzonder
Bijzonder merkwaardig is
het oude bijfchrifi:,
bijfchrilè, het SigeiJi:he genoemd, hetgeen men aldaar op
cene marmere zitplaats vindt, en gedeeltelijk, voor zoo veel er van
in de Aeolifehe
Aeoli[che taal voorhanden is , voor ouder dan de dichter SIMO.
SIMO.
I\'IDES
NIDES gehouden wordt. De aangrenzende inwoners befehouwden
be[choulVden dit
gedenk!1:11k
gedenk!1:uk der oudheid als eClle
eelle foort van waarborg tegen ziekten,
en de kranken zetteden of legden zich
zieh op hetzelve neder, waardoor
11et fchrift
fehrift veel geleden heeft. Hetzelve is echter voor lang afge~
fchreven, en door lord ELGI NN zei ven, onlangs, in perfooll
per[ooll naar
naaf
Londen overgebragt.
SIKKEL. Eene oude }oodfche zilveren munt van tweederlei
tweederJei
foort, waarvan de eene
eelle op omtrent 23 Hni
Hui vers, en de andere op de
helft gerekend wordt; alsmede eene gouden munt, ter waarde vall
omtrent 20 gulden.
SILBERMl\NN. (GoTTFRIED).
(GoTTFRlED). Deze groote werktnigkundige
werkmigkunc1ige
was een uitmuntend llluzijkaal infl:rumentmaker,
inl1rumelltlUaker, de uitvinder der Cym.
baat
baa! cl'amour,
rl'amour, en de vervaardiger van zeer vele voortreffelijke Ida.
klavieren, fortepiano's en orgels. De zuiverheid en duurzaamheid zijner werken; de groote eenvoudigheid bij derzelver inwendigen
illwendigen aanleg; de heldere en heerlijke klank, zoo wel als de ligte en gemakkelijke claviatuur, zetten zijne f1:ukken
flukken eene buitengewone waarde bij. De fraaije orgels in Freiberg, Dresden in de Katholijke
tlotkerk, en in de Vrouwen. en Sophia.kerk,
Bophia.kerk, en meer anderen, zijn
merkwaardIge gedenkl111kken
gedcnknllkken van dezen grooten kunstenaar, die in
1796 llierf.
flierf. Zijn broeder te Straatsburg, bij wicn
wien hU het orgel
orgel111amaken geleerd had, liet 3 zonen na, waar van de oud
oudHe,
ne , JOIlANN ANl'REAS, als orgelmaker, en de jong!1:e, }OHt\NN HEINll.lCIl, als ver.
vaardiger van fortepiano's, in Straatsburg, en over het geheel in
l'rankriJk,
1'rankrijk, den roem van dezen naam hebben voortgeplant.
SILDERSCIILAG
SILBERSCIILAG (JO!lANN ESAlAS)
ESAlAS) ,, opper.konfistorie·raad.
pastoor bij de drh:vuldigtlcids
drievuldigtlcids kerk te Bertiju,
Bcrtiju, alsmede lit!
lid van de
E c 5
aka-
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akaJemÏè
akademie van
\'3n wcrcnlclwppell
wcrcnlc!wppcn :llda~r,
nlda~r, was ecn
een man van uitgebreid
llitp:(brcJd(~i;
klllldigheden;
kUlldighed~I1; doel1
doch die
(lie zich door zijne Hrellge
Hrcnge orthodoxie van
V:lu vele
veil!
k~lJten onaangenaamheden
k~!J[en
ona:mgena3!l1heden op den hals haalde. IJ lij h~d buiten lCtc~enfprnak
~en[praak een groot ded a:m het bekende Rd(:;ioJlS-cc!ict,
Re/(:;io7Js-cdict, en de kerdie onder
ouder FrrEDF.IUK
FREDF.RIK WILIlEDI
WILlIEDl II geen gUllflig
gUllfiig
kelijke hervormingen, (lie
onthaal genootcll,
genootelJ, en derzelver bewerkers aan de billijke berisping
berispillt~
van alle vcrltandigen
verilandigen , die de behoefte
behoe fte van den tijd wisten
wistcn te
tC W<larW:l;lrdcercn, bloottlelden.
cieeren,
blootl1c1dcn. ZUne
Zijne Geogenie
Gengcnie (3 deel. Berlijn
Ber/i/n 1780), ell
en
Chronologie der IYdt
tYe!t (mede aldaar 1789)
]789) en 3ndcren
anderen zijn in Jen
d~n
opgegeven geest gefcbreven.
opgcgcven
gcrchreven. Ol1dertusrcben
Ondertusrchen bezat hij als wis-, natuur- en bouwkundige vele verdiensten, waarvan zoowel
zoowe! zijne fehrif:'
fchrifren als zijne prakti/che
praktilche werken, werktuigen
werlanigen enz.
cnz. een onloochenbaar
bewijs
bewi.is oplevcrcn.
opleveren. Hij llierf
Werf in 1791 te l1erlijlt
Bedij;) in den ouderdom
van 70 jaar.
SILENUS. Deze man, die de opvoeding van B,\ccm:s
B/\ccnl:s op zich
nam,
nam. bezat uitgebreide
uitgebn:ide kundigheden. In de t:1bclIcer
fabelleer wordt hiJ,
hij,
gewoonlijk, in het gevolg van den
dell God des wijns voorgclleld,
voorgefield , als
eenen ezel, dronken, en met het hoofd
hoofèl voorovcrhallvooroverhanzittende op cenen
gcnde. Toen hij zich eens in het gewoel verloren had, en dronken
geilde.
ingelluimerd, werd hij door herders gevonden, welke hem naar
was ingefluimerd,
Phrigi!èhel1 koning l\'llDAS
l\l1DAS bragten , die hem wegens de uitmun.
uitmunden Pbrigi/èhen
rende leeringen , welke uit zijnen mond vloeiden, zeer lief kreeg.
tende
Op de vraag van l\lIDAS,
men[chen oorl\1IDAS, wat hij het best voor de menfchen
deelde? gaf hij ten antwoord: " nooit geboren te worden, of kort
"" na
113 de geboorte te llerven."
fl:erven."
De dichters laten hem in eene rivier veranderen, welke fhaf APfrL
ApfrL""..
1.0 hem oplegde, omdat hij de vermetelheid had, zich met hem in
1,0
eenen
cenen wedllrijd over de Toonkunst in te laten. In Elis had hij ee.
ce.
afzonderjijken tempel. 1\J
l\Trn
rn kan, in het gevolg van 1l,\CCIIUS,
llACCHUS,
llen afzonderlijken
den dikbuikigen
dikbuikigeIl langoor op den ezel gemakkelijk kennen. Op cellen antieken, gefneden
gefJlcden fieen wordt SILENl'S
SILENVS afgebeeld met eene
eenc bijl
in de
cie eene, en eene lier in de andere hand.
SILEZIË. Een hertogdom, voorheen tot Bo,~eJJ1e
Bo,ieme doch tcgenwoortcgcJJ\voordig
Pruislèn en
cn OfJstcill"ijk
O~stcÎirijk behoorcnde. ADrdsrijkslmllA~rdsri.ikskun
riig gedeeltelijk aan Pruis/èn
Ncdcr-Silc-:;ië, en fiaatkundig in i'ruisfifc,'t
Pnlisftjch en
cn
dig wordt het in Oppe/"- en Ncdcr-Sile.",ië,
Ooste11rijksch
Ooste1Jrifksch verdeeld. Neder _Silezië bevat de voritendommclJ
vorftendommen Bres/fw,
Bres/au,
Bricg, SchweidlJitz,
Liegl1ictz, lFohlcm,
11ltm-•
Schwcidnitz, .Tauer,
Joucr, Licgllictz,
rf/oh/au, Glogau, Garo/ath,
Caro/ath, ilJlIIZ
.flerherg,
flerberg, Sagau,
Saga ti , Ols, Ti'achC1Jbcrg
n-achmbcrg enz. Opper-Silezië befl:aat
be/bat in de prins{lommen
Oppe/n, Rattbor,
Ratibor, Ncis:u,
Ncisze, Trop!)(llI,
TropJ)(IlJ, .rligerlldorf,
Jiigerlldorf, TcschclJ,
Tcschc7I, Bie.
Bic,
dommen Oppeln,
litz, benevens ecnige fiadhollderfchappen
fiadhouderfchappcn en heerlijkheden; wordcnde
wordende
llet graafTcbap
11et
graafTchap Glatz
Clatz onder
ondcr PrllÎs/i[eh
Prllisjlfch Silezië
.5ï/ezië geteld. Sedert de nienwe
nicuwe
verdeeling van Pl"uis[m,
PruisfclI, heeft de OInvan~
omvang V:ln
van i'misji"sc!t
pruisfisc1! Silezië
verandering ondergaan; zijnde de voormalige
voorl1lalige Schwih/ljèr
SCtÎwibujèr kreits
hrcits van
Glogau bij de provincie BnwdClJblilg
Bra7ldc7Iblllg gevoegd, en,
het prinsdom Glogalt
en.
benevens Glatz, ook een
ecn klein gedeelte van NC/Illtm·k,
Ncltll1ark, en het bij
acee
cOlJgres van 18
5, afgeftane
argcfiane gcd~~lte
gcdczlte van
de ac
te van het Tf7ccncr
Jrccncr congres
181IS,
0[Op-
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Oppcr-Lauzits,
OfiPcr-Lauzi:s, mct
met cenige
ccnige gcringe
geringe uitzondering,
uitzondering. met
mct Pt'uifisch
Prul!isc!1 Si/eSik:ài:
:r,iij vcreenigd
verccnigd geworden.
gewordcn. Deze landcn maken nu te zamel!
zamcn dc provincie Silezië uit, welke, volgens
de
volgcns de nieuwe verdeeling
verdeelill,; van den
dcl1 l'ruisPruisHaat, tel!
tcn Oosten aan de provincie POfcl1,
POfcll, het koningrijk Po.
fifchea
fifchca !taat,
lm en Krakall
Krak(n!;; ten Zuiden aan het Oostel1rijksch
Oostellrijksch Si!ezi(~,
Silezii~, illorm'ie
iVoral'ie
Im
en Boheme;
Bohemc; ten
teil 'Vesten
\Vesten aan Boheme, Sakfe en
cn Brandenhurg,
BralJdenburg, en
BralldeJlhttrg en Po/én
po/én grenst. Silezië is de gewigten Noorden aan Bralldenbllrg
tig!1e provincie van den PruisfiCchell
tigf1:e
PruisiiCchcn Haat.
Haar. I-Jet
Het bevat ïZO
720 v. m. met
2 millioen
milliocn bewoners.
bewoncrs. Het
I-Iet Westelijk
West(~lijk en
cn Zuidelijk
(in 18Iï)
1817) bijna 2
gedeelte des lands is bergachtig, omdat hier de SI/delm
Sudetm met derzeI·
derzeI •
OUCÎs
vcr onderfcheidene rakken liggen. De bergketen, welke aan de OUeÎs
!l1IlVungt
Ifer- ell
:l1IlVangt en tot
rot aan het graafschap G!atz
G!tJtz reikt, heet het lferen
ReuzeJl
Ccheidt; terwijl de
Reuzen gebergte, het welk Silezië van Boheme fcheidt;
Oostenlijke arm der Sudeten
Sudetm het i1foravisch
ilforan"sclz gebergte vormt, hetwelk
door Clatz
G!atz en het Zuidelijk deel van Silezië loopt,
loopt. en bij Zahltlllka
Zûh/imka
(in Oosteurij"lr$
Oostenrifks Silezië) tegen het Karpatisch
J(ûrpûtisch gebergte floot. Aan
den kam
kUilt van Brandellburg
Brandenburg en Pofell
Pofen is het land vlak, gedeelte.
gedeelte~
lijk zandig en moerasfig; doch over het gehed
geheel voor den landboll\v
landbouw
gefchikt.
geCchikt. De Oder maakt de voornaamHe
voornaamne rivier van Pruisjtsl.:!z
PrllisJi's~"h Silezië
uit,
uit. en doorfirooli1t
doorflrooli1t in de lengte het gehcele
geheele land, dat over het geheel zeer vruchtbaar, en rijk in allerlei koren en ooft is.
De bergachtige l1rekcn,
(heken, minder voor den koren- en tuinbouw ge.
gefchikt, zijn met houtgewas of goede weilanden
weilanàen bedekt. Vlas wordt
fabnjkcil
er veel verbouwd, en maakt een voornaam artikel voor de fabnjkcn
en den handel uit. Hennep heeft men voor eigen gebruik niet gege.
noeg; doch de handel buiten ''ss lands in meekrap is zoo veel te aanmerkelijker. Ook verbouwt men er, inzonderheid in het land van
lIftmjlerberg, veel hop, en feden eenige jaren ook tabak. De runlIfzmJlcl'berg,
der- en paardenteelt leveren Iliet
der.
niet genoeg voor de behoeCten
behoeften des lands;
wordende het Iioodige
l100dige l1agtvee
!lagtvee uit Polen en Hongarije
HOIJgari/e ingevoerd. De
inlan dfche
rlrche [chapenteelt
fchapenteelt is veredeld, en de wol wordt voor de n.jnfijnfle
lle van den geheelen
geheden Pruisûfchen
Pruisllfchen Haat
naat gehouden; tcnvi.il
tC'flvijl de bijenteelt.
teelt, vooral in de heerlijkheid lI!f!tS!calfen
JIIluskauCIl en Opper-.',ï/ezië,
Opper-Silezië, \'a11
'.'an veel
vee!
belang is. Het delff1:ofrc)ijk
delf110fFelijk rUk
rijk levert veel ijzer, koper, lood, ecni
ecnigt;
zilver, arCenik,
arCen ik , gnlmei,
g~lm('i, vitriool.
vitriool, zwavel, lteenkolen,
Cteenkolen, kalk, gips,
gips I
mergel, marmer, fchiefer, en flUpfl:eenen,
fJUpl1eenen, jaspis, agaat,
afiaat, topazen,
topazrn,
karneolcn, amethist, enz. op.
karneolen,
op" De manufakturcn
manufakmrell van SileziZ;,
SileziZ:, inzonderheid die van linnen, en de daartoe behoorende fpinncrijen
Cpiuncrijen el!
en
bleekeriJen,
Z~il1 zeer beroemd; ook vindt men er papier-, tabaks. en
bleekerijen, zijn
aardewerk-fabrijkell.
aardewerk-fabrijken. Onner
Onder de voornaam!le
voornaamfle artikelen van uitvoer bebe.
hooren garen, linnen, lakens., katoenen 110rren
florren en meekrap_
meekrap. De
meeste inwoners beI1aan
belt aan uit Lutherfchen
LllthcrCchen en KatlJolijkel1;
Katholijken ; doch genieten ook anqere
andere godsdienrlige
godsdienllige gezindheden eene volkomene vrijheid.
vrUheid.
Te Bres/au,
Breslall, de hoofdfiad
hoofdflad van lJeë
he: geheele hertogdom Silezië, is ee.
ee~
181 I de Protestantièlie
ProtestantlClie te Frankfort
R"afJA!ort Î3
is
ne univediteit,
univerÎlteit, waarmede in 18Il
vereenigd geworden; cok
ook vindt men aldaar, en in verfcheidenc
verlèheidene :m:m*
de-
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dere plnatfcn, gymn:üien
gymualien en geleerde gcnootlèh:1pp~n.
genootlèhapp~n. Tc Bres/dil
Bresl,ltl
en Glogau
G/ogau heeft men JootlCche gdcc:rdc
g<:le..:rde {'cholen,
lcholen, en hebben de lIl'flllI~rn
huners
hurrers te Riesky een Akademisch kollcgic,
kollcgie, het geen in het godgeplaals der ulliverliteit
ulliverllteit vervangt.
vervallgt. Over het n!gelllccll
n!gelllèell
leerde vak de plaats
wordt, zoowcJ op het platte land als in de !leden, op de best mo1110bet op.:nbaar onderwijs gezorgd.
gel ij kc wijze, voor het
verlbat IJlen
men dat gedeelte, hetwelk bij
Onder Oostcnrijksch Sili?zië verHaar
Ij63 aan hel
het huis van Oostell1"u"k
Oos/cm"uk geden vrede van Hubertsburg in lï63
Pruisj;"sch Silezië, HongariJe
HOJlgariJe en Jlloravië,
jllorc.vië,
bleven is. Het grenst aan Pruis/isch
en
CI1 bevat, zoo als wij boven reeds opgaven, de pr,IlS(lOmmen
pnJlS(lOmmClJ Tesc/Jcn
Teschcn
CI1 Eie/iIZ,
Bie/itz, het grootl1e gedeelte van Tropau en .liigerndolf,
Jiigerndolj, een geen
met eenige heerlijkheden
heerlijkiJedclJ enz. ; ZUilzijn<leelte van het prinsdom Nciszc, mer
federt 178+, in den TroppauerTroppaller_ en Teschl/er.
Teschller_
de het geheel, iedere
lIforttvië gevoegd. Oostmru"ksch
Oostenrijksch -_ Silezië bekreits verdeeld, en bij lIfol"ûvië
LICllTENSTEIN 1!l9) v.
V. m.
111. en 347,86+ inwovat 86 (volgens LICllTENSTELN
het
ners. IIet land is zeer bergachtig, wam in het Ooscen liggen her
Karpatisch en in het Westen de l1foravijèhc
J/foravijèhc gebergten; nogtans is
er de luch
Iuch t gematigd, en alleen in bet Oosten ruwen koud. Ilet
lIer.
Teschncrkreils is, uit hoofde van
grootere Zuidelijk gedeelte van den Teschncrkreits
fl:eenaclltigen grond, minder vruchtbaar, dan de Tïoppauer, waar
den fl:ecnachtigen
zelrs
zelfs de boom- en tuinvruchten
tuinvrucbten een en mimeren oogsc
oogSt opleveren.
feden 30 jaar aanmerkelijk ver.
ver_
Over het algemeen is de landbouw federt
tl1invruchten,
teelc men zeer veel
vruchten, teelt
beterd: behalve kooren, boom- en tuin
111en aanzienlijke bosrchen
bosfchen van fparren-boomell.
fparren-boomen. De
vlas, en heeft men
cn paardenfokkerij konden
kondcn echter van meer belang zjjn
zijn ; wor~
\Vor~
vee- en
dende
<lende het Dagtvce
Dagtvee uit Hongarije en Ga//icië getrokken; doch dam"entegen is de rchapenfchapen- en bijellteelt
bijenceelt beter. iW
1\1en vindt in Oostcn_
Oosten_
f'ijks.·h
f"iJksch Silezië aanzienlijke fabrijken van lakens, wollen.f1:offen
wollen.fl:offen en lino
nens; alsmede ijzer.
ijzer- en kolenmijnen-, en drijft er eenen voordeeligcl1
handel. De Katholijke
Kacholijke godsdienst is er de heerrchende
heerfchende ; doch geniegenie·
ten
(en er
cr de Protestamen
Protestanten ook vrijheid, om de hunne openlijk te kunnen
Te Tropau, Tejèlzen en
ell TfTciszwas[cr
IfTeiszwasjèr heeft men gymnafiëll.
gymnaGën.
uitoefenen. Tc
SILHOUET. Een Frunsch woord, waaronder men het rchaduwfchaduwbeeld van eeu mensell
menseh verHaat
verHaar,, wanneer deszelfs
des zelfs omtrek
ollltrek met
mer eene
binnemle linien fom
fOllltijds
tijds
donkere verw overtrokken is, in welke de binl1emle
door witte fl:repen luchtig geteekcnà
geteekenà zijn: dikwijls echter neemt
men ook dit woord alleen voor een zoodanig fchaduwbeeld, het\lit papier gerneden,
gefneden, en op eenen lichten grond wordt vast
welk uit
Îll het eerst fpottender wij ze,
gehecht. Zulke beelden ontvingen, Ïll
den naam van Silhouetten naar den Franfchen Finantieminister
Finalltieminister ETIENETlEN!'<E DE SJLHOUETTE die, toen hij in 1759 cot
NE
tot den post van Generaal.
Generaalgeraakte,'s
's Rijks fchatkist door eenen
cellen
comroleur
colltrolenr en fl:aatsdienaar geraakte,
verwoescenden oorlog vond uitgeput. Dit drukkende, door hervormingen en eene f1:renge
fl:renge fpaarzaamheid
fpaarzanmheid iu
in alle vakken van beftuur, willende verhelpen, verrellOonde
verfchoonde hij daarbij noch vermogende rijken noch
benadeelde daardoor hee
bankiers; bcnadeelde
het crcdiee,
crediet, cn haalde zich zoo
zeer
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z.. er dcn algemccnen
algemecnen haat op den 11als,
hals, dat hij, in weerwillijner
weerwilzijller lofl:èlofl~
rijke
lijke oogmerken cn
en letterkundige kennis,
kcnnis, genoodzaakt
genoodznakt was, om, na
verloop v~n 9 maanden, zijnen
zijncn puse
pose neder te leggen. Olldertus[chcl1
Olldertusfchcl1
h~ddcn alle modes in Pa7"~;s het karakter van flUfheid
llijflJeid en armoedighadden
heid aangenomen: men droeg opperkleederen zonder plooi, ta·
hcid
baksdoozen
baksdoozcn van ruw hout, en, in plaats van portretten te fchilderel1.
fclJilderen.
teekende men den omtrek der fchaduw met potlood op wit papier, en
vulde die vervolgens met O. J. inkc
inkt aan. Alle deze modes noemde
Si/holtettc; doch alleen deze larrtl1e foort van portretten beo
men la Si/holtette;
porfelein en glas
hield dezen naam. Men kan Silhouetten op porCelein
Cchilderen en inbranden, waarin de overleden glasfchilder MOlm,
MOHN,
te Dresde7J,
Dresden, zeer bedreven was. Ook heefr men
Illen de proef genomen,
om dezelve, op cenen
eenen donkergroenen achtergrond, in goud te grawel e~ne ü:hoone uitwerking had; 1113ar waarbij de
veren, hetgeen wc!
welgeIijken
fchinerende
fchittercndc glans van het goud belettede. om over het welgelijken
oordeden.
van het beeld naauwkenrig te kunnen oordee!en.
lIet
Het Silhouetteren
Silhonetteren gefchicdt
gefchiedt het Ilaallwkeurigst,
naallwkeurigst, wanneer men het
Silhouet
Silhorret niet uit de hand teekent , of uit een papier fliÏjdt, maar wan11eer men het fcbaduwbeeld zelf, dat door een kaarslicht wordt ver.
lleer
oorzaakt, met houtskool of krijt oalièhrij
omCchrij ft, en d~arna
dnarna door middel
Pantogmphuln,
togmphu In , gevan een werktuig, Ooijevaartsbek, ook wel PrJ/ï
yerkleind. De beste inrigtil1g
inrigting nogtans, voor het Silhoutterell
Silhoutteren
noemd, verkleind.
is deze: op eene bank, waaro~) de teekenaar en de per[ool1,
perfooll, waar_
van hij het Silhouet wil nemen, zitten kunnen, is tuslèhen hun beideu
den een naar.d raam vast gemaakt, met een helder vlak glas, waar_
wam'_
regen, door midd01 van een paar ièhroefJes,
ièhroerJes, een dun geölied en wel gemoet men hooger of la.
droogd papier wordt vastgehecht. Ilet glas l:lOet
llnar de grootte van den per[oon;
perfoon ; terwijl
terwUI de
ger kunnen fchuiven 118ar
1110('( voorzien zijn. w~araan
waaraan deze zich kan vast·
bank van eene leuning 1110('e
hOllden, ten einde alle hinderlijke beweging voor te komen,
komen. Door mid.
houden,
"an een zon-vergrootglas kan men den oll1tïek
del van
0ll1uek van een profiel
llOg
:-laar het kaarslicht.
llog fcherper, zuiverder en treffender teek enen, dan !1aar
Silhouetteer.kunst, de moeder der ièbilderkullst,
Ccbilderkul1st, is al vall
van 1100hooDe SiIliOlIetteer.kllIlSt,
ge oudheid. l\len
l\1en meent. d8t
dnt zij toevallig werd uitgevonden door
dochter van den pottebakker , naderhand
een Corinthisch meisje, de docbter
boetreerder, DIBUTt\JJES
DIBUTAIJES ,, bij gelegenheid, dat baar minnaar haar ver·
boetfeerder,
moest. Niets vuriger wenfchende,
wellfchende, dan 0111
om een
ecn afbee ldfe
ldre I zij.
laten ll1oest.
Cchaduw van den van haar
ner nekken te mogen behouden, viel de fchaduw
fcheidenden, en genadig
gefl:adig !laar haar terugzienden,
terllgzienden, jongeling op denll1uur,
den muur,
bragt de vindingrijke liefde haar op den gel111:kigen
gellll:kigen inval, om
en nu bragc
om[chrijven. IIet
lIet meisje begreep !liet,
niet,
die in allerijl met eene lijn te omfchrijven.
uitvindlter eener kunst was; doch hare proeve legde den
dat zij de uitvindl1er
grondl1ag ter verdere beoefening, zood at nu de rabel
lilbel zeggen kOll
kon::
Pr;O[EOs
PI10i:EOS Al'oLLON zelf heeft de teckenkunst
teckenkul1st op de aarde gebragt ,
en EROS zijne pijl,
pUI, als de eerrte
eerl1e griffel , a~n
a~l1 de maagdelijke halld
toevertrouwd. Men kan den tijd dezer ui~vitllling
ui~vitldjng fidlell oml1:recks
omHreeks
1H:t
het
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het tijdvak van
v~n de vernieuwing <ler
der OlympiCchc
Olympifchc fpelen, kon voor de
verdrijving der BacciJiaden
Corillthe, welke
wdke find,
ltad, benevens SiBacchiadcll uit Curimhe,
('yol!
cyOf! de
lle eerll
cern e leerltoelen
lcerlloc!cn der [('eken_
rcckell_ en
ell Cchildcrkllllst
Cchildcrklll1st bleven. Eerst
drnkte
Jrnkte men
meI! de ged:wllle
gedaalllc ,kr
dl'r v(Im'wc:rpL'1J
V(lorlV~rpL'n door
d\k.I' eenvoudige
eellvoudige lijnen uit;
\'er·.'olgells
vl'r\'olgens ging men
mCIl over, 0111 dezelve ook zonder
z')l1dcr behulp der feha.
fcha.
duw
dmv te
re CehetCen,
CchetCcn, en eimlclijk,
eindelijk, om
0111 ze met kleuren op te [ieren.
fieren.
1\len houdt Krtn'o
KllHO van SiC)'OIZ,
Sicyo.'t, PHlf,OKLCS
PHILOKLCS uit Eg.1'/Jte,
Egypte, en KL!>
KLJ:At'oITHES
de uitvinders
ANTHES uit Corinthe voor
uitvil1llers dezer
dcr.er vorderingen: zij
zU
feh
fchilderden
ilderden i1!otlochromen,
J~Ionr,chro1!Jeli, of eenkleurige beelden. Op delen
dezen trap
bleef de Silhouetteerkul1st 1han;
i1aan; doch eerl~ng
ecrl~ng werd zij ook tOt
tot grooter voorwerpen gebezigd, zoo als SAVRIAS
SAURIAS van SûlJlOS
Samos de fchadllw
\'3n
\'all zijn geheel paard op dcn
den muur ontwierp. In hoe
boe veel achtic!j
achtirg
fc110011
deze fchaduwbeelden
fchadl1wbeelden bij de ouden waren, en hoe juist en fcllOOll
zij werden uitgevoerd, kan men uit wie
vele fcbilderfl:ukken
fcbilderi1ukken van HetmHetruvafen opmaken, die allen tot deze foort
foon van kunst behoor
behoorcn.
en.
rifche varen
(Men zie ook TEEKENKUNST.)
SILIUS, (CAJUS)
SILlUS,
(CAJliS) met
met den bijnaam van lTALlCUS,
lTALICUS, was een
èen Ro_
·meinsch
mcinsch dichter uit de eerfl:e
eerfle eeuw onzer jaartelling. Omtrent de
juiste plaats zijner geboorte is men nict vol'komen zeker: ook
van zijne levensgefchiedenis is ons weinig meer bekend, dan dat hij
iIJ Rome was, en meer dan eens dea
verfcheidene jaren fijndiclIs
fijndicus in
post van coniltl
confiil bekleedde. Als proconful
proconflll in "dzii;.
/Jzië. zoo als ook in
irl
zjjne vrGcgere
vrGegere ambtsbedieningen, behaalde hij veel rocm,
zijne
roem, waarop
hij zich aan alle openbare werkzaamheden onttrok, en redert
fellert al:;
als
een aa!1zie!ll~jk,
aanzienlUk , geacht burger, door niemand benijd,
ben\)d, en onder het
genot "all
vaa een
eCIl ruim vcrnwgen,
vcrnlOg-en, ;:ijnen
zijnen tijd aan de beoefening der
,,'ctenfChappen
doorbragt. CICERO
werenfi:happen doorbrngt.
CrcrO:Ro was
\V"as in de Welfprekendheid, en
VlRGILll'S in de Dichtkunst z0n
zUl1 voorbeeld, hetwelk hij zich tot na','olg"iug
volgiug yoorftelde.
\'oorftelde. Hoe
Hoc weinig hij, echter, dat des laatficn
laatfl:en bereikt heeft, blijkt uit het
bet tot ons gekomen gedicht, op den tweeden Plllliîchen
Pllllifchen oorlog, hetgeen hij onder de regering van ])O:I1lTIA.
DO;\llTIA.
Nes
l':CS vervaardigde.
De waHde
waarde van dit epos moet men minder in de
Dichtkunst, dan wel in gefchiedkundige naauwkenrigheid
naauwkell1'igheid zoeken.
waarmede de gebeurrenisCcn
gcbcurtenisfcn verhaald worden, in welk laatne
laatf1:e opzigt
opzigc
èit
dichti1uk niet weinige opheldering aan vele gefchiedkllndige
gefclriedkl1ndige omdit dichti1nk
Handigheden heeft bijgezet. PLINIUS
PLiNIUS heeft deszelfs dichterlijke waarvan vlijt.
vlijt,
de reeds juist beoordeeld, en noemt het meer een werk V<111
dan van dichterlijk
dichterIijk genie. OndertusCchen
0 ndertuslchen ontbreekt het dit fiuk Iliet
niet
-aan
~an enkelde
enkclde plantfen
plant fen , die zich door eene hoogere vlugt en eenen
Cchoone denkbeelden
denkbl'elden onderfchciden,
onderfcheiclen, b. v.
grooteren rijkdom van fchoone
zijne hefchrijving
befchrijving van den cogt
togt van HANNIBAL
H.~NNIBAL over de Alpen. SILllJS ITALICUS
ITALIcus fiierf
ftierf in het
het' 2de jaar van ~RAJANVS.
T.RA]AN[)S. in het nfl:e
73lle jaar
LIUS
zijl!' !even~,
lever:s, :lau
:\3n tenen
eellen vrijwJl!igen
vrijw!11igen hongersnood, dien hij vErkoos.
verkoos.
om zich van de [marten van een onherf1:elbaar,
Dm
onherilelbaar, pjjnl~jk
pijnlijk ongemak te
bevrijden. De beste uitgave van zijn voornoemd dichtf1:uk
dichtfiuk is die.
die,
Mlc1ke
welke in 1717 door DR.1KEt\BORCH
DR.1KENBORCH te Utrecht is uitgegever..
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SILV
ANUS. Deze godheid had hee opzigt over bosfchen, velden
SlLVANUS.
en de aldoar weidende herders. JIij
Hij werd voornamelijk in Italië
Italiê
'Iereerd,
'lCreerd, Cl!
el! het mannelijk geflache oflèrde hem melk en zwijnen.
Zijne gdlalte was die der Saters; bokspooten cn
en ooren
Doren waren ins.
gelijks zijne ûeraden; de flap en van zijl! hoom waren met bloemen
bekransd, en hij droeg eene cypres in zijlle
zijne hand.
SIMON. (RrcHARD) Een beroemd Fransch geestelijke en fcbrijfchrijver, die meestal te PariJs zijn verblijf hield, en in 1712 in zijne
geboortell:ad Diepe [tierf. Hetgeen hij in het vak van Bijbelfche
kritiek en Kerkelijke gefchiedenis ge[chreven heeft, is over het geheel voortreffelijk, en zelfs de Protestanten hebben, eerst op het einde der 18de
1 8de e~uw, dezen grooten man juist leeren waarderen, die, offchoon hij niee
niet altijd de waarheid aan zijne zijde heeft, nogtans delt
weg heeft aangewel':en
aangewezen en voor zijne tijdgenooten gebaand, langs
welken men haar kan vinden. Van zijne talrijke fchrifcen noemen
wij alleen zijne Histoire critique du
dit Tcxte dit Noul'eau Testament.
116
Ilistoirc critique
critiquc du Verfions
J'èrfions du
dit Nouveatt
Nouveau Testament, 1690;
6834; Ilistoire
Ilistoire
IHstoire critique des prillcipallx comme!ltateurs dit N. T. 1693, ell
en
No/welles
Noul'Cl!es ObjrrvatiolJS fitr Ie texte du N. T. par R. S. P. (RICH,\RI>
SmON,
SmoN, Pretre) ; alle welke \'Verken te Rotterdam zijn uitgegeven,
en bij elkander behooren. Zij zUn bij w~jze van uittrek[els, doch niet
geheel overgezet, onder den titel van: R. SIMONS
SIM ONS kriti[c:he Historie
des Textes des l1etlelZ
nettell 1èstaments, van H. M. A. CRA:vIER, met aanmerkin?:ell van J. S. SE:\UlLER, Halle 1776, en RICllARI> SmoNs.
SIMONS •
krifi/dze
kriti/clze IJistorie
IJistoric der Uberjètztlllgm
Uberjètztwge1l des N. T. mede aldaar 1777,
in 2 afdeelingen.
SIMONIDES. Een tijdgenoot en gunsteling van den tiran HIP.
PARClIUS
PARCIlUS te Athene,
Athelle, en een inboorling van eeos, een der Cycladi.
fche eilanden. Volgens het algemeen gevoelen werd hij in het jaar
575 voor onze tijdrekening geboren. Hij kwam als zanger naar dthe~
1Je,
1ze, waar hij zich eenen geruimen
geruim en tijd ophield, met ANAKREON ell
TIIEOGNJS bekend werd, en nog den grooten Treur[pcldichter
Trenr[pl'ldichter AESCHYLUS
LUS zag optreden. In Thesfalië was hij
hi.i bij de Scopaden, onder de aanzienlijke mannen, een aangenaam huisvriend; bezong hier de over~
winningen, welke
welke· zij bij de plegtige fpelen in Griekenland behaald
hadden, en in Sparta den heldendood van LEONIDAS, iri verfcheidene
gezangen. Later begaf h\j zich. op de uitnoodiging van den koning
Hmlw,
Syralwza, en werd door dien vorSt
vorst zoo hoog gerchat,
gefchat,
IIJERo, naar Syralmza,
dat hij ten zijnen
zi.inen huize blijven moest. 1\'a zijnen dood in het jaar 467
voor onze tijdrekening, liet HIERO, in de nabijheid van Syrakttza, cel!
eel!
fraai grafceeken voor hem oprigten. Bekend is zijn gegeven antwoord
aan IIIERO op de vraag: "Wat is God?" Hij verzocht om te antwoorden eerst éénen dag, daarna twee, vervolgens vier dagen en zoo
vervolgens een en geruimen
gernimen tijd uitael, telkens het verzochte getal
van dagen verdubbelende. De vorst hierover verwonderd, verlangde
SI:\WNIDES ten antwoord,
de reden er van te weten. " Het is ," gaf SI:\IGNIDES
"

OUl~
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..,
77 omdat ik hct
het onderwerp uwcr
uwer vrnge,
vrage, hoe meer ik het bepeinze,
bcpcinze,
., hoc langer hoe onuegrijpelijker vinde." Zijne Z:ll1gen
zangen word
wordelI
eu
door de ouJen zeer geprezen; doch cr zUn fleches
flechts weinigen V~1l
van toe
tot
-ons
'ÜllS gekomen, welke door BRUNeI{
HIWNCK Zijll bijeen verzameld.
SIlVIONS
SIMONS (i\1ENNO),
(l\1ENNO), mar wien eene bekend.e
bekende goelsdienstigegegodsdienstige geil1emzonite;z genoemd is
is,J (doch waarvan
:l.indheid in ons vaderland il1emzonitclZ
:ljnelheid
de voornaamf1e gemeenten de voorkeur aan den nanlll
naalll van DQopsge.
Doopsge.
:ûllden geven, omdat zij geen mcnlèhelijk
menièhelijk g ezati
czag in zaken
zakcn van gods:til/den
dienst erkennen, en zich door den bejaarden doop voornamelijk van
andere Christenen onderfeheiden) werd in 1496 in het Vriefche
Vriefehe dorp
Witmmfum bij B@lsward
Bolsward geboren. Hij was eerst priester te Pen$JÎngttllt of Pil2gjttm;
Pingjum; predikte met vee.J
vee.! ijver
ij ver de leer der Roomfche
R oomfche
$JÏngullt
kerk,
l;:erl::, en verzettede
verzettcde zich tegen de predik- en handelwijze der lVInllSterlVInnsterWederdoopers.
fehe Wederdoop
ers. Naderhand verliet hij den Roomfche
Roomièhe godsdienst,
en
cn liet ,zich
.zich door eenen herdooper, UBSO PmLlPs, andèrmaal doopen
doopen.•
Wederdoop ers het eens was, dat
.schoon
BcllOon hij wel in zoo ver met de Wcde-rdoopers
hU op den hercloop
herdoop aandrong.,
aandrong, moet men
meu hem ec
echter
hter met hUll
hUil nil:t
niet
a1zoo hij hUllne
hunne handelingen en voorwelldfels ten
teu hoogell en , alzoo
gelijk 11l1ellen,
fie afkeurde. HU verwierf door zijne fchriften,
He
fehriften, die te ~hItJlerdal/l,
in 1651 en naderhand in 1631 , incenen bundel zi.in eitgegeven
eitgegeveu •
il:and
.groote achting bij zijne geloofsgenooten, welke ook lang heeft (l::md
.gehouden, doch tegenwoordig genoegzaam is verloren gegaan. In
Pi-ies!/md, te GrolJÏilgclI
Groningen en RmbdCll,
Rmbdeu, in lFéstp,'ta!en,
Ifestplta/en, Gel
Gelderland,
Fi-icsltmd.
der/mld ,
Holland, Braba/1d,
Brabam! , aan de Oostzee en elders had
bad hij vele aanhangers.
Hij was zeer zorgvuldig in het onderwijs zUHer
zijller leerlingen, die hij
HU
:allen tot verdraagzaamheid aanmaande, üftchoon
üfièhoon men hem befchuldigt, tbt hij hieromtrent wel eens tegen zijn eigen gevoelen handelde. Omtrent zijne wezenlijke gevoelens aangaande eenige duistere
fiukken, is men het niet volkomen eens. Meer duidelijk verklaarde hij zich tegen dcn
d~n wederf1:and, wanneer lnen
lncn aangevallen worde,
wordt,
,eegen
;tegen her bekleeden
be kleedel1 van het overheidsambt, hetgeell hij ,ten minfte
He den Christen olllrar,dt, en tegen bet
het eedzweren.
eedzwerel!.
KARET. V in de Nederlanden, en gaf, op
In het jaar 1540 kwam KARE.f.
llanf1:oking
llanfl:oking der mOllniken
monniken en verdere geestelUkhcid, een ge({reng
geD.:reng plak'kaat
kaat tegen de Lmher[chell
L uther[chell en
ell Doopsgezinden uit, hetgeen niet wei.
nige vervolging na zich fleepte , en ten
tcn gevolge van welk in 1543,
,op her
hee lijf van l\'fENNO
l\'IlèNNO 100 lo'·uJden
gulden gezet werd, met
mee belofte val!
·op
ontdekker, indien deze tot zijne
vergiffenis en het burgerregt aan den on.tdekker,
r:llnhnngers
a~l1hnl1gers l<lO.gt
l<lo.gt behooren. Bekend is het verhaal van hetgeen met
v,oorgevallen zijn ·op eenen
ecnen postwagen, waarmede hij zijhem zoude voorgevallen
cellen onvermoeiden ijver en veel omzwerne reis vervolgde. Na eenen
in 156l,
]56l, in het 66fle jaar zijns ouderdoms , om'lens f1ierf hij il1
trent een uur van Olde/hme. tllsfchen Hamhurg en Lubek. Al zU~
ne godgeleerde werken ·zUn
-zUn bij elkander in folio uitgegeven.
uitgegevcn. (Men
zie verder het art·ikcl
artikel DOOPSGEZiNDEN.)
DOOPSGEZINDEN.)
SIlU?LICIUS)1 uic Silicië afkolllstig
afko!llstig)1 leerde de Aristotdfçhe
Aristotelfçhe en
SIllI?LICIUS
rl~
Pla...
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Platonifche, dat is de Elektilèhe
Platonj[che,
Elektifc!Je Wijsbegeerte
WijsbegeC!rte van Ar-moNIU5,
AMMONIUS •
waarin hij het zoo ver bragt, dat men hem onder de voornaam!l:e
voorna:l1uf1:e
uitleggers van ARISTOTEI.ES
ARISTOTEI.ES telt; zoo als er dan ook nog geleerde
Bij beminde echter, en
uitleggingen van hem voor handen zijn. Hij
verklaarde ook PL,no
PLno en de StoïcylJel1;
Sto!cynelJ; en van hier, dat men van
hem eene uitlegging heeft van
v~n het handboek van EPIKTETUS.
EPIKTETVS. Hij
!l:reed
fi:reed voor de eeu\Vigheid
eeuwigheid der wereld tegen J. TELOPONIVS, en leef·
de onder JVSTlNIANUS, omtrent het midden der 6de eeuw.
SIMPLON. (De) Een berg, 10,327 voet hoog, iu
in het HelHel.
vetisch kanton Wa/lis,
Wallis, aan de grenzen van het LQmbardisch·Veneti.
LQmbardisch-Venetiaansch koningrijk , en wel in dat gedeelte der hooge Alpen gelegen,
hetwelk van den Montblanc naar deu
den Gothard
GothfJrd loopt, en ZwitJèrland van Italië fcheidt. Daar op dezen berg een dal ligt, hetgeen
doorfnijdt, en echter de fneeuw.linie
fneeuw-linie niet bereikt,
den bergketen doorruijdt,
NAPOLWN in 1801 hier eene der merkwaardigfl:e wegen aan.
zoo liet NAPOLEON
leggen,
leggen. welke in 1806 voltooid werd. Deze weg, de eenige, langs
welken men uit Zwitferland
Zwit[erland over de Alpen rijden kan, is 14
14. uur
lang.
lang, overal 25 voet breed, nergens fl:erk
f1:erk klimmende, en daardoor
zelfs voor de zwaar!l:e
zwaarfl:e vrachtwagens bruikbaar. Dezelve behoort tot
de groot!l:e
verbazendfl:e ondernemingen, alzoo de weg over !l:ei.
fl:ei.
grootn:e en verbazend!l:e
Ie afgronden, in wier diepten geheele, bruisfcheude
bruisfchende waterfl:roomen
water!l:roomen
Ileder!lorten,
nederfl:orten, en door gaanderijen van rotfen loopt, die in de lengte
van ettelijke honderd fchreden zijn
zUn doorgebroken, waarin
wa!lrin zich openingen bevinden, waardoor de weg licht ontvangt. Buiten deze
aangcname dalen, met herdershutten, en heeft men
rotien
rotfen treedt men in aangename
het gezigt over zwarte dennendennen.bosfchen
bosfchen en hoogere
boogere iheeuwbergen;
fneenwbergen;
terwijl ontzag verwekkende bruggen, over verfchrikkelijke
verfchrikkelUke afgronden.
afgronden,
van den eenen
een en berg tot den anderen reiken. Aan de IcaJiaanfche
ltaJiaanfche zij
de biedt de Simplon
Simp/on een fchooner
[cboooer gezigt aan, dan aan de Helvetirche,
tifche, omdat de rotfen daar !l:eiler
fl:eiler en oneffener zijn. lvren
lVfen vindt
gaanderij,J ter lengte van 685 voet.
ook aan genen kant de langfl:e gaanderij
welke in eene granietrots is uitgehouwen, die Fr/lione
Fri(ione genoemd wordt,
naar de beek die aldaHr
aldaar eenen
eellen prachtigen waterval vormt. De weg
begint een kwartier uur ten 'Vesten
Westen van Bricg, en loopt over de
SaWna-brug: boven het dorp Ried komt men, door een
Sattina-brug:
cen fcllOon
fcllOOl1
bosch, aan de eer!le
eerfl:e gaanderij,
gaanderi}. en vervolgens langs eene 80 febreden
fchreden
lange brug te Per[ak.
Petfak. I-lier
Hier beginnen de afgronden, en uithoofde der
fneeuwvallen,
fneeuwvaIlen, gevaarlijke plantren
plaatren , weshalve de weg vele krommingen neemt. Aan gene zijde van den derden rotsgang , of gaanderij ,
grootf1:e hoogte van den we g, die 6174 voet boven
bereikt mell de groot!le
de oppervlakte
oppervlalue van de zee ligt, en van W3ar
w~ar men in een half uur
UUf
aan eene herberg kOlllt;
kOl11t; liggende in de laagte, ter regterzijde, van het
oude, en aan den weg van het nieuwe hospitaal.
hospit~al. Anderhalf uur verder
Simpe/en ,4548
45+8 voet boven de oppervlakte der zee. Langs
ligt het dorp Simpe!en,
de rivier Fériola
Périola loopt de weg vervolgelis
vervolgells voort tot in de nabijheid
vnn
van Domo d'Osjila. Te Gum
GUlJt is eene herberg, en een vierde gedeelALGE~mEN WOOItDENIl.
WOOIlDENB. VI.
F f
te
ce
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ce van een uur
nur verder, bij eene
cene kapel, houdt het gc:bied
g<!bied 'Jan
van lfá!lis
lfáflis
op, en komt mcn
ftf(1ri:o. In
op.
men aan het ecrlle
eerll:e Italiaanfche
ltaIiaanfche dorp St.
.St. lWayco.
1799
1799 !treden
!1rcden de l'J-an/C-"hm
Pral1!'"hen en
cn Oostwri.lkers
Oostmrijkers op dezen
dczcn weg tegen elkander.
kandcr, en ia 1814 drong ecn
een ItaJiaansch
ItaIiaansch lcgcrkorps
legerkorps ovcr
over dcn
den Simp/Ol:
pl01: doer, die door de OostC1lrijkcrs
Oostcllrtjkcrs zwak bezet was; doch werd
door het rf/al/ifc"
rYnllifer landvolk overvallen en verlhooid.
verll:rooid.
SIN AÏ. Een,
bcrg in het !1:cenachtig
SINAÏ.
Een. berg
fieenachtig Arabië, aan dcn
den oever der
Roode zee, waarvan de berg Hareb
fJoreb ecn
een gedeclte
gedeelte uitmaakt. Men
vindt op denzelven verfcheidene
ver[cheidene kapellen, welke door pclgrims
pelgrims bezocht worden.
(JOITN) lid van het Engcls:::h
Engels;::h parlement, en voorzitSINCLAIR, (JOHN)
ter van de maatfchappij van den Landbouw, werd in 1754 gcboren,
geboren,
en ontvillg
ontvilJg zijn onderwijs op de Hooge fcholen te Edinburg, GlasG/asgow en OXfol't.
Oxfol't. Reeds vroeg kwam hij in het parlement, waar hij
zich een
eellen
en geruimen
geruimcn tijd aan de zijde van PITT hield, doch ten
laattle tot deoppoüde-p:mij
laatf1:e
deoppoûtie-partij overging, ofschoon hij zich
ûch 'tegen de
afschaffing van den Shwenhandelverklaarde.
ShlVenhandelverklaarde. Hij was
wns lleeds
ll:eeds .jjverig
ijverig
werkzaam, .ju
werkzaam
in de verbetering van den Landbouw; gelijk ook de oprigting der gemelde
gemclde maatfchappij,
mautfchappiJ, en van een genootfchap tOt
tot verver.
betering der
dcr Engelfche wol, aan zijne bemoeijingen is toe te fchrij ..
ven. Hij heeft een groot aantal fchriftel1
fchriften uitgegeven, die meestal op
llllishoudl\l1ishoud· en fiaatkundige
llaatkulldige voorWerp011,
voorWerp0rl, inzonderheid zij
zijns
IlS vaderlands,
yaderlands,
betrekking hebbcn, alhoewel ook fommigen dcrzclve
dCl'zclve voor buitenlanders hoogst
bclangrijk zijn. Onder
Ondcr deze laatfl:e
hoo~st belatlgrijk
laatl1e behoeren
bcllOoren zijne Hi'.
Hi,tory of
of' tlze
the pi/bHI:
pub/i!: rCl'emlC
reJle12UC of til!'
thl' Britsch Empire in 4 Q 1785, waarwaar·
\':111 de 3de uitgave in 18°5,
1805, in So
go ver!èhel1cn
vall
verfchencn is, en
cn z~jll
ZUIl Statitiscal
ca! acco1l:Jr
aCCOll:Jt of Scot!rwd
Scot/and enz. 4 deelcn
deelen in 8°
SO Edillhurg
EdilJlmrg 1792-1799.
Iï92-1799.
van weil,
welk 1:l:1t!l:e
la:!t!1:e wcrk
werk door J. P. Enul:\'G
EnEL1:'\G (Lcipûg
(Leipzig 1794-1806)
179+-18(6) een
llinrekfel·Îll
uittrekfel,ill 2 deelcll
declelI in het IIoogduitsch 1s
is gclC',erd.
p;ele"erd. Nog v~rdiel1t
v-erdiellt
genoemd
p;eno('md te worden
wordcll zijn
zi,!n ChIc
Catlc of !te a/th mu!
aru! !ol/gel'jty,
lo;~t;cJ'ity, <}
,~ declcn
dee\en
1807,
1307, wclke
welke door CUR'!'
CURT SPRr.l'<GIlL
SPRG'lGEL bij wijze \'an uittrekl'cl
uittrekîd overgeovcrgezet, en ondcr
onder den titcl
titel van ffaildbuch
ff.1iJdbl!ch der Gcfimd/zeid
G/:/ll11d!zl'id enz.
cnz. bij
RROCKIL\C5 te Lcipzig
RROCIOL\CS
Lcir~:ig verkhencn
verkhenen is.
SINTOÏSTEN. Eene fekte v:m
van Wijsgccren
Wijs~e0ren in Japan, aisdIls
nlsdns gede huisgoden eerden,
noemd, omdat zij dc
ecrdcn, CIl
cn geloofden dat de ·opperfle
'opperftc
Godheid zich ni
niet
Ct !lOOft
floort :1:111
aan het doen
clocn cn bten der 111
menf'chen.
en fclJen , wes.
halve mcn
men zich
zIch ook maar allccn
alleen olUtrent
omtrent tijdelijke gcIukz~lighcid
gelukzaligheid
bekommeren moest. Deze fekte beweert ook,
ook. dat
d:Jt GEld
G0d de wereld
eli: , muar
nict getèh:rpeiJ
gcfchnpciJ he
niet
heeft,
lllasr dat zij van zelve
zl'lve is Ont~1aa{l.
Ol1t~hnll.
SiREN!:.N
SIREN~: N warcn,
waren, volgens
voJg~ns de fabelleer,
fabclleer, jonge dochters, die
cUe zich
in de zee-cngte,
zee-engte, tllsrchen
tllsfchen Sicilië en italië, op eene met klippen om.
0111.
geven
~evel1 rots,
~DtS, ophielden, cn
CIl door haar liefelijk gezang de voorbijva.
voorbijvarenden derma:e b etooverden, dat zij op derzelver eiland aanland llapll:apten;
ren; doch ook door haar wcrden
werden omgebragt.
ümgcbragt. Derzelver
Derzelvcr getal, zoo
wel als afkomst,
afkol1Jst, wordt verfclJillend
veriChillcnd opgegeven. Gewoonlijk handt
bandt
men haar VOO!
VOOl dochters van den Actoli[chen
AetoJifchen rivier-god ARCHELOUS,
en
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en voor gevleugelde
gev1eugelde jonge dochters, die met arcmls.
arelllls. k11l3UWl"n
klaauwc>n en
cn
flaart van eenen
ccnen vogel worden afgebeel<l.
afgebeeld. Als nimf.:n
den finart
nimf~n onder het
gevolg
gcvolg der prinfes PERSEPIIONIl,
PERSEPIlONIl, wHden ziJ, toen deze ontvoerd
werd, haar op zee opzoekcn,
wcrd,
opzoeken, en ontvingen op hare
harc begecrte
begeerte vleup;els;
~els; doch lieten zich, vermoeid van het vruchteloos zoeken, op
eene rotS neder, waar zij van
vall verdriet ftierven, omdat zij UL\'SS~:S.
ULYSS~:S ~
togtgenooten de ooren
Doren fiopcc.
flopte,
die zich aan de mast bond, en zijne
zijnc togtgenootell
door haar bctooverend
betooverend gezang nIet
niet konde verlei-ien.
verleiJcn. Van hic!." noemt
men dan ook een' Sirene iem::nd,
iem::lld, die alleen de zinnen llreelt.
tlreel!, ca
Cll
waarvan de onbepaalde gehoorgeving den mensch dikwijls in een on·
onvermijdelijk verderf fiore. Sircll:m-zange1l
Siren:m-zangm zijn .diensvolgens
.diensvolgcns ml.l1lc:iaanl~i
ondeugd •
dingen tot ondeugd.
.'sIRIË
SIRIË -of
Ttlrkfche rijk beboo~
'Of SYRIEN. Een laRd, {Inder
'Onder het Tl1rkfche
behoo~
rende, liggende
liggendc in het Westen van Azië aan de 1Ylidde1/andfche
lWdde1!andfche zee.
In de Heilige fchrift komt het voor onder den naam van dram;
Ar(U/z;
Chtlm, en de
doch de drabie:'en
Arabieren noemen het dl-ft/tam,
At-fc/ul11'J, of Barrel Cham,
dl.!
Tut'km en Pe/'zC1l
Perzeil Sur en SlIristan. Het grenst ten
tcn Noorden :1!tn
l!:tll
Klein Azië, ten Oostcn
Oosten aan den Ec:ph1'{Jflt
E8:phra{/t en
cn de groote woestijn,
Mititen luiden aan het !l:een3chtig
neenachtig drabië,
Arabië, en
cn ten Westen aan de MirideJt4ndfcltc
3ï!l:en graad trreedte
dcltnndfc,~e zee. Het ligt tusfchen den 31 en 3ïll:en
hreedte
en d,n 32 en 37fien
371l:en graad lengte van den meridiaan van Parijs.
Ecn
Een lange bergketen, tot
tOt den Tartrus
Ttiltrus behoorcndc,
behoorende , Hrekt zich van
het Noordcn naar het Zuidcn
Zuiden uit, en wordt
warde Libanon genoemd;
(zie aldaar) tot welks voorgebergten de berg Cm'mel
Cttrmel behoort,
die zich tot Suez
Sttez en
cn het !l:cennchtig
ll:eenachtig ./ll'"bië
./l,.,lbiiJ uitbreidt. Deszelfs hoogflc top is in het middeUle
cn bereikt
eellC hoogfie
middeIile gedeelte van Sirië , en
bercikt eelle
voer. De bergen Tabor en de O!Îjfberg,
O!i;fberg, bij JeruzfIJeruza.
te van 9;600 voet.
telll,
lem, die mede een gedc~itc
gedc~]tc V~ll dezen bergketen
bergkcten uitnulken
uitmaken,, zijn
uit de Ilijbe!fchc
Dijbclfche gefchiedenis
gefchiedellis bekend.
1\1en
l\'Ien kan Siri;} , volgens zUlle
zi)lJe natuurlijke gcflckllwid,
gefleldlwid, in drie voorname èeelen vcrdeelell,
(~e hooge
verdeelen, als: in de
hoo!~e vlakte,
vlakrc, of het l'!atmtl,
i'latl'titt.
ten Oosten van den bergketell;
bergketeil ; in den breeden
brcedell bergk~tcn zell'el1,
zelven ,
d02 eerlle
ecrl1.e vind:,
en in de fmalIc
fm alle l:\I~tf1r(~ek,
ku~tf1reek, of de Sirifche
t'irifche zeekust.
ze(!kust. In de
men uitgebreidc
uitgebreide woe5tijnl!1I,
wo~stijnell. zandgronden en rorfcn,
rotfen , met onafzienbare vlakten, die zich
zieh meel' dan 2000 voet boven de zee vcrhe!1èn.
vel'hc!1èn.
Bet tweede gedeelte,
Hct
gedeeltc, namelijk dat van den bcr~ketCll
berg-keren zelven, wordt
door den Jordaan
Jordaall en Grol/tes
Ol'olltes van het vorige af'gefcheiden,
a(tiefcheidcn, ten Wcs.
Wes.
ten van welke rivieren zich ontelbare UciIc
Ucile klippen, lange dalen en
fmulle
dwarswcgen bevinden,
bevinden. Alle Oostelijke afhangen van dezen
fm alle dlVarswegen
bergketen, naar den kant der woestijn, zijn knal,
kaal, en vertooncn
vertoonen
t~rwijl de Wcsteiijke
Westeiijke afheUinricn
flechts treurige berg-woestijnen
berg-woestijncn ; terwijl
afheilin~en de
bekoorlijkflc
belworlijkfle lundflreken
landflreken vormen, met rivieren doorfneden, ongemean
ollgeme~n
vruchtbaar en fierk
ficrk bevolkt zijn, De
D02 kust1l:reek,
kustfl:reek, eindelijk, onder_
harc geringe
rcheicJt zich door hare
fcheidt
gerin,ge breedte, groote vruchtbaarheid, zwoele hittc
hitte en een
cen ongezond klimaat van de koudere, ruwe
ruwc bergGrcken,
bergl1:reken,
en de drooge, Oostelijke, h00ge
hOf)ge vl~kten
vl~ktcn van Sil'Îë.
Sirië.
F f l.lz
Voor-

SIRIUS. - SISTRUM.
Voorname rivieren vindt men in Sirië lli&:
niC!t: de merkwaardigfl:e zijn
de Orontes en de Jordaan. Onder de meren zijn de Doode zee,
het
bet meer van Tiber;as
Tiherias (in de Heilige fchrift hrt
hf't meer f{innareth,
Kinnareth, het
hee
meer Geueztlreth
De voonbrengfels
Geuezareth enz.)
cnz.) de meest bekende.
bekcnde. voortbrengCels
des lands zijn zeer menigvuldig en belangrijk. Men vindt er
cr allerlei
graanfoorten,.
graanCoorten,. maïs,
mars, rijst, fefam,
feCam, durra, olijven, dadels, granaatappels,
citroenen, orange-appelen,
orunge-appelen. vijgen, perfiken, abrikozen, appelen,
pruimen, St. Jans brood, pistaches, wijn, tabak, eiken.
eiken, cipresfen ,
moerbeziehoomen, mastik" katoen, buffels, fch~pen met
ceders, moerbezieboomen,
vetfl:aarten, bokken, gazellen, kameelen, gemfen , zwijnen, bijen,.
zijwormen
zijwormen,, en aan de kusten de purper-flak, ijzer, marmer en 1{alk.
Het getal der inwoners
inwoncrs wordt op 2,3°5,000 begroot. Zij beflaan
bel1:aan uit
Grieken, nrabieren,
Arabieren, Turken, .lodm,
.loden, FI"anken,
Franken, Armeniërs, Turko.
mannen, Kurdm, Beduini[c!te
Beduim1che Arabieren
Arahieren,J Ru[c!towanen,
Rufchowanen, An[ariërs
Anfariërs.J
Maroniten , Drufen en lIfetuaiies.
1I1etualies. De algemeene lundtaal
landtaal is de Ara..
bifche volgens verfcheidene
verfcheîdene tongvallen: alleen de foldaten en leden
der regering [preken
fpreken Turkseh;
Turksch; doch van de oude Siri[che
Sirifche fpraak
is geen fpoor meer te vinden. De .bewoners zuchten onder de harde dwingelandij der Tttrkm;
Turkm; met
mee uitzondering van de Drufen en Ma1"oniten, die onder hUllne
hunne vorsten een beter lot genieten. Zij leven
diepl1:e onkunde en het
zeer eenvoudig, en er heerscht overal de diepfle
donkerst bijgeloof. Het geheeIe
Siri[che woes
woes-..
geheele land bevat (zonder de SiriCche
tijn) 1812 v. m. , en wordt in vier Pa[chaliks,
PaCchaliks, namelijk van HaHa ..
leb, Tripoli
Tripoli.~ Acre en Dall1aslws.
Dit
Damt1skus. verdeeld. Die land herinnert
ons aan groote gcbeurtenis[en.
gebeurtcnisfen. Hier was het beloofde land der He.
He ..
breën, en de wicg
wieg van de Christelijke godsdienst; hier fireden bij afAsfiriërs, Griekm,
Grieke;~, Parthers ,
wisfeling en op onderfcheirlene tijden Asfi'l'iërs,
ièhitterden NINUS, SF.MIRAMIS,
SEMIRAMIS, Sr.SOSTRIS
SESOSTRIS,,
Romeinen enz.; hier lèhitterden
ALEXANDER J POMPEJUS, lVIARrus , ANTONIUS , CESAR, TITUS, AUREALEXANDER,
LIANUS, GOTTFRIED VAN BOUILLON en al de Christelijke helden, in
ftreed in onze gedenk waardige eeuw
eeU\v
het oorlogsveld, en ook hier !treed
NAPOLEON BUONAPARTE; doch van al deze roemrijke daden, zoo
min als vall
van alle vroegere befchaving, zijn thans geen fpoor meer
lUin
te vinden.
Hondfler, onder het fierrenbeeld
flerrenbeeld vall
van den Hont!,
Hond,
SIRIUS, of de HondJler.
de meest lichtgevende en grootfte
grootl1e onder alle vaste fierren
fl:erren,, die 005.
Oos.
OriolJ naat.
fiaat. Reeds HOMERUS en HESIODUS maken
waarts onder den Orlon
Her gewag. In de dichtkunst wordt Sirius de Odon
Orion de
van deze fier
Iiynden, de Plejaden
Plejadm enz. genoemd. Sommigen leiden de benaming
Hyaden,
Sirius ,van
Egyptmaren meenden opgevan Sirius,
van Ofirus af, omdat de Egyptenaren
ver[chijning v;tn deze fier, de Nifl almerkt te hebben, dat, bij de verfchijning
heeft nu een"s
een's Sirius tot
tOt den hond
tijd begon te rijzen. De fabel heef~
ORlON of ERIGONE , en dan weder als een geleider van ISIS ·of
-of
van ORION
CHEPALUS vçrklaarcl.
v~rklaard.
muzijkaal fpeeltuig, bij de
SISTRUM. Is de naam van een muzijkaaI
Fgypte12aren, die er de uitvinders van zijn,
zij n, bij de godsdienst van
Eg,'Vptenaren,
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en in Abys[z'nië
Abysfz'nië in gebruik. lIet
liet
en ook nog heden onder hen, cn
bellaat uit eenen langwerpig ronden ring, waar aan cen
ecn hundvatCel
handvatfel
benaac
fiaafis, waardoor gaten geboord zijn, in welken zich metalen ilaafjes bevinden, die bij de beweging van het fpeeltuig een geruisch
hetzelve is zoo veel te
ce aangenamer,
veroorzaken. Het geluid van herzelve
naar mate van de voorrrefrelUke
voortreffelijke foort van het metaal, cn
en naar gelang
de verhoud;ng
verhouding tusfchen de gaten meer juisc getroffen is.
SIX, (JOAN)
(lOAN) uit een oud aanzienlijk gcllacht
gellacht geCproten,
gefproten, werd in
1618 te Amfterdam
Amflerdat1Z geboren, en vond zijn berlaan
bellaal1 in den koophandel; doch oefende zich reeds vroeg in de LntijnCche
Latijnfche cn
en Nederduic.
fche dichtkunde , en maakte in beide meer dan gewone vorderingen.
eenige dichtfiukken,
dichtflukken, onder welken zijn treurfpel MEDEA
Hij fchreef cenige
het bekcndf1:e
bekcndfte is. SIX bekleedde
beklcedde van tijd tot tijd verCcheidene
verfcheidene aan73lle jaar de burgermeester.
zienlijke posten; aanvaardde nog in zijn ï3!l:e
1700, het 82f1:e
82fte zUns
zijns ouderdoms.
lijke waardigheid, en fiierf in 17°0,
oml1reeks 1610, te AmSIX VAN CHANDELIER (JOAN) zag, omf1reeks
fterdam het eerfie
eerfte daglicht. Hij legde zich toe op den handel in
befteedde zijne [nipper-uren
fnipper-uren tot
hct beoefenen der
droogerijen; doch bef1eedde
tOt het
NederduitCche
Nederduitfche dichtkunde. Hij bezong meermaa!
meermaal de wateren van Spa,
Spa.
gebr1lik hem, op zijn 30fle
3011e jaar, van eene
eelle hardnekkige mildwelker gebmik
herfield had;
had 7 deed vervolgens, onder andere en wel voornazucht herf1:eld
melijk, tot voortzetting van zijnen koophandel, eene
eelle reis door Frank,-ijk, Spauje
Spanje cn
en Italië, welke 10 jaar duurde, cn
en fchreef op zijnen
1'ijk,
cen dichtl1ukje,
doortogt door het laatstgemelde
laatstgcmelde gewest een
dichtllukje, waaraan
hij den lJaam
llaam van's
Ij/inter gaf, en hetgeen door
van' s Amflerdammers
Am(lerdtJ111mers lYinter
kenners voor het gcestigfl:e
geestigf1e werkje wordt gehlHldcn,
gehouden, dat uit 's mans
pen gevloeid is. Kort na het anoopen
afloop en dezer reis deed hij.
het.
bij, met heteenen keer
en arbeidde onder dit
zelfde oogmerk, cenen
kcer naar Engc!(md,
Engc1tmd, cn
alles,t van tijd tot tijd,
tij d, aan het befchaven
be[chaven zijner dichtaukkcn,
dicht!1ukkcn, die
alles
hij in 1657 in cenen
eenen bundel,
bund<;l, onder den titel van Poëzij, in het licht
SI);: VAN CUANDELlER
CUANDELIER is nooit gehuwd geweest; was een man
gaf. SIl>:
een gering vermogen, en bragt hierom zijne laatfie
laatf1:e levens-jaren.
van cen
meestal in fiilte,
f1:ilte, op een buitengoed iu de Diemermeer door, hethet.
JEIIW toebehoorde, cn
geen aan zijne grootmoeder CATHARINA }EllEU
en na
haar
baar overlijden aan hem te deel viel, alwaar hij eene nieuwe
niemve berij.
ming der Pfalmen
Plàlmen bearbeidde en voltooide, welke hij in 1674 in het
Hcht gaf. De tijd van 's mans overlijden is niet bekend.
licht
SIXTUS V behoorde onder de zeldzaamfte
zeldzaam!l:e mannen zijner eeuw, en
als regellt
regent onder de waardigl1e
waardig!l:e oppcrhoofden
opperhooCden der kerk, die immer den
paufelijken
pauCelijken l10el
f1:oel beklommen. Hij was van eene geringe afkomst, de
zoon van eenen .daglooner te lI/oma/to.
lIfontalto, waar hij in 1521
IS!.! I geboren
werd. Zijn eigenlijke naam was FELIX
FELIX PERETTU. In zijne jeugd
moest hij de zwijnen hoeden, en fchccn
fchecn alle vooruitzigr,
vooruitzigt, ter befchabeCchavaor hem g-elloten.
gefloten. Gelukkig kreeg hij fpoeving van zijnen geest, vsor
dig kennis aan cellen
cenen medelijdenden Franciskaner monnik te i/lonlal.
111ontal.
/0, die hem met zicl1
zich naar het kiooster nam, waar
wa::r zijn ijver ter uit10,
Ff 3
brcl~
breiISIS t
ISIS.
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kennis hem de Jmcle
harde behandeling dect!
deed vergetcn,
vergeten, wel~
w('l~
breiJing zijner ketmis
ke
kc hij hier naderhand ondervond. Het meest oefende hij zich in het
volk hoopte te
prediken, omdat hij zich daardoor aanzien bij het valk
verfchaffcn;
geest Olr.vatte ook fpoedig de lèhoolfchoolverfchaffen; doch zijn vlugge geesr
fche Wijsbegeerte en Godgeleerdheid, benevens de Romeinfche
1544- leerde hij het kanoniek regt te Rimini,
Rimini.
letterkundeo Reeds in J5H
letterkunde.
en in 1546 te Siena, en werd in 1548 priester, dokter inde Theologie
kloosterfcllOol re
te ,')'iel1a.
,)'i(,11o. Als een bekwaam
bekwaml1 reen bcauurder van de kloosrerfchool
verfchaftcn hem
denaar en prediker te
re Rome bekend geworden zijnde, verfchartcn
eenige kardinalen
kardinalell aldaar een verblijf, en vond hij
bij hier in de paufen
panfen
PlUS V en GREGORIU.l'
GREGORJUS XIII twee veel vermogende begunstigers;
ij ver
ofschoon zijn driftig lemperamelJt,
temperament, en dikwijls te ver gerrokken
getrokken ijver
in de waarneming van zijn ambt, hem ook vele vijanden berokkenden.
Gedurende zijn verblijf te Rome fchreef hij
bij zijn werk over de gege·
llCimzinnige Godgeleerdheid,
GodgeleetOdheid, zijn gouden Register, een uittrek
uittrekfel
fel uit de
lleimzinnige
fchriften van ARISTOTELES, en zijnen Commentator van A VERROES ;
predikte naderhand in de voornaamfte aeden
f1:eden van Italië, en onder
:lIlderen
nnderen re Fél1etië,
Fénetië, waar hij in 1556 tor
rot bel1unrder
benunrder van de Francisen tot
rot genernal-Inquifiteur
genernal-InquiÎlteur benoemd werd. Hij nam
kaner fcl1001 en·
beide posten met
mer de uiterfl:e
uiterl1e na:lt1wgezetheid
naauwgezetheid waar; doch haalde
baalde zich
haar der renetian('11
P'enetianen op den hals, die tegen de inin.
ook daardoor den haat
quiGtie
ql1ifitie waren, zoodat bij
hij met blijdfchap in 1560 naar Rome terug
keerde. alwaar hem
keerde,
bem de paus rot
tot conflliator
con[lllator van het
her beilig
heilig officie
offieie (de
illql1ifitie)
inquifitie) en tot Hoogleeraar bij de univerfiteit
univerfitèit benoemde, cn
en bem
hem
kardinaal verhief. Sedert liet hiJ
bU zich MONULTO
l\10NT.1LTO noe·
noein 1570 tot
rot knrdinaal
men, omdat de kardinalen, van lage afkomst, doorgaans de gewoonte hadden.
hUllnen fal11i1iel1~all1
fan1ilienaam met die hunner geboortcflad
geboorte!1ad te ver..
hadden, hUllllen
wisfèlen.
wisfelen.
MONTALTO
lVfONTALTO begon van dit oogenblik
oogellblik af meer ernflig
ernl1ig het
her oog op
den pauCeJijken
pauCelijken aoel
ftoel te vcstig·en,
vestigen, dien hij !Jet zekerst meende
me(!nde te zul·
zullen verkrijgen door een :;edrag.
gedrag, hetgeen de naijver
mijver niet opwekte.
IIij
Hij maakte zich van alle verbindtenisfen
verbindtenis[en los, en leidde verfchcidene
verfcheidene
jaren een zoo nt:~·ezonderd
argezonderd leven, dat niemand deze plotfelinge
plor[clinge ver·
andering in zjjn
zijn gedrag l:onde
konde verklaren. Reeds befchouwde
befchouwdc men hem
:11s
als voor de wereld geheel verloren, toen de dood van GREGORIUS
GREGORlUS
XIlI
XIiI de verkiezing van eenen paus noodzakelijk maakte. lVIoNTM,.
MONTi\L~
TO, allen hierdoor omtrent zijn waar karakter misleid hebbende,
hebbende. ver·
verfcl1ccn
feheen als een :Jfgeleefd,
afgeleefd, kra~l1teloos
krachteloos man in het
her COllclave,
conclave, en wach.
wachre
te met Ol1g'crustheid den nÎtt1ag
tlÎtOag der keuze af,
ar, welke, daar fOllllllige
fOllll1lige
kardinalen zich vleiden, onder zUn
zijn zwak bcauur
bel1uur zclvcn
zelven te zullen re1': erell , ten zijnen voordcele uitviel. Hij werd den 24 van G1'as111.
Grasm.
r:eren,
1585,
158S, oilder den mam
ll~am Wil
van SIXTCS
SlXTVS V tot paus
palls verkozen; vertoonde
flerk, krachtig
krnchtig man.
man,
zich
zieh lèdert,
[edere, tot verbazing van allen, als een Il:erk,
cn
en legde van
V~l1 dat oogcnblik
oogenblik af
nf dien z@)fibudigclJ
zelfibndigcll g'ee,(
geest aan den duf';,
dUG,
(He
die hem
hcm gedlllcnde
~cc!lIle\1de zijne regering zoo zeer kenmerkte.
kellmerkte. Hij
JJij i1rafc.e
l1raüc
ieder misdaad
misda3t1 l1ll:t
met ect::::
"èl;C o!lverbidddijke
ollverbiclde!ijke gcltrcnghcid)
gcflrcngiJeid J en hield
hkld zicf!
ziefl
Oll011·
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en de llitbreiding \'rt11
\'rin
onafgebroken met de verbetering zijns lands, CI1
de eer der kerke bezig. Alleen ten lèhrik
fchrik der boozen willende vcr.
vcr~
Hn~kken, was hij de befchermer
bcfchermer der onderdrukte onfclruld, en een
!trekken,
verzorger der armen, die hij uit zijlIe
zijne magazijnen fpijzigde;
fpij zigde ; terwijl
dal\rdoor Rome aan.
aa\l~
lJij aan duizend lediggangers werk verre harte , en da:\rdoor
Ilaar hem genoemde waterleiding Aqua Fei'èmerkelijk verfraaide. De naar
tiert,
/ieft, de
de· grootc obelisk op het plein bij de Pitten
Pit/ers kerk, de triumfTR,\J.~NUS cn
en MARCUS AURELIUs,
AURELIUs. die hij met veel kosboogen van TR,\JM'WS
ten herl1:elde, en het hospitaal aan den Tiber
Tibcr zijn zoo vele gedenkHukken zijner zarge voor den luister en het afgcmeen welzijn zijnl:!r
zijner
hoofdltad. Bovenal verwierf hij eenen dmTrzamelr
dmTTzamelr roem door het
llanlcggen van de Vatikaanfche boekerij, voor welke hij een prachtig
gebouw liet oprigten, en daarbij eene eigene drukkerij voor de uitgave van dè werken van kerkelijke fchrijvers voegde, op welke zijne
volledige uitgave van de fchriften van de!] heiligen A'~li1ROSIUS, be
nevens de door hem verbeterde Pidgata,
Vulgata, zijn gedrukt geworden. In
Fer/lIo,
Fer/llo, in den kerkelijken llaat,
1l:aat, vestigde hij eene univerfiteit; te
Rome het kollegie van BbNAVENTuRA,
BbNAVENTURA, voor jonge Fral1ciskallen,
Fral1ciskanen.
en te Bdogllff het kollegie 1I1óntatto;
1I1óntalto; zijnde een opvoedings-inlH.
tUUt
tUut voor jongelingen uit de mark Alleona.
AlIcona. In Rome poogde hij
handel en nijvcrl1eid
nijverheid door de opheffing van lastige tollen,
tollèn, en door
het opl'igten van wolle- en zijde.fabrijken, aan te moedigen; in het
burgerlijk en flnan tieel bel1uur maakte hij betere inrigtingell, en verzamelde daardoor in den Ellgclcliburg
EllgclCllburg eenen fchat
[chat van 3 milliom
milliocn
Swdi,
Scudi, om in geval van algemeene behoeften te kunnen gebruiken.
In zijne eigene hofhouding was hij ten
teIl uiterl1:e fpaarzamn, en fc1lOon
begull11igers rijkelijk bevoordeelde, bezorgde hij zijv
hij zijne vorige begunl1igers
onderhoud
eigen bloedverwanten niets meer dan hun noodzakelijk onderhond
In zijn kerkelUk befhmr maakte hij de gewigtige verandering, dat
hij het getal der bisfchoppen f1echts
l1eehts tOt 70 bepaalde. In godgeleerde twisten volgde hij de regels eener verl1:andige onzijdigheid, en
regde
rcgdè de Jezuïccn,
Jeznïccn, waarvan hij over het geheel geen vriend was,
was. eu
ell
univerflteit van Leuven
Leuvcn over hoop lagen, hee
het 1l:ilzwijgen
die met
lllet de univerfiteit
op; doch nam een meer dadelijk deel in de fiaatkundig;e
fl:aatlmndig;e handelingen
van zijnen tijd. Spanje en de Ligue wilde hij nooit tegen de Pro·
Protestanten met ernst onclerfl:ellncn,
onclerfl:ellnen, omdat hij de oogmerken van PIllPI1lLIPS II wantrouwde; en, ofschoon hij dezen vorst, aan den ::lllde.
ande.
ren kant, onderHand verleende tot uitrusting ecncr
eener vloot tegen Eil.
E,i.
Ellgelfc1ze onderhandelaars te kennen, dat hij
geland, gaf hij echter de Eilgelfche
cene
eene krachtdadige deelneming aan den toelllllaligen
toellmaligen oorlog der NedeJ'#
lalldersmet Spanje niet
Iliet zoude afkeuren. Bij dit alles gaf hij geene
onkennelijke blijken van zijne oogmerken, ter uitbreiding zijner ker.
kelijke en wereldlijke magt. Napels noemde hij altijd zijn koning.
fijk,
rijk, cn
en deed den onderkoning, bij alle gelege:uhcden,
gelegenheden, het gewigt
gewi?;t
hij. dour den koning
konil;:';
zijner nabunrfchap gevoelen.
gevoelcn. Rusland wilde hij,
STE:>IlANUS D,\TIIOJW
D,\TIIOl\D vall Potm.
Potm, en
cn Egypte door den :~!O<)lh\:rtl)g
:~!O<)[h\:w)g van
STEI'IIANUS
F f ,~
Tos-
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Toskan'
Tosk,mlJ aan zUncn
zijnen flocl
aoel onderwerpen; doch verijdelde de dood van
deze beide vorsten dit pl~n.
plan. Ook SIXTUS moest eindelijk dezen Ollvefonverll1ijdelijken
mijdelijken tol der Natuur betalen: hij Hierf den 24ften van Oogstm.
1590,
1590. wel niee bemind lllaar
Ulaar algemeen gevreesd, nadat hij flechts
fleches 3
jaar de paufelijke waardigheid bekleed had. Het volk, door drukkende belastingen verbitterd, haalde de beeldzuil , door den Senaat op
het kapitaol
kapitool voor hem opgerigt, omver. Het vermoeden, dat zijn
dood door het Spaanfche hof, hetgeen zijn vriend niet was, door
rust op geene genoegzame
middel van vergif, zoude verhaasd zijn, fust
gronden; doch zoo veel is zeker, dat de vorsten zich gelukkig re.
kenden, dat zij van hem als paus ontilagen waren.
Gelijk wij bij de Keltifche
KeltiCche volken, in de Barden,
SKALDEN. GelUk
zangers ontmoeten, die, even als de dichters der Grieken, den lof
der Goden en de daden der helden bezongen, zoo vinden wij ook
bij de volken van
vau Skandin~vifehen
Skandin~vi[chen oorfprong,
oorCprong, inzonderheid bij de
.[fsltmders. de Zweden en DeetJen,
Deenen, mannen, die in de
krijgshaftige .[Is/anders.
liederen en gezangen, van onderCcheidenen
onderfcheidenen aard, als dichters en leerhunner
meesters, de befchaving hun
ner natie in eenen tijd bevorderden,
waarin van de Griekfche
GriekCche naauwelijks een fpoor meer te vinden was.
Zij werden hier Ska/den
Skalden gen,oemd, die er hnn
hun werk van maakten,
om de geheimen van de godsdienst, de daden der helden van vorige tijden, als mede van hUllne
hunne t~jdgenootel],
t~jdgenooten, door gezang en mu·
muzijk te verheffen. In de Edda vindt men
mr;n nog, offchoon dan ook
door verloop van tijd veranderd, gezangen, die oorCpronkelijk
oorfpronkelUk van
hun afkomstig zijn; de oudere waren van cenen
hUll
eenen fabelachtigen, de
lateren van eenen gefchiedkundigen
gefehiedkundigen aard. De Skalden verzelden
de vorsten overal, zoowel ten hove als op het ilagveld,
Ilagveld, en bezongen de daden van den voorledenen en tegenwoordigen tijd. Ook
lag er de vorsten veel aangelegen, door zulk een
ecn Skalde bezongen
te worden, en dikwijls bepaalden zij aanzienlijke belooningen voor
cenen
eenen diehterlijkell
dichterlijken wedf1rijd,
wedftrijd, wanneer het bekroonde gezang in fieen
fl:een
werd uitgehouwen. In later tijd werd het ook de taak der Skalden,
om gedenkwaarJige
gedenkwaadige bedrijven iu
in liederen te bewaren, welke daardoor
GeCchicdenis geworden zijn. Zij gingen van
tevens bronnen voor de Gefchiedenis
mond tot mond, en werden door het volk van buiten geleerd; en
zelfs vindt men voorbeelden,
voorb eelden, dat zij in Runen-fehrift
Runen-fchrife op flaven
fl:aven
zijn gefneden
gelileden geworden. Inzonderheid deelden de Skalden hunne
gezangen aan elkander mede, en ontrukten de mondelinge Gefchiedenis
GeCchiedenis
daardoor aan de vergetelheid. Zij waren dus de eigenlijke gefchied.
kundigen, en over het algemeen de geleerden van hunnen tijd. De
IJslandCche Ska/dm
IJslandfehe
Skaldm werden in Zweden en Noorwegen,
NoorU'egetl, als ook in Engeland, wcnvar.rts
wcrwar.rts zij dikwijls reisden, bijzonder geacht. In de 9de,
voornamelijk
voornamel~ik de lOde en beide volgende eeuwen, waren de liede·
liederen der Skalden het meest in zwang.
zwang, en vindt men nog in de 13de
I3de
lleuvr
neUVl van 4
4- [oorrgelijke
foorrge!Uke znngers gewag gemaakt. Van de DeenfeIJe
Decnfche
en Zvreedfehe
ZweedCche Skalden is weinig bewaard gebleven; doch meer van
Van
de
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Echter van alle NoorMche SkaI.
de Noorweegfche. De beroemdll:e echter
den is de Noorman
Noormafl EYWIND SKALDA SPILDER.
SKALl-lOL T, in de aardrijkskundige boeken verkeerdelijk de
hoofdi1:ad van ljsland genoemd, waarfèhijnlijk, omdat een der twee
hoofdll:ad
bell:aat !lechts
ilechts uit het huis van den kerk·
bisfchoppen aldaar woont, bel1aat
voogd, de kerk en eenige houten hutten.
hUlten. Elders zijn de woningen ~
zelfs der gegoedfte
gegoedlte [[s/anders,
.tls/anders, armzalige lootfen van turf, zonder
ven1l:ers,
veni1:ers, en de hutten van het gemeene volk zulke ellendige fpelonken. dat het bijna onbegrijpelijk is, hoe eenig menfchelijk wezen er
in kan leven en ademen.
tafel-of
of liever drinkliederen der
SKOLIEN waren de eigenlijke tafeloude Grieken. Men was in Crfeleenland
Griekenland gewoon, dat bij maaltijden,
geheeIe gezelfchap de gewone lofzangen opgezongen
nadat door het geheele
waren, door de gasten' afzonderlijk liederen werden aangeheven.
Een ieder zong, wanneer het zijne beurt was, met eenen minhen
mircben
tak in de hand, die de een aan den ander, naar den rang, waarill
waarin
men aan tafel geplaatst was, overgaf - dus beurt- of rond-gezangen.
Toen de toonkunst eenen hoogeren trap van volkomenheid bereikt
had, en men zich, op maaltijden, bij het gezang, van de lier bediende, werden tot het zingen van drinkliederen muzijkale talenten en
kundigheden vereischt, die natuurlijk niet een ieder bezat, zoodac
nu alleen de bekwaam1l:e
bekwaami1:e in ll:ant
fiant waren, om over tafel te zingen;
Grieken met
en hunne liederen noemde men Skolien, die bij de Crieken
tafelIiederen kuunen
kUlJnen genoemd worden ~
meerder regt drink-, dan tafelliederen
werden aangealzoo zij niet dan omtrent het einde van een gastmaal werdeu
verfchiIlend,, dikwijls
heven. De inhoud dezer liederen was zeer verfchilIend
ernll:ig
erni1:ig of zedelijk, meermalen fatiriek of luimig, en niet zelden waren liefde en wijn de voorwerpen, die men bezong. ILGEN heeft
eene verzameling van zoodanige Skolien uitgegeven, getiteld: Scolia
litl h. e. cannina convivalia Craecorum
Graecorum etc. Jen. 1798.

SKOTEN. (Zie: SCHOTLAND.)
SLAAP (De) is die toeaand,
toef1and, waarin de werktuigen, welke aan
onzen wil onderworpen zijn, rusten, ten einde zich nieuwe krachten
tot voortzetting van het leven te bezorgen. Men ontdekt bij de
menfchen twee, merkelijk van elkander verfchilIende , 1l:el[els
fielfels van
werktuigen: het eene gehoorzaamt aan den wil, en de werktuigen,
daartoe behoorende , zijn allen dub beid , zoo als de handen, voeten
oogen, ooren, en de geleidende fpieren en zenuwen; terwijl het andere zijn werk verrigt zonder eenigen invloed van den wil, en zijne
werktuigen enkelvoudig zijn, b. v. de maag met de ingewanden. Het eerfl:e
eeri1:e vertoont een hooger. dierlijk leven, en is onmiddellijk
met bewustheid verbonden; deszel[s
deszelfs werktuigen vorderen eene veel
grootere mate van kracht, en bezitten ook meerder voedend bloed,
dan die van her tweede Helfel ; zij purten hunne krachten ligter uit,
en behoeven dus rustpunten, om oe verlorene te herilellen. Deze
~u;;t
~un !w
!!v verrchal"t de S!aqp;
S!aRp; en van hier mangel aan bewustheid, eene
:F f 5
doedao-
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(loodclijkc
(loodclijke rust, cn dc
de verf1erkin
verfierkin g, welke eenen gezonden fla~p, zoo.
wel voor onzen geest als voor ons ligchaam, vt:rlChaft. De enkel.
voudige werktuigen, daarentegen, behoeven, gcclJe
geelJe zoo blijkbare rustpumen: zij verrigten in den gt:zonden Haat hUil
hun werk onafgebroken,
zonder zIch door onzen wil daarin te laren Hooren of belemmeren.
Een ziekelijke llanp moet derhalve als eene oll!~eneldhejd
ollp:elteldheid der zenuwerkmigelijkc Hrt:01.
firo!m.
wen worden aallh"emerkt, en ontHaat of door eene werkmigelijke
herfens (door nitrtortillg van waming van derzei vcr verrigtingen in de !Jer[ens
ter, of omfleking), of door verlamming en verzwakking der zenuwen,
en daar uit voortvloeijende ongeJèhiktheid tot derzelver verrigtingen.
SLAAPBOL. lJlaallkop. De zoogenaamde Slaapbollen, die hoofdzakelijk beroemd zijn door hct
het opleveren van hee heullàp of opium
zakclijk
(z. dit woord), zijn planten, welke bij de Botanisten onder den
fonmijèrulII L. bekend zijn. Behalve dat mcn
men de.
naam van Pûpm'er fonmijèrum
gchede
geheeie plane in het Ncderduitsch
Nederduitsch zoo noemt, verHaat men 00k lhk.
wijls onder Slaapbollen alleen de gedroogde cn
en in de apotheken
voorhandenc zaadhuisjes. De plant behoort tot
COt de 13de
J3de klas fe
voorhandene
fid[el van LINNEUS, 1 ste
stc orde; hebbende dus één stijltje
van het fidfel
en een aantal mecldraadjes, die op het ontvangbed zijn geplaatst.
Dc
De kelk
kclk is twccbladig,
tweebladig, de bloemdkrooll
blocmdkrooll vierbladig, het zaadhuisje kogelvormig, éénhokkig •, onder den overblijvenden
ovcrblijvendcn stempel met
langachtige [pleten
fpleten openberstend. De bladen omvatten den Hengel,
zonder haren, blaauwachtiggrocn van kleur, even
zijn ingefncden, zondcr
:lIs of cr
er eene
cene foort van waas over Icg-c.
letjt. Men vindt dezelve op eeni.
ceni.
ge plaatfen
plaat[en in ons nlicrland
\'alicrland in het wild, zoo als bij Zwo!,
Zwol, Ni/mcge!l,
Lei/dm, Ilaarlclll
IJaar/cm en Utrecht (z. v. IL~I.L, Flora p. 4°3);
geil, Leijdm,
doch [chijm
fchijm hier oorfllronkelijk niet tC
te huis te zijn.
heeft gcwild,
gewild, dat deze plant in Perzië eelle
eene hoogte van 40
Men heaft
(l11itlèhe voeten zoude bereiken (z. OPIU~I en een armtat lIalldboekm
(luitlèhe
/Zalldbockm
.Jer
.kr ,dpothckcrsJwiJSt,
Apothekers/mmt, enz.), zoodat onze inlandfche voorwerpen
voorwerp!:u
Vt:rrc
verre beneden dien graad van ontwikkeling zouden blijven; doch de
ijverige Natuuronderzoeker C. L. 13LU~iE.
13LU~iP. zegt hierover
hicrover uitdrukkelijk:
deze aangitèe
aangitèc is of door ecn
een abuis vertienvoudigd, daar dit gewas
",., dezc
",., zelden hooger dna 4 - 6 voet wordt, of de een of ander, in de
oncn'arell, reiziger heeft verfclIillende
ver[chillendc planten met clkanelkan" Botanie oncn'aren,
vcrwisfcld, en daardoor dien misf1ag veroorzaakt." (Z. Bijd:,{tBijd;O(t_
" der verwisfcld,
geil tot de Flora t'alZ Ncdl!rl. indiël)
lndiën 2de ft. pag. 92.) Ook de ReliRdident OVERBEEl{,
OVERBEEK, die over het aankweeken van de Slaapbol in JJe71ga!m
Bengalen
cn
I:'n het inzamelen des opiums aan 13r.u:\lE
Br.UillE berigt gaf, meldt niets van
die buitcngewone
buitengewone gro one
otte der plant. De kleur vnn de bloem is wit,
doch ook onderJèheiden bont gekleurd. In de tuinen vindt men ze veelal
a:mkwceking dubbeId
dubbe[d van bloem. door aankwceking
Men kweekt deze plant om
de hoofden of zaadkoppen (Capita popavel'i
papaved $5 albi), die of in hun
hUll
llaapwekkent1e el1
en verzachtende dranken gekookt worden
geheel bij llaapwckkcnt1e
en tcr
ter vervaardiging'
vcrva:mliging van [oortgelijke
Iyropen diencn,
dienen, of lIlell
men neelllt
neemt
cn
fuortgelijke fyropcll
cr het
h~t zaad (SC11lÎiill
(S'-'11lÎiill P. (t,) uit ~ waarui,
waaruic ce:Jc
ceae zee r goede, blallkl>

vcnv.

SLAG- of POLSADERS. -

SLAGGOUD ; SLAGZILVER. 475
SLAGGOUD,

wordt; van welke men foms ook in de Genees.
Geneesverw-olie geperst wordt.
mnakt. Men pleeg, volgens PLINIUS, aan de koppen van
kunde gebruik maakt.
de Slaapbollen, die op drooge en onvruchtbare oorden groeiden, tot
Bij berigt, dat het
geneeskundig gebruik de voorkeur te geven. Hij
PapaYer [ativu11l
(ativum (dezelf.
opium erlangd wordt uit de zaaddoozen der Papaver
de plant als boven vermeld is); doch dat eene mindere foort,
foort , me.
megetrokl;;en wordt. Dikw~b
Dikw~15
conium genaamd, uit de geheele plant getrokken
vindt men van deze planten gewag gemaakt bij de ouden: b. v.
Urit enim
feges; urit aveuae,
wim lini
Uni campmn
Cr1lllPZI1IZ [eges;
avellae,
Urtmt Lethalo
Let/lalo perfu[a papavera
papavcra [omllo.
folJZllO. -L. [.
VIRG. Georg. L.I.
Urunt

(Arteriac) noemt men die welke het
SLAG. of POLS-ADERS, (Artertoe)
voel'en, in de tegenoverf1:elling
tegenoverfIelling van de Bloedaders
llloedaders
bloed uit het hart voeren,
(f/mae) , die hetzelve derwaartS terug leiden. ell/en
(Men zie verder:
(Venae),
ADERS en Pou).
SLAG GOUD, SLAGZILVER. enz. Onder dezen naam verfiaatlllen
verfIaat men
de vereeniging van goud of zilver met ammoniak, welker voorname
blootfIelling aan eene
eigenfchap deze is, dat zij, bij wrijving of door bloot!1:elling
piverhoogde temperatuur, met een fierk geluid. als dat van een pi.
Slag- of DonderDOlJderfiool, ontploffen, vanwaar zij dan ook den naam van Slag.
(aZ/rum fulminans,
fttlminans, al'gentum
al'gentZ/1n fulminam)
fitlminans) verkregen hebgoud en zilver (aurum
Slaggoud wordt verkregen,
verl{r~gen, wanneer men in
ilJ eelle
eene oplosling
oploslilJg
ben. Het Slaggond
geel_
van zoutzuur-goud vloeibare ammoniak druppelt, waarbij zich geel.
uitCcheiden,
verwige vlokken uit
Cc heiden, die bij eene zachte warmte gedroogd
worden en het bedoeld Slag-goud opleveren.
Het Slag-zilver,
Slag.zilver, door BERTHOLET ontdekt, wordt op de volgende
wijze verkregen: men neemt eene oplosfillg
falpeterzuur-zilver,
oplosling van falpeterzuur-zilver.
Coda, of ook wel kalkwater bij
bij;; van
en voegt er vloeibare potasch, foda,
het verkregen nederplofsel neemt men op zijn hoogst 3 greinell;
greinen; doet
dezelve in een horlogieglaasje; voegt er
cr vervolgens eene genoegzame
hoeveelheid ammoniak bij
bij,, en laat het mengi'el
mengfel aan zich zelve over,
tOt alles droog geworden is: dit Slagzilver , ontploft ligt, zoo dat
het niet geraden is. veel in voorraad
voorr~ad te maken.
Het Slag-kwikzilver verkrijgt men door, bij de gewone temperatuur, één deel kwik en 12 deelen
L'llpererzuur op te losfen , en er
dee1en ["llpetcrzuur
I I deelen alkohol bij te voegen; het mengCel wordt in een waterbad
II
zoo lang verwarmt, tot
tOt zich zeer dikke dampen
ljampe!l beginllen
beginnen te ontwikkelen; men neemt dan het vat uit het waterbad, en gedurende de verkoeling wordt het poeder in kleine kristalle[jes
nedergeploft. Het Slag.
kristalletjes Ilcdcrgeploft.
Slagdcn
kwikzilver is wit of wit grijs;
grUs; het Ontploft
ontploft zeer ficrk
fierk door den
iJag-;
fJag; op gloeijende kolen gcworpen
geworpen brandt het mct
met cene
eene lichte blaauwe vlam, die vergezeld gaat van cene
eene geringe ontploffing.
Uit het geen er bij de ontplofling
ontploffing dezer ammoniak houdcnde
houdende meta!cn
talen plaats heeft, bli.ikt.
blijkt, dat bcide
beide de ligchamcn,
Jigchamell, het amllloniak
aml110niak zoo
wel als het meL3al.
metaal- oxyde, ontleed worden. Terwijl zich de zuur~
zUllr~
Hof van het oxyd\!
oxyde met de wuter!1:of
w3terfl:of van het ammoniak vcrcenigt
vereenigt Cll
het
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het metaal uitscheid, wordt de fiikfl:of uitgedreven: het fierk
geluid, dat hierbij plaats heeft, wordt veroorzaakt
veroqrzaakt door dien het
naat van gaz overgaan r
water en de fiikfiof,
fiikfl:of, in één oogenblik, tot den fiaat
de, eene, zeer groote ruimte beflaan,
bellann, waardoor de dee!tj es der lucht
in beweging gebragt worden. Zeer onlangs hebben de heeren LIE
Lil:......
BIG en
cn GAY
Gay LUSSAC eene verhandeling over het ammoniak houden~
de zilver in het licht gegeven, en daarin een groot licht verfpreid
befl:anddeelcn van hetzelve. (Zie Ann. de Chim. et
over de eigenlijke bellanddeelen
Cursio Phisyque Tom. XXY.)
XXF.) Het gebruik
gebrnik dezer zclffl:~ndigheden
zelm~ndigheden
is van weinig belang. Het Donder-zilver wordt veelal gebmikt
gebrnikt , om
kantonne en ballen te maken, die, boven het licht gehouden, of op
den grond geworpen, ontploffen. Ook gebruikt men hetzelve tegenwoordig op jagt- en andere fchietgeweren.
.
Zij die den aard van deze ligchamen niet kennell,
kennen, zullen wel doen,
zich voor dezelve te wachten. Meer dan eens zijn. er vele ongeluk:
ongelukken door ontfiaan,
omfiaan, en de bekwame fcheidkundige D' AILLY te .dmfler~
Amfterdam heeft daardoor een' arm verloren.
,
Het Slagpoeder , eindelijk, bellaat
befl:aat uit een mengfel van 3 deelen
falpeter, 2z deeIen
deelen gedroogde wijnsteen, en 1 deel zwavel. Zonder
ergens in besloten te zijn verbrandt het, zelfs in een e geringe hoeveelheid, met eenen hevigen flag, wanneer het in eenen lepel bo,.
ven gloeijende kolen langzamerhand verwarmd wordt.
SLANGEN ( Serpentes) behooren tot de !lde orde, en wel tot
die' der kruipende amphibiën, en worden zoodanig genoemd, omdat
die
zij zich door haar rolrond, lang, uitgellrekt ligchaam in velerlei
kronkels kunnen bewegen, en om andere ligchamell
ligchamen flingeren. Hierdoor en door het volilagen gemis van alle uitwendige ledematen t~r
beweging. zoowel van pooten als vinnen, oncierfcheiden
beweging,
onderfcheiden zij zich
genoegzaam van de overige amphibiën; doch bewegen zich, in weerwil hiervan, uithoofde dat ieder deel van hun ligchaam veerkrachtig
is, met eene ongemeene fnelheid; flingeren zich met eene ongeloofelijke vaardigheid rondom de boomen, en heffen zich, inzonderheid
wanneer zij getergd, of door liefdedrift verhit worden, op derzelgeringden fiaart,
ver gerillgden
llaart, met het voorfl:e van het ligchaam omhoog. De
manr wel inwendige gehoorwerkSlangen bezitten insgelijks geene uit- maar
tuigen , en hooren tamelijk wel. De verhouding van den kop tot den
romp. zoo als ook deszelfs gedaante is zeer verfchiIlend;
romp,
verfchilIend ; de oogen
zijl1
zij~ fchoon en levendig; de opening van den mond is ongemeen wijd
en de kaken kunnen. daar de kinnebakken flechts door elastieke
hangen. zoover van elkander verwijderd worbanden aan elkander hangen,
den, dat zij àndere dieren, dikwijls aanmerkelijk grooter dan zij
zelve, geheel en al kunnen inzwelgen, waarbij de flokdarm zich tot
eenen krop uitzet. De tong ligtin eene fcheede verborgen, is lang en
gerpleten, en beweegt zich verbazend fnel, inzonderheid wanneer het
gefpleten,
dier getergd wordt.
wordt, De randen der kinnebakken zijn van tanden
voorzien, die echter niet dienen tot het kaanwen
knauwen der fpijzen, maar
!tl!ll-
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alleen, om den behaalden prooi vast te houden. Slechts eenige
gefchikr. om wonden toe
hebben vooraan een paar langere tanden, geCchikr,
te brengen: zij zijn hol, bewegelijk, in cen
een vast been befloten,
beGoten,
en aaan
l1aan met de [peekfel-klier
fpeekfeI-klier in verband. Zij kunnen door eene be.
weging van de onderkaak, en door middel van eer::ige
eenige [pieren,
fpieren, uit.
gezet en ingetrokken worden. Achter derzelver
derzei ver wortel liggen kleine
blaasjes, waarin zich uiL
uit de [peek[el.klier
fpeekfel.klier een gift: afzondert,
afzondere , hetgeen zich bij den beet van de Slang, door middel van eene klier, in
de holle tanden, en door eene zeer fijne opening aan de punt
pUnt derzelve in de wond uit[wrt.
uitftort. Verfcheidene Slangen,
Slangen. inzonderheid in
heete landen, hebben een zoo gevaarlijk vergif bij zich, dat het
binnen weinig tijds, ja zelfs [omtijds
fomtijds onmiddellijk, den dood ten gevolge heeft:.
heefr. Hetzelve dient voor deze dieren niet alleen ter bevordering der [pijsvertering
fpijsvenering;; maar ook tot het vangen van hunne prooi
en tot zelfverdediging.
Ten aanzien van het uitwendig bekleed[el
bekleedCel fl:aan de Slangen ttlsCchen
de visCchen en ha;;edis[en
hagedisCen in. De [chubben,
fchubben, die bij de meesten
het uiterlijk ovenrek[el
overcrekfel uitmaken, verfchillen
verCchillen in grootte en gedaante
onderCcheidenc laarlen merkelijk van elkander, en op derzeI.
bij de onder[cheidene
ver getal en zamenvoeging berusten meestal de kenmerken der gei'oorten,, ofschoon men op deze kenteekens niet ge heel
ilachten en raarten
zeker af kan. Het beengef1:el der Slangen is hoogst eenvoudig, en
be1l:aat,
bef1:aat, behalve uit dcn fchede!,
fchedel, in eene
eenc van den kop loopende rij
van wervelbeenderen
kogeluitloopen.
uitloopen,
wervelbeendercn,, die aan het achterf1:e in een kogel
fpeling
welke in de kast van het volgende wervel been eene vrije [peling
heeft. Aan beide zijden derzelve zijn de ribben, die zich in ver·
fchillende rig-tingen buigen. Naar het einde van den fl:aart hebben de
wervelbeenderen noch ribbcn
ribben noch takken; makende voor het ave·
ove·
rige deze beenderen de eenige
cenige vastc
vaste eleelen
deelen van den romp der Slangen uit, waarvan de inwendige zachte alleen door de breede buik.
tllsfchen de
fchubben, en door eene aanmerkelijke laag van vet, tllsCchen
bcCchuc worden. De grootte der onder.
huid en ingewanden, befchuc
[cheidene
veri'chillende: fommigen zjjn 30 en
fcheidene SlangenCoorten is zeer verf"chillende:
meer voeren, anderen f1echts eenige duimen lang; terwijl de teeke·
ningen en kleuren bij ~ndcren zoo prachtig zijn, dat men ze onder
de [choonl1:e
Cchoon!1:e dieren kan tellen.
De Slangen vindt men alleen in de heete en gematigde luchtftreluchtfireken , maar niet binnen den poolcirkel. Zij zijn zeer zeldzaam in
Siberië; ook ontmoet
Olltl11oet men ze geenszins op hooge bergen. In
de heete landen binnen de keerkringen zijn de meeste, de grootfte
grootfl:e,,
de [choonl1:e;
fchoon!1:e; maar ook de gevaarlijkfte.
gevaarlijklte. Men ontmoet ver[cheidene
verfcheidene
[oorren,
fOOl"ten, zoowel in de oude als nieuwe wereld. Dijna
Bijna alle beminnen
vochtige, bedompte, doch W,lrme plaatfen.
plaatfen" In de grootfl:e hitte van
den zomer zijn zij het levendigst; doch .de vergiftige ook het gege·
v~ar1ijkst.
vaarlijkst. Daarentegen worden zij in den Herfst trager, en verilij.
verftij.
laatfte, wanneer de Winrcr
Winter flechts ccnigermatc
ecnigermatc geftreng is.
ven ten laat[cc,
In
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In dezen wintel'Oaap blijven zij tot aan het voorjaar, wanne'er
wanne-er zij
vervellen. De grootere SlangCoorten
Slangroorten zijn aaR dezen wimerllu:tp
winterf1a:1p niet
onderhevig, vermits zij alleen in heNe
hecte landen
lauden e:ich
~ich ophouden, en
daul'entC'gen , ûch
ook minder gezellig; terwijl de kleinere, daal'ente'gen
zich meermageilingerd, in holen in den
len bij geheele troepen en in elkander geOingerd,
grond enz. ophouden. Alle Slangen kunnen in het water leven, en
cn
deele hun vocdfcl
zoeken aldaar ten dee!e
voedfel ; doch moeten gefladig lucht
fcheppcn, om !liet
nÎct te ftikken.
ftikkcn. Het vocdfel
voedCel der Slangen bepaalt zich
tot het dierenrijk. De kleinere [oorten
foorten vangen allerhande infckten
inCekten en
wormen'; de grootere, echter, loeren op de grootfte zoogdieren. en
ell
vermeesteren dikwijls zelfs panthers en luipaarden, gelijk de Boa crmstrietor. IiJe
strictor.
De Shmgen kaauwen hunne prooi niet, maar flikken die of
geheel door,
door., ,of vermalen dezelve, wanneer zjj
zij daartoe te groot is,
is.
door hare kronkelingen. De fpijsvertering der met huid en haar illingeOokte dieren [chijm
fchijllt bij de Slangen veel tijd te vereifchen, om
welke reden haar voedfel in de maag zelfs tot verrotting overgaat;
cn
en hieruit kan men den ftank verklaren, die men bij alle Slangen
ontwaar wordt, en mogelijk wel de oorzaak is, waarom men deze
v0ltrheen eene bedwelmende tooverkracht toefchreef.
dieren voorheen
wefchreef. Meest
alle Slangen leggen eijeren, die als in eene darm vormige buis bello.
belloten en zamengehecht zijn!
ziJn! fommigen echter broeijell de eijeren
in het lijf door hnreeigene
hare eigene warmte uit; en deze noemt men hier.
hierom levend barende of
ofaddcrs
adders (vil'iparne).
(vil'iparae). Onder de gellachten der
Slangen verdienen de Rateljlang, de Boa, of Reusflang (zie beidm
heidm
aldaar), benevens de Karmozijn-flang
aÁ.iaar),
Karmozi.in-!Iang eene bijzondere opmerking.
De laatfle
lantfl:e vindt men in Florida,
Flor/da, en Nieuw-Spaf2je;
Nieuw-Spcmje; heeft 175 buikfchiJ.
buikfchiJden en 35 !1:amfchubben; i~ geheel onfchadelijk; eenen
cenen vinger dik,
en omtrent z2 voet lang. Zij is uitnemend fcllOon van kleur, en heeft
:20 groote, zeer regelmatig langs den rug loopende , karmozijn-roode vlekken,
vlekl,en , die met zwme randjes omgeven zijn, welke wederom
door citrOell-geele
dwarsareepen van elkander zijn afgezonderd. Dit
citroen-geele dwursareepen
aller[.choonst
ueallerf.choonst diertje is voor de meisjes-in Florida een voorwerp van fieraad enopf.èhik;
en op!èhik; wordende hetzelve door deze als een halsband
of in het haar gevlochten. ·enz.
'enz. gedragen.
SLAV EN, of SLAVONIËH.S,
roem
SLAVONIËl'tS, (van Slf/vf/,
Slava, zoo veel als 1'oem
beteekenencle) is de naam van eene eertijds zeer magtige natie, de
tweede Europifche volks-familie uitmakende J welke haar oorfpronoorCpronkel\lk
kel~lk karakter behouden heeft, en zich door Hongariie,
Hongm'ife, Pokn,
Pokn.
RtJsland,
Rusland, Prtiisfen
Pruis!en t P011lIJZcrell,
PomllZeren, Silezië enz. uitbreidde. Zij kwamen
omftreeks de 6deof
omflreeks
6de of 7de eeuw uit het binnenfle van Scytië; drongen mee
krijgsm~gt in EUl'opa;
Thrtlciê
EII1'opa; bedwongen Thrtlcië
met eene verbazende krijgsmagt
.lI1yfië ~ JJlacedol1ië,
JJlaeedol1ië, een gedeelte van Hongarije
Hongarife enz.; trokken over
ll1yfië.
de
tie !leidzfol,
lféit:/lji:!, en bragten alle
a.lIe landen tot 3an
aan de Elbe en de BaltifcheBaltifl:heof Oostzee ender
onder hun gebied. Men verdeelt dit volk gewoonlijk in ;
I. Oostelifke
Ooste/y'kc SllZvell,
Slilvell, die in den beginne onder de Griekfche keizers
!l;ollden ~ en ll~dcrhand zelve een koningrijk , I11orflvië,
Moravië, opl'igtten.
!londen
het-
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lH>tg-een
11t't,r;een ook toc
tot op KAREL
KAREL den
dm GroOfe1/ fiand hield; doch eindelijk
Ilie hoofde van hUil onrustig gedrag, vernictit;d
vernietit(d
door HENDRIK I, \lit
werd;
iVoortle!ijke Slaven, waartoe de {renden,
Trem/en, Sorben,
SOI·ben,
werl!; en 2. in iVoort/e/ijkl!
enz. behoorden. Zij waren voor het overige oorfpronkelijk afgoden.
afgoden·
SLA V 0

dienaars; doch omhelsden in later tijd het Christendom, wanneer
zij , onder alle EuroPiji:he volken, de eerl1:e
eerl1:c waren, die de Heilige
fchrift in hunne moedertaal ovcrbragten.
overbragten. In Polm,
Polen, Gallit:ië, Rusland
Bohcml!,
Boheme, Moravië, Slavonië,
S/avonië, Serbië,
Serbiê, BOSllië, Kroatië, 1/1yriiJ
l/lyrië en
Da/matiê
Da/matte zijn de meeste bewoners nog van Slavifchen oorfprong.
gefchat, waarvan 5 millioen tot de
IIun
Hun g~tal wordt op 50 millioen ge[char,
Zuidelijke Slm'en behooren, wier tongva1
tougva1 de ll!yrifclzc
lllyrifclze en S'erbifche
genoemd wordt.
worde. Over het algemeen zijn de Slaven moedig, vrolijk en gastvrij, en hebben veel op met
mee de nationale
nation:lle zeden en den
volksroem ; doch beminnen den drank. Zij zijn vlijtig, en houden
IJlyriërs, ook gezich meestal met den landbouw.
landbouw, of, zoo als de lJlyriërs,
deeltelijk, met den wijnbouw bezig. Hunne taal, in vele opzigtell
Dl1itfche overeenkomende, worde
met de Griekfche, LatijnCche, en Dnit[che
door meer dan 60 volken van de Oostelijke landen aan de /ldriatien van de
[ehe
[elle zee,
zee. tot aan de oevers van
V~ll de Noordelijke .(fszee,
!!szee ,en
zwarte E/fler
Elfter (op den regter
regeer oever der E/be)
Elbe) tot aan de eilanden
van
V:ln den Rusfifchen, Noordelijken .drclzipe!,
Archipel, en de West1:ust
\V estl:ust van
Amerika gefproken. Volgens DO:\1l1ROWSKY
DO:\1BROWSKY is zij eene
cene dochter der
niet tot ons gekomene, oorfpronkeIijke
oorfpron keIijke Slavonifche taal, welke in
z voorna'ne tongvallen, de A:ltifclJe
A:ltifche en S!avÎfl:he,
S!avJfdze, ontaard is. De
eer!1e
eerfl:e was de taal der (Jostelijke Slm'ei!
Slal'Ci! of .11ltCII
.11ltC11 ;; de laatste die der
lJ7esteli.fke.
Tt7cste!i.fke. Beiden verdeelt gemelde [clHijver
fclHijver wederom in 3 tnkken.
takken.
Antffche tongval in den Rm/ifelwl,
R.lISfife!ICIl, Serbifè!tm,
Serbifèhe:l, en
te weten: de AlItffche
lli'oatijèhe;z
flroatijèhe;z,, en'
en· de SlaYi/chc
Slavi/che in den Bolieem/chen,
BolzecmJèhen, Sorbij~"~CII
SorbiJ~·/!clJ en
Pro/fè:ilC7J.
Poo!/c/tC7J. Over het algemeen zijn de SlaviCche
Slavirche talen
ealen minder bebe-[chaard,
fchaafd, dan die der Europifche,
Europifche. letterkundige v01kell.
volken.
SLA VONIË. Een l;oningrijk, aan den keizer
hizer van (JostclJ:'ij!~
(JostCJl:·&;!~
behoorcnde. Het grenst ten Westen aan Kroati:!,
Kroati!!, en wordt te:~
te:! Zuid\'l1
d~n Donau de Drave en
d\'n,, Noordea en Oosten door de rivieren den
de ,'>'(I)'C
,'-,'al'C van
vun I!o7l(.;flrijc,
l!o71grJ1"i.fc, Seryië
Scryië en lJomiZ!
BomiiJ ge[cheidel1.
gefcheidel1. lIet ontleent
zijnen I.aam van de S!m'CiZ (zie aldaar), die zich in het begin der
7dc
7de eeuw hier nederzetteden ; bevnt
bevat in zijnen omtrek 308 v. 1l1.
111. ,,
en wordt in de lengte door eenen keten van bergen doorfneden, die
uit !\roätiii
Kroätië komen, en ver[cheidene
verfchcidene dalen vormen. Voor het overige bcf1aat
8/al'o;Jië gedeeltelijk uit mindere, vrtlchtbare
vruchtbare heuvels, en
bcflaat 8/al'oi/ië
gedeeltelijk uit [choone,
fchoone, uitgei1rekte
uitgeilrekte vlakten, en
cn men vindt er over
het geheel vcel
veel houtgewas. Ten aanzien van
vun de vruchtbaarheid van
1lan dit rijk
rijk met dat van
nn Hongar[je gelijk, met uitzondeden grond l1aat
ring van de bergachtige i1rekcn.
ilreken. De beide rivieren de Drm'c
Dral'c en
de Sal'e
Sal'c brengen het lanel veil!
vele voorlÎeelen
yoorlÎcelen aan; doch veroorzaken
ook vele ovcrf1roomingen.
ovcrftroomilJgen. De voortbre!lgrds
voonbre!lgrds beltaan , behalve de
gewone huisdieren, in gevogelte,
gevogelte> wild, visch, bijen) zijde, koren,
(fehoon
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SLEUTEL. -

SLINGER.

(fchooll
(fchoOIl de landbouw hier nog veel ten ac hter is), meloenen, tabak.
veel wijn, ooft enz. De bergen bevatten waarfchijnlijk metaal.ertfen
metaal.enfen ;
doch men bemoeit zich met den bergbuuw niet. Minerale bronnen
freenkolen heeft
zijn er vele, en ijzer en fieenkolen
heefc men er gevonden. De
inwoners, die men op 528,000 fchat, behooren grootendeels tot den
Slavonifchen volksl1am j doch men vindt er ook lVlagyaren,
Magyaren, Zigeu.
ners, Duitfolten,
mi"S,
Duitfchen, Grieken, .Jodm
.Todm en /lrmeniërs. De Roomsch.,
Roomsch-, de
Grieksch-Katholijken en de niet vereenigde Grieken zijn het meest
door het l~nd verfpreid, waarin flechts
ilechts weinige Protestanten gevon.
gevonden worden. De nijverheid is bij de inwoners bijna onbekend. De
hoofdfrad
hoofdfiad des lands ;s Esfek:
EsJèk: zij ligt in eene fchoone, vruchtbare
vlakte, op den regter oever der Drave, is eene vesting, en telt
9500 inwoners. Semlin, tegen over Belgrado, is eene belangrijke
koopfrad , en het middelpunt van den handel tllsfchen Turkije
Tttrk{je en de
koopfl:ad,
Oostenrijkfche Haten.
naten.
SLEUTEL. Muzi,jk. of Naaten.fleutet.
Nooten.fleutel. Voorheen bediende men
zieh
zich in de muzijk, ter aanwijzing der toonen, van velerlei Sleutels;
doch tegenwoordig flechts van drie, namelijk: I.
J. van den F. Sleutel,
waardoor alleen de lagere helft der toonen van ons toonfrelrel
toonnelrel wordt
BtJSfleute!, of het Bas.
Bas_
aangewezen, en dien men daarom ook den Bas[leutel,
teelten
ge·
teeken ,noemt; en aanduidt, dat op de linie, waarop hij gefl:aat, en dat van daar af de overige
plaatst wordt, de kleine f fraat,
toonen moeten geteld worden. Deze Sleutel komt tegenwoor.
tegenwoordig nog alleen op de tweede linie van boven voor. 2. De G.
Sleutel, dienende voor de hoogere helft der toonen, en ook den
Fiool-Sleutel genoemd, wordt aangewezen door een teeken , aanduiaandui.
fraat, de één gefrreken
gefl:reken gis.
dende, dat op de linie, waarop het fl:aat,
Deze fleutel vindt men thans alleen op de tweede linie. 3. De C.
Sleutel, aanwijzende, dat de linie, waarop hij geplaatst is, de één gege·
fireken
fl:reken C. is lVfenbedient
Men bedient zich van deuzelvell
denzelven in het muzijk-fchrift
/llt- en Tenor-fiern.
Tenor·fl:em.
tegenwoordig, voornamelijk, voor de Discant-, /llt.
Voor de Discant wordt hij op de onderfre
onderil:e linie gezet, en heet dan
Discant.Sleutel. voor de /llt op de midtlelfte linie geplaatst, en
D,·scan/.Sleutel,
Alt-Sleutel genoemd, en voor de Tenor op de tweede linie van boven gefl:eld,
gefield, en Tenor Sleutel geheeten.
SLIJP- of WETSTEEN (De) behoort COt
tot het geflacht der thoonof Aluin.aarde.
flechts
Aluin-aarde. Hij is doorgaans groen of geelachtig graauw; flecbts
aan de kanten een weinig doorfchijnend;
doorfcbijnend; flaauw fchemerende, fcbi!fc hilbrenk; fom tijds [plinterig;
fplinterig; half hard, en komt in gang- of
ferig van breuk;
aderbergen , inzonderheid in den Levant, voor; doch vindt men diell
ook in Duitschland, waar hij echter niet zoo fijn is.
SLINGER. Zoo noemt men ieder zwaar ligchaam, dat van onder
aan een koord, <lraad of fraaf
fl:aaf zoo danig is vast gehecht, dat het zich
rondom een onbewegelijk punt, waaraan het hangt, vrij kan bewepunt moet met het zwaartepunt van den flinger in degen. DIt pUilt
(verticale) linie liggen, wanneer de Slinger rusten
zelfde loodregte (".ertkale)
zal.
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zal. Brengt nw)
UIell den Slinger
Slillger in eene zijlings hellende
heilende rigting, zo"
ZOél
dat zijn zwaartepunt zich niee
niet meer met het pum,
pune, waaraan hij hangt,
in dezelfd,~
loodregce linie bevindt, dan tracht het ligchaam
ligclnam tot dCll
dezelfde loodregte
dCil
verticálen
vertic~Iell [land
Hand terug te keer en , en befchrijft door deszclfs
deszelfs beweging
bewegifJf;"
eellen cirkelboog, W:l"ïVaa
waarvan het
h~t la;lgfte
b:lg'[le punt met het flingerpunt
f1ingerpum i;;
iil de
eenen
zelfde verticale lijn gelegen
gclct(cn is. In dit lang
langrle
ne punt gekomen, heeft
de Slinger, vOlg211S
volgens wetten die in de
d~ Mechanica
lVIec!Janica b~\Vezen
b<:wezen worden,
eelle fllelheid
zijde der loodlijn, insgefoelheid verkregen, om aan de andere zUde
lijks in eenen
eellen cirkelboo;;,
cirkelboo;;', zoo hoog op te klimmen,
I.limmen, als hij voorheen
nll zoo veel geldommen
geklommen,, dan bevindt hij zich
gevallen is. Is hij nu
in denzelfden Hand,
f~and. w:l~rin
waarin hij te voren was, toen hij in eene
ccnc ziJzij,.
lings
Jings neigende rigting geb ragt werd, en moet de geheele cirkelzjjden der loodlinie weder doorloop
doorloopen
en , en zich
boog de beide zijden
zoo bij aanhoudendheid heen en weder bewegen. Deze beweging
noemt men fchommelingen.
fcholllmc:lingen. "\Vanneer
IVanneer men zich den draad, waa,aan
waQi"a:l11
het ligchaam hangt, als eene bIoote,
bloote, linie zonder zwaarte voorf1:elc.
dan ziet men den eenvoudigen of mathematiCchen
mathem3tifèhen Slinger; maar wanneer men, zoo als in het werkdadige altijd plaats heeft, aan den
draad ook zwaarte toe;,ent, dan nOell1L
noemt men den Slinger zamengel1eld.
zameagel1:eld.
Men kun
kan de uitvoerige leer van den SIJl1ger,
Slinger, zonder de Wiskunde
en
J1guurlijke afbeeldingen, 11niet
cn figuurlijke
iet duidelijk gt:i1oeg
genoeg verklaren.
verklaren, weshai~
ve wij hier nog ali(~en
all~ell het volgende bUvoegen.
bijvoegen. Een
Eeu Sli!l;w
Slinger
op de boven gezegd·~
gezegd,~ wijze in beweging gebragr,
gehragt, zoude nier op~
honden zich in de gemloe
houden
gEmide cirkelbogen.
cirkelbogen, aan beide zijd~n
zijà~'n v~':J
V~:1 di."
de
i ij ke wrijloodlinie,
lood
linie, te bewegen, WHlli1Cer
Wl\l!llCer hij niet
llieë door de on'1ermijde
onvermijdelijke
,\'rij.
d,<<1ad en dca
teg~nihnd der lucht van !all
ving van
vnn den dr"ad
den tegenihll1d
lansza~n('r:]~i1c!
t;zumcrh:wd
in rust gebragt werd. l)cze
Deze beide oorzaken kan men nooit gehl~e!
wegnemen; n:arrr
n:"a1' wel door ccae
c~ne zorgvuldige bearbeiding: cn
Cl! lir:Ci~n,
lil1[{~[1,
ged3ame van h0t
namm:rkelijk verminderen.
verminderen, De
D,} tijt!,
tUe!,
vormige gedaante
het gewigt aanmerkelijk
welken een Slinger bdlüCfc,
b~hoef[, om zUlle fehommeling'm
[chommeEnJ((~n te volbrc:!gen.
volb~e:lg('i1.
han"it
hanl.~t van
vftn è:;':
(:~'L~ omflnnc{ighe(1Cn
oTifl:al1dlClle,ien 2f,
r:.f, als:
ais: I.
J. van de grootte
gïOOtt~ van
v:1:] den
hoek, welken
welke,J de Siing2r
Sling2r met
rnet de loodlinle
looc1Enie lumikt.
ma~kt. 2. Van
Va:J de lengte V811
v~u
den Slinf:er,
Sling:er, en 3 van
Vt1;l de :i:llJti"ekkingskr:1cht.
D:1ilti'ckkingskrl1chr:. Zijn al dçze
deze oIn(b1D
olnaan .....
dighedell
dighdel1 bij twee
nI/ce Sii:l;crs
S!h;'crs volkomen gelijk, dan make:1 zij ook
dcnzclfden tijd; doch verfèlJilc
VCrlchil, flecllts
t1cc'Jts
even veel flingeringcll
llingeringen in een en dClJzelfden
één derzelve
derze!ve "un
van de overige, dan vallen cok
ook de fli:l;<eri:;ge:1
Din;~('ringen van
VQ[J
beide ongelijktijdig
ongelUktijdig u;;:,
u:t. Dus SJingerc
SJir;gerc een
eC'n korte
kortc S:in!!cr,
S:1n"c" voor het
he"
overigc alles gelijk {bande,
fbande, 1Îleller
lheller dan
dau een hmgGe;
IGlJgGc; en hierin
bL:rin heef[
beeCc
overige
de wet plaats, dat
d8t de lengte:l
lengten der SlingNs
Slingers evenredig
cvcnred: s Z~ill
Zij!l aan
:crrn de vier(quadraten) der tijden, in welke de fchommclingel1
fchom1TIclingcll volbragc
kanten (quadratcn)
kamen
worden, en dus de
dc irr"tfrc
h~tfte aan den
de;] quadraatwortd
qU:ldraanvortd van de lengte!
lengte
Een Slim:cr,
S!i::;:er, die viermaal langer is, dan een an_
van den Sling2r.
Sllnger. Eeu
~I1M
dere.
dere, zal dus tweem~al
t,'.leemaal lal:,;;:amcr
ln!;g~:lmer flillgcren,
flingcrcn, of de viermaal kor::e:'c
kone;'C
Dingerin,;cn doen; terwijl de langere, ia
i:J dcnzclf,
dcnzclf·
Slinger zal twee lling~rin;cn
den tijd, flechts
Hechts ééne volbren;.;t.
\'olke:li';:. Een Slinger, onder de breedte van
Parijs, zal
z~! hij in rekonden
fekondca flingcfèll,
t1in::;crcn, moet 36 duim 367
S6ï lijnen,
lijnen. of
!\r.GDlEF.:<I
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3,1663 Rijnlandfche voet lang zijn. Na den aeq/Jator
aequato1" der aarde is
de Slinger korter dan bij de polen, en insgelijks korter op hooge
opperviakte der zee. Het is opmerkelijk, dat debergen, dan op de oppervlakte
uiet op alle plaatfen der aarde zijne flingeringen in den
zelfde Slinger niet
en hierbij komt de boven aangevoerde
zelfden tijd volbrengt; eu
gde om!l:andigheid
om!landigheid in 3anmerking,
aanmerking, waarvan de tijd der flingerin.
flingeringen afhangt. De zwaartekracht, of hetgeen hier hetzelve is, de
aantrekkingskracht der aarde, werkt overal niet even fierk op den
Slinger, welke zich hierom op fommige plaatfen langzamer, dan op
andere, beweegt. De rede hiervan moet men eensdeels zoeken in
de middelpunt-fchuwende
middelpunt.fchuwende kracht, die door de omdraaijing der aarde
om hare as wordt te weeg gebragt , en anderdeels in de wezenlijke
laat!l:e zooveel te aanmerkevermindering der zwaartekracht, welke laatfie
lijker is, naar mate de plaats, waar de Slinger wordt waargenomen,
nader aan
nan den aequator ligt; terwijl integendeel de aantrekkingskracht
waarvan de afplatting
toeneemt, hoe meer men tot de polen nadert, waarval1
der aarde aan de polen eenvoudig de oorzaak is.
wederlland der
Behalve de wrijving van den draad of fiang, en de wederl1:and
lucht, zijn er nog andere oorzaken, die de ongelijkheid in de beo
weging van den Slinger voortbrengen, b v. de afwisfeling
afwisreling van kouDaar alle ligchamel1
ligchamen door de warmte worden uitgede en warmte. Dnar
zet, zoo moet dit ook met den Slinger het geval zijn. De fiang
wordt bij eene hoogere temperatuur merkel~ik langer; in de koude
daarentegen korter: van hier, dat de Slinger in den Zomer zich langzamer beweegt, dan in den Winter, en de gewone flingeruurwer.
flingeruurwerken in het !aat1te
laatl1e jaarfaizoen, wanneer zij niet in verwarmde
verwa.rmde vertrekken fiaan,
f1:aan, dagelijks eene halve minuut voor uit loopen, en zelfs, wan.
neer zij des nachts aanmerkelijk verkoelen, eenell
eenen onregelmatigen
gang hebben. De compenG,tieflingers,
compenfatie-flingers, uit verfcheidene paraleJlen
paralellen met
v~rfchillende metalen bel1:aallde,
bel1:aande,
elkander verbondeneverbondene. fiaven van twee vérfchillende
zijn in hunnen
hunneu gang het minst aan verfiooringen van dien aard onderDe Slinger is een
hevig, en vinden uit dien hoofde veel bijval. gelijkvol"llligen
uitmuntend mid_~el.
mid.~el, om aan de uurwerken eenen gelijkvol'llligell
gang te verfchaffen. Onze verdienstelijke landgenoot CHR. HUIGENS was de eerfie, die er zich tot dat einde van bediende, en
moet dus als de uitvinder der Slinger-uurwerken worden aangemerkt.
SLOTHOUWER (VALENTINUS). Het firekt tot geene geringe
onzen
zen landaard ~ welk een aantal van uitl1:ekende
aanbeveling voor all
geleerden zij ook kan aanwijzen, wanneer men een ruim getal mannen van uitmuntende verdienften aantreft,
aaacreft, die zich. met minderen roem
vergelloegende,
f1:and uitkozen, waarvergenoegende , vrijwillig eenen nieer
nièer nederigen fiand
in zij hunne eerzucht genoeg voldaan achteden, wanneer zij, in plaats
van eenen fchitterenden
rchirterenden naam te bejagen, hunne kundigheden in fiit·
fii!·
te mogten blijven beoefenen, en ten algemeenen nut befieden.
be!l:eden. Tot
de-zen
d~zen kring behoorc1e
behoon1e SLOTHOUWER, die in Louwm.
Louw1l1. 1738 te Arnhem
geboren werd. Zijn vader, Organist der groote kerk, zorgde reeds
vroeg
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vroeg voor eene, naar zijn vermogen, doelmatige opleiding in de
gebooneftad, aan welker
Oude talen. De Latijnfche fcholen in zijne geboorteftad,
tocn HENRICVS CANNEGIETER. bevond, doorloopen
hoofd zich toen
doorloop en hebben.
-ver.
de, werd hij voor de AI{ademifche lesfen genoegzaam bekwaam .ver.
omfhndigheden zijner ouders geenc meer.
klaard; doch de huisfelijke omfbndigheden
voortzetting zijner verdere audie
11:udie gedogenden,
dere uitgaven vo?r de voortzctting
fcheen het als of onze jonge SLOTHOUWER. dezelve voor altijd zoude
moeten vaarwel zeggen. Hij bleef dus nog 3 jaar aan de leiding van
zijnen leermeester CANNEGIETER toevertrouwd; en mogelijk heeft
de !JU
llU naauwere omgang met dezen geleerde op de bijzondere neie,n de
ging van zijnen leerling, voor de Land. en Volkengefchiedenis, e_n
opfporing van de zeden en gewoonten der Ouden, eenen aanmerkeIijken invloed gehad. Eindelijk mogt het hem gebeuren) de akade·
lijken
mifche loopbaan in te treden. Hij vertrok naar de Gelderfche Hooge
fchool; hoorde hier de lcsfen
[chool;
lesfcn van J. C. STRUCHTMEIJER
STRVCHTMEIJER over de
Latijnfche en Griellfche
GrieHche Letterkunde, vooral over de Aardsrijkkun.
de en Gefchiedenis. met dat gevolg, dat deze hem, na een verblijf van
ilechts z jaar, bekwaam oordeelde, om niet als praeceptor, maar aan
het hoofd eener Latijn[che
Latijnfche fehool
fchool geplaatst te worden. Zich zelve
echter voldeed hij niet genoegzaam, en, nicttegenftaande den lof van
Hoogleeraren en anderen. waande hij, uit een te ver gedreven wan.
trouwen op zijne gemaakte vorderingen, minder gefchikt
ge[chikt voor de beoefening der oude Letterkunde te wezen. Hij zocht dus voor eenieeni·
oefening'
gen tijd Athene
Athme en Ro:ne
Rome uit het hoofd te verbannen, en woonde
les[cn bij van den hoogleeraar TH. SClIELTINGA
SCIIELTING1I. in de Dos.
OOS.
vlijtig de Jesfen
terfche talen en Kerkelijke oudheden, alsmede die van F. L. CRE!\IER.
CREMER
in de eigenlijk gezegde Godgeleerdheid. De laatf1:e,
laatae, fpoedig zijne
buitengewone gaVen van geheugen, oordeel en vaardige bevatting ontwarende, en vooral zijne buitengewone werkzaamheid bewonderende, fchroomde
[chroomde niee,
niet, om van zijnen geliefden kweekeling, openlijk
het vereerends getuigenis
getUigenis af te leggen. Dan hoe vleijend ook dit voor
hem ware, ondervond hij wederom gewigeige
gewigtige iwarighedenin
zwarigheden iu het voort.
zetten van zijn nieuwe fllldiepl:1l1,
ftlldieplan, zoo als hij in latere dagen openhar.
openhartig erkende. Hij beleefde een tijdvak van godgeleerde gefchillen,
wier herinnering eiken
eIken godsdienstvriend bedroeven moet, en waatin
zijn vriend en leermeester, CREMER, niet weinig gewikkeld werd.
Voor eenen jongeling van eene levendige geaardheid viel het bezwaarbezwaatlijk, zi,ch binnen de naauwe grenzen te bepalen, waaraan men ten
teil
onregte den naam van regtzinnigheid
regtzinuigheid verkwistte.
verk\Vistte. Hij bezat eenen on·
onbepaalden eerbied voor het Christendom; doch waardeerde niet min.
der vrijheid van denken in min gewigtige gefchilpunten.
ge[chilpunten. Hierbij hadden de oude letteren, in weerwil van zijnen kortfwndigen uÏtfrap
uitftap in
een ander vak van geleerdheid, nog hare vorige aantrekkelijkheid voor
voorDag V'1n
vnn een
zijn hart niet verloren, en dus nam hij gretig den voorflag
aanzienlijk Vriesch edelman, J. v. Doys, aan, om als huisonderlVijzer
huisonderwijzer
desze![s e~nigen
e:!uigen loon
zoon te befmren.
Je opvoeding van desze]fs
G
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SLOT.

SSLO
L () T HOU
H 0 Lr W .E
E K.
rt. (V.)
genoot 3 jaar in deze nieuwe betrekking alle aanmoe2anmoediging; doch de vroegtijdige dood van zijnen kweekeling beroofde
hem van het genoegen.
genoegen, om duurzame vruchten van zijne welbeftuur.
welbeftuurde pogingen in te oogften.
oogflen. In Hooim. 1762 ontving hij eelle aanrtelaanftelling
Iing als Rector der Latijnfche
Latijnrche fcholen
rcholen te Hadingen, en naar verloop
van nog geen 2 jaar, bij
uit van de regering van Leeuwarden,
bU een beO
be!1uit
verhet aanzoek ter vervulling van het Rectoraat, aldaar door het ver.
trek van den eerbiedwaardigen M. TYDEMAN open gevallen. Bijna Sa
5&
vaan, zonder dat aan
aanbiejaar ftreefde hij onvermoeid in deze loopbaan VOOrt,
bie·
leerfioel in fiaat
l1aat waren, om hem van dezen pOSt,
poSt,
dingen van aanzienlij ker leerlloel
den lust zijns levens en het toppunt
ucht, te verwijderen. Men
tOppUnt zijner eerz
eerzucht,
vindt op de breede lijst der genen, die, gednrende
gedurende dit aanzienlijk tijdvak,
hunne eerfte opleiding tot geleerdheid en beCchaving
befchaving aan hem te danken
hebben, een aantal in het vak der .letteren beroemde namen, als van
hebben.
TH VAN KOOTEN, JOH. AD. NODELL, HERM. en JOH. BOSSClIA, R.
V. O~JMEREN,
O~fMERE.N, J. PIERSON
PIE.RSON THOLEN, A. YP&y,
YPI!.Y, E. TINGA, L. SuRINGlIR,
RINGlIR , R. KOOPMANS
f{OOF:l1ANS,, G. DE
DE WALL cn
en anderen, die alle door
llitgegevene Cchriften
fchriften of letterkundige eerposten overal bekend zijn ge.
worden. De getrouwe waarneming van zijnen pOSt verhinderde
hem in geenen deele in de gedurige voortzetting en aankweeking zijner
geliefkoosde fl:udien. In 1785 zag men hem wedijveren in den letter.
llrijd,
l1rijd, door TEYLERS Godgeleerd genoOtfchap
genomfchap geopend, over de vraag:
»
flaat der Christenheid, vooral in de OosterCche
Oosterfche
" Hoedanig was de fiaat
»
" kerk, ten tijde der opkomst van den zoogenaamden propheet MAMA~
"» BOMED; en heeft
heefc dezelve niet zeer veel toegebragt ter aanvanke.
aanvankeIijke verfpreiding zijner leer?"
leer f" Geene der ingekomen nukken ver" lijke
wierf den gouden, maar 4 verhandelingen, waaronder die van SLOT·
SLOTHOUWER
nOUWI!.R Ct)
ct) verkregen den zilveren eerprijs. Behalve dit waarlijk
fruk, waarin eene grondige kenuis
wijsgeerig fluk,
kennis van de geCchiedenis
gefchiedenis der
middeleeuwen en eenen echt liberalen geest door!l:raalt,
doorl1:raalt, en waarvan
nog op dit oogenblik de lezing zeer belangrijk blijft, verfcheen van
hem in het licht: Diatribe Philofophico-grammatica
Philofophico-gl'ammatica de origine
eafulim
praefertilil in Gfaecá
GrtleccJ et Latiluj
Lati/Ja lingud
lil1gut1 (Leovardiae '791,
eafuum praefertiill
'791. 80 ) :
een werk, waarvan buitenlanders C)
("') met lof melding maakten, en
waarin zij den levendigen en onderhoudenden fchrijftrant, waarmede
onderwerp behandeld is, inzonderheid bewonderden.
dit afgetrokken onclerwerp
fraai geheugen, hetgeen hij in volle kracht
SLOTHOUWER bezat een flan!
weinige dagen voor zijn overlijden. Door dit zeldzaam voorvoor.
behield tot weiI:ige
ollderwerpr.n eenen
eellen
regt geholpen, wist hij over alle voorkomende onderwerp~n
g.efchied- en letterkundige bijzonderbeden, van vertellinvertellin.
voorraad van gefchiedGei~hiedenis der volken, zoowel als uit die der dagelijkgen uit de Geichiedenis
Corns zonderlinge, doch bebe.
fche zamenleving, in eene, wel is waar foms
hagelijke mengeling te verhalen, en geleerden en ongeleerden hoorden
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den hem gaarne. Dezelfde opgeruimdheid van geest bezielde hem
in den huisfelijken omgang. In J 764 huwde hij aan R. RlENSTRA;
doch rampen van velerlei aard troffen zijn huisgezin; onverdiende te.
leuraellingen en treurige verliezen veriJdelden dikwijls de ontwerpen,
leurflellingen
<lie de zorgdragende vader tot het geluk of beflaan
beaa3n zijner kinderen geNoglans erkende hij
vormd had. Nogtans
bij altiJd met een levendig gevoel de
weldadige befchikkingen der Voorzienigheid ten zijnen opzigte; vond
in zijne letteroefeningen genoegen en verflrooijing.
verfl:rooijing, en in het bijzijn
van zijne leerlingen het
bet grootfle
grootfl:e vermaak van zijn leven. Na bijna
onafgebroken, gedurende meer dan een halve eeuw, onder het genot
een er vaste gezondheid.
gezondheid, zich aan de zorg voor de aankweeking der
fchooljeugd toegewijd, en den ouderdom van 83 jaar bereikt te
benoot hij fchoorvoetende, om zich bij de fredelijke
hebben, befloot
regering te vervoegen ter verkrijging eener welverdiende ruSt,
rust, welke
men hem dan ook op de meest vereerende en eelle
eene voordeelige wijze verleende; terwijl het zijner Majesteit den koning behaagde, het
gedeelte van 's lands traktement, aan zijnen pOSt
post verbonden, er bij
te voegen, als eene allezins gepaste belooning (het zijn de woorden
van het ben
be fluit
uit van den Minister voor het publiek onderwijs)" voor
"den Nestor der Larijnfche
Latijnfche onderwijzers.
onderwijzers, die, grijs geworden in
" de onvermoeide uitoefening van zUnen
z~inen belangr~iken
belangrijken post, denzelven
" niet had willen verlaten, voor dat hij in eenen zeldzamen ouderdom
ln z~ine betrekking van Curator
" zijne krachten voelde bezwijken." In
aUllfielIing van zijl!en
zijnen opvol.
der Latijnfche fcholen bleef hij, na de aanfielling
ger, met dezelfde deelneming voor de belangen der fchooljeugd waken, toen hij, na eelle
eene ongefieldheid
ongefl:eldheid van weinige dagen, den !qflen
27aen
van Bloeim. 1822, zachtkens ontfliep ; nalatende ecn
een waarlijk verheven
voorbeeld van werkzaamheid en beroepsijver.
SLUIS, met den bijnaam in rtaanderen,
J71aflnderen, ligt in het 4de arron.
disfemem der Nederlandfche provincie Zeeland, hetwelk het WesteStaats-J7Iaanderen bevat, met 14,785
J4,785
lijk gedeelte van het voormalig Staats-rtaanderen
inwoners. De frad van dien naam
nuam is er de hoofdplaats van; ligt aan
den zeeboezem het Zwin, tegen over het land van Kadzand, 3! uur
ten Noord·Oosten van
vun Brugge, en 5 of 6 van Middelburg. Zij
was vóór de komst der Fronfchen eene
eeoe bevestigde fiad,
aad, met een
oud en zeer 1l:erk
frerk kasteel; doch deze deden beide fpringen, zoodat
Sluis thans eene opene plaats is. Zij ontleent haren naam van eene
vermaard!1e van
vall Nederzeefluis , en
zeeOuis,
ell hare haven, oudtijds eene der vermaard!1c
land, kot!
koo 500 fchepen bevatten; muar is thans geheel verzand,
en alleen voor kleine vaartuigen bruikbaar. Ook was Sluis, tcn
ten tijde
van den bloei van de frad Brugge, eene zoo aanzienlijke koopfiad,
koopfl:ad, dat
in 1468 niet minder dan 150 koopvaardij-fchepen, uit onderfcheidene
landen van Europa, aldaar ten anker kwamen; terwijl zij 82 jaar
vroeger (1386) aan koning KAREL VI van Frm:lerijk
Fratzkrijk ter
tcr ultrustillg
ultrusting
Engeland ~
van 1400 vaartuigen, tot eene zoo genomene landing in Engeland,
diende. - De vrij ruime omtrek der frad, binnen de wallen, wordt
Gg3
meest ..
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meestal door tumen
lUlllen cn bleekvcldcn
bleekvelden ingenomell;
ingenomen; de llUizCII,
huizcn, len
ten ge.
ge\Vu.
talc
tale van 400, bcflaan
bellaan cr tlechts
t1eclltS ecn
een klein gedeeltc
gedeelte van, en dc
de in
inwurckellt men op ruim I200.
J 200. Zij beflaan
bcfhwll gedeelteliJk
gedeeltelijk van de be.
beners rckclJt
vnn den handel in granen, den l1uikbandel
iluikhandel
zetting, gedeeltelijk ook van
met uitgevoerd
en korenbrandewijn
viscbvangst; gelijk cr
er
uitgevoerden
korenbranelewijn,, en de vischvungst;
ook vele visch
visel! wordt ingezouten. Een naburig moeras maakt de lucht
bier
hier zeer ongezond; doch l11Înder
minder voor de inwoners, aan het klimaat
her krijgsvolk, hetwelk \"all
\·an tijd tot tijd de
gewoon; dan wel voor het
bczetting uitmaakt. Men
lVlen vindt in Sluis een burger Wees- en Gastbezetting
huis. De fraaije groote kerk
kcrk is voor weinige
weinigc jaren, door de onon~
voorzigtighcid van een'
cen' leidekker,
leidekkcr, afgebrand.
voorzigtigheid
arrondisfemcnt Sluis bevat de kleine
kleinc fiad
!1:ad Aardenburg
Aardmburg,, de ge.
Het arrondisfement
boorteplaats
boortcplaats \:3n
van onze
onzc nog levende,
lcvende, do(!h
doch blinde, dichteres
diehteres PETIlO~
PETIWNELLA MOENS,
lVlOEl\'S , met 1100
IJ 00 inwoners, en eene Gereformeerde, Doops.
1672 lellen
leden hier de
dc PratJfchen.
PralIfchen , die
gezinde en Roomfche kerk. In I672
een en aanflag
aanilag op maakten, een
cen aanmerkelijk
aanmcrkclijk verlies, door den moeer eenen
dic den veel il:erkcrcn
il:erkercn vijand tot
wt dcn
den
digen tegenweer der inwoners, die
aftogt
afwgt noodzaakten, bij welke
wclke gelegenheid de Aardenburgfche
Aardcnburgfche vrou.
wen wonderen van dapperheid
tiapperheid dedcn.
deden. Voorts Bt"ervliet.
BierYI!et, waar
'WILLE:.\I
WILLE:\! BEUKELZ:, de
dc uitvindcr
uitvinder vun
van het haringkaken, geboren werd en
Cll
wt wiens ge~achtenis
ge~achtenis nog een
eCIl gefchilderd gla;.
glas.
begraven ligt, en tot
raam in de kerk gczien
gezien wordt. De inwoners
inwoncrs van dit dorp waren in
iJl
1204 de cerfl:e,
eerfl:e, die, onder graaf BOUDEWUN,
BOlJDEW)JN, de wallen van Kon.
1204flantinojJeI
flantilto!Je! bcklommen:
beklommcn: ook zijn zij door meer
mcer heldendaden,
hCldendadcn, onder
tcgcn de Cm/moars
Gentmaars en Etzgelfc/zC1Z,
Enge/fc/zC1Z, en in 1488
anderen in 1383 tcgen
:Inderen
tegen keizer lVIAXIMILIAaN,
l\TAXIMILlIlAI\', bekend,
bckcnd. Wijdcrs Breskens,
Hreskens, een dorp tegen
hctwclk alhicl'
alhier eene
cC!ne overvaart is; en met welover Y/isfilZgen,
FI!sfingen, naar hetwclk
ke fi~d
We5terfr;heJ~
!1:~_d deze
dcze plaats, door hare batterijen, den mond der WesterfcheJJe befl:rijkt;
bef1:rijkt; voorts de dorpen !{atzaJid,
Katzand , Eede,
Croede, met cene
Eer/i!, Grotde,
ecne
Oostbt/rg, {fzclllli/ke,
{fzelJdiJke, met ccn
een !ladhuis
l1adhuis met
Lutherfche gcmeentc,
gcmcentc, Ooulmrp;,
een
en toren, eene Hervormde cn Room[chc
cenen
Roomfchc kerk, ,en
,eli mcer
meer andere kleine
klcine plantfen.
Dit woord wordt in eencn
eenen twccledigen,
twecledigcn, eenen
SMAAK.
Phyfi%gifchen
Phy{iologifchen en Aesthetifchen,
Aesthetifchetz, zin genomen.
gcnomen. In dcn
den ecri1:en
eerfJ:ell ver!laat
waar·
l1aac men er door dat vermogen, of zintuig van den mensch, waarwng het werktuig is,
is. waardoor mcn
men zckere
zekere eigenfchappell
van de tong
fcherptc, zuur, zout, zoet, bitter enz.)
der voorwerpen (zoo als fcberptc,
zenuw'wratjcs, zich boven op, en aan
àan de zijranwaarneemt. De zcnuw'wratjcs,
den van de tong bevindende, brengen
brengcn den Smaak voOrt;
voort; de klier.
fmelten, welke alsdan opgelost worden.
ties der tong doen de zouten Dncllen,
en in de zenuw-Wratjes dringen, en dat gcvoel
gevoel verwekkcn,
verwekken, hetgeen wij
zenuwen, die aan iedere zijde
den Smaak noemen; terwijl door drie zenuwcn,
en met de hersfcns
hersfens cn
en het rllggemerg
ruggemerg in verband
in de tong loopen, cn
ftaan , dcn
In den tweeden,
ontvm~gen indruk wordt voortgeleid. tweeden
den ontvm,gen
Aestctifi:l1en, ziJl
zill verflaat
veril:ant mcn dool'
door Smaak het vermogcn, 0111 het
he~
Aes/Nifdien,
fdlcoll
f;:l1colt in de
dc voorwcrpen
voorwerpen te heoordeelcl1.
heoordcelcu. Men ziet
zict dus jigtclijk
ligteliJk de

(lver.
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overeenkomst in, welke tusfchen dezen en den PbyfiologiCchen
Pbyfiologifchen Smaak
plaats heeft: beiden hebben voor ons iets aangenaams of onaangenaams, en te dezen aanzien is .onze onderfcheiding flechts onbepaald, omdat dezelve meer een l1ltwerkfel
l1Itwerkfel van ons gevoel, dan van
het voorwerp zelve is; en van hier
bier ook het zeggen, dat men
uiet wel over den Smaak kan oordeelen.
oordeelen.
niet
SMAKSCHIP is een Hollandsch vaartuig, van achter en van vo.
voren even breed, met een' gaffelmnst,
gaffelmast , boegCpriet
boegrpriet en zwaarden voor.
zien. Het heeft een eenigzins
eenigZÏlls verheven verdek, een groot roer,
en wordt in Holland meest op binnenwaters gebruikt;
gebruike; doch in
Duitschtand op de ElfJe
Elbe en Wezer. Ook bedient men er zich van,
om groot
grootere
teil , en men vindt er, die 50 tot 60
ere fchepen te lig
ligten
last voeren.
SMALKALDISCH
SMALKALDISCI-I VERBOND. Zoo noemt men de vereeniging,
ls:n, door 9 ProtestamCche
Protestantrche vorsten en graven,
welke het eerst in 1531,
en 11 Rijksfieden,
Rijksfl:eden, ter gemeenfchappelijke
gemeenfcbappelijke verdediging hunner gods.
dienstige gevoelèns,
ver fl:aatkundige
gevoel.:ns, en van derzei
derzelver
fiaatkundige zelfstandigheid, te.
gen keizer KAREL V en de Katholijke fl:enden,
fienden, te Smalkalden, in het
Hennehergfche voorloopig voor den tijd van 6 jaar, tOt fiand
fl:and ge.
gebragt; nog in hetzelfde jaar in de bijeenkomsten te Frankfort bebeo
in 1535, iu eene vergadering te Sma!kalden,
krachtigd, en iu
Smalkalden , door
de toetreding
to\!trediug van nieuwe leden, de verlenging voor 10 jaar, en door
beiluit, om een fiaand
het befluit,
fl:aand verbondsleger van 12,000 man te onderhouden, aanmerkelijk verfl:erkt
ver11:erkt werd; terwijl, bovendien, dit ver·
bond door de artikelen, door LUTHER, ter nadere opheldering der
Augshurg[che
AugshurlJfche belijdenis opgefield,
opge11:eld, door de aanwezende godgeleerden
Smalkaldtfche artikelen
drtikelen beonderteekend , en onder den naam van Smalkaldi[che
kend, een nieuw en krachtig 1l:eunfel
neunfel ontving, ofschoon men daar
door het eigenlijk beoogde doel met dezelve miste. (Men vergelijke
hiermede het art. LUTHER).
SMARAGD. Deze kostbare 11:eenfoorr,
fieenroorr, tot het kiezelgeflacht behoorende;
boorende; welke op zich zelve in het vuur niet fmeltbaar is, en ook
in de lucht onveranderlijk blijft, was reeds bij de ouden b~kend,
en men heeft er verrcheidenc
verfcheidenc fl:eenel1
f1:eellen van onder de bouwvallen van
Rome, Herculallum
Hercultmum en Pompeji gevonden. Waarfchijnlijk is zij toen
uit Egypte gekomen. In Azië wordt de Smaragd, zoover men weet,
niet gevonden, maar wel in Amerika, en bepaaldelijk in het lladhoul1adhouderfchap Santa Fé, en in het dal Tunka. Deze Heen
neen dient tot fieGeraad, waartoe hij, uithoofde zijner zuivere, overheerlijk groene
kleur, bijzonder
bijzonder hoog gefchat, en duur betaald wordt;
wordt: Hij wordt
gewoonlijk tafelvormig , met
mee weinige facetten op de kanten geflepen,
vertoolJt. Het fpecifiek ge.
fchool1st vertoont.
omdat hij zich dan op het fchoollst
wigt van den Smaragd is - 2757, en zijn gehalte (vo!gens KLAP.
ROTI1)
.. anrde en 0,50 ijzerkalk.
ROTH) 6625 kiezelaarde, 31,25 Thoon
Thoon:aarde
VAUQUELIN verfchilt echter hierin, en geeft fJechts
flechts r 4 deelen ThoonThoon·
arrde, en daarentegen 13 Glucina (in verfcheidene eigenaardige bijG g 4
zon-
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zondcrhedcll
zonderhedcn van
,all de ThooIlaarde,
Thoonaarde. waarnaar
waalïJaar zij :l!lder~
ander~ gelijkt,
gelUkt, ver
ld1iilende)
hader dan
ldJiiIende) en 3,50 Chromium-kalk
Chromil11ll-kalk op. Deze Heen is harder
het berg-kristal,
berg.kristal, koud op het gevoel,
gevoêl, niet
ni2t zeer
ze"r zwaar, en fomrijd.>
iomtijd,
door[chijnend.
J',Ten kan ook door een zcker
zelcer fmeltzel
fmeltzd van glas eenen
doorfch-ijnend. l\1en
fraaijen
fraaijel1 Smaragd voortbrengen. Ook
Oek heeft de
èe Hoogleernar
Hoogleeraar STRuve,
voor ettelijke jaren, in den DoJo.'IIiet
D%.'l!Îet vall
van den St. Cot/lI1rd,
Gothard, ccne
cenc
({elfstof
<lelfstof ontdekt, die, volgens hare uiterlijke kcnmerken,
kenmerken, (kristallJià.
(kristallllà
tie.
tie, hardheid, gewigt, enz.) , op de wcinig
weinig bleekere kleur ua.
na,
(Jen
den echten Smaragd nahij komt.
Sl'vIELT.
SMEL T. (De) Bij dezcn
dezen naam is, vooral in Zeeland, een
klein visehje
zamengedrukt; de bovenboven·
vischje bekend. Zijn kop is zijlings zamengeclrukt;
lip dubbeId ; de onderl1e
onderf'ce kaak langer, dan de bovcilfte;
bovenf1:e; de tanden
zijn naaldachtig ; de kieuwenhuid heef. 7 firalen;
Ihalen; het lijf is min of
meer fpilrond,
f,oilrond, en de fiaart
f1:aart afzoilllerlijk
afzonderlijk gevind. Die vischje, door
de Duitfchers
Duitrchers Sandjisch,
Sandfisch, Sandaal en '.!o:';io'ch-l'is"-,'z
'[obia'ch-l'fsó genoemd, zonde
zoude
weinige opmerking verdienen, indien het ni
niet
Ct ware, uit hoofde der zonderlinge wijze, waarop het in opgcmelde
opgemelde provincie van ons vaderland
gev3ngcn
gev3ngen wordt. Men is, namelijk,
namelijk. inzonderheid op het Zeeuwfehe eilanc!
eiland lf7a!cheren,
lJ7a!cheren, gewoon, om de in den nazomer droog ge.
geloopene firanclp.tl
firand~n met eene
eel1C fpade 0111
om te fpitten, of ook wel om te
ploegen. Bij deze gelegeuheid
gelegcllheid ziet men eene zoo groote menigte
van deze vischjes uit het zand re
te voorfchijn komen, dat men vrij
wat handen Iloodig
naodig beeft, om dezelve
dezclve bij een te verzamelen; en
is men daarmede niet fpoec!ig
fpoedi~ genoeg gereed, clan
dan weten zich deze
weel er iu
in het
bet zand te verbergen. Deze zon.
kleine diertjes fpoec!ig
fpoedig weder
derlinge visfeherij
visfcherij wordt te regt aangemerkt als uiet
niet een van de minne van Zeetands
landvermaken, waarop IVfATTHEvs
IVL\TTHEVS G.1RGON, in zijne
zUne
fie
Zee!ands landvermakcll,
lFéiilderens
lFálchere1lS /lrkadia,
.drkadia, de volgende dichtregels geplaatst
geplaHst heeft,
heefc, die wij
hier woordelijk afschrijven:

Zwijg, oude heuze!eeuw
heuze/eeuw van
val1 ze
zeJleIJ
Yen wonderheden
wIJnderheden !
Stil i\1cmfis!
Memiis ! roem niet meer grootfprekend Griekenland!
'k Zie duizend wOl1dren aan Walchers
"k
W81chers dijk en ilrand.
/Irand.
lIet land wordt hier tot zee, de zee tot fchoO/je
fchoone fleden.
De vreemdelii;g
vreemde/flig paat
flaat verntkt,
verruk!, waar dat hi/
hfj rigt zijn fchredett ;
liIcn vangt hier viselI
Jiien
visch te paard, lNCIZ
men gri/iJ!
grijpt die met de hand;
't Ploeg i/zeI'
ifzer is 011S
ons net; mm
men vÎScht
viscfit hier in het zand.
De Spaa verrast den Smelt, die wegfchict
wegfchiet l1a
na bClZeden.
beneden.

Waar
IFaar ziet men w01iderm,
wonderen, zoo wonderlij
wonderlij,fk als dit?
fJ1C1J
Biet; zet geen mttm uit, maal"
mt/ar ploegt, en graaft en !pit;
IPit ;
Zoo haalt
!:aalt 1l1etl
men ');'isjèhen,
'JIisfchen. uit den dl'oogen
droogen grond, rmt
1'an onder.
,\~M,lit,
Spaai! • La,lldman,
Landman, ploegt en werpt het koren
k01'm in de voor!
De
De SiJ/clt
S;Jic!t /prjngt
fpringt VIJOI'
vlJor OIlS
ons op in 't zandig kouterfpoor:
Zoo ballrt
boart een kleine visen
visch 't Yfrmakelijkst
yrrmakelijkst u'ere/d-wonrler.
uwe/d-wond!!/'.

SMER.

SZln:'RDlS.
Sl\II::RDlS. -

S:\IlRNA.
S;\IIRNA.
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S;\lERDIS.
~~;,\1.d\.DIS. De zoon van een der Magi,
l\Tagi , bevelhebber van BflhyBahy/011, en opvolger
opyolger van CAlIlBYSES
CAMBYSES op den Perzifchen
PerzÎfchen troon, voor wieD'
wieDs
ion,
omgebragtcll
nen naam voerende, hij zich uitgaf,
IJmgebr:::gtcll broeder, mede zij
zijnen
en waarom hij ook de l'fcl1do
Pfcndo Sl\lI.:RDlS,
S~ILRDlS, of valfche
valfohe SMERDIS, genoemd
ALOSSA, de weduwe van Call1B'i.
CAMBi'"o
werd. Hij huwde bovendien met ALOSSh,
SES;
SE.S; doch werd ei::dcIUk,
cidelUk, toen het bedrog ontdekt werd, door DAl;
r~lVS
lUS HYSTASJ!ES
IlYSTASPES vermoord, en in het rijksgebied opgevolgd.
SMERGEl..
SMERGEL.. Is cene ficenfoort,
l1ccn[oort, tot het geflacht der granaten
Sak/è, in verharde talk gevonden wor.
behoorende , en eertijds in Sak/e,
dende. Dezelve is blaamv-zwart
blaauw-zwart en zeer hard, en wordt uit dien
f1:eellCnijden en
cn polijsten fierk
frerk gezocht. De Folith.
Foiith.
hoofde tot het fleenfnijden
van
v~n de kaap Gades, in Spmzje,
Spa/zje, heefe
heefc er vele overeenkomst mede.
fleenfiüjVoorheen werden ook granaten, ijzer-kiezel enz., tot het freenfnijden verkocht.
SiHIRNA,
SlVURNA, in het Turksch !smir,
lsmi1", is eene aanzienlijke fiad
frad aan de
Westkust van
\'an l\~;to!i;;,
NutoH,} , met eenen zeeboezem, die omtrent 10
JO Duit ..
[che
fehe mUien
m~len landwaards in loopt; doch uit hoofde der menigvuldige
zandbanken niet voor alle groote fchepen toegankelijk is. Zij ligt in
eene bekoorlijke landrlreek
land!lreek,, die rijk aan de edelile
edelfl:e vruchten is, en
is haar oorfprong aan de Grieken
Crickw verfchuldigd, die uit Ephezus, her\vanrds
waards kwamen, zich langs een gedeelte der golf in afzonderlijke
dorpen uitbreidden; en daar aan den naam van 8mirna
Smirna gaven. ALEXANDER, hen tot ecn
AJ\'DER,
een geheel '.villende
willende vereenigen
vereenigel1,, liet
lier :Jan
~an de rivier
Ifie/es
.~1e/es eene
cene find
i1:ad bouwen,
bouwcn, die eerlang, daar zij in het verbond der
bet middelpunt werd van den hanJJonifche
onifche fiedcn
ileden werd opgenomen, het
del van
Vlln Klein-Azië.
De kunften
kunfren bloeiden binn
binllen
en hare
bare muren; uit
gedenkfl:ukken der
d"l' :Bouwkunst
Bouwkunst te voorfchijn,
haar kwamen prachtige gedenkftukken
en vreemdelingen uit allerlei natien vloeiden derwaarts, om
0111 hare bekoorlijkheden te genieten. Door den invloed, echter, van onrustige
tijden ging in lateren tijd al haar
haal' welvaart verloren, en in het begin
der 13de eeuw wáren
waren er alleen de puinhoopen
puinhoopcn van over. Toen de
Tm-ken
Turken volkomen meester van het rUk waren geworden, herrees
Smirna weder uit zijnen diep vervallen flaat.
fraat. De ftad loopt aan den
zeeoever tegen een
eenen
en berg op, waarop een oude burgt Haat, in wel.
ker Ilabijheid
mbijheid een klein flot ligt. Het door de Európeërs
Eurupeërs bewoonde
Franken-jlraat: de huizen zijn er J1echts
flechts van
gedeelte noemt men de Franhen-flraat:
hout en ééne verdieping; doch het is het fraaifie der fiad,
l1ad, en ligt
geheel aan de zee. Rijtuigen
Rijmigen zijn hier
hiel' niet ingebruik;
in gebruik; en van hier
bier
zij 11. Het gewoel in deze uitmuntende koopdat de firuten
firaten naauw zijn.
fiad van den Levant is ongewoon groot. Men fchat het getal van
derzelver inwoners op 120,000, waaronder zich 65,000 Turken, 23,000
Gdeken,
Griekeli , 7000 Armeniërs, en meer dan
dnn 12000 Joden bevinden; makende het getal der Europeërs, die men Franken noemt,
noemt> J1ecbts
Decots een
~cri1Jg getal uit. Er is in Smirnfl
Smirntl eene Griekfche gemeente mct
met een~n
cenen
gering
~arlsbjslèhop,
~artsbisrchop, gelijk ook eene Armenifche. eene Room[chc
Roomfche met ce·
cenen bisrchoPJlelUl~el1
bîsrchoppelijl~en Vicari~, en eene
cene ProtestantCchc,
Protcstnntfche, die hare gods.
G ;;;: S
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dienst in de kapellen der Engelfche
EngelCche en Duitfche
DuitCche conCuls verrigt; alsals.
mede een Franciskaner.
Franciskaner- en Kapucyner-klooster.
Kapucyner.klooster. De Joden hebben
3 fynagogen, en de Grieken
Ct'ieken een kolegie met 100 ftudenten,
ftl](!enten, waarin
onderwijs in de Griekfche taal en Wiskunst gegeven wordt. Voor de
Oosterfche
Westerfche Christenen heeft men hospitalen aangelegd,
OostcrCche en WesterCche
en de meeste Europifche mogendheden hebben er hunne confuls. De
fiad is, nevens haar gebied, het eigendom van de moeder des fultans;
Cultans;
doch een KaJi oefent er het bewind uit in hare plaats, en in zijnen
Musfe/im de inkomflen
inkomllen inzamelt. Zij is dikwijls aan
naam; terwijl een MusJe/im
de pest, aardbevingen en brand onderworpen. Men vindt er eene ruirui.
me reede, en de fchepen kunnen digt aan land veilig het anker werpen.
Ook heeft
heen men er verfcheidene fabrijken, inzonderheid van de zoo zeer
beroemde tapijten. De koophandel is er bloeijend; talijke karavanen brenbren.
gen er uit het binnenfle
binnenfie des lands geCponnen
gefponnen katoen, fijne fchaaps.
alvachten van Angora, zijde en tapijten uit Perzië, droogerijen van al.
lerlei aard, was, vijgen, fchoone gedroogde razijnen, en zelfs
koopwaren uit het Zuidelijk Indië, langs den weg van Perzië en
A/eppo; terwijl de fchepen van allerlei handeldrijvende natien in
Aleppo;
Europa en die van Amerika, met goederen geladen. in menigte er
aankomen. - Smirna is eene der !1:eden,
fleden, die zich op de geboorte van
HOMER us binnen hare muren beroemen. Aan de oevers van de
HOMÉRUS
zijne
heldere rivier Me/es vertoont men het oord, waar zij
ne moeder
hem ter wereld bragt, en de plaats, waar hij in een fomber hol zijonllerfelijke gedichten vervaardigde. Een klein uur van daar, bij
ne onflerfelijke
het bad van DIANA, meent men overblijfsels van haren ouden, prach.
pracheigen
tigen tempel ontdekt te hebben.
SMITfI. CA.) Een beroemd Engelsch fchrijver, te Kerkalby
Kerka!by in
SMITH.
be!1:emd,
Schotland, in 1723 geboren. Schoon tot de Godgeleerdheid beflemd,
verkoos hij naderhand het vak der Wijsbegeerte; wijdde zich aan het
leeruur-ambt, en ging na3r
nuar Edinburg, waar hij
bij voorle.
akademisch leeraar-ambt,
WelCprekelldheid en fraaije Wetenschappen hield, en
zingen over de Welfprekendheid
eerlang met den beroemden HUllIE
HUME bekend werd, die naderhand een
Cla[gow tot
zijner vertrouwfle
vertrouwlle vrienden was. In 1751 werd hij te Glafgow
Hoogleeraar in de Redeneer.
Redeneer- en Zedekunde beroepen, en bekleedde dien
post,
Cchrijver trad hij
pOSt, den tijd van 13 jaar, met veel roem. Als fchrijver
eerst in 1754
'754 te voorfchijn
voorCchijn met zijn werk: Theory, of momt
mora! {enti.
met/ts, het geen veel op ziens baarde, en ook in andere talen werd
metlts,
overgezet. In 1764 en 1765 verzeide
verzeIde hij den hertog BUSCLOUGH
op eene reis door Frankrijk
FrankriJk en Italië, wanneer hij de beroemdfte
beroemd!1:e
Franfche geleerden, n'ALEMBERT,
n' ALEMBER T, HELVETlUS
HELvETlUs , NECKER,
NECKER. TURGOTen
anderen, leerde kennen. Na zijne terugkomst vertoefde hij 10 jaar
in zijne geboorceflad
geboorte!1:ad als een ambteloos burger, en wijdde zich al.
leen aan zijne !1:udien;
ftudien; cn
en het is aan deze zijne afzondering en zijn'
onvermoeide vlijt, dat wij zijn onfchmbaar werk, Nature
]Vature (md
oud Gau.
eaujès of the wIJath
wMth of Nations
Natiot/s,, her
het geen in 1716
J716 verfcheen,
verCchecn, en hem
Ilij bebe..
door geheel Europa beroemd maakte, te dunken hebben. llij
c!oeldc daarin hoofdzakelijk,
aan te [oonen,
(OOllen, hoe de N;1ttlUf,
houfdzakelijk, om lIall
N;1tlltlf, door
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dCl! oorl
oorJ11ronkclijkcIJ
aanleg vnn
van 's Illenfchen
menfchen geest, en de l1itwendi~
l1itwel1di~
den
111'01II;clijkcn 2anlcg
;;c omlbndi,;hcden,
omlhndigheden, waarIn
waann 'zij
'Zi.i dezen plaatst, voor de crapswijzc
trapswijze
,~c
vermeerderü)g van den rijkdom der volken gezorgd heeft, en tevens~
teVel1s~
vcrmecrde:ü~g
bewijzen, dat het krachtdadiglle,
krachrdadigHe, of liever het eenigO:I!
eenigll:e midmid~
om te bcwijzen,
om een volk grooe,
groot, blocijend
blocijcnd en rijk te doen worden, daarin
del, 0111
gelegen zij, d3t men de Natuur in hare inrigtingen
itlfigtingen volge, en aan eeee.
gelegcn
llen
Ilen ieder, zoo laug
lallg hij de eeuwige en onveranderlijke wetten van regt~
regt(niet de willekeurig gegevene of door den fiaar
fiaat gewijziggewijzig_
vaardigheid (l>iet
dc) niet overtreeet
overtreedt,, vr~j
vrij laat, om zijn voordeel langs zoodallige we.
de)
gel], als hij goedvindt, te behartigen, en z00wel
zoowel zijne vlijt als vergen,
met· de vlijt en het vermogen zijner medebur.
mogen (kapitaal), met
ongehinderd, daartoe aan te wenden. Ieder regering,
gers, vrij en ongehinderd.
bijzonderen tak
die of door buitengewone aanmoedigingen tot eenen bUzonderen
van nUverhcid
ll~iverheid een grootcï
grooter deel van het bpitnal
knpitaal der maatrchappij
maatrchappU befleedt, clan
dan iJaar
huaf natuurlijk zoude toe'/Ioeijen,
toevloeijen , of die door buitengefieedt,
wone bepalingen aan eene andere foore
foort van nijverheid dat gedeelte
kupitHul onttrekt, hetgeen door haar op eene andere wijvan het k3pit~;al
ze zoude kunnen befieed
befteed worden, verijdelt het groote doel, hetvoorfielt. Alleen door eene geheele bevrijding
welk zij zich voorfielr.
gewelddadigheden, leeraart onze fchrijver, en van bepalinvan alle gewelddadigheden.
gen en belastingen van allerlei aard, waardoor men den handel lei.
lei$
den wil, doch die denzei
denzelven
ven alleen verlammen en onderdrukken,
dcn
kan het vermogen vail
van den fiaar,
kal!
fiaat, en gevolgelijk
gevolge lijk zijne kracht, worer in den handel geen verver$
S:'>IlTH moet cr
den vermeerderd. Volgens SMITH
bod van inin. of uitvoer,
uitvoer. onder welke benaming ook, moeten er
begunfriging van bijzondere
geenc begunO:iging
geene tollen, geene premien, geene
fa[)fijken
ene monopolien
del'zelver ondernemers, ge
geene
monopolicl1 noch verkorbbrijken of derzelver
tillg' van
regteIl van den mens
mcnsch
tiiJ,:;
v~n de regten
eh en burger plaats hebben: boven
al beveelt
bcver;lt hij
bij de regeringen de uitoefening van den pligt van regtvaardigheid
vaardighcid aan, welker uitoefening.
uitoefening, nnar
W,3r zijn gevoelen,
gevockn, het geluk
V<111 Grootbrittal1nië
Gl'ootbrittmmii:' gevestigd heeft. Men ziet, dat
en den welvaart Vóln
dit
el , hetgeen men gewoonlijk het Indrustie
die Heil
fieHel,
Indrustic fie!fe!
fletfd noemt, iu
in
den eerilen
eert1en opilag
opllag vele overeenkomst heeft met het Phyjiokrati(che;
Phyfiokrati{che;
allecn
QGESf\:AY en SiVIITH
S;\lITH in den weg, langs welkeu
welken iealleen vcrfchillen QUl,SNAY
der tot zijn bijzonder gevoelen gekomen is. De eerfte
eerHe befchouwt
befchonwt
den grond alleen als nationale rijkdom, en deszelfs zuivere opbrengst
als bet
het nationaal inkomen, en wil alle,e.n
all.e~n dit belast hebben, omdat
al het overige. wat een fiaatsburger voortbrengt, of door hem verworven ~ordt,
v;;ordt, ilechts
I1cchts fchijnbaar is; terwij
terwijlI SMlTH,
S~!lTll, daarentegen,
drie foorten
roorten van producenteJJ
jJroducente;) (voordeel aanbrengende
aanurengende burgers) in den
Haat erkent.
erkent, namelijk: dezulke, die aan
aal} de Natuur hare voortbrcllgfels zelve olJtwringen;
ontwringen; 2. die van de renten van
V,11I hUil
hUlI kapita:ll
kapitaal lebrcngfels
vel!, en 3. die van ht't
het 10011
loon van hunnen handarbeid beHaan,
befraan, dien zij
ven,
VOOI' anderen verrigten,
verrI,~'ten, welke laalfle
laalile hij
hU in prodiJcth'c
jJrodllctil'c eLl
cn niet prIJpruvoor
jm-tijlc
et voordeel aanhrcugellde)
iiuiÎl'e (al of ui
!liet
aallbrclJgcnde) burgers onder(cheidt,
ondcrCcheidt, De
"alte
.~',:rnc zijn
zijl! zoodanige
Züoda!1i;.~e,, die voor hun
hUil arbeidsloon
nrlJdd:;loOIl eent'
CCll(' grootcre
groowrc waar.
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de teruggegeven, de laatfte, welke dit niet doen. Sl\ll1'H
SMlTH heeft dus een
geheel ander fl:el[el
ftelfel van belasting dan de Phyfiokraten. HU houdt
boudt den
dltn
handwerksman, manufakturist en koopman voor wezenlijk voordeel
aanbrengende burgers; nijverheid en arbeid voor een hoofdvereischtc
hoofdvereiscbtc
van het nationaal inkomen.
SMITH verwief door dit zijn werk ongemeen veel roem, en werd,
zoo in zijn vaderland als elders, als een man van een uit!l:ekend
uitll:ekend ver.
Hand, als de groot!l:e,
groot1l:e, beoefenende wijsgeer, en als een weldoener der
menschheid
laatlle gedeelte van zijn lele~
mellschheid bewonderd. Hij bragt het laat!l:e
ven in Edinbul'g
Edinburg door, waar hij, 2 jaar na de uitgave van zijn laatstgenoemde werk, tot koninklijk commis[aris
commisfaris van de tollen in Schotaangefreld, en in het jaar 1790 ftierf.
merf. Hij genoot niet alland werd :l3nge1l:eld,
leen in het tijdvak van 15 jaar, dat hij zijn werk overleefde, het gege_
lloegen,
noegen, dat de tegenfpraak
cegenfpraak tegen zijne theorie allengkens ophield, maar
was ook getuige van den weldadigen invloed, dien zijne fchriften, op
fommige takken van handelbe1l:uur,
handelbe!l:uur, in zijn vaderland te weeg bragten.
J 702 te Rotterdam
R.otterdam het eerUe levenslicht.
SMITS (DIRK) zag in 1702
burgerlland zijnde, konden hem alZijne ouders, van den geringen burgerftand
leen de voor alle !landen
Handen noodzakelijke kundigheden laten leeren ;
doch de fraaije kunsten boeiden hem reeds vroeg: als kind beminde
hij de muzijk; maakte op zijn 14de jaar verzen, en las eerlang de
eu vooral DE DECKER,
DECKIm , met wiens
groote meesters HOOFT, VONDEL en
overeeni1emde, waartoe misfchien gedichttrant de zijne het meest overeenftemde,
omi1andigheden het hare bijdroegen. SlIUTS
S~nTs
lijkfoortige uiterlijke omfiandigheden
DECK ER , zijn geheele leven tegen de ongunfiige
ongunfrige
moest, even als DE DECKER.
worfrelen, en hetgeen zij beiden waren, werbedoelingen der fortuin worfielen,
zeI ven , met dit onderfcheid, dat de eerfte
eerfre geen'
den zij uit zich zei
laatfle. SMITS
Sl\!ITS fchepte uit
llÏC de
kllnstlievenden vader had, zoo als de laatfie,
kunstlievenden
dicbters zijne voorbeelden.
voorbeelden, taal- en kunstregelen , gelijk
genoemde dichters
POOT, met wien hij onbedrevenheid in de oude talen gemeen had;
doch in de hedendaagfche, met name de El1ge!fche,
Enge/{che, was hij
hij doorkundig, zoo als blijkt uit zijne fraaije vertaling, of navolging van PiPES brief van HEL
HELOizE
PES
ofZE aan ABEJLLARD, welke echter door die van
SJVIITS werd onitadgenoot TOLLENS verre overtroffen werd. SMITS
zijnen fiadgenoot
dichtgenootCchappen medegefleept,
medegel1eept,
gelukkig in den draaikolk der dichtgenootfchappen
wei in een der meestberoemde en minstbeduidende tevens, i1l
ilt
en wel
Natm'a et tzrte,
arte, waarin mannen, als VAN
Vr\N DER POT en VERSTEEG den
NtztU1'tz
SMITS,
toon gaven. Nogtans moet men erkennen, dat SM
lTS, aan den andekam, hier eene juistheid van uitdrukking verkreeg, welke hem
ren kant.
tot zijne nette en keurige fchilderingen niet weinig behulpzaam was,
zonder den gloed van zijn dichtvuur geheel te kunnen verdoven.
bekel]d met den Doopsgezinden leeraar P. FONHij geraakte ook bekend
TEIN en den taalkundigen JOZUA VAN
VAN DER
DER POORTEN. Zijn eer1l:e
eer(le
'1'EIN
dichtwerk, dat
nat hij'
hi.i in 1734 uitgaf, was een Bijbelsch tafereel,
dan de toenmalige trant
traut met
doch levendiger en fchilderachtiger, dun
br:lgt, getiteld Jsl'flds
lsmds BfllildiclISt.
Bilä!dicmt. Zijn tweede, ilJ
it: 1740 uitzich bragt,
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gegeven, was een bundel vnn Bijbelfcolfen en andere onderwerpen,
welke in 1743 gevolg werd door eene navolging (volgens eeu!'"! overzetting in onrijm) van het werk van BURMAN, de Enthufiasmo Poetico. Bekrompene, huisfelijkc omfiandighcdea
om!landighcden (want
(wam zijn postje op
een wiJnkamoor was voor vrouwen 5 kinderen niet genoegzaam)
deden Sl\UTS, alhoewel tegen zijnen
zUnen zin, in 1746, het geenzins
voordeelig ambt van kommisfaris ter monfl:ering der oorlogfchepen
kunst_
te Hellevoetfluis aannemen, waar hij, afgefcheiden van zijne kunsten andere vertrouwelijke vrienden ,als in ballingfchap
baIliügfchap leefde. Het
is waar, de omwenteling van 1747 en de gunst van WJLLEM IV,
wien hij in 1750 zijnen Rotteflroom opdroeg, bezorgde hem wel eeHellevoetfluis , waar de lucht
nen voordeeliger post, doch altijd te Hellevoetjluis
fcheen, en de moeijelijkheid van het
voor zijne gezondheid nadeelig [cheen,
bezoeken der oorlogsïchepen,
oorlogsfchepen, in allen wind en weder, dezelve eerlang zoo geheel ondermijnde, dat deze verdienstelijke dichter,
VONDEL, doch ook verwaarloosd als deze,
bijkans even geprezen als VONDEL,
De dichttrant van SMITS bezit geene fioutheid
fl:outhcid of
eindelijk fiierf. hooge vlugt: zelden zweeft hij , gelijk een adelaar, boven de wolken, noch overziet van daar.
daar, met éénell
éénen blik, de aarde en haar gewoel: hij fleept ons zelden tot diepen weemoed mede; maar is on.
befchrijfelijk kiesch,
kieseh, bevallig, en dikwijls ook zeer fchilderachtig.
SMITS (LUDOLF)
(LUDOLF) had Groningen in 1649 tot zijne geboonelhd;
geboorte!1:ad;
werd door zijne ouders tot de beoefening der wetenïchappen
wetenfchappen opgevaderleid, en bepaalde zich tot de Geneeskunde, welke hij in zijne vader'
fl:ad uitoefende. Gedurende dezen tijd veranderde hij van godsdiensRoomscbgezinden,, ontige belijdenis, en ging van de gezindte der Roomsebgezinden
der welke hij geboren en opgevoed was, tot de Hervormden over.
Niet lang daarna, in 1684 of 1685,
1685. vertrok SMITS naar Amflerdam.
om er insgelijks de Geneeskunde te oefenen, zoo als hij ook tot zij.
zijne vroege jeugd vele
nen dood toe gedaan heeft. Reeds in zijlle
gefchiktheid voor de Dichtkunde bezittende, leverde hij, in zijnen
verder gevorderden ouderdom, van tijd tot tijd, daarvan eenÎge proeAmjlerdam, legde hij
ven. Aangemoedigd door kunstbroederen te Amflerdam,
zich, federe
federt zijn verblijf in die !1:ad,
flad, meer en meer op de Dicht.
Dichtkunde toe,
waren.
toe. waarvan ver[cheidene
verfcheidene tooneelllukken
tooneel!lukken de vruchten waren,
KONRADl]N ,, hetgeen veel
onder welken een der meest bekenden is zijn KONRADl]N
Àmfl:erdamfchen tooneele
toonee1e gevoerd werd. Bovendien fchreef
maal ten Àmfl:erdamïchen
hij, in Nederduitsch omijm,
onrijm, eene Chroni.ik ')Jan het oorlogend
oor/ogend Europa; vervaardigde eene uitgave van VALENTIUS ,'ertaling
1'ertaling tier
der werketl
werkm
"aTZ
yan OVIDIUS,
Ovmms. met uitvoerige aanteekeningen
aal1teekel1ingell van zijne hand, en was
de fchrijver van de bekende Sc!zatkamer
Schatkamer der Nederlandfche Oudheden; terwijl ook nog eenige
eellige Latijn[che
Latijnfche werken van hem voorhanvoorhan.
den zijn. SMITS fl:ierf te AIJzflerdam
AIJzjlerdam in .Bloeim. 1720, was twee·
maal gehuwd geweest, maar heeft geen kinderen nagelaten.
oud!le fl:eden
!leden van het Rusfifche rijk,
SMOLENSKO. Ecne der oudfie
de fleute! van het binnellfie gedeelte van hetzelve, en van waar de weg
naur
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naar Moskou loopt.
loopt~ l.ij is de hoofdp!nats vnn
van een gouvernemelJt
g'olivernCl11Cllt VJn
van
(Ienzelfden
denzelfden naam; ligt nan
mln den linkeroever der 1)lIi('/,,,r;
nuir!,,,/"; bevat 14
G~ickfche kerken, 1 Roomsch en Lmhersch bedelmis
bedehuis,, vcle
vele liefdaIiefdndige inrigtingen , een gymnafium,
gymnafium. een feminarium voor priesters, een
fabrUken; 33nzieniijkell
adelijk kadettenhuis en vele fabrijkeo;
aanzienlijken handel, en telt I ~,ooo
inwoners. Onder hare muren viel in Oogstm. J 8 12, den gedenkwaardigen veldfiag msfchen
tusfchen de RIJsfen
RIlsfen en Frtm/èhen voor, waarbij
de laatllen, na den geduchtHen tegenf1:and,
tegenfl:and, de fl:erk
f1:erk bevestigde fl:ad
f1:ad
in brand fchoten en veroverden. Smolensko werd, zoo door den brand
als plundering, voor meer dan twee derde, in een' puinhoop veranderd, en het verlies der wederzijdfche firijdenden was zeer aanmerkelijk; doch bereikten de Frtmfchen
Fral1fchen hun plan niet, om het Rus.
fisch leger in Smolensko gevangen te nemen, of aan hetzelve den
weg naar Moskau af te {hijden.
fhijden. De fiad is fraaijer
fmaijer dan voorheen hel'.
bonwd.
bouwd.
SMOLLET (TOBIAS). Een beroemd Engelsch fchrijver, in 1720
Dalghuren, in Schotland, geboren. ZUne
Zijne natuurlijke neiging leidde
te Dalghuren,
hem tot de Dichtkunst, voornamelijk [Ot
tot de fatire. Door nood gedrongen, om in letterarheid
letterarbeid zijn beftaan
be[taan te zoeken, fchreef hij verfchei·
verfcheidene Romans, en leverde eene gefchiedenis van Engeland 1I van Ju.
Ju·
LIUS Cl!SAR af tot op den vrede van Aken, benevens een vervolg
LIVS
op dezelve van de omwenteling af, waarmede HUME zijn werk beflnit.
fluit. Dit werk
wcrk is in eenen fchoonen ftijl
frijl gefchrevell, en
cn bevat ook
vun partijdigheid vrij te
vele wetenswaardige zaken; doch is niet van
pleiten. In J755 was hij de oprigter van het geacht en nog hebeftaande
ft~al1de tijdfchrifc, Critica'
Critical T<eview,
T<.evierv, waardoor hJ zich dikwijls in ee.
llen
nen nadeeligen pennenftrijd
penl1cnftrijd wikkelde. Zijne reis, die hU
hij van 1763
tot J765 door Frankrijk en Italië deed, en eene
cene latere in 177°,
heeft hij in twee onderfchcidene
onderfcheidene werken berchrc:ven;
bc[chrcven; de laatfte
laat[re on·
onder den titel van: Reiz(! "1111
WJ1t HUMPHRY KUNlmr..
KLINKER,, welke zich dool'
luim, fatire en eenen [choom::n
fchoom::n fchrijf,ralJt
fchrijfcralJt ontlerfcbeidt.
onderfcbeidt. Ook ververvaardigde hij eenige
eellige Lyrifche gedichten, die zich door een teeder
gevoel en verhevene vlugt kenmerken. SolOLLET li:ierf in 177°
J 770 in
de nabuurfchap van Livorno,
Livol'no, etl
ell was buiten twijfel een fchrijvei'
vall
van uitftekende talenten.
SNEEK. In het boeren-vriesch Sl1its;
Snits; eene bloeijende koopfl:ad ,
in de provincie rrieslalld,
rriesland, met ruim 6000 inwoners. Z\j
Zij ligt niet
niee
ver v:m
V:1I1 het groote Sneeker
SneekeI' •- meer; is omringd door uitrtekende
uitfl:ekende weigrootfie boter- en kaasmarkt van het gewest.
landen. en heeft de grootfl:e
Er zijn ~z Gereforme erde kerken, de groote of St. Martini, en de
kleine kerk genoemd; liggende in de groQte
groote kerk de vermaarde zee.
fchuimer, de Groote PIER, . begraven, en wordende de kleine kerk
thans tOt
tOt een gevangenhuis gebezigd; voorts 2 Doopsgezitlde,
Doopsgezinde, benevens
eene Roomfche: ook vindt men er eene Latijnfche
Latijl1fche fchool, een burger-, een diakonie.
diakonie- en een Roomsch wees- of armhuis. Het fiadhujs is
een fraai geboulV, en werd in ca
en 11:1
n:l het jaar 1760
17óO in den hedendaag.
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daagfchelJ
daagCchelJ [maak
fm aak vertimmerd. Sneek heef, eenen bloeijenden handel,
alsmede fabrijken,
fabrijkcn, lijnbancn, (wordcnde
(wordende hier ook bindgaren gemaakt,
dar nergcns
nergens anders in Vriesland
f'riesland gefchiedt)
geCchiedt) looijerij
looijerijen
en en eene zone
dat
keet, en was de geboorteplaats van verfcheidene
ver[cheidene geleerde en voor.
name mannen, als, onder anderen: van ALVINUS FRISIUS, in de 14de
) 4de
Ge[chiedenis van zijn vaderland en de Dichteeuw geboren, en in de Gefchiedenis
[maak der eeuwe, bedreven, van welk een en ankunde , naar den fmaak
eene proeve gaf in een kort begrip der Historie van I7rieslafJd,
FrieslatJd,
der hij cene
fims
fincs de vroegfl:e
vroegf1:e tijden, tot op KAREL den Grooten, in Vrie!èhe
Vrielèhe verzen; wijders VOLKERIUS
VOLRERIUS SIMONIS, die OInITreeks
OIn!lreeks 1496 bloeide, en eene
kronijk van dat gewest in de Latijnfche
LatijnCche taal fchreef; JOACHlMUS HopPER
PER US
us , in 1623 geboren, en meer anderen. - Als eene bUzonderb~izonder
perConen onze opmerking, te weten:
heid verdienen hier nog twee perfonen
een man, onder den naam van de LANGE JAKOB
J AROB van Sneek bekend,
die geene
ge ene mindere lengte dan van 8 voet had, en ecne
eene vrouw uit
Waddingsvem
Waddingsyem bij Gouda
Gouda,J niet minder merkwaardig om harc
hare korte,
hoogopgeCchotene ge!1:alte.
ge!1alte. Hij begaf zich met
dan hij om zijne hoogopgefchotene
deze in het huwelijk, en beider afbeeldingen zijn nog in wezen.
s mans portret lees tt men, nevens de woorden.
woorden, LANGE JAOnder' S
KOB van Sneek, oud 40 jaar ,deze regels:
,ft Ben JAKOI),
'ft
AROB, Intiten
buiten groot, en onbezuisd
orlbezuisd ~'an leden,
': gedarmt e1Z
en maag ook groot en
etl wild;
wiJd;
bitmell in 't
Doch bitmcn
Dus a!s
als mij [pijs en wifn,
wiJ"n, vereenigd, tegentreden ,
[neuyelett in
hl den flrifd.
flrijd.
Blijf ik verwil111aar, eJZ zij [neuvelen
En onder dat der vrouw het volgende:
KLl":IN JANNETJS
JANNETJ8 J'OlZ
)'alt !Yadrlingsveen
jaar,
KLEIN
If/addingsveen bij Tergou, oud 46 jaar.
yoet,
lallg iets meer dan 3 voct,
Met dit bijfchrift:
't Is korte JANNKTJE
JANNl>TJE,J aan een' langen ~'elJt
~'e!lt getrouwd;
Een wijzen
wiJ"zen karel, die deez' guldm fpreuk onthoudt:
ont !zoudt:
ma/letJ,
Eer. vrouw is kwaad, een pest in 't huis; en wit je mallen,
(of liever moet je) kies dan het kleil1fle
kleinfle kwaad van allen.
alten.
Vele gehuwde mannen zullen deze uitfpraak niet gaarne toellem.
men.
voorcbrengfel van waterdampen, die in
SNEEUW (De) is een voortbrengfel
de lucht bevriezen. Deze doorzigtige elastike waterdampen worden
in de hoogere 111chtgewesten,
11lchtgewestel1, door koude, tot wolken, dat is tot kleine
dampdeeltjes gevormd, en fchieten, wanneer zij door de koude alle
warmtef1:of verloren hebben, onder zekere omfl:andigheden,
om!1andigheden, in ijsijs~
warmtellof
naaldjes aan, die zoo lang in de lucht blijven zweven, tot dat de
behoorel1, hare elektriciteit verloren heeft, wanwolk, waartoe zij behooren,
neer zij naar beneden vallen, en elkander onderling op hunnen
weg aantrekken en afstoot
afstooten,
en , en zich vervolgens meestal onder hoeken van 60, ook van 30 en 120 graden aanzetten. Naar de gefieldheid van den dampkring en andere omfl:andigheden,
om!1andigheden, verbinden zich
beid
de
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de genoemde ijsnaaldjes
ijsnaaldje~ nU
ntl eens meer,
mCei" , dan eens miDdel',
mindcl', lllet
met. eL
fneeuwvlok geboren, die C'l.'llCll
Ci:llCIl zeer regelkander , en zoo wordt de [neeuwvlok
matigen vorm heeft; bertaande
be(1:aande deze lve
Ive uit enkelde, zeshoekige
zt:shoekige flerretfl:erretjes, van verfchilIende
verCchillende grootte> die (de zeshoekige gedaallCc
gedaalJLe uitgezonderd) van eene oneindige verfcheidenbeid
verCcheidenbeid ziju,
zUu, en waarvan ieder
kder
voor den opmerkzamen berchouwer
befchouwer een
e~ll fcllOon
fdlOOll en verruk'.elijk
verrnkkelijk ge.
zjgt oplevert. Hoe kouder de lûcht
lüche is, zoo veel te kleiner, maar
ook regelmatiger, zijn de vlokken '" die met Noord-westen, NoorDe fneeuwden. of Noord.oosten
Noord-oosten wind de fraaifl:e
fraaHl:e figuren opleveren. DeCueeuwvlokken zijn, daarentegen, grooter.
grooter, naar mate het weer zachter is,
omdat de elektriciteit dan minder is. De Sneeuw daalt, uit hoofde
bare ijlheid,
ijlbeid , langzaam neder, zakt in elkander, wanneer zij ccvan hare
ce·
nigen tijd gelegen heeft, en levert, naarmate van hr.ar
hr,ar "OIUilZeIZ,
,'olu1l1etZ, weinig water op. Zij is, gelijk water en ijs, aan uitdamping onderhevig, inzonderheid bij hevige, alhoewel koude winden.
De Polaarlanden zijn het reg te vaderland der Sneeuw. Rondom
iu den Zomer,
de polen zelve fneeuwt het bijna onophoudelijk, zelfs in
en de Sneeuw pakt zich hier
bier tot eene verbazende hoogte op. Om
fireeks 140 tot 150 mijlen aan deze zijde van de noordpool fneeuwt
minf1:e in verCcheideae
verCcheide;le fl:reken,
fireken, in HooiHooi. en Oogstm. niet.
het, ten minfl:e
Hoe meer men de zuidpool nadert, zoo veel te korter duurt de
Duitsch/and kan men, over het al·
alSneeuw-tijd. In het Noordelijk DlJitschiand
gemeen, vastaellell,
vastflellen, dat het in B1oei-, Zomer-,
Zomer·, Hooi.,
Hooi-, Oogst- eu
Zllideiijk Duitsclzkmd,
Duitsdfand, de hooge bergHerfstm. niet
nict [neeuwt;
fneeuwt; in het Zuideiijk
fireken uitgezonderd, valt nog minder Sneeuw; in Opper-ltalië,
Opper-Italië, daarelltegell, heeft men veel Sneeuw, doch blijft zij zelden zoolang ligentegen,
gen, dat men er een Iledevaart
nedevaart op houden kan. In het kOllillgrijk
koningrijk
Napels valt in
iu de vlakten bijna geen fneeuw,
fneenw, en dooit zij insgelijks [poefpoedig weg. Nader aan de keerkringen, op il1a!ta
l11a!ta cn
en in Noord-Afrika,
kent men bijna geen Sneeuw,
Snecuw, en onder de heete !l1chtflreek
luchtilreek nog minder.
Aan geene zijde van
V2I1 den Zuidelijken keerkring begint de Sneeu'w
Sneeuw wcvallen, en na de zuidpool ontmoet men veel eerder
der vroeger te vailen,
aanboudende fneeuw-buUen,
fneeuw-buijen, dan na den kant der noordpool. De
aanhoudende
toppen der hooge bergen, die zich tot eene zekere hoogte boven de oppervlakte der zee verheffen, zijn met eene eeuwige Sneeuw
Lietna, de fneeuwbedekt, zoo al.
als b. v. de ZwitCerCchc Alpen, de detna,
bergen in Zuid-Afrika,
Zuid-Lifrika, e!l
e!l zelfs de Linrles
Andes en Corderillos
Corderillas onder of
bij den aequotor in Zuid-Amerika.
Zttid-Limerika.
De bedo~lingen
bedo!!lingen der Voorzienigheid met de Sneeuw zijn, zoo als
met andere gefchapene wezens, hoogst wijs en weldadig. Door
hare Iigtheid valt zij zoo wel bij fiil weder, als bij eellen
eenen loeijenden
wind, door de coenemenden
toenemenden zwaarte der benedenlucht • ongemeen
langzaam op de aarde neder; kwetst of befchadigt in haren val door
hare zachtheid niet; maar onderfl:eullt
onderfieullt integendeel de teederl1e
teederfl:e fpruitjes van het wintergraan en andere planten, wier toppen zij als mat
bedelu, en tegen de geflrenge
gefirellge vorst belèhermt.
befchermt.
een zacht kleed bedekt,
.
D~
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Door hare ijle zelfthndigheid,
ze!f11andigheid, voorts, blijft zij luchtig op het aard_
aard.
rijk liggen, en laat de luchtvormige vloeil1of, die in de plam door
den groei bewerkt was, uiet alleen door, maar begunl1igt zelfs deze
uitwafeming, welk laatfte bij eellig
eenig ander bedekfel
bedekfeI der planten het
uitwa[eming,
geval niet is. Wijders
'Wijders befchut de Sneeuw het dierlijk: ligchaam tegen
uitwerkfels eener bovenmatige koude. Reizigers.
de verwoestende llÎtwerkfeIs
door de koude verilijfd,
verll:ijf{1, die onder de Sneemv ontdooid waren, her·
leefden weder; tenvijl zij, aan de vrije lucht bloot gef1:eld, zouden
zijn omgekomen: en van hier, dat zich de bewoners der PolaarPolaar.
wanneer zij door vermoeidheid, of uit hoofde van den nacht,
landen, wallneer
hunne winterwoningcn niet kunnen bereiken, ZiC!l
Zieil zoo diep moge.
moge·
onder de Sneeuw begraven, en, na eenige uren zich verkwikc
lijk ouder
te hebben, hunne reis verder voonzetten.
voortzetten. Voorts, daar het bekend
is, dat alle ligchmneu,
ligch31neu, aan rotting onderhevig, ineene koude
van 320
32 0 F Alm. voor bederf bewaard blijven, zoo wedcrflaat
wederflaat de
Sneeuw, die altijd ten minne
minl1e dezen graad van koude bezit, en nog
eenen veellageren dan die van 320 kan aannemen, de verrotting, en
kan men een gedood dier, of f1:uk vleeseh, onder dezelve begraven.
goed houden. Verdcrs
Verd0t's is de Sneeuw, door hare zuivere witheid,
VDor
v.Qor die volken, die meer Noordeli.Jl;:
Noordelijk: dnn wij wonen, en in welker
landen de winterdagen
winterda!~en naauwelUI~s half zoo lang zijn, onombeerlUk
':er verlichting der lange,
Innge, duistere nachten, vermits zij milliocnel1
millioenel1
lichtllralen
Einde.
lichtl1ralen terugkaatst, en daardoor de duisternis vermindert. EindeSueeuw, dool'
door hare la!lgzame fll1elting
lijk heeft de Suecllw,
fmelting en het water,
dat zij daardoor oplevert, zulke vruchtba:oè
vruchtbare eu menigvuldige gevol ..
gen, dat
d.at wij
\VU ons hier alleen tot een der nnrtiglte moeten bepalen. Zij
vormt, namelijk,
numelUk, zoo
züowel
we! als de reg-en,
regen, de rivieren, die, in vele
Pyrfllcesch gebergte
landen van Europa. van het Aipisch en P'yI'e1lcesclt
haren oorfprong ontleen
en. Zoo geven de fneeuwrijke /llpclI
ont!eenen.
/ilpC!! 7
die Italië van Frankrijk feheiden,
fcheidel1, en zich, van nabij de 1I1idtlet~
1I1idde!~
lalldfchc
landfehe zee, tot digt aan een gedecl,e
;.;edeeIte van dc
de golf van Venetië
Fenetië
uitl1:rekken,
uitHrekken, den oorfprong aan den Rijn in Dltitsch/(md,
Dllitsc!l!(md, de R'zone
R'zolle
in Frankrijk, de Arrfl
Arr!l in Savooijc,
Savooije, de P.o in Itam",
Italië", en aan vervcrfcheidene kleinere rivieren; terwUI de PJ'rcncëlZ, de fcheidsllllltlr
fçheidene
fcheidslllllur tus..
[chen
fehen Frallkrijk
Frankrijk en Sprmje, en van de ]V!i(!deJkmdFllc
]V!i(UelkmdF"lc zee tOt
tot aan
den Oceaan loop
loopellde,
ende , mede aanmerkelijke rivieren vormen door de
langzame fmelting der Sneeuw, die de kruinen van dit geberi"ite onopIluttige en aangename, uit
IJit het afstroomend
afStrOolllend
houdelijk bedekt. Het nuttige
water van de berge!:,
'Water
bergel:, is hierdoor onberekenbaar, en een bewijs van
de zorg der Voorzienigheid voor het menscIJdOlll,
mensciJdOlJl, zoo als ieder oPO"
op."
lettend befcholiwer
be[chouwer gen~cdelUk
gereedeJ.Uk zal in het 00""
oog vallen.
SNELLIUS, (WIl.LEIlRORDUS) in het I~atst
laatst der r6de
r6dc eeuw te
Lei/den
Leijden geboren, werd door zijnen vader, die aldaar Hoogleeruar
Hoogleeraar
Hebrccuwfche TaalTaal. en Wiskunde, tot eenen Regtsgdeer'
was in de Hebrceuwfche
den opgeleid; doch zijne llcrke zucht voor de bcüefenÎng der
Wiskunde deed hem dit vak yerkiezcll,
verkiezen, waarin
waHrin hij zulke bui~
ALGE:\IEEN
ALGEàlEEN WOORDL[\B. VI.
II h
ten.
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tengewone
tengewon~ vorderingen maakte, dat hij met zijn I9de jaar
ja~r openlijk
lUk het gl'oote
groote fierrcnkulldig
fierrcllkundig werk, den Almagest, van PTOLOProLoME US verklaarde. Na vele moeite verkreeg hij van zijnen vader de
MEUS
Duitschtand maakte hij kennis met de
toefiemming tot reizen. In Duitschland
grootfie fierrenkundigen van zijnen tijd, vooral te Praag met TYCHE
grootil:e
BRAHÉ en KEPLER; van daar bezocht hij Frankrijk
Frankrj./k en Zwitferlrmd,
Zwitferlal1d,
en volgde, na
n:1. zijne terugkomst, zijnen vader als Hoogleeraar in de
Wiskunde op; doch zijn leven
teven was van geen langen duur. Hij over.
leed in 1626, het 3sil:e
3sf1:e jaar zijns ouderdoms. SNELLIUS maakte het
middeHijn tusfchen de paralellel1
paralellen van Bergen
eerst eenen boog van de middellijn
op den Zoom en A
Alkma.'Zr,
lkma(lr, en was dus in zekeren zin de voorloovoortooper der beroemde Franfclw
Fran[che Acarlemistcn,
Acadcmisten, die ruim
ruilU eene eeuw la·
la(el'
bepaalden. Hij gaf voortS het Wiskun.
Ier de lengte der middellijn bcpaald~n.
dig werk vau
van ApOLLONIUS
ApOLLONIVS VAN
VAN PERGEN , de Sectione determinata,
in het licht; een bewijs van
v~n hoe veel nut voor
VOOr eenen Wiskundi.
gen ook de beoefening der oude talen is.
SNEPPER of SNIPPER. In de Hand.art[enijkunst
Hand.:mfenijkunst bef1:empeltmet
beil:empelt met
den naam van Snepperwerktuigen in het algemeen, fcherpfnijdende
fcherplhijdende
mesjes, die door een veer in werking gebragt worden, en op het
oogenblik
oogenblik: dier werking buiten de magt van den operateur zijn. De.
ze hcefcdns
heeft dus niets te
t~ doen, dan het werktuig goed te plaatfen
plaatren en
de veer te ontfpunnen.
ontfpannen. Meest bekend is de Snepper, welke bij
aderlatingen, zoowd van menfehen,
menfchen, als bij het
bet vee gebezigd wordt.
Beider inrigting is gelijkfoortig.
gelijkfoorcig. lVIcn
Men wil dat dezelve eene Holland.
Hollandfche
fehe uitvinding is. DzoNDr
DZONDI heeft
heert er vele verbetering aan tocgebragc.
toegebragt.
De inrigting kOlm
komt hierop neer, dat een meer of min breed, als driedrie.
hoekig lancet je aan een veer gehecht is, die in een koperen of
zilveren omkleedlèl
omkleedfèl of doosje vervat is; voorts vindt men een fpanner, die door een geringe drukking mee den vinger de veer heflaat,
beOaat,
en alzoo het mesje beweegt. Het oordeel over het gebruik van het
inarument verfchilt onder de geleerden: er zijn, die deszelfs
inf1:rument
des zelfs gebruik
gebfl1îk
gehecl
afkeuren, en uidlnitend
uitflnitend het gewoon lancet ter aderl:>.ting
aderIning wil.
geheel ;;fkcuren,
len aangewend hebben; terwijl anderen het, zoo a\
al niet de voorkeur ge.
ven, ten minile
minne er geen kwaad inzien. Ook maakt men in de een
eenee
VQn Sneppers, dan in de andere: in
provincie veel meer gebruik V1n
Groningen b. v. is hetzelve algemeen, in {'l
f7rics!ond
ies!(mr! veel zeldzamer.
De gewoonte, om met Snepper of met lancet (hgelijks
d1gclijks om te gaan
en te werken,
werken) moet noodwendig zeer vee I\ invloeds
il1vloeds hebben op die
dr3agt zeer zeker veel toe, dat met de Snepper
beoordecling; zij drrragt
niet zoo vele ongelukken gebeuren, als men a priori zoude ver·
vermoedeno
moeden.
Minder aJgemc:en
~t!gemcen bekend is een Soepperwerktuig
Snepperwerktuig bij de operatie van
de cataract in gebruik. De hoofdinrigting komt weder met de vorige
overeen, doch wordt in de beste inrigtingen lClCt
met een' foort van oogfpie.
verbondcn. Men
gel verbonden,
rvlen vindt onder anderen zoodanige
Züodanige werktuigen afgebeelJ
afgebeeld
in het werk van
val, den IIoog:eer:lar
IIoog:eeraur E)!$.
ENS, Iiistoria
Historia E:.tractimis
E .•trtJetlollis CalaCatao
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,'actac (Wrwcumi
(W()1'cumi 1803) , Tab. IV. GUERIN, eerlIe
"/Jctae
eerUe chimrgijn in het
hospitaal Hotel.Dietl,
Hotel_Die", vond zoodanig werktuig uit; terwijl naderhand
hetzelve verbeterde. Later 1l:elde onze kundige VAN \Vu
wederom het gebruik van een' Snepper bij meergemelde operatie voor;
doch fchijm het, dat dezelve geene vrij algemeene navolging gevonden
Laatftelijk heeft de Hoogleeraar HE:-iDRIKS een verbeterde
heeft. Laat11:elijk
llee/k. Operatiën, verrigt in
Snepper van GUERIN aanbevolen in zijne l1ee/k.
het Noroe.
NoJoe. Aead. te Groningen (Gron. 1816); doch is, zoo verre
dar van Sneppers bij
on~ bekend is, het gebruik van mesjes boven dat
de cataract_operatie
cataract-operatie in ons land algemeen gevolgd. Wijlen de Hoogl.
JOH. MULDE.R
MULDER pleeg zich, onder anderen.
anderen, uitdrukkelijk tegen Snep·
Sneppers te verklaren; zoo als blijkt, behalve uit het aangehaaide werk
van ENS, uit 's
'g mans Overzigt van de voornatJ1ujle
voornaamjle gevallen, welke
!zet ziekenhuis te
Ie Groningen zijn
zijll lvaa/;l!,'CI1omen
lvaaI;l!,'C11omen enz" uitgegeven
uilge,geven door
in !tet
dmelfs zoon C. MUT.DE.R
MUT.DER (Am!l.
( Amfl. 182+)~
1824-)~ Ook buiten iallds geeft
men de voorkeur aan mesjes.
SNIP. CSeoiopax).
(Seotopax). Van dit, meestal door zijn fmakelijk vleesch,
vleescb,
1l:erk gezocht vàgel-gefhcht, tot de orde der Steltloopers
SteItloopers CGt'allae)
Graltae)
behoorende , zijn reeds meer dan 50 [oorten
foorten bekend, waarV3n omfireeks 14, nog niet naauwkeurig genoeg bepaalde foorten, in DuitsehD~ Natuur-onderzoekers verdeelen de Snip.
Snipland te lmis behooren. De
pen, naar de vel'fchilIende
vel'[chillende rigting van den [navel,
fnavel, in 3 gef1achten ~
namelijk: 1.
I, in Snippen, met eenen
eenell benedenwaards gekromden: 2.
met eellen regten , en 3. met
mer een en opwaarts gekromden bek. Zij
houden zich meestal op den grond, f1echts zelden op de boom en
moeras[en, en voeden zich met wormen
op; beminnen poelen en mqerasfen,
en in[ekten;
ver[chilIende bladen van planten. De
inCekten; doch eten ook verfchillende
). met eenen regten , aan het grondfruk
roshout-Snip (S. Rusticola ),
grond!l:uk,, ros·
achtigen bek, aschgraallwe pooten,
pooten , en over het voorhoofd eene
zwarte fireep,
flreep, wordt in de warmere 1lreken
ilreken der Noordelijke oude
wereld; de gewone
gewon e water·Snip
water-Snip (S.
CS. Gatlinago)
GaUinago).• met eellen
eenen regten en
eu
pooten,, en4 bruine ftreepen
areepen op het voorgeknobbelden bek, bruine pooten
hoofd, ook in de nieuwe wereld bijna overal gevonden, en
cn beiden
worden ook hier te lande veel gevangen.
Gezel[chaps.eilanden ge.
SOCIETEITSEILANDEN, ook wel de Gezelfchaps.eilanden
heeten.
beeten, en I I in getal, liggen in Attflra!ië.
Auflra/ië. Het grootlle en
cn volkrijklle der zelve is O,Talte,
Q,Tatte, of Otafzeitt
Otafteiti (zie aldaar). Deze eilanden
liggen zeer hoog, en onder eene zachte luchtl1reek.
Iuchtl1reek. Suikerriet, brood.
vruchten, eene [oort
fooft van vijgen, pifang, kokosnoten enz. maken
voornaamlle voortbrengfels des lands uit. Onder de tamme die.
de voornaamf1:e
ren heeft men varkens, honden en fommige vogels; tegenwoordig
ook hoornvee, fchapen, geiten, paanwen , kalkoenen, ganzen en
eenden; terwijl de zee veel visch, krabben, mosfelen,
mos[elen. oesters, paarlen enz. en het minernalrijk aluinaarde, zwarte bazalt, zwavel, la.
lava, en andere delfstoffen oplevert. De inwoners, op 120,000 gege.
fchat, en gedeeltelijk van eene
febat,
eelle blanke kleur, met bruingeel verver·
H h 2
mengd,
ECKHOI.T
ECKHOI.T

s
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beCc:laafdfl:e van de gcheele Zui.1':.u,
ZuU",u, zij IlIl
beCc:laafdfle
goedhartit;. gastvrij, en zindelijk, luaar beprikt; bCl11innen de ll1Uw
lllUw
zijk, en behuevt>n,
behuevt'n, uit hClofde van de vrllchtbaarheid
vrllchtbaarhcid des lands, .wei.
wei.
al'beîdrll, alzoo
:lIzoo 5 brood-vruchtboomen gelJoegzn~l11 zUn.
zij n •
llig te arbeîdrn,
om één mensch te voeden. l\Ien
l\Icn vervaardigt er doekwerk van noemhoml!fchors,
fthors, gevlocr.rcn
gevlocr.ten matten, vischtuig.
vischtuig, en 'wapenen van 11:eenl:n
11:eel1l:n en
ell
heenen.
beenen. De ElJgc!ji.:hC1l
Engel/diell hebben.
hebben, door zendelingen,
zendelingcn, de Christelijlre
Christelijve
godsdienst op deze eilanden ingevoerd, federt
Cedere welken tijd de afgods~
algods~
verfchrikkelijke menfchenofrèrs
menCchenofrèrs en kinkin.
beelden verdwenen, en d~ verlèhrikkelUke
dermoorden opgehouden hebben. Op de boekdrukkerij door het
zendcling-genootfchap van Londen derwams overgebragt
ovcrgebragt,, heeft
heert meu
zendeling-genootfchap
reeds een gedeelte der Evangeliën in de landtaal gedrukt.
gedrukr.
(LELIUS) was de eigenlijke fl:ichter van den
dCl} godsdi~ng~
godsdi('n~~
SOCINUS (LELIUs)
[eigen
feigen aanhang, naar zijnen 1Iaam
naam genoemd. Hij {"proot
l"proOt uit het edel gellacbt
11acht der SOZZINI, dat
dar langen tijd te
re Siena, eene Had in h~c
h~t
groothertogdom Toskûne,
Tos,lume, bloeide, en werd aldaar in
iu 1525 geboren. ZUn
Zijn
vader, een vermaard Regtsgeleerde
Regrsgeleerde,, bef1:elUéle hem tOt het beoefenen dezer wetenfèhap,
[looge
wetcnièhap, waarin hij zelf, aan meer dan eelle Hooge
fcl!Ool,
fdlGol, met roeln
roem had ondenvaen. LI'LIU5, zUn
zijn vad~rs neigill;';
volgende, fpoorde al vroeg de gronden der RegtsgeleerdheU op uit
de Heilige Schrift.
Schrifc, en
cn omdekte
omdekre hierdoor weldra, dat nrfcheid~lle
nrfcheid~ne
leerf1:ellingen
leerl1ellingen der Roomfche kerk regel regt tegen de Openbaring il:re.
aangemoedigd, om den waren Zill
zin vat! Gods woor.l
woonl
den. Hierdoor aangemoedigd.
meer en meer te doorgronden, legde hij zich tot
wt dat einde toe op
HebreeuwCche, zelCs
zeI!", der Arabiiè:1\!
Ar18iCc:l\!
de beoefening der Grieklèhe en IIebreeuwlèhe,
taal,
tMl, en verliet tevens w~ldra !ta/iJ,
!toN::, om zoodanige landen te bezoe.
ken, over welke het licht der hervorll1in~ reeds eenigermate zijnen
wcl~adigen
wel~adigen invloed verfpreidde. Hij begon zijne reizen
reizcn in 1547,
bezocht Engeland, Frankrifk, de NederlaNdm
iVeder/a/tdm en Duitsch/tlltJ.
Duttseh/md. Cll
nmu',
num', naar verloop van 4- jaar, zijn vast verblijf te Zuriclz, in Z:vit.
[er/mld.
ferlaad. Hij won door zijne
zij ne geleerdheid, gep?ard
gep~ard met z:lchtnloezachtmoe.
d(!n vr:!dc,
vr:!de, de achting der kundigll:~ en befcheibeCcheidigheid en liefde tot den
deuf1:e
denf1:e mannen
manDen zijner eeuw, zelfs van CALVINUS, die hem raadde,
om zijnen onderzoeklust te beteugelen, ten einde zich geeue
geene ollaan·
olla:tn·
te halcn.
genaamheden op den h~ls ce
zijne reizen verfchcidenc
verCchcidenc perfa.
perfo.
Olldertusfè1Jen
OndertusfcIJen ontmoette
olltmoettc LELIUS op zijnc
nen, die zijne gevoelens gretig waren toc;;eda1n
to:!;;edu111 ; inzonderheid
inzGnd~rhcid Ondl:f
onder dezulken, die, 0111 het aankleven van meer zuivere begrippen v~n ware
Duitsd!aná
godsdienst, hun vaderland hadden moeten verlaten, en in Duitsc'tlrmá
en Polen omzwierven. Eenigen tijd nadat hij Zurich tot ZijllC
zijne vaste
woonplaats verkozen had, deed hij andermaal, in 1558, cenc
eene reis
naar Polm,
Po/m, waar hij de gunst der rijks-groOtCll
rijks-groocen in zulk een mate
genoot,
genoot. d~~ l1ii zelfs niet alleen van dezen, maar ook van den koning, brieven van voonèhrijving aan den Hcrcog van
v:Jn Toskcme en dell
de 11
Doge van
vnn Fer.eti~
Fer.eti( ontdog, om aldaar eeni;:ell
eeni;:en tijd
cijd een veilig verblijf
te kunl1~n gcnjc~ell, ter lJ~zor;;ing
lJ~zorging zUller
zijner huisfc!ijkc
huisCclljkc belangen; hethet.
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[een
[een voor hcm
hem van veel sewigt
gcwigt was, alzoO' zijn vader
\'ader in dH.'n
dH.'ll tijlt
tijd
~V:1S .>gefiorven,
~\'as
"cfiorven , en
cn hem dcsze!fs
deszelfs lmlatenfChap
nnlatenH.:hap betwist
bel wist werd. Terwijl
llij hier met het vereffenen van dit gefchil
gerchil bezig W2S
W~~ , overkwam
:zijn ge11acht een zwaar- onheil: hij viel- onder vermoeden
vennoeden van ketterij, hetgeen het !~evangen
!~eval1gen IJemen
nemen van zijnen broeder C'I!ltlL!'US,
C1\!ltIL!'US, ('n
tJe Vlllgt van :Jnderen,
anderen, waaronder zijn neef F.'\USTl'S
FAVSTl'S (zie "tllJ hem
beneden) ten gevolge had. LELll'S zelf keerde IJaar
naar Zwitjèrlalld
Zwitjèrlanrl te·
te.
rug, en overleed te
tc Zmkh
Zurich in D1oeim.
Dlocim. des jaars )562,
J562, het- 37fie zijn;;
ollderdoms.
ouderdoms.
SOC
SO CllNUS.
N US. (FA
(FAl'STUS)
rSTus) De neef des vorigen,
vorigcn, med~ aan de edel.
fie
gdlachten van I/nIiJ
,'an Willtcrm.
tle gcl1achren
I/oIiJ vermaa~d[chap[,
vermaa~dfchapt, zag in het begin "an
Willterm.
1539 te Siena
Sieno het eerfle daglicht. Door het voorbeeld zijns vaders,
viOcg verloor, niet kunnende
een beroemd regtsgeleerde , dien hij vroeg
worden aangefpoord,
aange[poord, om de loopbaan der letteren in te treden, Het
hij in zU"e
zUne vroegfie jeugd weinig lust tot de werenfchappen
\\'etenfchappcn blijken.
en had zich toe
tot zijn !23fie
!2311e jaar flechts
I1cchts in de eerfl:e grondelt
gronden der LetOndcrtus[chen had hij reeds
terkunde en Regtsgeleerdheid geoefend. Ondertusfchen
zoo vel'! vnn
ingez0gea, die deze
V1m de lK'grippel1
begrippen zijns- ooms LEUUS ingcz0gen,
zjjne bloedverwanterr mededeelde, dat hij T bene.
door brieven aan zijne
vens velen vtm
Vllll zijn gel1acht,
geflacht, bij de inqllifrtie
inquifrrie in het oog liep, en
llieront beGoot,
befloot, om zijn vaderland
\'aderl:md te verlaten, en in Frtwkrijk
Frtmkrijk eene
fchuilplaats te zoeken. IIij
!lij bevond zich te LYIJ1l,
Lyoll, toen het berigt
fchuiJplaats
bege_
van zijns ooms overlijden hem bewoog, om zich naar Zurich te bege.
kwant, om zich in het bezit van
ven, alwaar hij tijdig genoeg kwam,
's maliS
m:1liS nuge;a.cnc
nage:a.cnc fcmiften te fiellen,
ftellen, waarvan hij r:~derhand
r:~derhal1d in het
onrwerpen van een Godgcleed
Hel[e1 gebruik maakte. Na verloop
ontwerpen
Godgeleerd llelfcl
van eenigen tijd, toen de omllandiglwdea
omfi:mdiglwdea een weinig- gunfiiger wa.
ren, waagde hij het,
hct" om naar Ita!ië terug
teriJg te keeren; won hier de
gmlst van den Groothcrteg
Tc-slc.11zc; werd met achting aan zijn
Grootherteg von TNlc.112e;
gunst
lJOf hehandeld. met eerambten overladen, en bragt dus 12
I z jaar., onder
llOf
p7.lchtiga hofhol1dinb'.
lIet onafgebroken genot van de vermaken eener prochtiga
hofhoudinb'.
gcnoegens, en het nafporen
na[porcn
(;oor. Afkeerig geworden van aardfche genoegens,
RV{lnge!i[che waarheden boven de geneugten
gencugtcn des levens ficllende.
ficllcndc.
der RV{lngelifche
gemoeds te volgen, en
befloot hij thans, 0111 den aandrang zijns gelllocds
bel100t
vertrok, daar hij,
grootheno~ hiertoe met
hij· aan de bewilliging van den groothertog
reden twijfelde, heimelijk in 1574 nhar
naar Dui/sehlal1d,
Dui/schlol1d, in het 3.';He
3.<;He
jaar zijns ouderdoms. Nadat
N:l.dat hij It/llië had verlaten, cn herhaalde'
dringende aanzoeken van geme!dcn
gemelden vorst, om weder te keeren. b(!ern!l:ig had van de hand gewezen, vond hij, tcr
ter beleefdelijk doch ernllig
vOfdering zijner oogmerken, eell
eCIl vreedz:mm
vreedzaam verblijf te Bazel, alwaar
vordering
hij zï-ch, met de mee~te infl,anning,
inflnnning, op het nafpore:1
nafpore:l van Godgeleerde kundigheden toelegde; nlak,~nde hiertoe, behalve
fchrifrel l
behal'"e van de fchriftel
vlln de Heilige Schrift,
van zijnen oom LEf,lt.;S,
LEr,lt.;S, inzonderheid gebruik van
Hij vertoefde
vcrtoefde hier 3 jaar, en fchreef in dien
dicn tijd zijne verh:mdelil1
vcrh:mclelil1b
over JI:ZUS CHRISTUS. den Za:ig1l1:Jkcr,
Za:igmakcr, waarna hij zich uit hoordt
der pest, die t'Jeu
t'Jen in Bazel wor:ddc,
wor:cldc, naar ZUl iCl
iel beg;;/")
beg::/", en :l!dnsl
:l!d~81
II iJh 3
meI

s 0 C I N U S. (G.)
met den vennaarden
vennaarclen godgeleerde, FRANCISCUS PuccJUs,
l'uccJUs, eell
een open.
baar twistgeding voerde.
voerdc.
Intusichen ontil:ond
omftond cr, o!l1trenc
omtrent dezen tijd, in de kerken van Zevendcn beruchten
bemchten FRANCISCUS DavlDs.
DAVlDS.
bergen door de gevoelens van den
over de eer en magt van JEZUS CHRISTUS, vrij wat opfchudding,
om welke te fiillen
fii11en SOCINUS van wege den prins derwaarts werd
genoodigd. Hij voldeed in 1578 aan dit verzoek; doch zijne
pogingen waren vruchteloos. DAVIDS bleef onverzettelijk in zijne
gevoelens volharden, en zocht dezelve met zoo vele hevigheid te
verfpreidell,
verfpreiclen, dat hij eerlang op bevel van den prins van Zevenber.
gen in den kerker geworpen werd, waarin hij niet lang daarna overleed. De aanhangers van DilVlDS hielden SOCINUS
SOCINVS verdacht, als of
hij, bij mangel aan bewijzen, tegen zijne partij, op deze wijze
de overwinning had zoeken te behalen; doch anderen hebben hem
vun
van dezen blaam gezuiverd, door aan te merken, dat niets duidelijhr ilreed
fireed tegen zijne begrippen, dan het gebruiken van geweld in
ker
zaken van de godsdienst. SOCINUS
SOCINVS bleef.
bleef, echter, niet lang in Ze"enbergen, maar vertrok in 1579, uithoofde eener landziekte, naar
Polen, alwaar hij onder de Unitarisfen
Unitarisren begeerde te worden aangenomen; doch waarin hij veel tegenil:ands
tegenfl:ands ontmoette. Zelfs behandelden
niettegenfbande hij vele fchriften
fchriftell ter hunner verzij hem zeer hard, niettegenHaande
dediging in het licht gaf, en wist men ten
[en laatfie den koning zoo zeer
tegen hem in te nemen, dat hij het veilig oordeelde, om !{rakau
Krakau te
boek, hetverlaten; bedienende zich zijne vijanden daartoe van het bock,
geen hij tegen zekeren JACOBUS PALEOLOGUS fchreef, en waarvan zij
voorgaven, dat het fchadelijke gevoelens tegen de ruSt der zamennjets il:erkcr
fierkcr dan oproerigheid veroorleving bevattede, ofschoon het niets
fchuilplaats bij zekeren Poolpooldeelde. SOCINUS zocht nu eene veilige [chuilplaats
MORSTINJVS,, die hem minzaam on tving en herfchen edelman CH. MORSTINJUS
bergde. I-lier leefde hij gerust en veilig den tijd van 3 jaar; huwde intus[chen
illtus[chen aan de dochter van zijnen weldoener, welke hem in
1587 eene dochter ter
[er wereld bragt; doch hij verloor deze zijne
jaar, welk verlies hem dermate trof,
cchtgenoote nog in dat zelfde jaar.
dat hij in eene gevaarlijke ziekte verviel, en eenige maanden zijne
fiudiën moest fiaken, waarbij nog kwam, dat hij door het overlijoverlij.
beftendigen begunil:iger.
begunl1iger. FRANCISCUS
FRilNCISCUS DE
DE MEDICIS,
MEDlels,
den van zijnen beil:endigen
groothertog van Toskane, van de inkomsten zijner goederen ver1l:oken
werd, welke hij jaarlijks uit Italië trok.
Te midden dezer rampfpoeden befloot
beDoot SOCINUS in 1588, om naar
Krakau
Kl'akau terug te keeren; en het eenige, hetgeen hem hier onder
zijne ongelukken gebeurde, was, dat hij het getal zijner aanhangers
. van tijd tot tijd z~g
zag toenemen, waaronder zich zeer vele geestelijken
en mannen van het hoogil:e
hoogfie aanzien bevonden. Hier
I-lier genoot bij, offcllOon dikwUIs den haat van
vall andersdenkende moetende ondervinden.,
rot dat eindelijk in 1598
ettelijke jaren een tamelijk gerust verblijf, tot
xijnc
7.ijllc vijanden uit zekere, door hem in het licht gegevene, verhande.
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deling
delillg gelegenheid namen, om de helfe
heffe des volks tC'g':ll
[cgell llcm
11e11l op te
men iiJ
ij] zijn huis drong, hem half gekleed
ruijen, met dat gevolg, dat mell
l1aapkmner rukte, dool'
door de voornaamne
voofllaamfte flraten
l1raten der fiad
fiae!
uit zijne i1aapkmner
rondvoerde ,J mishandelde, en
Cil dreigde op te liangen;
hangen; en het was niet
dan mer
met vele moeite, dat
dar hij door zekeren fJoogleeraar
fIoogleeraar uit de hanwoeste graal1W
graauw gered werd. lntusfchen
Intusfchell werd zijn huis
den van het woeslC
hl1israad geroofd of vernield; doch de iinarr
iinart hier_
geplunderd en zijn huisraad
over kon in verre 11a
na niet opwegen tegen her
het leed, dat hU
hij over het
he t
verlies van eenigen zijner fchriften gevoelde, inzonderheid over eent!
een\!
regen de godverzakers , welke hij ten oogmerk had, om
verhandeling tegen
in het licht te geven. SOCINUS verliet nu Krakûu,
Krakau, en vertrok naar
lbd, alwaar AnR.mMvl
A13RAIlA;\l ELONSK!,
BLONSKI, een
zeker dorp, 9 mijl van gemelde Had,
e11 hart
han fchonk.
rehonk. In deze
Poolsch edelman, hem eene plaats in zijn huis en
lJOg ccnige
cenigc jaren een gerust en vreedzaam leven,
afzondering leide hij IJog
en l1ierf
ilierf op den :;den
:lden van Lentcm.
Lentem. 1604, in het 6s1tezijns ouderdoms.
ollderdoms.
loogNATRUJVI. Onder deze benaming verHaar
verHaat men een loog.
SODA NATRUM.
ZOut, dat in vele opzigten met de potasch overeenkomt, en weldoor
zout,
zijn bijtend vermogen, fmelrbaarheid,
rmelting met kiezelaarde
fmcltbaarheid, fmelting
kiezelaarde,, wer~
werking op dierlijke zelff1:andighedcn
zelfHandigheden CllZ.;
eDz.; maar van óezelve
ciezelve blijkbaar
onderfchciden
kristallen aan
ondcrfchciden is, doordien het zeer gemakkelijk in krititallen
fchict,
fchiet, en met zuren geheel andere zouten vormt a Is de pot:lsch.
potasch.
delfllOl'Jclijk; om dat het in fom·
fom.
Voormaals noemde men dit loogzout deIfllofrèlijk;
V,Hl den grond llÎtvloclt,
uitvloeit,
mige landen van zelve op de oppervlakte V,H1
aangetroffen wordt.
en in vele wateren aangetroftèll
voongc~
Men onderfcheidt de Soda in natuurlijke
n3tlll1rlijke en door kunst voortge*
bragte. De eerne
eerlte vindt men in fommige
f01l11Dige meren en wel
wcl in H011garije,
HOllgariJe,
l:-'gypte. De
op vele plaatièn in Amerika, voornamelijk echter iu Egypte.
door de uildallll'illg
ui,clallll'ing van het water,
water}
Soda wordt uit deze meren,
merel], dDor
gedurende den Zomer, uitgercheidcn.
uitgeCcheidcl1.
Dnar de meeste planten,
plnntell, die langs
lallgs de
ele firanden
flr~lJd(!n der zee, voornam
voornameeo
Daar
lijk langs die der Middc!!olldJèhe
Middel/fwdjèhe grocijcn,
groeijen , Soda
Sodl~ bevatten, worden
dezelve zorgvuldig verzameld,
en, even
eV(;n als
~lls de gewasfen,
vcrzaJllelcl, gedroogd
gedroosd cu,
verv~;ardigd wordt, in kuilen tot asch verbrand.
wauruit de potasch
waaruit
potaseh verv~,ardigd
hic~bjj plaats
p1.13ts heeft, gaat deze as
asch
eh tot eene
cene har.
Door de hitte, die bie~bjj
de zaamgepakte, half gefinoltell
geflllolt~n zouc-mas[.1
zouc-mash1 over, die
clie zonder verdere
bewerking als ruwe SodtJ
Sodt, in dell
den handel gebragt wordt. Deze Soda
evcngenoemde meren
is zoo zuiver !liet
niet als die, welke uit de zoo cvcngenoemde
verfchillende zelfstandigheden
verkregen wordt, daar zij met allerlei verfehillellde
vereenigd is, die bij de verbranding der zeezee-planten
planten ûverblij
overblijven.
ven. De
ruwe Soda, door verbranding verkregen,
verkregen) is hard?
hard. kllllkcnd,
klinkend, bezit
bezit:
klenr, is hier en daar mét
met witte korreb
korrel~
cene blaauwachtig
blaamvachtig grijze kleur,
eene
voorzien, en geeft, met waler
water bevochtigd, meestal eenen reuk van
zwaveJwaterfiof
zwavelwaterftof van zich. Danr
Daar het
liet ééne foort
roort van zeegew85
zeegewa:; meer
zuivere Sod,z
Sod" bevat, dan het :'llclere,
;mdcre, zoo volgt van zelf, dat er een
groot \'crfchil
verfcllil moet beHaall
bcHanll,, ,usl"cltcn
èuslèlJcn de onderfcbcidcnc
ondel'fcllcidenc !!l
l!\ den handel voorkumende
voorkumendc foonen van ruwe
rtlwe Soda.
H Ith 4.,~_
Dr,
Df:
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SpaNje olJder
onder den naam V~1l
van alh·tmtfi:he
/JH.mJ/felle SoDe beste roon komt uit Spanje
diJ. ook wel Soude
SOlide de JJaril!e of la Barig/ia,
Bariglia, en wordt alda~r uit
d,.,
vele planten, inzonderheid uit
uic de Sa/fo/a
Saljo/a Satil'tJ
Satil'/J vervaardigd: zij bevat
op de 100 deelen 25-40 zuiver loogzout. Minder goed is de Soda,
die men in Fralllwijk bereidt.
bereide. Men ondcrCcheidt
onderCcheidt aldaar drie (oortelT.
foorten.
ecrl1e ra
foort
Narbol111e; wordt
worde uit de Solieorl/ia
Sa/icon/ia (1IJ1111De cerl1e
ort is die van Narbolllle;
nua verkregen, en bevat 14. à 15
IS deden zniver loogzoUt
loogzout op de
100 deelen.
De tweede foert wordt tusfchen Frontigllalz
Fro1ltigllatl en Aigucsmortes, door verbranding van de Saljeonzia
Salieornia eZ/ropea,
cUf"opca, Sa/jo/a
Salfa/a tragus,
tragt/s,
atrip/ex porttt/acoïdes,
portu/aeoïdes, S[Jlfola
Salfo/a kali en Statiee limoniulJZ
atriplex
limoniullZ vervaardigd.
tot 8 deelen
In 100 deelen van deze ruwe Soda zijn
zUn flechts
l1echrs van 3 toe
foort, zoogenaamde
zoogel1uamde SOlide de
zuivere Soda voorhanden. De derde roore,
Páreek, of Ke!pfoda,
Kelpfoda, warde
wordt in Nor1tl!l1Jdie
verfcbil1cnde [oorten van
l'àreck,
Norl72alldie uit verfcbillcnde
Zwammen bereid, die langs de zeeftranden
zee(1:randen groeijen:
groeijen : deze [aart
foort is wel
het l1echtl1e, en bevat zeer weing zuivere Soda; doch is echter
eellter van
belang geworden [edert
federt COURTOlS
COUItT01S in 1813 uit dezel ve eene, tot dien
tijd toe onbekende, zelfl1andigheid
zelfl1:mdigbeid gevonden heeft, die daarna den
naam van Jodium (violet- of ke!pJlof,)
ke!pflof,) verkregen heeft, en in verbinding
met okoho!,
akoho!, potasch of Soda, als een zeer ge[chikt
ge[chikr middel tegen
de kroup is aangeprezen.
De door kunst voortgebragte Soda wordt uit zwavelzure Soda,
J;rijt
zelfst~1l1dighedell
];rijr en poeder van houtskolen vervaardigd: deze ze
Ifmndighedcl1
na3uwkeurig vermengd en gedurende
naauwkeurig
gednrende eenigen tijd, in eenen daar
d3ar voor
bijzonder ingerigten reverbeer-oven, aan eene raode gloeihitte blootgeneld,, leveren eene Soda, die op de 100
I co deelen 32 33 deel
deelen
geHeld
en
zuiver loogzout bevatten. De heeren LEBLANC en DJ2É
DJzÉ hebben deze
manier het eerst in Frankrijk uitgedacht.
koolfiofzure
Men gebruikt de Soda in deszelfs zuiveren fiaat als onder kooll1:ofzure
Sodit
So,j,J Cilbcar/;ontlS
Cilbcar/;onos Sodae) in de Scheid- en ArtrenijkullSt:
Anfenijkullst: bovenal
echter wordt de Soda
SodrJ gebruikt, om
0111 harde zeep te maken, in de
glns-fabrijken en in meer aadere
andere bewerkingen.
De juiste kennis omtrent den aard en z3mcn(1:elling
z<1mcnilelling van de zuivere
koolilofzuur geheel beroofde, Soda zUn wij aan DA VJJ
bijtende, van kooJftofzuur
VIJ
verfchuldigdj en
cn bet
het is uit zijne proeven gebleken, dat de Soda,
So{M,
als de potasch, uit
lIit een metaalachtig ligchaulJl
ligchaam en zuur(1:of
zuurl10f bel1aat,
befiaat,
el'en :lIs
en a1zoo
alzoo ook onder de lJ1eta/!oïden
jJ1eta!/oiden behoort gerang[chikt
gernngrchikt te worden.
groow man, de grcotCte
grootCte wijsgeer van GrieSOKRATES. Deze groote
kelllalld.
het jaar 469
kenland. was de zoon eens beeldhouwers, en werd in her
onze tijdrekening te Athene
voor onzc
.dthene geboren. Hij werd in her
het eerst
tot het kunstvak zijns vaders befiemd, doch naderhand door den
wijsgeer CRITON , die zijn [chrander
(chrander oordeel kende, d3arvan
daarvan afgetrokken, en overgehaald tot de beoefening der Wijsbegeerte. Hoe
verllrooide beriglcn
berigten omtrent de jCllgdi6e
jeugdige
onvoldoende ook de weinige verl1rooidc
grooten mans zUn
vorming dezes grOOten
zijn mogen, kall
kan men echter met gevoegzame zekerheid veronderl1ellcl1
veronderl1ellcn,> dat IJlj.
110egzame
IJij. in weerwil
weenvi/ van de
behoeftige
behoeCrige omf\3ndighcden
omfbndigheden zjjner
zijner ouder:;,
ouder.;) eene goede opvoeding n~;lr
n~nr
dtn
diOn
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den (maak
fmaak der Grieken en de toenmalige eenw
ecnw genoten, eu zijne
aangevlIurd hebben tot het
eigen verheven genie hem vervolgens zal aangevuurd
v:ln de beroemdlle
beroemdfle wijsgeeren, en het opzamclen
lezen en beoefenen van
van alles, wat zjjne
bem tcr
ter opheldering van
zijne eeuwen zijn vaderland !lem
(le gewigtig!'.:e voorwerpen van menfchelijke kennis aanboden. De Wijs.
begeerte vun dien tijd zich tot eenen bijzonrlcren
bijzonrleren tak, de behandeling der hemelfche ligchamen, het onderzoek naar den aard en het
wezen onzer aarde, en over derzelver oorfpronkelijken
oorfpronkeJijken toefl:and.
toelland •
NatUurmet één woord tot eene dorre, onvruchtbare befpiegelende Nnnmrkunde bepalende, had SOKP..ATES in deze oefening weldra weinig beJlagen, zoowel uit hoofde vnn
van de zwarii!hedell, daaraan verbonden,
en de onzekere befIuicen
befluicen , daaruit afgeleid. als van derzelver geringe
nmtigheid
nuttigheid voor het menfchelijk leven, en legde zich dus op eene
andere
:lndere foort van Wijsbegeerte, de l\Tenschkunde, toe. Het merkwaar(lig op:chrift boven den tempel van ApOLLO te Delphos:
De!phos: Ken fttt zelze!had op hem eenen krachtigen invloed; en federe
federt nam
Ham hij het
bef1uit, om zijn geheele leven aan de verlichting'
verliehtinJ; zijner medeburgers
befIuit,
omtrenc
omtrent hunne hoogO:e
hoogite belangen toe te wijden, en hen tot goede,
vrome en regtfchapen 1l1enfchen
mellfchen te vormen; in blijde verrukking zich
verbeeldende, dat hij door de Godheid zelve tot dit hoogst gewigtig
werk geroepen was.
SOKRATES wns omf1:reeks
omfireeks 30 jaar oud, toen hij deze edele loop.
loopbaan intrad. Om eerst het veld, welks bearbeiding hij zich hml voorVOO1"gefield, van het welig groeijend onkruid te zuiveren, verzettede hij
zich op de meest beflisfende wijze tegen de Sophisten, en terwijl
deze alle pracht en rijkdom ten toon fprciden,
fpreiden, hulde hij zich in eedien hij, behalve op feesten en gastnen mantel van gemeene 1l:oifc, dicn
gebeele jaar door droeg: zelfs ontzegde hij zich alle de
malen, het geheele
gerieflijkheden en aungenaamheden
aangenaamheden des levens, en verharde zijn ligchaam door het verdragen van allcriei
alleriei ongemakken eu J!1oeijclijkhemoeijclUkheden, waardoor ·hem
'hem de deugd der matigheid gemnkkclijker
gemnkkelijker viel, Cll
ell
hij zijne jeugdige kracht vun
van ziel en Iigch:mTI nog in zUnen ouderdom behield. Als volksleeraar was hij van den vroegen morgen af
bezig, om menfchen op te zoeken, ten cinde
einde hen ollltrem
omtrem hUllne
hunne lI'ewezenlijke belangen te qnderrigten; bezocht daartoe alle openbare VCTgaderplamfeD, de vólkrUkl1e
vólkrUkfle 11ratc11,
firaten, of ook wel de woniilgen valT
kunstenaars en handwerkers, en fprak met hun over de pligten valJ
de godsdienst, de gezellige cn
en burgerlijke betrekkingen, over vriend.
fpaarz~mnheid, eensgezindheid, regtvaardiglJeid,
regtva~rdjglJeid, llJntigheid,
fchap, fpaarz~amheid.
liefde, met één woord over alle voorwerpen van Zedekunde ; maar
ook over Huishoud.
Hnishoud. en Krijgskunde, kunsten cn
en handwerken; poogde
de heerfchende vooroordeelcll en dwalingen te wedcrleggcn;
wederleggen ; beLcre
betere
denkbeElden in de gemoedercn
gemoederen zijncr
zijner hoorderen te Horten; hen tl!
re
'rertroosten)
"ertroosten) te bemoedigen,
hemoedigen, te verlicbten, en gelukkig te makell.
makcll.
Niet alleen,
mccleburgercn leerdc,
leerde, wat zij dOEI!
dOEn
alleeIJ, dat SOKRATES zijllen J!1ccleburgerel1
Mesten,
l.10eoten, gaf hij hun zelf het luistcrrijkH voorbeeld van vcrhtlYCrhtl4
11 h 5
V(;;,
Vl:;,
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ven deugd; was een
Cl:lI ijvcrig
ijvcri~ vcreerder
vereerder van het IIüogll.c
IIoogll.c wezell,
welen, die
zich zelfs wachtte, 0111
ulll lijllC
zijne zwakke medebroeders
mcdebroeders eenigzins te ergeren, ell
en hierom alle godsdiclI>cige
godsdiellStige gebruiken,
gebruiken. door oudheid en gewoonte geheiligd, zorgvuidig waamallJ.
waarnalll. Ook als Staatsburger
vervulde hij met CCIlC
eClle voorbeeldelooze
vuorbceldelooze getrouwheid alle de hem opgelegde pligtell;
pligten; gaf, gedurende den Peloponnefifchen
Peloponnefifchcn oorlog, in
vcldtogten , blijken van moed en dapperheid; red.
drie ondcr[cheidene
onderfcheidellc veldtogtcn
de in eenen
cenen derzelve z~il1en
zijnen vriend ALCIBIADES
ALClBIADES het leven, ell
en liet
met eene edele belange
belangeloosheid,
loosheid, den eerprijs
aan dezen jongeling, lllet
be[l:emd was.
over, die voor zijne eigene dapperheid be!lemd
SOKRATES was niet alleen een volksleeraar
S6KRATES
volksleemar , maar legde zich ook
inzonderheid tor.,
toe, 0111 leergierige i ongelingen voor het rijk der waarhier, dat hij altijd door een aantal edele
heid te vormen; en van hiel',
jongelingen en mannen verzeld
verzeId werd, die zijn onderwijs in alle deelen van weten[chap ontvingen, en tot een onbevooroordeeld onderzoek van waarheid, godsdienst en deugd werden aangevunrd.
aangevuurd. Uit
zijne [chool
fchool kwamen
kwmnen verfcheidene
ver[cheidene aanhallgers
nanhulJgers voort, waarvan de beo
be.
roemdlle die del'
roemdHe
der Academistel1
Academistcn 1I<IS;
was; tenvijl
terwijl onder zijne uitmuntendfie leerlingen ARISTIPPUS,
ARISTIPPVS, XENOPHON,
XEl'iOPHON, en inzonderheid PLATO, behoorden. Zijn onderwijs gefchiedde door vragen en
cn antwoorden, en was
altijd ingerigt
il1gerigc naar de eigendommelijke en bijzondere gei1eldheid
ge!1eldheid zij.
nel'
ner toehoorders. Waren deze
deu trotsch op hunne vermeende wijsheid,
dan hield hij
bij zich, als of hij zelf onderwijs zocht; deed hnn
hun vragen;
rrok uit hunne antwoorden gevolgen, welker ongerijmdheid zjj
nok
zij 111oesmoeshen , door de eene ongerijmdnoodzaakte hen,
ten erkennen, en noodzaak:e
hoopen,
en , om hunllc
hunne onkunde te erkennen,
heid op de andere te hoop
en in de waarheid, welke hij,
hij; zocht voor tc
te !lcllen,
fiellen, te berusten.
Geheel anders hundelde
handelde hij. daarcntegen,
daarentegen. met de zulken , die nog in
het denken ongeoefend, of te huiverig waren, om op hun eigen
onderzoek te vertrouwen. Deze kwam hij met de beminnelijk!le
beminnelijkl1e
goedhartigheid voor; fchikte zich geheel n~ar
nnar hunne bekrompene bevattingen, en zocht alles voor hen vcr!l~anbaar
ver[l:aanbaar te maken, waartoe
hij zich [omtijds
fomtijds van beelden uit het gemeene leven, en van gelijkenis..
fen bediende, die hij dan voor hen uit de ondervinding, door voorbeclvoorbeelden, door bekende plantfen
plaatfen van dichters, en ook wel door fabelen
ophelderde. Jongelingen van talenten moesten bij hem de waarheid
zelf trachten op te fporen; en, [choon
fcJlOon hij dit bij hen langs den weg
bewerken, bediende hij zich ~chter bij
van vraag-methode zocht te bewerkcn,
dezen ook van uitgebreide redevoeringen, in welke hij dan de geheele kracht zijner welfprekendheid ten
tcn toon fpreidde, waardoor hij
al zijne leerlingen met eene onweerfiaanbare
onweeri1aanbare kracht aan zich boeide.
Eenzijdige beoordeelaars mogen in zijne wijsgeerige gevoelens het on011llelfelmatige laken; wij verliezen el'
er niets bij, wanneer wij den
SOKRaTEs in aanmerking negeheelen omvang van den werkkring van SOKRt.'fES
geheelcn
zjjner
men; doch hier toe behoort nog eene afzonderlijke opgave zijnet
wijsgeerige denkbeelden,
Ne
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Te dezen aanzien
aanzicn was SOKRATES van het bellaan cens
eens albeflurend,
nlbeflurend,
en ollzigtbaar
Ol1Ziglbaar Wezen ten volle
hoogst magtig • wijs, goed, alwetend cn
overmigd
overtuigd,, en oordeclde
oordeelde,, dat de gehecle
geheele doclmatige.
doelmatige inrigting der Na.
tuur, en
cn inzonderheid de bouw van 's 111cnfchen
mcnfchen ligchaam
hgchaam >, hieromtrent niet den minf1:en
minften twijfel omtrent derzelver Schepper.
Schepper, overlie_
overlieten. Dat dit Wezen niet met handen getast.
getast, noch door onze oogen
konde gezien worden, was even min eene rede, om :lan
aan deszelfs
bellaan te twijfelen, als men de voor onze uiterlijke zinnen verborgene krachten der Natuur, die men alleffi
alle<'11 aan hare uitwerkCels
uitwerkfels kende.
konde loochenen. Dat SOKRATES f1echts
koude
l1echts één' God, als den Schepper en Regter der menCchen
menfchen vereerde, blijkt uit XENOPHON
XENOPHON duidelijk,
waar hij meer dan eens van éénen God fpreekt,
Cpreekt, ofschoon hij op
andere plaatfen
plaatCen meerdere goden noemt, die hij echter aan den Opper.
Opperfchijm onderworpen te hebben. Over het ontflaan der wereld,
fien fchijnt
de zamenvoeging van derzelver bijzondere deelen,
deden, en de eigenlijke
Hoogfle wezcn,
wezen, oordeelde hij, dat de God.
zelfstandigheid van het Hoogll:c
l1uijer gelcgd
gelegd had, Waarom
heid eenen ondoordringbaren f1uijer
waarom het ver.
metel zoude zijn, denzelven te willcn
willen opligten. Van de Goddelijke
Voorzienigheid leide hij alle de bewijzen der algemeene en bijzondere
voordeel
voordeelen
en der menfchen
mcnCchen af, en beweerde, dat de alwetende en alom.
tegenwoordige Godheid alles, zelfs de geheimlle
geheimfie gedachten en handelingen der menfchen kende, en men haar juist hierom uit al zijn vermogen moest trachten te verëeren; wel ook naar de zeden en wet.
ten des lands door offers, doch ook door het volbrengen van haren
wil. Hij gaf voor vergezeld te wezen van eenen
cellen Genius, of ge.
gewaarfchnwde; befchouwende
befchonwende de
meenzamen geest, die hem raadde en waarfchuwde;
ziel als van Goddelijken
Goddel\iken oorfprong, geheel van alles wat ligchamelijk was
onderfcheiden, en hierom door de rede en het denkvermogen met de
onderCcheiden,
Godheid in
În verband
verb~nd llaande;
flanmie ; hield de verëdeling van het verf
verfl:and
tand voor
het hoogll:e
hoogfle goed.
goed, tot welks verkrijging hij de zelfkennis inzondergrootl1e dwazen, die
heid aanprees; houdende hij diegene voor de grootll:e
alles, behalve zich zelven
zelvcn,,kenden.
kenden. Van de onll:erfelijkheid der ziel
hield hij zich ten levigl1e
levigll:e overtuigd, en befchouwde daardoor het
fieuen
fierlen voor de goeden als een' overgang tot een ander leven,
waarin dezen beloond, doch de boozen gel1raft
gellraft zullen worden.
naauwll:e verband: de
Godsdienst en deugd f1:onden
ll:onden bij hem in
iu het naaUlvlle
laatfle hield hij voor de hoogl1e
laatll:e
hoogll:e wijsheid; [chi/derde
fchilderde hare inwendige
waarde met de bevallig!1:e
bevaUigl1e kleuren, en verdeelde dezelve in de twee
hoofdpligten van matigheid en
eu 1·egtvaardigheid.
regt vaardigheid. De eerfl:e
eerll:e bepaalde
zelf.
zich tot alle de pligten omtrent zich zei ven , waaronder hij het zelfbell:uur als
befluur
ais den eerllen
eerflen grondflag van alle andere deugden befchouw.
befchouw_
de; terwijl de laatfl:e
laatfie alle pligten omtrent anderen bevattede. De
deugd bell:ond
beflond bij hem, met één woord, in een ernftig
ernllig en aanhouaanhou.
vol.
dend flreven,
llreven, om zich zelven en anderen zoo veel mogelijk te volwas tevens de eenige weg tot
tor gclukzaligheid.
gelukzaligheid. Van
maken, en WHS
vriendfchap,
hu welijkslief'de en de genoegens des
vriend
fc hap , gezelligen omgang, huwelijksliefde
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levens bez:lt
bezat hij de voorrrefFelijkilc
voortreffclijkflc denkbeelden. Overal hield hij dCll
fchoonen middelweg;
voorfchrirtcn evcn
fchoouen
middelwcg; terwijl al zijne voorfchri!"cClI
CVClI ver van bo.
venmatige geflrengheid
geilrengheid als van fchadeIiJke
fchadeliJke toegevendheid verwijderd
waren. Bij dit alles kwam zijn uitmuntend voorbeeld, hetgeen zoo
zeer boveu
boven alle berisping verheven was, dat XENOPIlON in zijne
Cedetlkwotlt'digheden
CedenkwtJtJ10digheden niet alleen durfde bcweren, dat niemand ooit
iets kwaads of ondeugends in hem gevonden had; maar hem ook
voor den voonrelfelijkO:en
voortrelfelijkO:en en tevens gelukkigften man verklaarde.
haat en nijd
Zulk een man nu moest niet alleen de pijlen van den haae
van fommigen, voornamelijk van de Sophisten, die alle grondzuilen
van waarheid en deugd getracht
getrache hadden te ondermijnen, verduren,
verdnren, maar
werd ook
ooIt eindelijk door het Atheenfche
AtheenCche volk tot den giftbeker veroordeeld. Reeds vroeger hadden zijne
zUne vijanden den 13IijCpeldichter
BIijfpeldicluer
ARISTOPH;\NES overgehaald, om hem in zijn Huk, de 'Fb/km
ll-ólkm getiteld,
nIs iemand,
i~mand, die op
op den fchouwburg, openlijk ten
te!! toon te fiellen :lIs
eene verachtelijke wijze van de Goden fprak; doch de waarheid logen1lrafte
finlfte deze aantijging te zeer, dan dat zij algemeen bijval konde
vinden. Eindelijk echter bragt lVIELI'fUS,
MELITUS, een jong treurfpeldichter
trenrCpeldichter
van weinige waarde, tegen SOKRATES eene geregelde beCchuldiging
beCchnldiging in~
hierin berlaande:
be(l:aande: " dat hij de Goden zijns vaderlands ontkellde, nieu.
uieu.
" we in der zelver plaats invoerde, en een
ecn bederver der jeugd
jengd was."
Men bragt deze aanklagte, waarvoor men de armhartigfte
armhartigO:e grondcn
gronden
aanvoerde, niet voor den Areopagus,
AreopaglJS, maar voor een volksgeregt, voor
eelle voorbeeldelooze bedaardheid van geest, door
hetwelk hij met eene
een zedig vertrouwen op zijlle
zijne onfchuld
onCchuld ingeboezemd, de ongekwand:mrdi.
befchuldiging aantoonde.
aantoondc. Dan zijne kW3:ld:mrdi.
grondheid dezer beCchuldiging
ge (Jf
of verblinde regters veroordeelden
veroordeeldcn hem met eene
cene geringe meerder.
meerderheid ler
ter dood; latende de bepaling der firaf aan hem zelven
zeI ven over.
SOKRATES echter, dit beneden de waardigheid van zijn karakter, en
cn
als eene bekendtenis van fchuld
felmlt! beCchouwende, verklaarde, dat hij
de firaf
jlraf mogende kiezen, welke hij verdiend had, el' op :l:m
n:111 zou
dringen, om het overige zijn s levens, op 's lands
lnnds kosten, in het Prytanctl1n
PrytatICtI1n
(de hoogile
hoogi1:e eer in Griekenland) onderhouden te worden, om dat hU
zich fieeds
i1:eeds beijverd had, om zijn land dienst te doen, en deszelfs
burgers liefde tot de deugd in te boezemen.
boezemen, Zijne regter~, zich door
c:lcze taal beleedigd achtende, veroordeelden hem nu tot het
c:leze
drinken van het fap van doIie kervel; waarna SO!{RATES
SOKRATES nog 30
30 da·
dagen in den kerker, onder gemeenzame gefprekken met zijne vrienden,
doorbragt, welke hij op den laatfien dag voor zijnen dood over de
onllerfclijkheid
fiaat van vergelding na dit leven.
levcn.
onllerfelijkheid der ziel, en eenen !taat
onderhield. Na dat dcze
dezé gcfprekken
geCprekken geëindigd waren,
waren. en hij haar
het laatl1:e
Iaati1:e vaarwel had gezegd, ging hij zich baden en llam
nam teil laatfie den giftbekcr,
giftbeker, dien hij met eene verwonderlijke bedaardheid uit!te
60fle jaar zijns ouderdoms zijn leven eindigde. ClCIdronk, en in het 6o!l:e
CERO getuigt, dat hij het verhaal van den dood van SO!(llATES
SOI{RATES nimnim.
mer zonder tranen konde lezen, en heefe
heen: zijn grootmoedig gedrag
in
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in deze benisfende
beflisfende oogenblikken met veel kunst van wel[prekendheid
welCprekendheid
belchreven. Kort na 's m:1I1s
m:lI1s dood werden ver[cheidene
verfl.:heidene der Athmers
Athmllrs
belchrevcn.
van zijne onfchuld overtuigd; veranderden het befluit, waarbij zij hem
veroordeeld hadden; !traften
itraften MllLITUS
MIlLITVS met den dood; banden de
overige
eD rigttcn
rigtten voor hem een !landbeeld
l1andbecld op, hetoyerige be[chuldigers,
befchuldigers, en
geen door den beroemden L':SIPPUS
L':SIPPUS was vervaardigd.
, SOLINGEN. Eene door hare fabrijken en handwerken beroemde
gad, in het regerings.distrikt
regerings-distrikt van Dusfe/dorp,
Dusfeldorp , in de Pruisfifche provinciën Cu/ik, Cleef en Berg. Zij is open; ligt op eenen heuvel,
lill1gs welks voet de lYipper !lroomt,
l1roomt, en bevat tegenwoordil;.
tegenwoordif,' zonder
langs
het groote kerfpel, 3, eu met hetzelve 9000 inwoners, die, behalve
zijden. , lint.
Cjamo[en-, belangrijke ijzer_
ijzer. en !laal.fabrijken
fiaal.fabrijken aan
zijdenlint- en [jamofen-,
den gang houden. Zij vervaardigen allerlei [oort
Coort van klingen. gevesten, bajonetten, laadfl:okken, en eene menigte andere dingen.
dingen, tot
wapen. en krijgsmig behoorende ; alsmede mes[en,
wapenmesfen , vorken, fcharen.
laarzen, kurktrt!kkers enz. Men weet aan de klingen zulk eene hardheid te geven, dat men er ijzer mede kan doorhouwen, zonder dat
zij fchaarden
fchaardell bekomen, en levert dezelve van 1 tot 50 carolinen. Vóór
de Franfche omwenteling werden hier jaarlijks 206,000 pond ijzer tot
degenkHngen, 850,000 pond
poud tOt
tOt mes[en
mesfen enz. verwerkt, waartoe mell
fieenkolen, en tusCchen
tus[chen de-3
de ,3 en 400 kar reil
van 7 tot 8000 karren met !leenkolen,
houtskolen gebrnikte.
gebruikte. De handel van SolingeTZ in ijzere- en !laie.
l1alewaren is door geheel Europa vel'fpreid,
vel'[preid, en wordt ook !lerk
fierk op dme_
Ame_
1'ika
,'ika gedreven.
SOLO. Dit Italiaansch
Italiaanseh woord beteekent in de 111l1zijk
muzijk een !luk.
l1uk.
of een gedeelte er van, waarin eene enkel de !lem
l1em of fpeeltuig Ziell
alleen, of boven alle overige aemmen,
ilemmen, als hoofd!l:em laat hooren.
Zoo heeft men Solo's voor de viool, het klavier enz. Ook wijst het
verfeheidcnc [peel
tuigen of zangfl:emzangl1em.
woord Solo in eene partij, dom' verfcheidene
fpeeltuigen
plaals aan, we Ike alleen door één, die zelfde partij
men bezet, de plaats
fpclcnd,
aaufpelend. infirument
inlhument moet worden uitgevoerd, waartegen Tutti aanduidt, dat wederom alle [peeltuigen
fpeeltuigen of Hemmen eener partij moeten
[pelen
fpelen of zingen. Soli in het meervoudig wil zeggen, dat l!.2 of meerdere fpceltuigen
i1:emmen moeten aanheffen. (Zie: OBLIGAAT.)
OB LIGA AT.)
fpeeltuigen of !lemmen
SOLON. Deze beroemde weegever
wetgever der dtheners
Atheners een der zoogenoemde 7 wijzen van CI"iekm!al1d,
CI'iekm!tmd, werd te Sa/amis,
Salamis,
de 6de
eeuw voor onze tijdrekening geboren. Hij was een afstammeling
van de oude koningen van /IthefJe
Athene en van CODRUS ; doch. geene mid.
delen bezittende, wijdde hij zich iu
in zijne vroege jaren aan den ha'u.
del, om dezen daardoor te verwerven, Hij bezat veel dichterlijk
talent, en had op zijne reizeIl vele kundigheden verworven. Bovendien was hij een man van zachte, innemende zeden, een vriend vall
geoorloofde vermaken, en, fchoon lIict
nict onver[<:hillig
onver[chillig omtrent den rijk.
rijkdom, l10gtans niet baatzuchtig. Hij genoot de achting van alle dt/teAthenc/'s,
ners, en gaf hun een treffend bewijs van zijne vaderlandsliefde.
door de hee{[ch~ppij
hecr[ch~ppij over het eiland S(.lamÎs,
S(.lamis, hetgeell de lIfagaren.
.?fagaren.
ze/'s
zers
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zen
zers veroverd hadden, weder in hunne handen te fl:ellen,
nellen, waardoor
dat men hem tot buitenge.
zijn aanzien bij het volk zoo hoog rees, d:lt
woon drchont
Archont benoemde, en hem met een volkom011 gezag bekleed.
de, om zulk eene
eenc hervorming in
jn het fbatsbefhmr te
tc \Vege
wege te brengen, als hij noodig oordeelde. Het zoude hem thans weinige moeite gekost hebben, om zich den weg tot den troon te banen; doch hij
itandvastig en edelmoedig van de
wees alle aanbiedingen hieromtrent flandvastig
hand; overtuigd zijnde, dat hij zich eellen
eenen grooteren en duurzame.
ren roem zoude verwerven door zijne medeburgers gelukkig te ma~
ken. Onder de bloedige wetten van DRAco (zie aldaar) werd
dthene
Athene door onderfcheidenc
onder[cheidene partijen verfcheurd,
verfcl1eurd, waarvan de eene
de andere poogde te onderdrukken en den voet te ligten
Iigtcn,, zoodat al_
al.
len naar een beter fiaatsbelhlUr
fiaatsbefhlUr wenschten. SOLON vernietigde nu
de meeste der frrenge
firenge en wreede wetten van DRAco,
DRACO, en bewerkte
cene betaling van alle de fchulden, tus[chen
tnsfchen burgers en burgers to.en
eene
plaats hebbende, of verminderde dezelve zoodanig , dat zij voor den
fchuldenaar niet meer bezwarend waren, door welken maatregel hij
fchuldenanr
den wortel knakte, waaruit de meeste beroerten fproten , die den fraat
fiaat
onlangs zoo deerlijk gefchokt
ge[chokt hadden. Voom verdeelde hij alle burgers in 4 rangen, naar mate van ieders vermogen, waarvan de 3 eerfee uit de rijke burgers hefwnden,
he[conden, die alleen tot gewigtige,
gewigtige. aanzienlijfeaatsbediellingen verheven werden, en de laarfte
Iaatfte de armere burke ftaatsbediellingen
gers bevattede, die, ofschoon uit hoofde hunner armoede van alle
nogtans het
her regt van ftemmen
Hemmen in de openlijke
posten uitgefloten, nogtnDs
vergaderingen, en daardoor, als een grooter getal dan de overige
rangen uitmakende, de geheele magt van den fraat
feaat in handen had.
den: naderhand werd echter deze uitfluiting der armen van alle be.
tus[chenkomst
ARISTlDES, opgeheven, en aan
sfchen!comst van ARISTIDES,
dieningen, door cu
ieder burger
bmger vrijheid gegeven, om tot alle waardigheden te kunnen
buitenopklimmen. De genoemde vergaderingen waren gewoon of buiten.
offerhanden en gebeden·
gebeden~ geopend, waarna de
gewoon, en werden met offerlJandell
voorzitter de zaak voor[telde,
voorfrelde, waarover gehandeld moest worden. Bij
màgt van het gemeenedeze volksvergaderingen beruste de geheele magt
beOistell niet alleen over het aanfrellen
aanfiellen en afzetten
best ; want zij beflisten
van magif1:raats-perfonen,
magifrraats-perfonen, het maken van vrede, oorlog, verdragen enz.;
maar ook elk burgerlijk
burgerlUk gefchilfruk
ge[chilftuk werd er door beroep van alle de
geregtshoven voorgebragt. Om echter deze vergaderingen behoorlijk
behoorlijle
te berturen,
[relde SOLON een' raad in, welke uit een getal van 100 perbefturen, ftelde
fonen uit iedere klasf'e
klasCe bef'wnd,
beCtOnd, die den ouderdom van 30 jaar moes.
ten bereikt hebben, onbefj"1roken
onbeCproken van gedrag zijn, en
cn door het lot
verkozen werden. Bij dezen raad werden de gewigtiglèe·
ge'wigtiglce ftaatszaken,
rtaatszaken,
als die vrede, oorlog, het leger, de vloot of de fchatkist
[chatkist betroffen, vooraf overwogen, waarop deszelfs gevoelen aan de volksvergadering ter goed. of afkeuring werd voorgefceld.
voorgefteld. Een ander
merkwaardig feuk
ftuk van SOL
SOLONS
ONS befmur
be[tuur befwnd
be[tond in de hervorming van
den Areopagus
dreOptlgttS (z. aldaar), welks magt enkel regtfprekend
rcgtrprekend was; doch
dien
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dien hij eenen uitgebreidercn
uitgebreideren verlecndc;
verleende; onder anderen
anneren dien, om de
lediggangers te ftratfen,
üralfell, het regtsgcbied
regtsgebied in zaken van de godsdienst
uit te oefenen, voor de opvoeding der jeugd
jengd te zorgen, en voor
's lands geld te waken.
inüellingen maakte SaLoN
Behalve deze inüeIlingen
SOLON nog verfcheidene ande.
re mngtlngen
inrigtingen en wetten, wnarvan
waarvan de volgende de voornaamfte
voornaam[te
zijn. Hij verbood voor altoos, dat iemand zich zelven of zijne
kinderen, uit hoofde van fchulden, als Oaaf
Daal' aan zijnen fchuld ..
ei[cher
eifcher mogt overgeven; verklaarde allen voor eerloos, die in openbare beroerten onzijdig bleven; beval, ter
tcr aanmoediging van arbeid.
arbeidzaamheid en bevordering van handwerken, dat de zoon, die door
zijnen vader tot geen behoorlijk beroep was opgebragt, niet verpligt
was, om dezen, tot gebrek vcrvallende
vervallende,, bij te fl:aan, en waren kinderen buiten hnwelijk
huwelijk verwekt niet gehouden, om hunne ouders,
wanneer zij tOt armoede vervielen,
vervielcn, te helpen,
hclpen, met welke laatlte
laattle wet
de wijze man beoogde, om de losbandigheid te beteugelen en het
huwelijk te bevorderen; terwijl wettig ge
borene kinderen. behalve
geborene
wanneer het laati1e
laatû:e plaats had, op 11ra1'
llraf van eerloosheid verpligt waren,
ee.
hunne behoeftige ouders te onderfleunen.
onderfl:euncn. Wijders bepaalde hij, dat eene rijke erfgename, uit hoofde van eenig natuurlijk gebrek bij haren
echtgenoot, het geen hij vooraf had behooren
behoorelJ te weten,
wetcn, zich bij
mogt vervoegen; ,Jat
dat het niet vrij
haars mans naaste bloedverwanten moge
fl:ond, om aan eenige dochters huwelijksgoed te geven, of zij moesilond,
ten [erfdochters zijn,.
zijn, en dat
dr.t die gene, die geene kinderen hadden.
hadden,
over hunne goederen mogten
beCchikken, hetwelk hun voorheen
mogrcll bei"chikken,
niet vrij fl:ond.
Hond. Een overfpeler, op de daad betrapt, mogt
moge men ilraf
ilraf_..
feloos
overfpceH1:cr werd verboden, om zich te
fel oas ombrengen, en der overfpeel11cr
wonen; terwijl de man, die
verfieren , en de openbare feesten bij te wOllen;
woncn, nadat hij ontdekt had, dat zij zijn bed
bij zijne vrouw bleef wonen,
onteerde,
onteerde. voor eerloos verklaard werd. Een voogd mogt met de
huis wonen, en het oppasfen
oppasfel1
moeder van zijn' pupil niet in hetzelfde huls
van een' minderjarige werd lliet
uiet toevertrouwd aan deszelfs vermoede.
vermoedelijken erfgenaam. Alle honende aanmcrkingen
aanmerkingen tegen eenen dooden
doodel1
waren verboden, zoo als ook alle openbare verwijtingen
vcrwijtingen tegen de
levenden, en hij, die zijne goederen verkwiste, verkreeg den naam
van eerloos. Eindelijk,
EindelUk , om geene
gecne meerdere wetten op te noemen,
noemen.
was de uitvoer van eenige vruchten, bebalve
behalve olie, onder zware
firatfen, verboden, -en
fl:ralfen,
'en moge geen vreemdeling, ten
tcn zij voor altoos uit
of zich met zijn geheele gezin te
zijne geboorteplaats gebannen, ot"
Athelle
Athene nedergezet hebbende, eenig handwerk verrigten; terwijl hij,
hij.
die weigerde [oldaat
foldaat te wezen, of bloohcid
blooheid in d~n
d,:ll flag
nag betoonde,
beroonde, op
de marktplaats, of bij de opi.'nbare
openbare godsdicnstocfeningen,
godsdienstoefeningen, niet moge
verfchijnell.
verfchijnen.
Nadat SOLON
SaLON zijne wetten ge:'ieven
gegevcn en in werking gebragt
geLragt had, verver~
liet hij Athene, na bekomen verlof, voor den tijd van 10 jaar, ten
einde zijne wetten in dien tijd dieper wortelen
woaelen zonden fchieten, en
te.

SOLÖCISMUS. SOLOTHURN.
teven~, om de zwarigheden en kbgten te omwijken,
ontwijken, wc!ke uit der.
zelv'er uit\'oering
uitvoering en verklaring konden ontftaall;
Ontfi:1311; doch verpligtte voor.
zelver
af de inwoners, bij eede, tot derzelver opvolging. Hij bezocht
Cyprus, Lydië, llfi/ete,
llfi!ete, waar hij
verfcheidenc landen, Egypte, Kreta, Cyprm,
zich met THALES onderhield, en verfcheidclle
verfcheidcne fieden
i1:eden van het eigenCn'eken/rmd, bij welke gelegenheid hij ook CROESUS, koning
lijke Gn'ekenlrmd,
gaf, en dezen, die al zijn geluk in zijne
van Lydië, een bezoek guf,
~nmetelijke rijkdommen fielde,
i1:elde, leerde, dat niemand zich gelukkig
konde achten, dan na zijnen dood, welke waarheid die vorst ook
naderhand ondervond. Na verloop van tien jaar keerde SOLON' naar
Athene
fiaat van
vall zaken geheel veranderd.
Át/Ielze terug; doch vond den frant
Nieu we partijfchappen, onder verfchilIende opperhoofden gevormd,
hadden groote onlusten verwekt. PISISTRATUS had zich door lage
i1:reken de gunst van het volk verworven, en het kasteel en de
fireken
fi:ad vermeesterd. SaLoN,
SOLON, hem te vergeefsch wegens zijtl
zijn
geheele 1l:ad
gedrag beltraft,
bellrafc, en h::t volk zijne lafheid en dwaasheid verwt:lten
verweten
hebbende, verliet nu
nn voor altoos /lthene,
Athene, en neet zijne overige da·
da.
onder.
gen op het eiland Cyprus, waar hij van verdriet, over de onder8cll:e jaar zijns levens, ltierf.
i1:ierf.
drukking van zijn vaderland, in het 8efte
Van z~ine gedichten en [chl'iften
fchriften is ons niets overgèbleven, en zijne brieven aan PISISTRATUS
PISISTRA'fUS en eenige der zeven wijzen van GrieCl'iekenland houdt men voor verdicht.
olltleend,
SOLÖCISMUS. Door dit woord, uit het Grieksch ontleend,
fcbriftelijke uitdrukking.
verfiaat men het gebrekkige in mondelinge of fchriftelijke
De benaming leidt men van de !lad
Had Soli of Solos, in het oostelijk
gedeelte van Silicië, af, welker inwoners door hunne gebrekkige Athegedeeite
tlifche uitfpraak tot deze,lve
dezeJve aanleiding gaven, zoodat men van hem
,die Oecht
necht Grieksch fprak zeide: hij fpreekt Salisch.
Solisch. De ouden maakver[ronden
Soloöcismen en Bm'barismen,
'ten onderfcheid tlls[chell So!oöcisme1Z
Barbarismen, en verf
tonden
onder de laatfte het gebrekkige in het gebruik van enkelde woorden,
ee,'fee alle fouten in de zuiverheid der taal. Latere
doch door de ee,ftc
taalkundigen hebben deze kunstwoorden behouden, doch er eene
:llIdere
:1l1dere beteekeni~
beteekenis aan gehecht; verCtaande
verrtaallde door Bal'barismus
Bal'bal'ismus eenen
cenen
misfiag tegen de zuiverheid,
zniverheid, en door So!ocis1ltus
Solocis1/tus eene fout
font tegen
misOag
de juistheid eener taal. De grenzen
grenzeu van beide loopen echter dikwijls in elkandereno
elkanderen.
SOLOTHURN. Een der
del' Zwitferfche kantons, grenzende ten
Westen
\Vesten aan Frankrijk, ten Noorden aan het kantoll
kanton Bazel,
Bazet, ten OosAargatl, en ten Zuiden aan dat van Bern. Het
ten aan dat van /largau,
heeft ,eene oppervlakte van 13 v. m. en bevat 48,000 inwoners, Het
land wordt wel door eenige hooge en ruwe bergketens van de Jura dooriiJcdell;
door{i.lCdell; doch het grootfte
grootfie gedeelte firekt zich langs de oe.
ver der /lat'
Aat' uit, en is vruchtbaar en zeer goed bebouwd: zelfs de
bergen gebruikt men voor de veeteelt en den landbouw, en is dit
kanton het eenige HelvetÎfche,
Hc\vctifche, hetgeen 1I11 iet 3lleen
alleen voor zijn eigen gebruik koren genoeg oplevert
oplevert~I maar ook llog
nog eene aanmerkelijke
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. hoeveelheid kan nitvoeren.
uitvoeren. Ook de oonooft- en vlasteelt zijn er :lan.
aan.
zienlUk ; doch (Ie wijnbouw is van minder belang. Vlas en katoen
wordt er veel) maar meest voor buitenlandfche verzending, gcfJ)on·.
gcfjlOn·.
nen. Men vindt er aanzienlijke ijzermijnen; ook vervaardigt men er glas en
verzendt veel kerlèn-brandewijn. - De hoofdfl:ad
fteengoed, en verzendl
hoofd!l:ad van het
kanton, van gelijken
gelij ken naam, ligt op eenen heuvel :lan
aan de /lar, welke
haar in twee ongelijke deelen febeidt,
fcheidt, die door twee houten bruggen verecnigd
vereenigd worden. Zij telt 4000 inwoners, is van wallen en.
verfcheidene aanzienaangename wandeldreven omringd, en heeft verfcheidelle
lijke gebouwen en fraaije fonteinen,
fonteinen. Onder de gebouwen verdienen
inzonderheid opmerking de Sdftkerk van den heiligen URSUS met eenen
fra:lijen toren, de .Tezuïcenkerk,
fraaijen
Jezurtenkerk, het tuighuis, de fchouwbllrg
fchollwburg en
anderen,
anderen. Th·Ten
Men vindt er een Lyceum en Gymnajium,
Gymnajiunz, eene katoendruk.
kerij, verfcheidene fabrijken, eene fiadsboekerij met Sooo boekdee·
boekdee.
len,
Jen, twee boekdrukkerijen enz. De fierke doorvoer van koopwaren,
zoo te water als te land, maakt de fiad zeer levendig, welke bovendien in eene der fchoonfie
fchoonf1:e fireken van Zwitferland
Zwitferlalld gelegen is.
SONATE. Is een muzijkfiuk,
muzijkf1:11k, dat voor een of meer fpeeltuigen
gef1:eld
3. 4 op elkander volgende deelell van een vergefield is, en uit 2 , 3,
fchillend
befiaat. Soortgelijke Sonaten worden deels voor
fchi11end karakter bef1:aat.
één fpeeltuig alleen gefchreven, zoo als b. v. de meeste Klavier-So.
naten, en deels ook voor een fpeeltnig
fpeeltuig met accompagnement V:ll1
meerdere, doch zoodanig ,dat het eerfie
eerf1:e altijd de hoofdllem fpeelt.
rpeelt.
Men heeft Klavier-Sonaten met het geleide van eene viool of fluit, of
ook dikwijls met eene violoncel, en Viool·Sonaten met het geleide van
een' bas enz. De Sonaten dienen voornamelijk, om verfchilIende aandoeningen zonder woorden uit te drukken, en nemen alle karakters
aan. Over het algemeen maken zij voor den inf1:rumelltfpeler
infirumentfpeler eene der
aan,
meest gewone en beste !tukken
fiukken uit, om zich
zieh te oefenen, en bekleeden in de kamer-muzijk,
kamer.muzijk, nuast
naast de zang-fiukken,
zang-il:ukken, den eerften
rang. Sonatine
muzijkftUk van dezelfde foort.
Sonatille is een klein, korter muzijkftuk
roort.
SOND. (De) eigenlijk Ore[und
SOND,
Orefund of Oere[und,
Oerefund, is die zee engte, wel.
welke De11emafkm
De1letnat·km van Zweden fcheidc;
feheidt; en tusfchen het Deenfche
Deenfehe eiland
Seeland en
ell het Zweedfche landfchap Schonen gelegen is. Zij is ge.
woonlijk de doorvaart uit de Noord. in de Oostzee
Oostzee,,bevat
bevat in hare
geringf1:e breedte, bij Heljingeur, bijna eene halve mijl, en wordt
geringfie
door de Deenfche vesting lü·onenburg,
[{1·onenburg, op het eiland Scc!al1d,
See1al1d, befireken,
il:reken. De koning van Denemarken had, Vlln de oudlle
oudile tijden :Jf.
af.
zoowel over de Sond, als over de gl'oote
groote en kleine Belt, langs welke men uit de NoordNOfjrd- in de Oostzee komt, het opper gebied , en hief
ingevolge hiervan, op alle doorvarende koopvaardijfchepen, zonder
onderfcheid, zekeren tol, die aan het tolhuis te He!fillgeur
Helfil1geur moet
betaald worden: een regt, hetwelk, door de overige zeemogendheden, bij traktaten>
traktaten. is erkend geworden, waarbij tevens bepaald is,
hoe veel de fchepen
fehepen der bijzondere natiën aan tol betalen moeten.
Voor de Nederlanders bedraagt dezelve 1I pret. "on
van de waarde der
ALGEMEEN W'OORDENB.
WOORDENB, Vr.
Vl,
1I 1
goe-
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goederen, en genieten de fchippers nog het voorregt • dat zij hunne
certificatcn nechts
flechts hebben te vertoonen; terwijl die van andere natiën
certificaten
mocten laten welgevallen, dat d"zelve
dezelve doorzocht worden.
zich nog moeten
Daar er jaarlijks eellige
eenige duizend fchepen door de Sond
Soud heen en weder
zeilen, zoo is deze tol, die in de koninklijke fchatkist komt, zeer
nanzienlijk,
:mnzienlijk, en wordt jaarlijks op 900,000 daalders gerchat. In 1815
gingen 8815 fchepen door die zeeëngte, en in 1818 meer dan 12,500,
waaronder 5°52 Engelfche fchepen waren.
SONNINI, (CHARLES NICOLAS SlGISBERT)
SIGISBERT) lid van verfcheidene
geleerde genootfchappen in Europa, en van de maatfchappij vall
van
Landbouw te Parijs, fproot uit eene oorfpronkelijke Italiaanfche [.,f.,miJie;
milie; had in 1751 Luneville tot zijne geboortefl:ad,
geboortef1:ad, en toonde reeds
vroeg zeer vele geneigdheid tot het beoefenen der Natuurkundige
wetenfchappen, en het doen van reizen. Van zijne jeugd af een
vriend en medearbeider zijnde van den beroemden BUFFON, had hij
de hand in zijne Natuurlijke gefchiedenis der J70gelen,
I7oge1en, en verkreeg
door den invloed van dezen Natuurkundigen het voorregt •, om op
kosten van 's lands benuur
be!l:uur te kunnen reizen. Hij begaf zich in
1772 en 1775 naar Fransch Guiann, en verzamelde hier voortrelfelijke
voortreffelijke
kundigheden en rijke bouwaoffen, waarvan hij fommigen in het Jour.
nat de Phy!ique mededeelde. In 1779 werd hij naar Griekenland en
Egypte, de wieg van kunsten, wetenCchappen
wetenfchappen en befchaving, gezonden, en keerde van daar met eenen fchat van geleerde waarneminwaarnemin.
fchoot zijner
gen, omtrent deze landen en derzelver volken, in den [choot
familie terug; doch waar hij noch geluk, noch genoegen vond.
Geene andere beginfels der omwenteling omhelzende, dan die redelijk, en met de wenfchen van het beste gedeelte der natie ov~reen.
befluurder van het departement van de
komstig waren, werd hij tot beflnurder
Meurthe benoemd, en geraakte eenigermate in gevaar, omdat hij gefl:ormen
wigtige diensten aan ambtenaren bewezen had, die door de fiormen
il1cusfchen
der omwenteling ongelukkig waren geworden. Hij werd incusfchen
federt, eenen weerzin van al1e
alle fiaatkullfl:aatkunvan zijnen pOSt ontzet; en [edert,
dige bemoeijingen gekregen hebbende, wijdde hij zich mee den meesijvera:J.11
ten ijver
aan letterkundige werkzaamheden. Hij gaf zijne reis door
het licht, en verzamelde de bonwfloffen
bouwnolfen voor eelle
eeue
Egypte in 1797 in hee
befchrijving van Guiana,
Guial1t1, wanneer hem in 1799 het opzigt over de
be[chr~iving
fchoone uitgaaf der Oeuvres complètes de BUFFON werd opgedragen.
Bib!iotheque Phyfico-Economique; arbeidde aan
Ook vervolgde hij de Biblfotheque
Agriculture van ROZlER;
ROZlER; werd een eler
der
de voltooijing van de Cours d' /lgriculture
voornaamfle medearbeiders van de Nouvet1tt
NOUlleau COllI'S
Cours d' /lgriculture,
Agriculture,
voorna:lInae
Staiistique de France; gaf verfcheidene
verfcheidelle fiukken
nukken over de
eu van de Statistique
vnn verfchilIende
verfchillcnde planten, zoo als de Julienne,
.lu/iemze, de
voonbrèllg(e!s v~n
voortbreng'fels
dc Tl!meps
Tl!TfIepS enz. in het licht, en werd eindelijk uitgever
Asceclepitlde, de
van verfchillende werken van gelijken aard. In 1803 ondernam hij,
medewerking van eenige geleerden, de groote Dictionnaire
onder medewerkillg
Histoire tlatl/relle,
1Iaturelle, waarV3n
waarvan voor e.tteJijke jaren de 2de nitgaaf
Uitgaaf verti' Bis/oire
fcllefche.
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[chenen
rchenen is, ell
Cn hij de voornanmfic [chrijver
rchrijver was. Te Pal'y's
Pal'y"s veel
omgang hebhende met aanzienlijke Rltsfell,
Rltsfel1, fioud
fiond hij op het pUUt,
punt,
om iu
in dienst vun Rusland
Rus/mu/ te tredcn,
treden, toen hij door eenen Moldavifchen
Zoon bel~st werd; doch naauwe.
prins lUet
met de opvoeding van zijnen zoon
lijks
Iijks was hij te .Tasfy aangekomen, of hij zag dezen heer, die bij het
Rusfisch gouvernement verdacht gehouden werd, vatten. SONNINI
werd voor zich zeI ven door de Rusfifche officieren en agenten met
onderfcheiding behandeld, en ontving
ALEXANDllR
omving van den keizer ALEXANDER
volmagt,
vohnagt, om door Moldavië en Wallachijë ~e reizen, waartoe hij
van het noodige voorzien werd; doch op zijne terugreis naar Pa,'fjs, omtrent het einde van Winterm.
181 I, werd hij onpasfelijk,
f"ijs,
Wïnterm. 18II,
onpasfelijk ,
en fl:ierf
fl:ierl' in Bloeim. van het volgend jaar aan
a2n eene befmettelijke koorts.
koortS.
Zijne reizen zijn in ver[cheidene
ver[cheidelle talen, en ook in het Nederduitsch.
overgezet. Hij was in zijn leven niet zeer gelukkig, doch werd,
na zijnen dood algemeen geacht.
SOPHISTEN. Zoo
ZOO noemde men oudtijds zekere foort van GrieJ{Grielcfche leeraars in de Welfprekelldheid
Welfprekendheid cn
en Wijsbegeerte, die in de sde
!Fi/zell
eeuw voor Onze jaartelling leefden, en dien naam (eigenlijk '''/ijzen
beteekellende) uit geleerden hoogmoed hadden aangenomen. Toen zij
echter de wetcnfchap,
wetcllfchap, welke zij leeraurden,
leeraarden , op eeue
eelle fchandelijke
fchalldelijke
wijze misbruikten, zich door duistere redekavelingen en trotfchcll
trotfchen eigenwaan belagchelijk maakten, en door hunne fchadelijke en verder,
felijke grondbegin fels niet alleen den haat en de verachting der Sokratifche fcl1001,
fchoo!, maar ook van alle weldenkenden op den hals haalden, werd de naam van Sophist in later tijd een fchimpnaam,
en
cn verfl:aat men er nog tegenwoordig door iemand, die door bedrie.
gelijke redekavelingen het verlland tracht te verwarren, en door gevaarlijke grondlleIlingcn
grondlleIlillgen de duidelijke overtuiging, aangaande de ver.
hevenfle waarheden van ecne
heven!le
eene redelijke Godsdienst en Zedekunde
Zedckunde,,
poogt te ondermijnen. De Griekfche gefchiedenis noemt ons een
aanzienlijk getal mannen, die tot de klas[e
klasfe der Sophisten behoorden.
Dc voornaam!le
De
voornaam!l:e zijn: GORGIAS
GORGlAS van Leontium in Sicilië, PROTAGORAS van· .dbdera;
Abdera; HIPPIAS van
vun Elis ; PRODlIWS, van /{eos, ell THRAw
SIMACHUS van Chalcedon in Klein"Azië.
Klein-Azië. Al deze mannen leefden in
dezelfde eeuw van PERIKLES en SOKRATES, en leeraardcn
leeraarden de Natuur.,
Meet-, Reken. en Sterrenkunde, de Muzijk, de Godgeleerdheid, ZedcZedcw
kunde, Redeneerkunst en Wclfprekendheid.
Welfprekcndhcid. Deze menigvuldige voorwerpen van kennis, die z~j
z~i onder een volk leerden,
Icerden, hetwelk op zijzij.
llcn
ftond, le\'cren
Ie-veren reeds een blijk op.
nen hooglten trap van bloei [tand,
op,
dat zij hun vcrftand
verftand tot eenen zekeren trap ol1twikkelJ
ontwikkelJ hadden; en
cn
danr zij hunne kundighcden,
daar
kundigheden, in
In eenc vlocijende tHaI of
uf cencn
e~nen fchocnen
fchocacll
nijl, mondeling offchriftelijk m,~ded3eld(:n,
m,~ded2elden, zoo b0ho ef;: men zich nict
niet
te VerWOll<1eren,
verwonderen, dat zii ov.:ral
ov..:rnl met geestdrift ontvangen en met ver..
ruki:ing
rukbng en bewondering gehoord werdcl1.
werden. Zij lieten zich hUil on.
derwijs dunr
duur betalen, en wal'en
wrl1"en e':llC
e'2ilC wezcnlijke
wezenlijke pest voor 'hunne
vermits zij wezcnGjke
wezcnGjkc prcdil{er~
predikers van ongodsdienstigheid
tijdgenooten I vcrmits
tijdgenootcn,
li2
IiQ
cn
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en zedeloosheid waren, en alles
:tll~s overhoop wierpen, wat voor den
redelijken mensch heilig cn
en dierbaar is; duch
doch ook, aan den anderen
kant, wanueer
wanneer zij er lIeclltS
Hechts geld mede konde verdienen, in de fierfier.
Iijkfl:e
Iijkf1:e redevoeringen den lof der deugd voordroegen; waarvan ons
XENOPHON,
XENOPIlON, in zijne gedenkwaardigheden van SOKRATES, boek II,
kap. J.
I. er eene mededeelt, welke met regt de loffpraak
lof[praak van alle bevoegde regters over den [maak
fmaak verdiem,
verdient, en het verhaal
verbaal van PRODIKUS, omtrent IIERKuLES
HERKULES op den [cheidweg,
fcheidweg, een der leerrijk1l:e
leerrijkf1:e eu
en
uitgewerkfie verdicht[els
verdichtfels der oudheid bevat. Onderms[chen
Ondermsfcben moet
uitgewerkfl:e
men der waarheid hulde doen,
doen. en kan men niet ontkennen, dat zij
ook niet zelden in den dienst huns vaderlands uitmuntten; ten min.
minfie is het zeker, dat GORGlAS ,• PRODIKUS en HIPPIAS meerrnaai
meermaal tot
moeijelijke en gewigtige onderhandelingen gebruikt zijn.
SO
PHO KLE S,, volgens het algemeen gevoelen, te C%n
Colonna,
na , een
SOPHOKLES
aanzienlijk vlek in Attica, in de Sde eeuw voor onze tijdrekening
geboren,
beroemdf1:e Trenrrpel-dichters
Treurfpel-dichters van Griekengeboren. was een der beroemdfie
land.Reeds
land. Reeds in zijne vroege jeugd durfde hij AESCHYLUS naar de
kroon iteken,
fieken, en met hem Haar
naar de toejuiching des volks dingen. Hij
bereikte zijn doel bij zijne eerJ1e
eerf1.:e proeve, en overwon zijnen meester, die zijn ongeluk Dechts
Oechts kort overleefde. SOPHOKLES behield zijn
hoogen ouderdom, en behaalde, ge.
verheven vernuft tot eellen
eenen zeer 1100gen
durende zijn leven, niet
nier minder dan 20 maal de kroon der overwin.
overwinning; doch van zijne werken hebben flechts 7 treurfpelen onzen tijd beo
reikt. Hij was wel[prekender
welfprekender en duidelijker dan AESCHYLUS,
AESCllYLUS, en be1l:uurde
befiuurde
fchriI. en het medelijde driften met grooter beleid; terwijl hij de [chrik
den kunstiger gaande maakte, en zijne toehoorders met
mer: levendiger
aandoeningen vervulde. De zoetvloeijendheid zijner verzen bezorgde
hem den bijnaam van de BiJ.
Bif. Wilde men tllsCchen
msfchcn het uitmuntend
Griekmlands voornaamfl:e
voornaamf1:e TreurCpeldichters,
Treurfpeldichters, AESCHYLUS.
drietal van Griekenlands
SOPHOKLES en EURIPlDES
EURIPIDES eenige gelijkenis maken; men zoude met
regt kunnen beweren dat AESCHYLUS de menfchen,
menfchm, die hij ten tooneele voerde, grooter lIoorjle!de,
voorftelde , dan zif
zij zijn
ziJn kUlmm;
kunnen; SOPHOKLES
zoo als zif
zij zifn
zi:fn moeten; en EURIPlDES
EURIPIDES zoo ats
als zij waarlijk
waarliik zijn. Of
SOPHOKLES even groot flaatsman
f1:a:,usman als dichter
dicbter was, is twijfelachtig;
evenwel ontmoeten wij hem in de Atheen[che
ge[chiedenis als ArAtheenrche gefchiedenis
Ar.
chont in
ilJ den oorlog tegen de Samiers, en fchittert zijn naam tevens
onder den priesteren-rei van Athen/!.
Athme. Hij fl:ierf,
flierf, zoo men meent, aan
overmaat van vreugde over eene onverwachte zegepraal van zijn
laatfie
laatl1e treurrpel,
treurfpel , in de Olympi[che
Olympifche [pelen
fpelen behaald, in hoogen ouderdom.
ASDRUBAL. een zeer [ChOOll
fchoon
SOPHONIS BE. De dochter van ASDRUBAL,
meisje, die in bet eerst door haren vader aan MASINISSA ten huwelijk
beloofd was, om hem daardoor voor Karthago te winnen. Toen
deze echter andermaal uit zijn rijk was verdreven geworden, en zijn
verbond voor de Karthagers ,• zoo het [cheell,
fcheen, niet meer van nut
Z~ill, gaf hij zijne dochter aan den magtigen SYPHAX,
SVPHI\X, die ook
konde zijn,
da~
da-
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dadelijk het
her verbond met de Romeinen
Romeinen vernietigde,
vernietigde J en de bondgebomigenoot van Kart!tago
Karthago werd. MASINISSA
MASJNJSSA daarentegen voegde zich bij
de RomeillClZ,
RomeinClZ, veroverde eerlang, door hunne medehulp, zijn vader.
vaderlijk rijk, en nam SYPHAX
SYl'HAX gevangen. Toen hij in Cil'tha,
Cirtha, de hoofd·
fiad,
Had, was binnen gerukt,
gerukt. filelde
fuelde hij aan1l:onds
aanfl:onds naar het koninklijk pa.
paleis, met het vast beUuie,
beOuir, om SOPHONISBE
SOPHONISllE voor bare
hare ontrouw te firaf{traflcis,
fen; doch hij w~rd door hare bekoorlijkheden
bekoorlUkheden dermate getroffen, dat
hij haar dadelijk ter vrouwe nam. Dan, hierover door SCIPIO
SC1P10
firengelijk
frrengelijk berispt, werd hij door denzelven genoodzaakt, haar we.
der te laten varen, en daar hij niet wilde, dat zij in vreemde handen
werd overgeleverd, zond hij haar heimelijk berigt van zijnen dwang,
en tevens vergif, hetwelk zij kloekmoedig nam.
SOPRAN. (Italiaansch Soprano) De bovenfrem,
bovenfl:em, discant, de
hoog(l:e
hoog!l:e der 4 zangfremmen
zangfl:emmen,, welke alleen door jongelingen, vrouwen
en castraten gezongen wordt. Men
Nlen onderfcheidt den omvang der
wonen
(oonen volgens den hoogeren en lageren Sopran. en bedient zich
beteevan de uitdrukking van tweede discant, dikwijls in eene gelijke betee·
kenis als van Alt;
Att; doch is de discant van de Alt
Att niet zoo zeer
onderfcheiden door den omvang der toon en , als wel door den aard
van den toon zelven , die bij de discant fcherper, helderer en fijner
is. (Zie 'Verder
verder DISCANT.)
SORBEN
SOREEN waren, zoo als alle overige Wendifche
Welldifche volken, van Slavi.
ceuw uit het beneden1l:e
benedenfl:e ge.
fchen oorfprong; drongen in de sde eeuw
Saflnatië tot in het midden van het Noordelijk Duitsch.
Duitseh.
deelte van Sarmatië
land door, en nestelden zich op den linkeroever van de Opper-E/óe,
Opper-Elbe,
nadat zij vooraf de toenmalige inwoners verdreven of verllagen
verflagen had.
geheelc markgraafschap Meiszen , het tegenden. Zij hadden het geheele
woordig prinsdom Altenóurg,
Attenburg, en een niet onaanzienlijk gedeelte van
den Neder-Sakjifchen
Neder-~àkfifchen kreits in bezit, en wisten zich in deze hunne
veroveringen tegen hunne naburen, de Thuringel's,
Thuringers, die van Duit[che
Duitfche
Sale en Unftrut
Unftl'ut woonafkomst waren, en op den linkeroever der Safe
ongemeenen moed, te handhaven.
den, ver[cheidene
verfcheidene eeuwen, met ongcmeenen
Deze Sorben
Soróen (of ijuister
llister Sorben.Wenden) hadden van den beginne
af hunne vorsten, door welken zij in tijd van vrede geregeerd, en
in den oorlog ten ilrijd
frrijd gevoerd werden. Dit volk nu>
nu ~ wist zich tot
Sakfifche keizers, als eene onafhankelijke natie Haande
fiaande te houop de Sakfiièhe
[edcrt werd hun land eene Duitfche
Duit[che provincie, welke
den; doch federt
en naderhand door markgraven geregeerd werd: het land
door graven, cn
(111eiszen) verheven"
verheven," en bleef dit tot
zelf werd tot een markgraafschap (1I1eiszcn)
in Wimerm.
Voor het ovcrige
Winterm. 1806. overige frrijdt
il:rijdt het tegen de gefchiegefchie..
denis, wanneer men ecn
een gedeelte der inwoners van de beide LauLau·
zitfen den n am van Sorben
S()rben geeft. Men kUil
kw ze Wenden
fPenden noemen,
zitjèn
hebben. of, zoo men zich meer
omdat zij nog hunne eigene taal hebbcn.
Lutizer.Wenden, maal'
maar niet SOI'ben.
SO/"ben. Oubepaald wil uitdrukken, Lutizer-fYendcn,
onderfcheid zeer wel in het oog gehouden,
dere fchrijvers hebben dit ollderfcheid
en noemen de lrenden
lf/énden der Lauzitz Luttay
Lutta'j of Lutithè,
Lutitizi, en
en. daal'eJl"
daaren.
'cn
te~
I i 3
te-
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tegen die in
tcgen
In de Mimer
Mimcr landen woonden, Sor!;cil,
SOI"bc;" cn ook weillfjlfici
wel Mi/riei
Mifie].
of lIliJic].
SORBET. (Tscheróet) Een zeer gewone drank bij de Turken,
be~
welke uit vruchten en fuikcr,
fuiker, liulüenfap,
limoenfap, rozenwater en amber heft!id
Turk echter
echt~r vervaardigt dezen drank van
vun
rdd wordt. De gemeene T/II'"
gefralllpte razijnen,
geftalllpte
rnzijnell, welke hij in Water
water laat trekken.
SORBONNE. (De) Voorheen een iIlf~:tuut,
inl~:tuut, of coHegie
collegie voor
,ionge wereldlijke geestelijken mm
ulliverli.eit Le
te i'l1rijs,
ul.ll1s ge.iollge
aan de l111iverli.eit
JJariJs, al.lns
lJoemd naar ROBE.RT van SOI'bon
SOI"bon in Champagne, een Godgeleerde te
Parijs, die in 125° hetzelve oprigtte, en
cn van inkomsten voorzag,
(!ic
t!ic naderhand aamnerkelijk
aal1l11erkelijk zijn vermeerderd geworden. Deze Aka·
Ah·
clemifche
tlemifche inrigting, Mn
aan welker
welk cr hoofd zich altijd Doktorcn
Doktoren en Hoog.
Hoogleemren in de Godgeleerdheid
Godgcleerdheid bevonden,
bevondcn, werd zoo belangr~k, dat
haar naam tot de gehecle godgeleerde facnltdt
facl1lt..:it te Parijs
PariJs overging,
welke dan ook, tot het einde der 18de
ISdc eeuw, de SQrbo1J1JC
S?rbOlWe ge·
genoemd werd. Hare befluiten en gevoelens l1uddell eenen
cenen beflisfeubefiisfellden invloed op den geest en den l1ationalen
nationalen vorm van het 1(athoKatholicismus in FrankriJk,
Frankri.ik, zoo dat zelfs vorsten het niet waagden,
omtrent de godsdienst, eenigen flap
fl:ap te doen, zonder de SorbotJ.
SO/"bot)'I1e
ne vooraf geraadpleegd te hebben; en
cn zcils
zeUs buiten FI"I111krijk
Frankrijk
hechte men aan haar gevoelen dikwijls eene meerdere waarde.
waarde 9
dan aan
aun dat van andere akademii!n.
akademiël1. Even zeer tegen de J ezuï.
ten, als tegen de hervorming, verdedigde de SOrb01J11e
SorbOime ten fl:erkfie
flerklle
de vrijheden van de GalIica:mfche
Gallic:mnfche l:crk; verzcttede zich tegen de
bul UlligellitttS,
ulligell/tltS, en was in de oneenighedel1
ol1eenighedClJ met de Janfènisten
Janfènistell wel
l1iet aan de zij de van Port
POt't .royat,
-royal, maar altij d tegen hen. In lateren
lliet
tijd liet zij zich meer aan de verdediging der regten , dun
dan wel 'lau
celle wetenfchappelijke
cenc
wetellfchappelijke behandeling, en de daddijke
dadelijke betrachting der
daaruit voortvloeijende verpligtingen, van het oude geloof gelegen liggen, en
el1 kenmerkte zich door trotfchen
trotfèhcn eigenwaan,
cigenwllan, en uiet zelden door
blinden ijver voor den letter der oude kerkleer. De SOI'bonne
~'orbOlzne had
haren roem reeds overleefd, toen met de omwenteling ook haren
naam verloren ging, en hare goederen tot andere einden gebruikt
werden.
SP'\, in (let Latijn: Pieus
Pü:tlS [pm!mms,
fPac!atms, weleer
\Veleer onder de Oostenri/l
Oostenri/k....
fèlze
fèhe Nerlerl,mde11
Ncderlcltlde1Z behoorende, en
cn gelegen in het markgraafschap FrnnFrnn.
chiI1l011t,
cltil1lo1Jt, aan de Luxemburgfche
Luxembttrgftlze grenzen, is federt 1315,
lSIS, ééne
éénc dier aanann~
~enaamne planefen,
~ennamf1e
plaatfcn, welke het Zuidelijk gedeelte
gedeclte van het kOl1ingrijk
konillgrijk
der Ncderltllldm
Neder/at/dm bevat. Een vlek zijnde, hetwelk 3 tu"en
\lren vau
van Lim~
Li11Zbm:r;,~ cn ó van Luik, aan het riviertje de ff7eeze, onder het :IrrOl1bm:;
arrondislèment lIfa!llhdij,
lIfafmLdij, gclegen
gelegen is, was het van oude tijden reeds het
vereenigdell, om de gezondheid
oord, alwaar Natuur en
cn kunst alles vercenigdell,
te bevorderen, en het leven
levcn te veraangenamen.
veraangcnamen. Verrukkende door
genezende bronnen en de aangename
zijne fèhilderachtige ligging, genezcnde
het boschrijk lommer, zelfs in den warmkoelle, welke aldaar door hct
z01llcr, plaal~ heelt,
heeli:, lokle
lokte Sp"
Sptl vele vret:l1ldelingcn
vreemdelingen uit alle
aIJe
(kil
HCIl zomer,
$18
SIS

lan
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tanden,
l:1nden, die, zoo om de wateren te gebruiken, tot herl1cl
herl1e1 der
gezond
beid , als uit nieuwsgierigheid en fpeelzncht)
fpeelzl1cht, zich derwaarts
gezondbeid
begaven; zoo dat men zeggen kan, dat deze plaats weleer é€ne
der meest bezochte van Europa was, uit hoofde harer uitmuntende
minerale wateren, welke met die van het naburige Aken
Akell en Borchette,
of Btwfcheid,
Btl1fcheid, in geneeskracht wedijveren.
Er zijn vier
vicr Hoofdbronnen , waarvan de Pouhon
PouholZ of Marktbron ,
in het" midden van de plaats gelegen, de voornaaml1e
voornaam1l:e is, die, zoo
men wil, na de aardbeving van 1692, overvloediger gel1roomd,
ge1l:roomd, en
een krachtiger fmaak bekomen heeft, als zijnde het meest met koolkool.
lJIIagnejia, en andere door zuurl10f
zunril:of opgeloste mijnClaffen
mijnfloffen,, bezure Magnejia,
zwangerd. Hier is des morgens, voor het ontbijt', de eerUe
ecrUe verzameI~
verzamel4
opel1e lucht, of in de zaal, wan.
wanplaats der brongasten , die of in de opene
neer het regent, zich eenige oogenblikken ophouden. Een groot
prerenteerblad, van ledige bierglazen voorzien, l1aat
naat tusfchen twee
prefellteerblad,
bouketten
neenen. Op de begeerte van te drin·
drinbonketten op eene rollaag van f1:eenen.
eel1e vrouw, van we
wege
beaunr aangege het plaatfelijk befiuur
ken, worde door eene
f1:eld,
wan.
field , een of meer dezer glazen, met dat water gevuld, den
denwan~
delaar aangeboden. Verkiest men al verder van een of ander bad gebruik te maken, zoo begeeft men zich, ten einde eelle
eene noodzagenieten, te paard
kelijke beweging op het gebruikte water te genieten.
of met rijtuig, naar de Geronstere , of de Sauvenière;
Sauvel1ière; zijnde een
paar bronnen,
wegen. een half UUf
uur ver
brollnen, die, langs onderfcheidene wegen,
zijn, of ook wel
naar de Tonnelet,
welnuar
TOlmelet, alwaar
nlwaar men zich, naar verkiezing,
van het koude (plongeant),
(plo71geant), warme, of het laauwe bad kan bedienen.
hebben, zet
Na deze wateren gebruikt, of de badkuur ondergaan te hebben)
men zich gewoonlijk aan het ontbijt, het zij in zijn logement,
logemetJt, of
wel in de P"auxha!,
Fauxha!, alwaar men altijd gezelfchap en
cn muzijk vindt.
Bij dit olJtbijt
ombijt kenmerkt zich weldra de nationale finaak
Eij
fmaak van
vun ieder
nIs de genieting en het bejag der vermaken onlandaard, die even als
derfcheiden is, en den man of zijn karakter kenmerkt; zoodat
hij, die in het middag_ of avonduur aan het genot eener gezonde en aangename wandeling de voorkeur geeft, boven het vermaak
{luiten, daartoe eene
eelle
van zich eenige uren in de fpeelzaal
fpeelzaat op te {luiten.
I!epatJar, of in
ruime gelegenheid kan vinden, het. zij naar den berg lleptmar,
zoogellaamde la Prairië
Prairié de quatre hem'es,
heures. of we
wel1 in de PrommaPrfJmena.
de zoogenaamde
den kant van Luik,
des de sept heures, die even buiten Spa, naar Gc!n
ctzich opdoen, rondom met boomen beplant, en voorzien zijn van etgeplaatl1e zitbanken, om te rusten; terwijl
ter wij I eertijds
telijke wel geplaatne
Ann~tte en Lubin C),
("'), of de woning van reine onfchuld
de hut van AIIII~tte
en
(*) Deze hut, in eene der liefelijkfre fchuilhocken
fchnilhoeken der afgelegenfie heuvels, met
CO)
name den lIepana,.,
l!epatla,., gelegen, omdat aldaar nog heden ten dage zeker kruis of tee.
lee·
ken op de helling des "bergs
bergs gevonden wordt, hetwelk het verblijf van
valt dnnetfe
Annstle en
cn
Lubin
Lubi" aanduidt, was ten
een verblijf, naat men
lIIen wil, door de teedere weldadigheid
weldalligheid cener
eener
IIi4
i I!.
aan·
~.
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en hllwcJijkslicfdc!
hllwclijkslicfd0 van
vnn twee arme jeugdige
jcugdige geliefdcn,
gcIicl'dell, bij wdke
welkt:
eenvoudigheid, met iClmldcloozc
iClmJdclooze ingetogenheid
ingctogenheid gepaard, het reinst
rcillst
gelJot van geluk cn
en tevredenheid
tevrcdenheid deed uitblinkcn,
uitblinken, ccue
eCllC !\!ntimcn.
i\:ntimen.
geuot
le!c
On1trcllt de
teic pclgrimaadje voor clk
elk gevoelig hart uitmaakte. - Omm!llt
gewone
vall leven, aldaar ter plaatCe,
plantre, en de wijze, op welke
gcwone manier van
het grootSt gedeelte der brongas
ten aldaar den tijd flijt,
Dijt, kan
kun men zcgzeg·
brongasten
gen, dat Spa geheel en al voor de weelde is ingerigt, en dat aan
genot en de gezonde lucht, die men aldaar inademt, de drooge en
aangename ligging, de beweging die men zich verfchafc,
verfi::hafc, en het
gebruik ier minerale wateren, de herfielling
hcrl1eJling der zieken of kwijllenden,
nenden, en het behoud van den weIl1and
welfiand bij de gezonden, meer
het gebruik der badüoven
badfroven op zich
is toe te fchrijven, dan aan hct
zelve; terwijl de vermaken
vennaken van Schouwburg
Schomvburg en F(u!x,1a!,
Fouxlzat, van
Concerten en Speeltafels, welke laatfl:e
Janrftc tot in de danszalen
n , gevoegd bij het zoo.:enaamd
zougcnaamd i'~1rofPe!,
I~1roJj)e!,
zelfs niet vergeten zij n,
of het later in fll1~ak
fmaak gekomen 1"Ouge
1'ouge et 110ir (*),
C), op gezctte
gezette
uren, de gewone bezigheid van den dag der meeste reizigers uituit.
maken. Over dit foort van [pclen,
fpeIen, derzelver
derzelvcr oogmerk en gevolgen.
gen, zoude lIog
nog al het een en ander, (ware zulks hier de plaats)
aan te merken zijn. Vergenoegen
Vergcnoegen wij ons hier met het gezegde
van het Woordenboek der beji:,lzaafrle
beJèhaafde 'Wereld,
wereld, over
van den fchrijver Vall
het
aanzienlijke Ladij, voor een arm, jong cn
en bcminneEj:'
bcmiOlleIij;' poor,
paar, dat zij uit de enenue
eTIende
;;ered
~ered had, gefiicht
gei1:icht en rijkelijk begiftigd. "Langen
" Langen tijJ"
tijd" zegt zeker fchr.ijver,
CcIn"ijver,
.'t'
" bragt het zedig, en
cn altoos minnenswaardig huisgezin, ald;:n
aht<!3.r in fr,hllldelooze
i"i;huldelooze iuge_
Înge_
" togenheid door: ieder bezocht deze woning, zoo w"l
wd duor
l!oor het deel, welke het
"belaugrijke
" belangrijke paar inboezemde, als uit
nit hoofde dcr
der fehilclcraehtige
fchilclerachti,'c ll"koorliikheid
l,ckoorlijkheid des
"oords. Hier rustte men Yrolijk
vrolijk uit; hier werd het vreemd gezelfchap met melk
" cn
en vruchten opgewacht, en
cn de milddadige "cl'ecring
vereering der talrijke bezoekers ver"
ver..
hec onhekrompen
onbekrompen beHaan
beilaan der jon;;e
jonge lieden,
lieden. Na verioop
verjoop van tijd week,
" meerderde het
"
" zegt men, de eerirc
eerile onfchuld van dit huisgeZin. Het \ioorbtcld
voorbeeld van de zoo nabij
" zijnde weeld e verbasterde de zeden; het dagclijkCchc
dagcIijHche gezclfc~ap
gezelfcbap dcc,)
dcc!l (cederc
teederc en
dartel-...
" ongewone aandoeningen verwekken, en de meerdere ruimte veroorzaakte dartel
" heid en uitfpatting;
uitfpaccing; doch wat wij ter eere
ce re van
\'an i1:and
Uand vastige lieCde en onfchuld,
onCehuld,
"zelfs in deu
den nederigi1:en
nederigilen flaat,
ftaat, eerder gelooren
gelooven willen,
willeu, eerlijkheid
ecrlijldlCid en trouw
trouW
,.
" bleven Lullz'n
Lubin en Annette's erfdeel.
1\1aar
Maar na hUll
hun vertrek
\'ertrck of dood, werd
"hun
/Hl en vreedzaam verblijf, onder denzelfden ll"m
n.. m van
" hun ftil
nn Annette
Ann'ff6 en Lu_
Lu.
" bin,
bÎl/, welke hetzelve
betzelve zoo helangrijk
belangrijk gemaakt had, eerst langzamerhand
laugzamerhand misbruikt,
,.
•• en daarua
daarna geheel onteerd. De lieve woning van reine onfel! uld werd in eencn
eenen
en tempel van vuige wellust herfchapen.
her[chapen. Het
H et zedig gezelfchap ontweek
" verachtelijk
verachtelijken
"dit
t i dit lievelillgsoord,
lievelingsoord , en liet
Iiot het aan een foort van
\an badgasten over, die aall
aan
" al de ongebondenheid van hare gewone levenswijs den ruimen teugel vierde."
(0)
CO) Dit rood en zwart is zijne ini1:clling
inficlling verfchuJdigd
vcrfchuldigd .an
aaD ~ekeren
~ekcren BAR"AGLIA.
BARItAGLIA ,
pachter der openbare
opeu!'are gepriviligeerde Speelbank te Napels; een man, die als een arme
kollijbllisknecht uit RU/aan, tijdens de regering van JOS"""
JOSEI>lI BUOl<.H'ARTR,
BUO~APARTE, aldaar
gekomen w,".
was. en inmiddels
inmi<ldeh door
<Ioor deze bank zoodanig ee3 vermogen verzameld
\'crzamcld had.
dat hij iu
in itaat
Haat was, Oen
uen tegenwoordigen
tcgenwoordigen koning, toen
tocn daze
oaze den troon weder beo
be ...
klom,
ldom, en
C1I .Je
ue kas
kasfen
fen bijna geheel ledig waren,
warCll, aanzienlijke iommen
fommen gelds voor tt
te
[chieteu.
[ehieten. Zie lJlflgazijtJ
lIlagazfj" dar
de, niet/'dle
nietlwjfc en mCB!t
meeH belangrijkftc
bclangrijkjfa Reisbe[chrijvingcn,
Reisbe[ehrijvingen,
dilCl, bladz. 'l~,
~l~.
~ cl.cl,

S l'
IJ A,
521
A.
l;d
l,ct Jii"!'
lj'.,::. ",\}'}(i'hH.lt,
"Sjiai:o/'c,Jt, (fchrijft
(îchrijrt hij)
bij) is CC/iC
(}('1J(' 1'tlZCrnij,
N!zcrnij, welke
~I'c/kc tot
" alle misdadCII
mise/,u/eu ren
,'(;Toert:
'oer! : {kor
dooI' luwr
/lt!f1], l'crgect
1'crgect ti,:
de vorst
yorst zijlle
zijne wtm,-·
w(lar~
eil de l';'OIl!>'
,'rOi/eV ha:'c F,1tlt/:1I1c.
jdttla:iltc. lIet [pel
file! is de domper,
domper.
" dighdd, eil
CIl zelfs dat
" welke het veiTro/ijkelld
l'eiTro!ijkcml licht dcr
der gezellige 1Ierkc~ri}jg,
,'crkecrillg, eli
"" 1'aiJ
?:itl'!ltSC':lt.~'
l'ail dL'n
den geest~
geest', t/itNltSc,1t:'
Spa,
,\/1(1, gedeeltelijk in een dal, gedeeltelijk op ccncn
eenen heuvel gelegen

zijnde, is zeer onregelmatig gebouwd; de huizen
buizen in de achterfireachternre.
ken lban
rcgt~ over, en achtcr
elkander, hetwelk men toe.
l1:1al1 links en rcgts
achter elkander.
toefchrijft aan zekeren
zek~ren zwaren brand, die aldaar in 1808 gewoed heeft,
heeft t
en waardoor bijm
bijna !lOO
!200 huizen zijn in de asfche gelegd.
Hetzelve
wordt verdeeld in Gl/d
Oud en Nieuw Spa, en is nog :11
al van eenige uit_
gcllrcktheid. De inwoners inzonderheid van
vun het oude Spa, als mccst
meest
uit den boerenfland
boerenflund befraande,
befiaunde, beoefenen den landbouw; echter vindt
lllcn
men er eene
eelle menigte
menigre goede handwerkslicden
handwerkslieden,, vooral onder de fChrijnfchrijnwerkers, die ddaar
~Idaar van het rondom groeijend
groeijelld berkcnhout
berkenhout allerlei foort
van meubelen en
cn fimistclijen
ümisteIijen vervaardigen, alles met fchHderwerk
verfierd,
verGenl, en
cn zecr
zeer fi'aai
fraai gepolijst. De vrouwelijke werkkistjes munmUIlteu hierin uit: ook de heer W
teil
WOT,FF
aLn vervaardigt draagbare kabinetten
voor de liefhebbers der Natuurlijke Historie,
Jlistorie , die tot dit oogmcrk
oogmerk
voortreffelijk
voortrcffelijk zijn ingerigt, en boven op het blad ecnc·
eelle Geologifche
kaart bevatten.
bevarten. De ollltrek
olIJtrek dezer plaats bevat zeer veel wild en
cn
visch,
vis
eh , waaronder kreeften
kreefrell en forellen, die in de kaskades gevangen
worden. Goa,
Coa, alwaar eelle fcllOone
fchoone waterval is, (*) wordt door de
brongasccn
brongas
een fierk
f1:erk bezocht, zoo als ook ThelIx,
Tlteu:\:, een vlek, met het fraai.
Hc
He marmer van Ettroprt
Ettrojlrt voorzien, he~welk
hc~welk volkomen zw:ut
zwart is, hct
het
lijnlle
Jijnfle polijsfel aanneemt, en waarvan [choorJl:eenmantels,
fchoorl1eenl113mels, tafelbladen,
enz. vervaardigd
verv:lardigd worden.
Voorts is dc
de gewone levenswijzc
levenswijze in Spa niet goedkoop: dc
de verteering,
die men aldaar in den
dcn fatfoenlijken
fatloenlijken kring verpligt is te makcn,
maken, mag vrij
op f 9 a f 10 IIoll. daags, voor iederen
iedercn perfoon
perfooll,, gerekeed worden.
Even
E ven zoo is het met de huishuur gel1cld:
geHeId: de menigte der ingezetenen
crckt
uekt part[j
partij van de verhuring van
vall een
cen groot gedeelte harer huizen aan
de vreemdelingcn,
vreemdelingen, gedurende het zomerfaifoen, en maaln
maakt daarvan
zeer veel gclds, vooral
yooral indien dezelve maar eenigzins netjes gemen.
gemeu~
beid
held zijn, cn
en op eencn
eenen Yfolijkcn
\Tolijken Hand
/tand fraac.
fiaan. Mcn
1\1en vindt cr appartemcnappartemelltcn van niet llleer
meer dan 5 of 6 kamers, waarvoor men 36 franken daags
vraagt; en zoo is het met allcs.
alles. Voorts heeft
heefc men er twec
twee goede
doktoren, eene
een\! menigte modcwinkels
modewinkels en
cn ecn
een aantal goedc
goede logemen_
logemen.
[en
ten of zoogenaamde Hotels,
Hotels. waarvan het eene
cene ::1 pr~chtiger,
prachtiger, dan hct
het
:lI1dcre
:1ndere is ingerigt, 'en waarin cen
een reiziger zeer goed onthaald wordt;
terwijl
tcm·ijl !Jet
her getal der logerende perfonen
per[onen,, hij
bij gcdrukte
gedrukte lijsten , (die
Olll
om de 10 of 12 dagen uitkomen ,) m:?t
mer voor- en
C11 toenaam,
toellaam, mitsgaders
kwaliteit eil
e11 woonplaats voorzien, uuauwkeurig
uuunwkemig wordt opgegeven.
Czanr
ezaar PETER
PETEr, 1 bezocht in het jaar 1717 deze pbats, gc.:bruiktc
gebruikte

de
-\l<~ Dc~c
De4e watcr\'dl1i
wat!.:r\'d.l !llrinbt
~b voct
voet hC~h
hcog cn is 1;
1. rrccd~
prccd~
''.... "'~
rill,Çt ,"i~
1

1
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de wntcren, en liet, tcr zijner gedachtenis, een fiandbeeld, me t
een fraai opfchrift voorzien, in het volgende jaar aldaar oprigten.
Op gelijke wijze deed zeker Engelsclunan,
EngelscIunan, op eenen bergtop onmiddellijk boven Spa, cellen
cenen tempel bouwen, aan welks
wclks eene zijde
mcn de fiad aan zijne voeten liggen ziet; terwijl aan de andere zich
men
een heerlijk gezigt op de omliggende land!l:reek
landfireek vertoont. Tegen over
fchoonen
dezen tempel, aan de andere zijde van het dal, ligt den f('hoonen
tuin van den beroemden Engeifchen werktuigkundigen COQUERJL.
Het getal der inwoners van deze plaats, wordt op ruim 3100 begroot.
SPAANSCHE RUITERS, ook wel Yrie[che
f/1';e[che Ruiters genoemd,
gebruikt .men inzonderheid bij verfchanfingen tegen eenen aanrukken.
den vijand. Zij befiaan uit vier- of zeshoekige balken, die op een en
afstand van 6 tot 6 duim kruisfelings doorboord zijn, om door de.
ze openingen fcherpe, met ijzer bellagene palen te kunnen fieken.
De lengte van eenen Spaanfchen Ruiter bedraagt gewoonlijk 10
tOt 12 voet. Wanneer er verfcheidene naast elkander worden ge.
p/aatst, moeten zij door ijzeren haken of ketens vast llan
nan elkander
verbonden worden, opdat de vijand daar niet kan doorbreken. Zij zijn
bij eenen aanval op eene vesting, meer dan bij de verdediging van
veldfchanfen,
velclfchanfen, in gebruik, alzoo men dezelve flechts zelden kan hebben,,en
en derzelver her!l:eIling
herllelling van kundige arbeidslieden veel tijds vor·
ben
dert. Voor 'voetvolk zijn deze verdedigingsmiddelen geene bijzonde·
re hinderpalen; doch tegen de ruiterij kan men dit wapentuig met
meer vrucht gebruiken, inzonderheid, wanneer men zich tegen onverwachte overvallen wil dekken. Men heeft ook Spaanfelle
Ruiters, die uit elkander kunnen genomen worden, en deze zijn
verkiesfeIijk,, omdat men ze gemakkelijker
daardoor boven. de andere verkiesfelijk
van de eene
cene plaats naar de andere kan vervoeren.
SPAANSCHE TAAL, DlCHT-,
DICHT-, LETTERKUNDE en
KUNST. De Castiliaanfche Taal en Letterkunde kenmerken ziell
Ziell
door den geest en het karakter der dappere en ridderlijke, echt poë_
oud1l:e van derzelver
tifche Spaanfche natie. Men ontwaart in de oudfl:e
dicht!l:ukken
dichtllukken den heldengeest harer ridders, en in het bloeijendst
Ge~ne
tijdvak der dichters de pracht van het hof van KAREL V. Geene
Letterkunde is zoo rijk, inzonderheid in het Dramatisch vak, als de
Spaanfche, noch bezit die kleur van Oostersch gevoel, denkbeelden
en manier van voordragt ; terwfjl de Taal in welluidendheid en defcigheid
tigheid van uitdrukking vele andere overtreft. Zij treft op eene verwonderlijke wijze even zeer het hart der Noordelijke als der Zuidelijke
volken, en de eerfie Frallfche
Franfche treurfpel.dichter,
treurfpel-dichter, CORNEILLE, fchreefaan
haar de rigting van zijn genie toe, toen hij zijnen CID naar GUILLIEN
DE CA STRO zamenfielde: ook uit haar puttede LE SAGE het vrolijk levens.
levensGJLBLAS; terwijl de Spaanfche Don QUICIlOT
QUICliOT bij alle
genot van zijnen GILBLAS;
deskundigen als de fchoonfie
fchoonfl:e vrucht van het helderst en geestigst roman.
tisch-episch vernuft befchonwd
befchouwd wordt. De lotgevallen des volks lee.
tisch·episch
ren on5
onS den oorfprong zijner Taal ~n
~11 het eigenaardige zijner Letterreu
kun.
kun-
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kunde, derzelver weclderigen groei, edelen
cdelen luister, en trotsch verval
kUDde,
at en befchaving, welke Spanje gekennen.
Romcinlèhe ta
taal
kenllcn. Met de Romeinlchc
durende 6 eeuwen,
ecuwen , die het
hct zich
onderwerpen ,
. aan dat rijk moest onderwerpen,
:\angcnoll1en had, vermengde
vcrmcngdc zich 3 eeuwen
ecuwen lang het krachtvol leven
~angcllomen
du 'Fest.Gothen,
West.Cot/zen, die onder alle
lllle Germanirche veroveraars het bebeo
der
fchaa[dfle volk waren, hetwelk, met eenen
cenen oorlogszuchtigen geest,
fchnafdfle
regtvaardigheid , vrijheidsliefde en fchrander beleid vereenigde.
l'egtvaardigbeid,
Hierdoor werden overwinnaars en overwonnenen tot een nieuw volk
lIierdoor
inin' een gefil1olten,
gcllnolten, en uit
llit den Germaanfchen en Romeinfchen
Romein[chen nam
fiam
Spaan[che Taal geboren. Later
Later werd deze wel met Arabifche
Arabi[che
de SpaunlChe
uitfpraak ook mogelijk eenige
woorden verrijkt, en onderging in de uitfprauk
verandering; doch haar grondkarakter bleef romantisch, alzoo de
lYlooym
j}loorell de kunst Jliet
uiet verf1:ondcn,
verf1:onden, om de overwonnenen
overwonnencn met zich
Italiaan[che
als volk te vereenigen. Ofschoon na verwant aan de Italiaanfche
fpraak,
li1raak, overtreft
ovcrtreft echter de CastiliaanCche
Castiliaanfche deze in meer dan één op'
opzigt. Zij klinkt voller, en komt meer uit de !{eel
I,cel voort; ook eindiSjJalljaards hunne woorden, inzonderheid de onbepaalde wijze
gen de Spanjaards
eu het meervoudige der zelfstandige naamwoorden, veel
der werk- el!
ItalialletJ, met medeklinkers; terwijl vele
menigvuldiger, dan de Jtalialleu,
Spaanfche
lettergrepen op IJl'
ar er os en as uitgaan. Hierbij heeft de SpaanCche
deftigs,, iets innemendst; doch, daar zij nog minder dan de
Taal iets deüigs
Italiaullfche door wij
wijsgeercn
sgeeren en redenaars is behandeld geworden,
ltaliaallfche
celle
eene meerdere buigzaamheid en naauwkeurigheid. - In het eerst
was het barbaarsch
barbaarscll R01l1anzo, federe 771II,
l , doch naderhand het meer
befchaafd Arabisch, in .Spanje
.':l)anje de heerfchende taal, tot dat eindelijk,
te gelijk met de toenemende
tocnemende magt der Christenen, het Romanzo
Roman:/;o weeenw onderderom meer algemeen werd. In het midden der Isde eeuw
1èheidde
men drie tongvailen
tongva:lell in de Spaallsch-romamifche
Spaansch-romantifche taal, name.
rcheidde 111en
f({jta/omfche (een provinciale Limonfinifche tongval), die
lijk: de Kata/onifche
zich het vroegst ontwikkelde, omdat zij de fpraak der Tt'oubndours
Troubadours
was, in de dichtkunst gebruikt werd, en zich in de fiaten van
Arragoll, langs de 1I1iddellalldfche
PyrenCë1J af tOt
1I1iddella1lCifche zee, Vall
van de Pyfel1cëiJ
tot Mur.
Murf{astiliaa11fche (de taal der koningen
cia toe, uitbreidde: voorts de Kasti/iaanfche
Cortes, en ten Iaatfie
Iaat!l:e die der geleerden in hunne fcllfiften),
fchriften),
cn Cortes,.
welke in Asturië, Oud'/{asliliiJ
Oud-f{astilië en
cn Leoll ontfiond,
ollt!l:ond, en
cn eindelijk de
portugefche.
Portugefche, welke in Gallicië haren oorfprong
oorf}Jrong had, en
tn zich:!
zich; van
daar tot A/garvie
Algarvie uitfirekte.
uit!l:rekte. De onwrikbnre
onwrikbare moed, waarmede de
Spanjaards hunne onafhankelijkheid weder heroverden
heroverden,, en hunne
bllrge~li.ike, ten deeie
decie ook hunne fiaatkllndige
!l:aatkundige en kerkelijke, vrijheid
burge~li.ike,
halldhavell; hun aangeboren trots.
trots, zootot op KAREL V wisten te haudhavell;
afkomst en
wel hij de aanzienlijken als geringen, op hunne aloude afkQmst
hun voorvaderl\jk
voorvaderli.ik l'atholijk
l';:atholijk geloof,
geloof~ en hunne voJkomene
voJl;omelle bevrijding
van flavernij en lijf-eigenfchap
Iijf.eigenfchap - dit alles
alks bragt een
cen zeker evenwigt
cvcnwigt
v:tu
lllsli:hen
ondcrfcheidene llandcn
l1anden tc
te weeg; en van daar die 011.
luslchen de Olldcrfcheidene
dl'rliug~
derlinge achtillg, die minzaamheid en beleefdheid in den omgang, eu
eH
die Castilhmllll:hc
Castili:1allll:lic dcfLigheid, die men zelfs lJij
Gij den gcriui;ficlI
[jcrillgllcll bedelaat
laur
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laar opmerkt. Uit den
dcn riddcrlijkcn
ridderlijken geest, echter, waarin hoogere
{tanden,
l1andcn, koningen en edellieden, volgens dezelfde wetten van eer,
edelmoedigheid en
edclmoedigheid
cn dapperheid, werden opgeleid, en die den moed
door het geloof, en het nationaal gevoel door de Dichtkunst veredelde,
edelde. ontfiond
ontfl:ond die edde, juist afgemetene gezeICchaps-toon.
gezelfchaps-toon, en
die kieschheid van zeden, welke der Taal zoo wel als Letterkunde
cenen
eenen luister en waarde hebben bijgezet, die de ondergang der vrijheid, het verlies van magt,
magt. noch zelfs de onderdrukking der inquil1tie niet hebben kunnen verdonkeren.
fitie
De Spaal1fche
Spaanfche Letterkunde omfl:ond
ontfiond in de I ::de
C!de eeuw. De natie
fchoolfche Godgeechter bemoeide zich bijna geheel niet met de CchoolCche
FERD1NAND den
leerdheid en Wijsbegeerte, ofschoon toenmaals, tot op FERDlNAND
Katholijken ,• gewetens.vrijheid plaats had: alleen in kloosters twistte
vraagfl:ukken; doch de gloeijenmen over deze en gene Godgeleerde vraagfiukken;
gehcimzinnige
de verbeelding van den Spanjaard verloor zich meer in geheimzinnige
bovennamurkundige beCpiegeling.
befpiegeling. De Dichtverrukking, dan wel in bovennatuurkundige
kunst was derhalve de eerlte
eerfte grondflag
grolldilag der Spaan[che
Spaanfche Letterkunde.
De koninklijke boekbewaarder THoM.
THOM. ANT. SANCHEZ,
SANCHEZ. gaf in 1779,
onder den titel van Collection de Poejias
Poefias Caste!/anas
Castel/anas al1teriores
anteriores al
at
[iglo XV,
XV. in 4 deelen, eelle
eene verzameling van overblijfsels van
oude Castiliaanfche dichters in het licht; en het oudlte nog voorhanSpaanCchc gedicht, en tevens de oudf1:e
oudfie Epos van alle in de nieuden Spaanfchc
Divilla Commedia), is de CID
were talen (ISO jaar voor DANTE'S Divina
(gefl:. 1099); eene
(gefi.
fene Kronijk in nog zeer onvolkomene verzen ~ waarzuiverfl:en
fchijnlijk uit het midden der 12de eeuw; doch die den zuiverfien
SpaanCchen riddergeest oplevert. (*) De versmaat
fpiegel van den ouden Spaanfchen
voor het ernfiig
ernfl:ig gedicht werd het eerst door den monnik GONZUO
GONZI\LO
Dil
DE BERCEO, die van 1198-1268 leefde, ge
gevormd,
vormd , waarna door ALFON.
AtFON.
sus X
X (gen:.
(gefl:. 1284), de CastiIiaanfche
CastiliaanCche Prof
Profila ontfiond;
ontfl:ond; hebbende die
vorst de fchriften
Cchriften der Arabieren
Arabiere/Z doen overzetten, en de wetten (las
(tas
Partidas) in den Castiliaanfchen
CastiliaanCchen tongval
tollgval laten zamenn:ellen.
zamenfl:ellen. Te gelijk begon het volksgezang der oude heldenliederen , waarvan men
meer dan 1000 heeft bijeen verzameld, ondee;
ollder~l welken de RomanRoman.
cen van Cm de oudlle
oudf1:e zijn. De Spaanrche
Spaan Cc he Dichtkunst en Profa
Pro[a
ontfl:ollden dus vroeger dan de Ita!iaanfche;
ltaliaanCche; doch omwikkelden zich
OI1tfionden
veel langzamer. Vier eeuwen, van de 12de tot het einde der Isde.
Jsde,
gedurende welke de oorlog met de i1fooren
11looren de natiën bezig hield,
bleef de Ridder-poëzij genoegzaam op dezelfde hoogte; terwijl
de Castiliaanfche
CastiliaanCche Profa
proCa eerst omtrent het midden der 14de eeuw
weder werd opgewekt door de fiaatkundige
fl:aatkundige Novellen, of den
graaf LUCANOR,
LucANoR, van den prins DON JUAN MANUEL (gen:.
(gefl:. 1362),
en door den beroemden Ridder-roman AJI1ADIS,
A1I1ADIS, van Gallië, voor
welks fchrij
[chrij\'cr
vcr V.\SCO
VASCO LOBEIHA, een POl'tugees,
P01"tugees> gehouden wordt.
Door
(*)
C*) Zie SISMONDI , Litlc,at.
Littc,.at. du ,,,idi
midi dc
tic rEl/rops;
I'Europc; deel lIl.
lil, bladz. 'II3;
'113; al,·
al.~

mede

SCIiLJBERT'S
SCSIJB&R'I"S

Jlibliothccfl
BibliotheclI Cflstellana;
Cfutellana; deel I, zuc
~de uitbav~.
uitgave.
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Door dezen laatlten
laatllen werd de nationale finaak voor die foort van
Romans niet weinig in Spanje opgewekt; doch ten laatfte
laatnc door
CERVANTES tegengegaan. AYALA
l\YALA (gell.
(geil:. in 14°7),
1407), vertaalde vervolgens LIVlUS
LIVIUS in het Castiliaansch; doch werd de Letterkunde
in de 15de
lsde eeuw, in welke men o'llder
o'nder de grooten, onder de
regering van JOHAN Ir
II (van 14°7-1+54
1407-1,}54 uitl1ekende
uit!lekende dichters had,
nog meer verlevendigd. Onder dezen bevond\:ll
bevonden zich de markies
ENRICO DE VILLENA, die in Castilië eene Akademie voor de CasINIGO
tiliaanfche Dichtkunst !l:ichtte,
!lichtte, en zijn kweeke1ing
kweekeling Don INlGO
LOPEZ DE MENDOZA, die als ridder, ll:aatsman,
l1:aatsman, geleerde en dichter, een der merkwaardig!l:e
merkwaardiglle mannen aan het hof van genoemden vorst
was. Tevens omll:ond
omfrond in die zelfde eeuw de Dramatifche Dichtkunst der Spanjaarden,
Spanjaarden. zoo geheel aan den nationalen geest eigen.
De Dramatifche Roman, CALIXTUS en MELmoA,
MELIEOA, of CÖLESTINE,
waarvan het eer!l:e
eerlle gedeelte omtrent het midden der 15de
lsde eeuw geomllreeks 1510 (100r
(1001' FERNANDO DE
DE ROJAS vervolgd
fchreven, en omfl:reeks
werd, heefe,
heeft, volgens het gevoelen van Spaanfche letterlwndigen,
letterkundigen,
fchrijvers de Dramatifche loopbaan geopend.
voor latere fchl'ijvers
klasfieke Letterkunde der Spaanfche lJutie
De eigenlijke klasfleke
natie begon
V,, wanneer de Castiliaanfche Taal die van het hof
eerst met KAREL V
en der geleerden werd. Onder de klasfleke
klasfieke fchrijvers noemen wij
BOSCAN, die in 1544
1.144 !l:ierf,
i1ierf, en GARCILASO DE
DE LA VEGA, welke iu
in
1536
Iraliaanfchen fmaak
ünaak in Spanje in;
IS36 overleed. Beide voerden den Italiaanfchen
bedienden zich het eerst
bediendcll
eem van de .Tambus, en volgden in het Sonet
PETRARCHA na; terwijl de laatCte
laatO:e inzonderheid in het herdersdicht
Dlè lVIENDOZA,
MENDOZA,
uitmuntte. Te gelijker tijd trad DON DIEGO HURTADO DE.
in 1575 ge!l:orven,
gellorven, als dichter in zijne Brieven en Sonetten, en als
gefchiedfchrijver in zUne
zijne Historie
IJistorie 'Vaft
van den op(lal1d
opJland der lvlooren
lvloorell ite
ift
Alpujarras, te voorfchijn, en gaf zijn' komiCchen
Alpujan'as,
komifchcll roman, LAZARILLO
DE TOR
TORMES
MES , die in verfcheidene
ver[cheidene talen werd overgezet, aanleiding
tot
toe eene menigte navolgingen van foortgelijken aard. Ook twee Portugezen, F. DE SM
SAA MIR,~NDA,
MIRANDA, in 1538, en J. DE MONTElIlAYOR,
MONTEI\1AYOR,
in 1562 overleden, fchreven
fchrevell in de Castiliaanfèhe
Castiliaanfche taal; de eerne
eerlle
vervaardigde Ec/ogm,
ven'aardigde
Eclogen, de laat!1:e
laat!1e den eerllen
eer!l:en Herders-roman,
Herders.roman. Booger
Hooger
vlucht echter vindt men in de Oden van H. DE
DE HERRERA, die in 157&
1578
flierf; terwijl de mystike godsdien!1ige
fiierf;
godsdien!l:ige gedichten van LUIS PONCE
DE LEoN,
LEON, in 1593 overleden, zich door naauwkeurigheid van uitdrukking, en een diep, dikwijls dweepziek, gevoel kenmerken. In
welge!1aagde
het Epifche vak kwamen, zelfs in lateren tijd, geene welge!l:aagde
proeven te voorfchijn; behalve de Arancana, van ALONZO
DE ERCILLA, die in het laatst der 16de eeuw llierf,
frierf, en waarin
de overwinning van een
eenen
en dapperen Amerikafcllen volks!l:am
volksll:am verhaald wordt. Daarentegen begon de Dramatirchc
Dramatifche Dichtkunst meer
en meer te bloeijen, en hare gefchiedenis werd voortaan bijna alleen
die der Spaanfche poëzij. CERVANTES (ge!l:.
(gell:. 1617), was een fieraad
zijner eeuw door zijne
zjjne Romans en Novelas
Nove!as Exemplafcs,
Exempfal'es, inzonderheid
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heid echter door zUnen Do='l
DON QU!CTlOT;
QUICllOT; doch werd nog
nog' door
dool' dPtJ
de;,
LoP!~ ])fè
j)1~ VcrJ.\
VEG.\ Cic!t.
(;;c!t. 16.'33).
1633),
oorfpronkelijkell LOPE
vruchtbaren en oorfpronkclijkcll
fchepper van het nationaal too11ec1,
toollee!, in
iJl de DramatiCche Dichtkunst,
den [chepper
1 elcll, en
overtroffen. Hij liet 1800 blij.
blij- en trenril
treuripclcn,
cn 400 .dut!)S Sacr.'7-·
Sac/'(1.•
mentales
meutates na, behalve nog zijne overige
ovcrige gedichten. Onder alle Dra.
matifche gedichten der
dcr Spanjaarden was nogw11s
nogtans DON PJmRO
PImRO C,u.m:C~U)E.
RON DE
m: LA BARCA, die in de laatfle
laatfl:e helft
heift der !7de
17de eeuw bloeide,
groot!le. Ook zijn tijdgenoot, AVGUSTIN
AUGUSTIN MORETTO,
MORETTo, verdiellt,
verdient,
de groot1l:e.
als dramatisch dichter, met
mct onderfcheidi·ng
onderfcheiding genoemd te worden.
IIij
IU] was de vriend en dichter van l'IIlLlPPus
PmLIPPus IV, en voerde
het Spaanfche
hoogfl:e toppunt. Onder de historie.
historieSpaanfchc (ooneel
rooneel tot het hoog1l:e
fchrijvers der Spaanfche klasfieke
eeuw, behoobehoo·
klasficke Letterkunde der 17de
I7de eeuw.
ren inzonderheid de Jezuït
}ezuït l\hRIANA,
M.\RIANA, die in 1623 !tierf,
fl:ierf, en eenc
cenc gefchiedellis
AXT. m:
DE SOLIS (geil.
fchiedenis van Spanje fchreef; benevens Aè;T.
(gen. 1686),
welke de fchrUver
fchrliver gewees[
geweese is der historie van dc
de verovering va1l1V/exicfJ.
van1V/exico.
KAREL II, gernakte
geraakte de Spaanj;:he LetterOnder de regering van KARET.
en Dichtkunde in verval; doch beurden onder PHlLIPPUS V het hoofd
hoof~l
weder op, die te l11t!drid de Rea!
Real .1ó'ûdemi.'!.
Academia Espam/il voor de Ge.
Gefchiedenis en Taalkunde !tichtte,
f1:ichtte, welke den
dcn geleerden tot nafporin.
nafporingen omtrent de Spaa:lfche
Spaallfche ondheden
oudheden aanleiding gaf, en een voortref.
felijk woordenboek, Dictiomzario de la Real Academia, 6 deelen in
C:lstilinanrche tongval
toIlgvnl den üempel
ftempel ,lel'
der
folio, vervaardigde, waardoor de CastHiaanfche
taol in Spanje
Spmzje verkregen heeft.
heefc. Te gelijk educr
ed1ter ont!tond
algemeene taal
ontfl:ond cr
dichterlijken iinaak
fmaak der Fra7ljÎ:/JCJI
Frallfc/1ClZ dc
de voorkcur
voorkeur
eene partij, die aan den dichtcrlijken
IGN. DE LUZ;lN,
LVZ;\N, (rchrijvcr
(fcllfijver eener
cener Poe/ia
Po&/ia Saragmfa,
Saragos/a,
gaf, en de geleerden ICN.
1737) en
ell LUIS .los.
Jos. VELASQUEZ,
VeLAsQuEZ, (de !leller
!teller der
d~r O;-ig[!lJCS de la Poe.
jÎa
JÎ'a Espa1101a
Espa/zola ,) aan haar hoofd had. De fl:rijd
ilrijd tL1srch~n
tL1sCch~n deze partij
en het volk, hetwelk aan den nationalen
lJationalell ftmuk,
fmaak, inzonderheid ten
aanzien van het toOIwel
tooll~cl,, zijne goedkeuring ;2efc.
g'~erc, tlLmrt nog voort.
De geestelijkheid begunrti;{de toenmaals de uitvoering van godsdienftigc
godsdienHigc
Ailtos Sacramenta!es,
SaCNtmcilta!es, die ten laatfl:c
batne echter
eebtcr Z00
zoo
tooneelfl:ukken
tooneeli1:ukken en Alltos
aanfl:ootelijk
aan!tootelijk werdeu.
werden, dat KAREL V dezelve in 17G) verbood. Om
den verkeerden fmaak in dc
de Kanzcl~welrprekel,dheid
Kanzcl.welfprekemlheld (eene andere heefc
heeft
belagchelijk te makclJ,
mak.::n, fcl1!"cef
[chreef dc
de JClUït
JCll1ït DE.
DG
Spanje nooit gekend ,) bclagchelUk
L'IsLA, onder den naam LOBON,
LOBON, de Ievensgefchiedenls
levensgefchiedenis van den broebrol'·
GERUNDIO DE CMll'AZ.\S,
Clnll'Az.\S, in
jn 1158
1758 uitgegeven, waarna eene
der GERUNDIO
toenemenden Franfchen fmaak
finaak
dichterlijke partij ontllond. die den toenemenclen
in de Letterkunde, met geen ongelukkig gevolg, te keer ging; ter·
wijl zij den md-:ree
O'ld-:ree geest met klasfi(';l,e
kl::dic: 1ce fierlijk!:~ld
ficrlijk!:~ld poogd'3 te ver~
vercenIgen. Met dit ooz:n~rk
cenlgen.
ooz:n~l'k bar
baf DON JUAN
jUAN Jos. LorEz DE
DE SEL'ArW,
SEI'ANO,
c:cne vcrZJl!le:ülp;
verZJme:ülp; van oude lierÎn 1768, zijn Panzaso Espallol , eene
dichters, in he~
h::c licht, en zoetE
zoene de fchr;l1~dere
fchr;:l'derc DE.
DE. LA
LA IIrrEltTA
IIuEltTA het
llanzien
a~nzien der oede
Ol!de mecsrcrs
meesters Ot')
ol' het wo:'cel
toorecl weder te ilerf1:el'211
11er!teJlen door
zijn Teatro
Teatra Espallot
ES/Ja11a! C
( 16
I 6 èecl~n,
èeelcn, !785),
!78S), hetwelk echter alleen de
1111lltel· en degenJukken
dcgenîl:ukl:en bevat. Onder de ni(Jwere
ni0i1Were
zoogenoemde mantelSp(J(wf:hc
S:varm{c!zc dichters, uit deze j(;ho01,
l(;ho01, hebbell
hcbbi.:ll zich
û:h de volgende
volgen,Je on.
011der.

TAAL, DICHT. cn LETTERKUNDE. Sr!?
SPAANSCIIE TAAt,
J\ToRATIN, als fchrijver V:ln
van regelmatige
dcrfchciden: NIC. FERN. l\ToRATIN,
FER!\'. DE
DE 1Vf ORATIN, nIs
als komisch.; D. RATreurfpelen ; LEANDER FERN.
!IlO1\"
~1O" Dl;
Dl, LA CRUCYCANO, als blijfpel-,
blijepe!. • en TIIO:IJ.
Tno"l. YAI1\NTE,
YAII\NTE, als de
Spaanfche làbeldichter
fabeldichter van Spmlje,
Spanje, door zijne PabuFabucerfte goede Spaallfche
las Litterarias
Litterarias,, in 1782 uitgegeven; voorts DON
DON J
.T VAN
UAN l\h:L~:NOEZ
l\IELr:NDEZ
ALDEZ, welks liederen en idyllen niet minder bevalligheid dan tee·
teeV1\LDEZ,
EillAN. Jas.
Jos. QUINTANA, fchrijver van het Treur.
der gevoel ademen; EilIAN.
111 el Pelttyo)
Pe!<1yo, wiens krijgsliederen in den jongf1:en
jongaen oorlog met FrallkFrank.
fpel
aanvuurden;j CrsTA,
CISTA, dichter van Romanzen CII
eu HymHym.
rijk de nade aanvuurden
"ijk
nen; GEROSTIC,\, fchrijver van het Blijfpel : Jlldulgel1cia
Illdll~lj(,lIcia para COlt
/odos; ARL\RA
ARURA en meer anderen. Inmsfchen
Intt1sfchen levert de nieuwere tijd
lodos;
geen oorfpronkeJijk genie op, en fchittert de Spaan fche Letterkun_
all~Cl1 in de oude Castiliaanfche Romande in haren vollen gbns alleen
zen
zeIl,, en in de rooneel!lukkcu
tooneelllukkctl van CAf,DERON.
CAI,DERON. Zij omleenden
ontleenden hare
tenvijl zij door de
dc hloeijenbIocijenfchoonfte fioffenuit den tUd der ridders; terwijl
de taal, en de rijke verbeeldingskracht van het Oosten derzelver eitoovcrkracht ontvingen.
gendommelijke tooverkracht
De Spaanfche Letterkunde bezit in vele vakken van welen[chap.
wctenfchap,
ftautkundige en godgeleerde, uitf1:ekende
uitf1:ekcnde werken,
behalve in het Itaatkundige
Ge[chied., Wis., Oudheid. en Zeevaartkunde; in de
vooral in de GeCchied.,
IJisrorie, Land·
Land- en Waterbefchrijvingj den Landbouw,
NatUurlijke IJislOrie,
CA~IPO~lANES,
enz. Bekend zijn de namen van Cl\V ANILLES, AZARA, CA~IPO~lANES.
ANTJLLO)J, ZU'\Il'IGA,
ZCJ.\IJ.\GA, G. JVAN,
JVAN, CIc.m,
CIC,\R, l\IUNES,
l\IvNEs, BAYEIt
BAYEIt
TOPINO, ANTll,LO:."l,
en
el1 anderen. G. JL\N
JC,\N fchreef een onontbeerlijk werk voor de
Rsam:J 1l1aritimo-practicfJ,
maritill1o-practicfJ, hetgeen in het Engelsch en
zeevaart: RsamJ
Fransch is overgezet)
Frnnsch
overgezet, en waarvan de nieuwe druk van GABRI.
GABRr.
ELLE CrcARD, in 1793, te 1Iladrid,
lJladrid, met verfcheidene
ver[c!Jeidcne verbeteringen
en bijvoegfels , belangrijke l1Îtkomf1:"n
uÎtkomfh;l1 voor de Zeevaart·
Zeevaart. en Wiskunde
D. B,\TISTA
BATlSTA l\h;:-;ES
l\IL"!I.'ES leverde
bevattende, in het licht verfcheen.
eene !listoria genel'd
gene1"al de Amerika, waarvan het I fie deel in 1793
te Jl;Jadrid
fl'Jadrid uitkwam, en waarbij de fèhrijver,
ièhrijver, met ongeloolèlijke
ongeloofelijke moeite
en geduld, alle de archiven
archivell van Simancas, Pag!iadolid,
Fagliadolid, Suvigtia,
Suviglia,
Lis!abon
ecnige kloosters
kloostè'rs doorzocht, en van alle de echte
Lis[abon en van eenige
1l:ukken
il:ukken gehruik gemaakt heeft,
heefl, die o~·
o~" ROBERTSO:-llliet
ROBERTSO:-l niet kende, of waarvan
hij geene afschriften wist te bekomen; zoo dat dit werk eene geheel nieu.
we gefchicdenis van dit werelddeel mag heeten. BAYER fchreef, onder meer
Iluk: NU1NOI'U1lZ
Nmnorum Ilebraeo-Smnaritillorum
flebraeo-Samaritillorum Yimliciae
17!1Uliciae (Valen.
anderen, een Huk:
0 ) , alsmede een werk over de oudf1:e,
cia, 179°,
1790, in 4 Q),
oudlle, onbekende
ollbekend~ Spaan.
fche munten, in :13 deelen, waarv~1l
wnarV~ll zijn nuk
fiuk over de Samaritaan.
fche mnnten
k:1lJ beièhouwd
beiChouwd worden. Hoe
munten flechts als eene inleiding km
of hee,
dlOf tegenwoordige ecuw,
het, intus[c!Jcn,
intnslchcn, in het begin der
eeuw, tocn
toen nog
de inquifitie
il1quifitie hrrren
huren ijz0rell
ijzeren ièhepter
[cheptcr zwaaide.
zwaaide, en allen lust tOt
tot onder_
yerllikt werd, met de
cle Godgeleerdheid, Wijsbegeerte. Regrsge.
Regrsge_
zoek yerilikt
leerdhcid en
leerdheid
ell Letterkundige volksfcill'iftclJ
volksl'cilriftcll gefield ware, knn
bn men uit
de jaarlijkfche berigten der verbodene boeken en den nieuwen konink.
konillk.
k:;lt\;clJismus opmaken, in welke laatl1e,
laatl1e. onder anderen,
lmderell, be.
lijken k:;lt\;c!Jislnl1s
wcerd
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weert! wordt, dat men de koningen
weerd
konir.gen goden noemt, om dat zij in IH1I1
hun
rijk het zigtbaar evenbeeld
C'venbeeld der Godheid vertoon en ; dat
d;;t de kon
konin;;
in,,;
wetten kan geven, die !Jet
het geweten aan banden leggen;
:eggen; dat hij
bij uitgeeste!qken) heeft, en zoodanige die het
verkoren onderdanen (de geestelijken)
niet zijn,
zijn. enz.
enz.;; terwijl een HoogJeerf!ar
Hoogleer8ar in de Godgeleerdheid, te
Toledo, Dr. SANSllO
SANSHO DE l\!]ONCADA
lVJoë'icAD.\ in zijn werk: Dim/no
Diccurso cie
di! la expulsion de los Gitanos,
Citanos, trachtte te bewijzen, dat de vorst het reg-t
regt
heeft om de Zigeuners
Zigeumf"s te vatten en van kant te maken, 0111
om dat zij
atheïsten, toovenaars
tOovenaars en Ladromes famofos waren, caz.
enz. De lettertijdfchriftell konden
konder! mede, in eenen tijd, waarin de vr~je
kundige tijdfc1uiften
vrUe
mededeeling der gedachten gekluisterd was, weinig belangrijks opleJJdadrid verfchenen in 1819 vier tijdfchriftc!l,
tijdfchriften, namelijk de
veren. In lI;Jadrid
Maundwerken,, welke meestal uitHof:courant en drie Letterkundige Maandwerken
Hot:collrant
flerfst11l. 1818, werd
trekfels
trekfcls en aankondigingen bevatten, en lil flerfstm.
aldaar zelfs een Journaal der iliercngevechtcn
Hiercngevc.:hten openlijk bekend ge[chied- of flaatkundigcn
l1aatkundigcn aard konden
maakt. Werken van eenen ge fchiedLORSNTE'S. Oordeelalleen buiten 's lands gedrukt worden; zoo als LORSNTE'S,
kundige gefchiedenis
inqui!itie, uit het Spaanfche hand.
gefclliedenis der Spaanjèhe
Spaanfehe inqlli!itie,
fchrift in ha
18 17 te Parijs en de lWisce!Miscelfehrift
het Fransch overgezet, in 18!7
Grtes, van den beroemden ballinl~
balling
lanea de politica, Sciel1cias
lal2ca
Sciencias y artes,
ESTRADA, te Londen gedrukt werd; doch moet de tamelUk
tamelijk ongllcrra dJ
de Espanna contra
partijdige en ophelderende Historia de la gllerra
NAPOLEON BUON.\PARTE
BUONAPARTE eliz., op 's konings bevel uit echte l1:ukken
nukken
overf1:cn C,\BANES vervaardigd, waarvan het If1:e
lfle deel
door den overl1en
(1lltrodllctioJZ
(l1JtroJuctio1Z tot 1808) in 1818 te il;Jadl'id,
ll!adrid, en ook in het Fransch te
Parijs verfchcen,
Pari.!s
verfcheen, hiervan worden uitgezonderd.
Ook in d~
de omwikkeling der fraaije kunl1:en
kunnen hebben de Spanjaardett
Spanjaarden
hun
hUil dichterlUk
dichterlijk karakter bewaard. Spanje is
Îs het
bet vaderland der nieuwe
l1:men en brnggen,
bruggen, en voorna.
Gothifche
Gothifcbe Bouwkumt:
Bouwkunst: de prachtige l1raten
melijk het koninklijk paleis, en het Escuriaa!
Eseuriaal , zijn gedenkrtukkeu
gedenktll1kkeu der
nieuwere Spaanfche bouworde. Ondermsfchen moet deze verre voor
de Italiaanfche wijken; gelijk ook de Spaanfche
Spaallfche tuinen in eenen ger
mengden EngeIfchen
EngeIfchelI , Frallfchen en Ho!land!èhen
HollandCchen finaak
fm aak ZVn
zUn aal1ge~
aange.
iegd. lVluzijk
Muzijk en dans zijn in Spanje
legd.
Spmzje geheel nationaal>
nationaal, en kenmerken ZIch
Zich beiden door het levendigst en hartstogtelijkst
bartstogtelijkst gevoel. De
kerken en paleizen zUn
zijn rijkelijk met 11ukken
l1ukken van SchilderSchilder. en Beeld·
houwkunst verlierd;
verfierd; doch bezit de eer11e
eer!1e een baar
haar allecn
alleen bijzonder
bvzonder
eigen kunstkarakter. Onder de nieuwere fchilders noemt men MADRAZZO, V1NC,
VINC, LOPEZ en LOMAs. In Madrid
Madrt'd is eene /Jcademia
Academia de
120bles artes Pintttra
Arquitectura, en Spanje
las tres nobles
Pintura,, Escultura 'yY /Jrquitectura,
bezit over het algemeen eenen grooten rijkdom aan kunst11ukken
kl1nstl1ukken van
Madrid, (waar zich ook afallerlei aard, vooral aan fchilderijen in lYfadrid,
:tllerlei
gietfels van MENGS van oude 11andbeelden
fiandbeelden bevinden), in het EsI!defonze, Aranjucz,
.t1ranjuez, Toledo, Sivilla en in meer andere
curiaal, St. lldefol1ze,
plaatfcn.
plaatfen.
inrigtil1gen, daargel1eld ten bchoeve
behoeve van
SPAARBANKEN zijn inrigtingen,
min.
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minvermogende burgers, b. v. dienstboden, daglooners enz.,
ellZ., die het
gering overfchoc hunner verdien!l:en, door fpaarzaamheid ter zijde gelegd, en te weinig, om op eenige andere wijze met voordeel aan te
wenden, wekelijks of maandelijks in deze banken kunnen brengen-,
brengen"
alwaar de van rijd tot tijd door hun ingebragte penningen tOt kapitaal aangelegd worden, waarvan zij jaarl\jks
jaarlUks zekeren intrest ontvan~
Ontvan~
gen. De invloed dezer Spaarbanken op de nationale welvaart, welke
,berust, is niet
hoofdzakelijk op fpaarzaamheid in de huishoudingen .berust,
alleen van het hoogfie
hoog!l:e gewigt, maar ook de daaruit voortvloeijende,
voordeelen voor eene natie zijn zeer belangrijk, alzoo foortgelijke in,dus bij het grootfie-gedeelte
grootfl:e-gedeelte der
de1"
tigtingen bij de behoeftige klasfe, en ·dus
burgers, een en geest van fpaarzaamheid verwekken en levendig hO\1.
hol'!den, welke het meest gerchikt is, om de nijverheid aan te vuren, en
tevens het krachtiglle
krachtigflc behoedmiddel tegen verarming. In Engeland
Engeltmd
en Schotland heeft
beeft men navolgenswaardige inrigtingen van dezen aard,
verfiag vindt in het
ovcr welker oorfprong enz. men een naauwkeurig vernag
over
Supplement to the
tne fourtk
fourth and ffth
fftn edition of the Eucyc!opaedia
Eucyclopaedia Brit.
Brit·
tann;ca,
tannictl, vol. II part. 1 (Edinburg 18r6). In BerliJn
Ber/iin en Stutgard
beflaan,
befiaan, feden 1818, ins)!elijks
ins~elijks zulke Spaarbanken,
Spaarbanken. gelijk mede in
ons vaderland, alwaar dezelve, door .onderfcheidene
,onderfcheidene afdeelingen van
de verdienfielijke maatfchappij tot Nut van net
het /llgemee.n.
Algemee.n, in verfchiIlende
fchillende fieden, met het beste gevolg zijn daargefield
daargefleld,, en onder
ond'er
toezigt fiaan
flaan van afzonderlijke kommisfiën, uit de leden van ielIet toezige
der bijzonder departement, welke jaarlijks rekening en verantwoordiging van hun befluur
befiuur aan hetzelve aflegp;en.
SPAE"NDONCK. (GERARDUS
SPAEl\l'DONCK.
CGERP.RDUS VAN) Een beroemd Bloem. en Fruitfchilder. te Tilhllrg
Tilburg geboren, en den 12 van Bloeim. 1822,
1822, in
den ouderdom van 75
7S jaar te l':lrijs
l'.'lrijs gefl:orven. Hij vormde zich anonder de leiding van den heer IIERREIJNS,
IIERIlEIJNS, te· Antwerpen, en begaf
Frankrijks hoofd!l:ad.
hoofdUad. waar hij, zoo wel onl
0111
zich vervolgens naar Frtmkrijks
zijn kunstvermogen
kUl1stvermogen als om zijne perfoonlijke hoedanigheden,
hoedanigheden,'- tot
IIoogleeraar in de lknographie bij den plantentuin werd aangefleid
aange1l:eld,,
waarbij hij de vertrekken betrok, vroeger door den vermaarden DE
nUFFON
BUFFON bewoond. Zijne lesfen in het, teekenen van bloemen, plan.
plan_
beider.
ten en vruchten, eene reeks van jaren aan jonge lieden van beidergegeven, bragten veel voordeel aan, en hadden eenen gunlei kunne gegeven.
gUIlfiigen
mgen invloed op de beoefening van dit kunstvak. Uit zijne fchoot
aan tal verdienfielijke
zijn een aantal
verdienll:elijke kweekelingen en teekenaars van voorwerpen, tot de Natuurlijke Historie behoorende , voortgekomen.
voortgekomen, die
haar nog lang tot eer zullen verUrekken.
ver!l:rekken. Als Bloem- en Fruitfchil.
fleeds zijnen roem door vele voortreffelijke fiuk.
fiukder handhaafde hij fieeds
ken. in onderfcheidene kunst-galerijen, zoo in Frankrijk als eldeJm
ken,
eldellS ~
vO,Jr:mnden. Bekend is zijn Bloemwerk: Fleurs desfinées
desjinées tl'après
d'après
Natmoe
Nature,, hetgeen bij afleveringen is uitgegeven. Hij was medelid
van het Franfche inflituut.
in!l:itunt.
SPAEN la
Ia LECQ, (WILLE:\I
(WILLE~I ANNE Baron van) kon zijne af
af...
AI.GEMEEN WOOR,DENlJ.
WOOR,DENll. VI.
K Ic
komst
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oudll:e adelijke gefiachtcn,
geil achten , hetwelk vol.
!tomst
komst rckcnen
rekenen uit een der oudf1:e
lVIunf1:erfche archieven oorfpronkelijk uit het bisdom lVlinMingeas de iVIunf1:er[che
der.
der,. [chijm
rchijnt geweest te zijn, en zich naderhand in de fl:reek
1heek van Stadlo'm
I01n of Ziidlo1tn
Ziidloltn,, tusfchen
tusrchen Coesveld
Coesvetd en de grenzen van het graafschap
Zutphen neeq.;ezet
neergezet te hebben. Dit gèilacht
gèllacht was V3n
V311 ouds ridderm3ridderma.
tig. zoo in Kleeflland
Kleefslrmd en lklarkslalld,
JV!arkslalld, als in Ge/der/mld,
Gelderland, alwaar
Spaenswurd eene
Spaensweerd
eelle bezitr:ng
bezitt:ng van dit huis geweest is, waarmede J0HAN SPAEN in 1326 beleend werd. Ons bell:ek gedoogt niet, om
ons mee eene
eeue verdere ontwikkeling del' geflachtlUse
ge(1achtlUsc van deze familie
op te houden. Genoeg is hhet
et tot ons o06merk,
oo~merk, dat WI
WILLE:\i
LLE~I ANNE
baron van SPAEN: LA LEcQ
LECQ tot ouders had
bad ALEXANDER
ALE.XANDE.R SWEDEIt,
SWEDEIl,
rijksvrijheer VAN
VAN SPAEN, Heer van Ringenberg , Hamincke!en
Ha11linckelen eu
en
/Jarden(lein in JJ!far/eîland,
/larden(lein
])!farkrland, en ELlZAIlETH
EUZAIlETH AGNES JAKOIlA.
JAKOllA. gravin
van Nasfau la Lecq, de dochter van WIf.I.F.M
Wll.U>M HENDRIK, heer van
tie
de Lecq en Ouderkerk,
Oudc!rkerk, en van JAKOIlA
JAKOBA ADRlANI\
ADRIANA NomOT.
NOIROT. Hij zag
het eerll:e
eerf1:e liche
licht in het jaar 1750; werd van zijne vroege jellgd
jeugd af
met de meeste zorgvn!dlgheid
zorgvu!dlgheid opgevoed,
oPlievoed, en betOonde eenen ongeonge.
wcten[ch:lppcn, tot wclker
welker beoefening hij
meenen
meen en lust to:
to~ de edele
edcle wctenrchappen,
op de Utrechtrche Hooge [choo!
fchool eene ruime gelegenheid vond. De
groote kundigheden, aldaar verzameld, gepaard met den hoogen rang
zijner
zjjner geboorte, waren oorzaak, dat hU, nug jong zijnde, in
ill het beo
beverrcheidene a1nzienlUke
aanzienlijke posten ge..
wind van zaken kwam, en tot ver[cbeidene
roepen werd. Door de omwenteling van 1795 in zUn vaderland
ambteloos geworden zijnde,
zUnde, ging hij op zijn
zUn fraai en aangenaam buiBe!levua,, bij
bU Kleef wonen, en werd voorzitter van het
tengoed, Bellevu!?
kanton van [{leve
grootm~es[er dçr
d~r wapenen
kantoll
[(leve en grootmeester
wJpenen van het koningrijk
Holland; doch de vereeniging met Frankrijk,
FrankriJk., in 1810, deed hem
deze posten verliezen. Na de gewcnschte verandering van zaken
in ons vaderland. keerde hij tot hetzelve weldra terug. werd
ridderfclJap van
lid van de vergadering der Nocabeien,
Notabelen, van de ridderfcbap
Gelderland, en laatftelijk,
Gelder/and,
laatfteIij k, in 1815, van de eerfl:e
eer1l:e Immer
kamer der Staten
Generaal.
zijne geboorte, van
vaIl
Het was niet te vermoeden, dat een man van zUne
zulk een groot aanzil!n
aanzÏ\!n en van zulke rijke bekwaamheden, niet in de ridEer;;t werd hij,
eerteekenen van l',Teder/ani
derlijke eerteekencn
Nederland deelen zoude.
zonde. Eerst
onder koning LODEWI]K,
LODEWl]K, kommandeur van de orde der Unie.
Unie, naderhand in 1812
18 I 2 van die van Reunie,
Rennie, en eindelijk in 1815 kommandeur van de orde van den Nederland[chen Leeuw. Dan, wat baten
na nzienlijke ambten, en blinkende eerteekens, en
eu
hooge geboorte, aa
landgenooten, indien
hoe weinig verheffen die alle ons boven onze landgenooter,
de beoefening
beoefel1Îng der fr8n0e
fr8aÎ'ie letteren en weten[chappen zoo al niet ver.
acht worde, ten minne onver[chillig
onverrchillig is. Dit begreep de heer VAN
SPARN van zijnen besten leeftijd af tot zijnen ouderdom. Met een
cenen vluggen geest, was hij onvermoeid
on vermoeid werk[chrander
fchrander vernuft en eenen
tot 's lands Gerchiedenis,
Gefchiedenis, bijzaam, met alles te o:;derzoeken,
o!1derzoeken, wat wt
zonderlijk lot die van Gelderland betrekking had. Hiertoe doorliep
hij
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hij met de meeste mIauwkeurigheid
naauwkeurigheid al de oude !lukken
fiukken en archivcJl
archivcn,t
die hem ten dienfle
dienfie !londen; teekende daaruit het merkwaardige op,
op.
en verzamelde dus, reeds voor 1795, de noodige bouwf1offen
bouwlloffen voor
Gelderland, waarvan firaks nader. Na het ge.
zijne Historie van Ge/derland,
al11bteloos geworden zijnde, bragt hij den tijd door met
noemde jaar, ambteloos
::lles ,bij een te brengen, wat eenigzins aanmerkenswaardig en tot
:llles
zijn oogmerk dienstig was. De door de Pranfchen
Franfchen vernietigde kapit·
telen en abtdijen in het Kleefsche enz,
nieuwe bouw·
enz. leverden hem iJieuwe
fio/fen:
leenkamer ,~ de Hollandfche
fl:o!fen: de Gelderfche leenkamcr
Holland[che leen. en eh
char.
ar •
ter-kamer,
ter.kamer, al de archiven van het Sticht, van de 5 kapittelen en het
Duitfche huis te Utrecht, - die allen openden hem eenen rijken
gedenkfiukken; terwijl verfcheidene aanzienlijke
fchat van heerlijke gedenkfl:ukken;
en geleerde mannen, met name de hoogleeraren DONDAM
DONDaM en KLUIT,
de archivarius VAN
vaN 'VIJN,
WJJN, de fecretaris
fecrcturis vaN
VAN HASSELT,
HaSSELT, de baron
SNoucKHaERT,
SNOUCKHAERT, de fecretaris
fecretarls MUSSCHENBROEK en anderen, hem gaarne
de behulpzame hand boden, en fommigen hunner niet weinig toe·
bragten ter vermeerdering der
del' door hem verzamelde nukken en uit~
trekfels
treHels uit verfchillendc
verfchilIende handrchriften.
handfchriften. Te Aken, Keulen, en op an.
bllitcn 's lands, deed de heer VAN
vaN SPAEN
SpaEN eene rijke
dere plaatfen blliten
inoogf1:ing van zeldzame bijdrllgen,
inoogCdng
bijdragen, tot zijn werk behoorende , en
befieedde
bef1:eedde den geheelen Winter, tusfchen 1798 en 1799. te Keulen tot
het maken van uittrekfels uit alle de handfchriften
handfchriftcn van GELENIUS ,
welke aldaar op het raadhuis bewaard werden.
Bovendien bezat VAN SPAEN van zijnen grootvader, die in 1745
flierf,
fiierf, eene uitgebreidde en on waardeerbare verzameling van OI.de
oude
charters, andere oorfpronkelijke handfchriften, uittrek[els
uittrekreIs van oude
handvesten, en eene ontelbare menigte gefchrevene geOacht-registers,
gefiacht-register~.
meest uit oorfpronkelijke
oorfpronkclijke papieren opgemaakt. Deze verzameling
\coor en na dat jaar nog aan ontliep tot het jaar 1740 en wat er voor
breekt, werd door den kleinzoon nangevuld en vervolgd. Hij bezich. echter, tot het jaar 1795, alleen tot het maken van
paalde zich
uittrekfels
gewigtigf1:e frukken
f1:ukken ter opheldeuittrekfels,, of van afschriften der gcwigtigfie
gefchiedellis. Na de verandering van zaken, in
ring der Gelderfche gefchiedenis.
V3n, het gemelde jaar, hield hij zich meestal bezig met
den aanvang van.
rot dat eindelijk een zijner vrien.
letter- en wiskundige oefeningen, tot
den,
dell, fommige genealogifcbe
genealogifche berigten begeerende, "hem
'hem bewoog tot het
openen der [choone
fchoone verzameling zijns grootvaders; en federt begon
hij weder gezet werk te maken van de GeOacht.
Gefiacht_ en G€fchiedkunde.
G€rchiedkunde.
zoo noodzakelijk in het fchrijven onzer vaderlandfche
z~o
vaderlalldfche Historie.
VAN SPAEN
SpaEN had jaren lang onbegrijpelijk veel gelezen, doorfnuf.
feld, en zeer veel aangcteekend;
aangeteekend; maar door zijne diplomatifche wc.
we.
tenrchap, zeldzame vlugheid van geest, en nog meer door een fijn
oordeel, hetwelk hij
bij in eene groote mate bezat,
bezat f was hij in fraat, om
onzekere overleveringen der oudfle
oudf1:e gefchiedenisfen aan
met vrucht de cnzekere
de oorfpronkelijke 'waarheid te kUllnen
kunnen toetfen
toetfel1,, en de misilagen
misfiagen van
:lndere fchrijvers op genoegzame gronden te verbeteren. Aangemoe.
:mdere
K k 2
digd
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di gd door den ecnparigen drang zijner vrienden, bcgaf
begaf hij zicll ten
digd
laatfie
laatJ1:e aan het fchrijven van algemeen nuttige werken, waarvan wij
nu een kon verilag zullen geven.
ln het jaar :805 verrcheen
verreheen het eerae auk der Proeven van lJisto"
Histo.
rje.
rie. en O:tdheidkunde, hetwelk dient gelezen te worden; doch waar.
van het jammer is, dat het vervolg is achter gebleven, alzoo wij
moeten mis[en, op welke ons de
daardoor vele zeldzame berigten moetcn
voorrede deed hopen. Voorts getuigen zijne Historie van de Hee.
'Van Amfte!, "aIJ
Val1 f!s(elftlj'll, en "an
van Mijnden, in 1807 gedrukt,
gedrnkt,
ren "an
en tevens firekkende ter opheldering van WAGENAARS J7flderland[che
IJistorie;
Iiistorie; alsmede de briefwisfeling met de heeren KLUIT en van
·WlJN, over den oor[prong "an
van het gejlacht ,'an BREDER
13REDERoDE,
in het
WIJN,
ODE ,in
fiuk van het Huiszittend levf1I geplaatst, door den heer
II deel I !luk
VAN WIJN uitgegeven, in welk een onafscbeklelijk
onafscheidelijk verband de Neder.
Nederlanclfche Gefchiedenisren
Gefchiedenisfen met de Gel1achtkunde
Geflachtkunde (laan,
Haan, en hoe bedre·
land[che
Hij mnakte
maakte zich verclers ten hooglte
hoogHe
ven V.~N SPAEN in beide was. Bij
alle kundige liefhebbers der vaderlandfche gefchie.
verdienstelUk , bij :llie
denis, door de uitgave van zijne Oordeelkundige Inleiding tot de
Historie van Gelderland, welke 4 deelen beGnat
beflaat en van 1801 tot
1805 is uitgekomen. Men vindt in dezelve eenen rijken fchat van
wetenswaardige, en voorheen ten meesten deele,
deeIe, onbekende zaken;
wecenswaardige,
bekwaamHe beoordeelaars van nieuw
gelijk haar dan ook door de bekwaamll:e
hoognell lof werd toegezwaaid. Hierdoor
uitkomende werken den hoogll:en
ge'
aangemoedigd, Doeg onze fchrijver de hand aan de Gelderfche geyan Gel.
fchiedenis zelve. Het eerfle deel der keurige Historie "alZ
verfcheen in 1814 in her
het licht, en ieder zag met verlangen
derland ver[cheen
uit naar de volgende deelen; dan onderfcheidene oorzaken, onder
ambts.
welke men' s mans langzame ligchaamsverzwakking en nieuwe ambtsan.
bezigheden mag tellen, verhinderden hem, dit werk, waartoe anders de bOL1wrto!fen gereed lagen, met fpoed voort te zetten en te volvol.
cooijen , hetwelk voor zijlle landgenooten zoo :wlJgenaam
aangenaam als nuttig
zoude geweest zijn.
De kundige VAN SPllEN was lid van onderfcheidene geleerde ge.
l1ootlèhappen, cn
l1ootièhappen,
en onder deze ook van de Hollandfche maat[c:bappij
maatfc:happij
van wetenfchappen te Haarlem, en van de koninklijke akademie te
BrtJsjèJ. Door zijne geboorte en aanzien, zijne edele geestvermoBrtis/èJ.
cot den
gens en vroeg verkregene kundigheden. verkreeg hij toegang COt
kring der aanzienlijk!!e
overaanzienlijkrte en uitgelezendf1:e gezelfchappen, en was over·
al welkom. Hij nam deel in alle geoorloofde vermaken, zonder
dezelve waar hij zich ook ophield, met opzet te verzuimen. Zijn
aangenaam voorkomen, gepaard
gep:md met een gelukkig geheugen, maakte
hem in het verkeer met menfchen, zoo ten zijnen huize als bij anan·
deren, tot den lust en het vermaak van het gezelfcbap. Bezigheden en
nitfpanningen verhindeïden
verhinderden hem even weinig, eene gemeenzame brief.
nÎtfpanningen
letteroefeningen te onderhonden ,• en
wisîeling met liefhebbers der letteroefeningcn
hij was nooit traag in het beantwoorde van brieven, die over ee.
nig
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uig letterkundig vak aan hem gezonden werden; zoo als een groot
nig
zjjner vrienden dit ondervonden. VAN SPAEN, nog geen
aantal zijner
!l3 jaar oud zijnde
zijnde,1 huwde met eene onwaardeerbare echtgenoote,
welke hem, een tijdvak van omtrent 43 jaar, niet anders dan geluk
en genoegen deed finaken. Zij was ANNE BENTINCK, de dochter
BENTINCK hr. van Zalk en Ve.
van den heer ZENO AREND Baron BENTlNCK
Qyeri.fsfel enz. en van ARNOLDINA
caten, lid der ridderfchap van Overijsfel
EJliJLJ .... , baronllesfe
baronnesfc van lFasfenaar.
EMILlt.,
fYasfenaar. Uit dit huwelijk werden hem
5 zoons en 7 dochters geboren, van welk twaalftal kinderen, 9.
jOllg fiierf,
1l:ierf, in den bloei van hnn
hun
en onder deze eene dochter, die zeer jong
l1echts 3 dochters behield, na·
naleven werden weggerukt, zoodat hij flechrs
mel.ijk: ANNt.
ANNA HENRIETTE
HENRlETTE WILHELMINE
WJLHELJliINE,, gehuwd met PIETER
PlETER WIL.
WILmelijk:
Quarles , LoUlSt.
LOUISA FREDERICt.,
FREDERIC/I.
LEM LODEWIJK, baron QUARLES de Quarles,
FRANCJNE CHARLOTTE GERHARDINE MARIA.
MARl!.. Hoe groot anders
en FRANCINE
de genoegens van 's mans gelukkig huwelijk waren, moest natuurlijk
ltet
volwasfene zoons en dochters, en
het zien afsterven van zoo vele volwasfcne
teederminnend vader op
dat binnen weinige jaren, het hart van eenen teederminllend
1l:ierf den 201len
201l:en van Grasm. des jaars
trefièn. Hij merf
het gevoeligst treftèn.
671l:e zijns levens, en werd door zijne drie dochters
1817, in het 671le
en zijne voortreffelijke weduwe hartelijk betreurd.
]O,\CHlIVl) Een verdienstelijk godgeleerde,
SPALDING. (J OHANN JOACHIM)
J (;04, als opper-konGs.
opper-kon!1sin 1714 in Zweedsch.Pommerm geboren, en in
jn 1804,
eer1l:e predikant bij de Nikolaas-kerk
Ber~
toriaalraad , proost en eer1le
Niko/aas-kerk te Ber_
liJn,
ge1l:orvcn. Van zijne jeugd af, door zjjn' vader tot de
Je Godge.
Ii/n, ge1lorven.
leerdheid bellemd,
beflemd, oefende
oet"ende hij zich op de Hooge fcholen te Rostoek
Rostock
Greift!l'tllde niet alleen met de meeste vlij t in dat vak, maar
en Greifswalde
uitllag. Nadat hij ee.
eeook in andere wetent"chappen
wetenfchappen , met den besten uitflag.
Duit[che taal over de Kerkelijke
fChriften in
nige fchriften
jn de Latijnfche en Duitfche
laatfte uit het Engelsch
gefchiedenis, Wijsbegeerte en Zedekunde (de laatfle
overgezet), had uitgegeven, bekleedde hij gedurende twee Jaar
jaar den
post van geheimfchrijver bij den Zweedfchen gezant te Berlijn, zon.
zonver~
der echter daarbij
daarb~i zijn hoofdvak en leeraarsambt
leeraarsanibt uit het oog te verliezen. Integendeel aauvaardde
aauvamdde hij in 1749 eene predikantsplaats te
Zweedseh.
Lasfahn, en vertrok van daar in 1757 nan
naar Barth, beide in Zweedsen.
Pommerm gelegen. Thans trad hij als godgeleerd fchrijver re voor.
PomllJe1"en
fchijn, en zag zijnen arbeid met de algemeene goedkeuring van alle
aUe
verf1:andigen bekroOl,d.
ver1landigen
bekroond. Zijn roem verfpreidde zich eerlang door ge.
heel Duitschltmd,
176,~, tot
rot eer~
Duitschlal1d, waarvan het gevolg was, dat hij,
bij, in 1764,
eer..
He predikant en proost bij de Niko/aas-kerk
beroepen.
fie
Nikolaas-kerk te Berlijn beroepen,
en naderhand
l1aderhand in het opper-Iwnfistorie
opper.kollfistorie geplaatst werd. Hij nam
l1am deze
onderfcheidene posten niet
lliet alleen met de meeste naauwkeurigheid en
gematigdheid waar, maar verwierf ook door zijn geheele gedrag, hethet~
geen zijn lang leven verfierde,
verGerde, eene
eelle algemeene achting. Bi,jzondet
Bijzonder
uitgebreid was zijn werkkring als leeraal'
leeraar : de godsrnenst
godsrl4ensr verkreeg
door z~inen
zijnen voordragt eenen onweerftaanbaren
onweer1laanbaren invloed, alzoo hij op
eene bewonderens\vaardige,
bewonderensw:\ardige, en hem geheel eigene, wijze hel
het edele
K 1.:I.:: 3
met

5.34SPALLANZANI. CA.
(A. L,
L..1
534
SPALDING. (J . .I.) - SPALLANZANL
hartci\j kheid met
me t de meest juiste denkbeeldelJ.
denkbf:ddel1.
met het populaire, de hartci~ikheid
het bevallige met het verhevene wist te
t~ verecnigen.
vereenigen.
en hee
voOrt ter bevordering
bevordcriDg \'~ll
\'~11 gods.
Zoo werkte SPALDING onvermoeid VOOrt
dienil:ige
dien/lige verlichting en del1gd,
deugd, tot dat in 1788 het Rciigions-edicr,
Rclig-ions-edicr,
onder de regering van FREDRIK WILLEM
\VJLLEM UI verfchel;cn,
verfchellCl1, en andere
82nleiding gaven,
drukkende hervormingen in kerkelijke zaken, hem aanleiding
welken flap de hooge achom zijn predikambt neder te leggen, door welkcn
ring, in welke hij allenvege l1ond,
Hond, aanmerkelijk nog vermecrderd
vermeerderd werd.
ting,
eeiJen zeldzamen ou'
Gelukkig als echtgenoot en vader, bereikte 11hijij eellen
derdom. Hij bezat een Herk
llerk ligchaamsgeitd,
en zijn vlekkelooze
<lerdom.
ligchaamsgeitel, C11
wandel, gepaard met eene op vaste gronden He11l1ende
fletl!lende gerustheid
van ziel, verhelderden zijn gehcele leven, en voerden hem, bij eene
geringe vermindering van krachten aan ligchaam en geest, tot den
hoogen ouderdom van 90 jaar. Hij fiierf,
ftierf, zonder eigenlijke ziekte,
w~ar.
zachtkens en zonder eenige [mart.
fmart. Uit[lekende zielsvermogens, waar.
van hij het uinnnntendst
uitmuntendst gebruik l1la~l{[(;;
ma~l{[(;; eene zeer uitgebreide geleerdheid; eene verlichte denkwijze; zuivere godsvrucht; ijver voor
de waarheid met gematigdheid gepaard, en eene echt gezuiverde
edeWe levenswijsheid verhief - zie daar de
[maak, die hij tot de edelfre
SP.'LDE\'G, wiens godsdienst zeer
voortreffelijke hoedanigheden van SULDIl\G,
pligtbe.
eenvoudig was, en die zedelijke
zedelUke orde, goedheid en dadclUke
dadenike pljgtbe~
trr.chting
grondDagen hield van zijn geloof aan
trrcchting voor de grondflagen
aau God, en
van zijne hoop op de onl1erfelijkheid.
ollflerfelijkheid. Onder zijne fdriften
fChriften
zijn
Lt:ener/e/Jen; zUn
zijn werk
zUn de volgende de voornaamfte
voornamnf1:e:: zijne Leerredenen;
über die beJlimmung
iiber
be/iimmung des meIJ[chen;
menfchm; voorts Ca!anken
Gedill1.ke;z iiber den Wertlt
f/J7érth
GefiJ!zle in den Christenthum ; iiber
iióer die NutÛJarkeit des predig.
predigder CefiJ!zle
amts; Religion, eine .dnge!egmheit
Angelegcnheit des men/eden enz.
SPALLANZANI. (ABBi\.TEL:\Zr\RO)
(ABB:\TE L~ZARO) Een beroemd Natuur-onderzoeker en Natuurkundige, die ScardimJO,
ScardiaJJo, bij Reggio in Italië,
tot zijne geboorteplaats had, en aldaar in 17'29 ter wereld kwam.
Hij Hurleerde
fiudeerde te Bologna,
Bo!ognil, gaf naderhand onderwijs te Reggio, PaPa~
via en Modcna
ffiJodena in àe
cie Natuurkundige wetenfchappen, en lokte dool'
dooe
zijne nieuwe ontdekkingen
omdekkingen eene menigrc
menigte van toehoorders. In 1779
ZWit/èrlmlrl; bezocht in 1785 KOllf{OIlreisde hij door een gedeelte van Zwitfe1'!m;d;
flai1tinopel,
flantinope!, COlfu
Corfu en Cyprus, en befChreef
beièhreef de merkwaardigheden dezer landen, inzonderheid met betrekking tOt de aardkunde (geologie)
en natuurlijke historie. Nadat hij ook de bouwvallen van Troje en een
Duitseh!and bezocht had. vertrok bij naar
Ilaar 1Féene7J,
117éeJJt'1Z,
gedeelte van Duitsehla1J(l
en keerde van dnar naar
Ilaar PàvÎa
Pállia terug, waar hij het muzeU111
muzeU!l1 met minerale zeldzaamheden van vuurbergen verrijkte, tot welker verzameling
hij in 1788 eene reis naar de beide SiciliëiJ,
SiciliëJJ, e11
en door verfcheidene
ver[cheidene
dppenijnm, ondernomen had. Door de befchrijving degedeelten der dppenijnetl,
zer reizen, (Piaggi
(f/iaggi al!e
a!le due Jïcilië
Sicilië e iiJ
in alczme
alclme p/trll
parti degli
degti .dppen!ni)
Appenini)
welke onder andere mede in het Hoogduitsch Zijll
zijn overgezet, ma~k.
maak.
te hij zich bij
Lij de
oe NatUurkunde
Natuurkunde hoogst verdienfielijk;
verdicnHelijk; terwijl zijne
ontdekkinben
fchrifcen over de fpijsvertering,
fpijsvenering, over (ie
(IC
ontdekkillgen,, proeven en fchrîfcen
vüort~
vuon-
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vQortplnllting der kikvor[chen,
voortplanting
kikvorfchcn. de infufiediertjes, den omloop van
het bloed, en zijne waarnemingen omtrent de vlederml1izen
vledertl1uizen voor den
Natuur-onderzoeker tevens van het groot!l:e
grootf1:e belang zi3n.
ziJn. SPALLANSPALLAl\ZA;);]
ZA;>;I !l:ierf
f1:ierf in hct
het jaar 1799, was matig,
mnti;; , weldadig en deelnemend, en
een ongemecn
ongemeen beestig en aangenaam
aangcnaQIn man in gezelfcbp.
gezelièbp.
SP ANIIEL.\l (FREDERIK)
(FR~~DERIK) had, op den l:errten
t:erl1:en dag van het jaar
SPANHEI:\I
1600, tot
tot ziJne
zi:ne geboorteplaats /lrnbcrg,
/lr71bcrg, eene f1:ad
fl:ad in den Opper-Pa/tz,
Opper-Paltz.
lIlwaar
alwaar zijn vader, tevens doctor in de Godgeleerdheid, den post van
kerkelijken raad bij den keurvorst bekleedd~.
bekleedde. Onder het oog zijns
vaders de gronden der geleerdheid gelegd hebbrnde,
hebb('nde. zond deze hem
in 161;\
161:~,, hoe jong ook nog, naar de Hooge fchool te Heide/berg,
Heide/berg.
:llwaar
O!lwaar hij, zoo in de Talen als Wijsbegeerte, de grootfl:e vorderingen maakte. SPANHEI~r
SPANIIEI;\T bleef tot in )1619
619 te Heide/berg, en keerde
toen llaar
[Oen
naar zijn ouderlijk huis terug; doch flechts voor eenen korten
fcl1001 te Genève hem derder_
tijd, wanneer de vermaardheid
vermaardlleid der Hooge fchool
bng had hij hier vertoefd, of zware rampen, die
waarts lokte. Nict lang
zijn geboorteland
ge~)oortC!a!1d troff<;ll
truffen , en waarin zijn vader r~ikclijk
rijkelij k deelde, dede.
den hem naar een mjddel
middel omzien, om voor zijn eigen onderhoud te
zorgen. Dit vond
yond bij
hij in Dalip/lÎIIJ,
Daup!ziIlJ, bij den landvoogd
lalldvoogd van Am_
Am.
burg, die hem het onderwijs zijner kinderen
kindercn toevertrouwde, en wel.
ken post hij
bij 3 jaar bekleedde. Imus[chen
ImusCchen overleed zijn vader, en
keerde hij naar Genève terug; reisde vervolgens naar PariJs,
Pari.is, en
eenen bJocdvenvant,
bloedverwant, SM,leEL
S.U!CEL DURAI"T,
DURAl'\T, die, in de toen·
toenvond hier eencn
maals bloeijende
bloc.ijende gemeente der Hervormden, het leeruarambt
leeraarambt beo
kleedde, en
('n zoo veel welgevallen in zijnen neef vond, dat hij hem,
uiterficn wil, z\jne
zijne geher.le
gchecle boekerij nniiet.
naliet. In 1625 deed SPANbij uiter.([cn
HEn! eene reis
rds Ilaar
naar Engeland;
E12gdand; doch bleef er flechrs
liED!
Dechts 5 maanden, en
keerde toen over
o\'er Pa:-iJs
l'a:'ijs naar Genè1'e
Genève terug, alwaar hem in 1626 het
onderwijs in de Wijsbcgcerre
Wijsbegeerre werd opgedragen. lil
111 het volgende
hij in bet
het lmwclijk met CU.\RLOTTE
CII.\RLOTTE DU PORT, welker grootjaar trad bij
moeder, vun
van vaders zijde, eene dochter
dochrcr was van den vermaarden
GUILLlIlUS TI
GVILLlIIUS
BUDDAEUS:
UDDAEUS: aanvaardde kort daarna bet gewone leeraar~
leeraar.
Hen'ormde gemeente te Genèl'e,
Genèl'e. en Vcrwisfelde
Vl:rwis[elde in 1631
ambt b~j
bU de Hervormde
post nll
IIooglecraar in de Godgeleerdheid in dehet zelve met den pOSt
\':ln lIoogleeraar
zelfde lbd,
fi3d. opcn
èoor het ovcrlijden
open ge\'allen
gevallen door
overlijden van den vermaarden
BENEDICTt'S
BENEDICTVS TCRRETlJN.
Tl'RRETIJN.
Sedert klonk de roem van SPAl\HEDI
SPANHEUl wegens zijne geleerdheid, en
den onvermoeiden ijvcr
ijver in de waarneming van zijnen post en pligten.
door alle gewesten
g<:westen van Europa. Hij werd van alle Imnten
kanten aange.
zocht, om van flandpluats
ll:andplaats te veranderen; doch hij wees
wces dit alles van
de hand, tot dat hem eindeli.ik
eindelijk bij Le[idms
Le[idellS Hooge fcllOOI het Hoog~
Hoog.
leer~ars gdloelte
aallgebod~n. la h12tbegin
het begin van Wijnm. 1642
Jeernnrs
g~floelte werd aungebod~n.
aanv:lardde hij dit zUn
aanvaardde
zijn ambt; onderwees ook hier, met dezelfde toe.
ll:andplaats, de Godgeleerdhdd,
Godgelcerdhdd, en beo
juiching als op zijne vorige f\:andplaats,
fieeddc den hem
fteedde
hcm overigen tijd tot het fchrijvell
Jèhrijven en uitgeven van 011.
011·
dcrfcheid . me C"cleerdc
t'cle(,l'de werken, ouder
onder welke voornamelijk bekend
bel.end zijn,
derf.:heid~lle
K k 4-4
zijn::
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zUne Di/Ma Eurmgelica, tcr vcrdediging van de Christelijke ::;odsgefcbreven tegen de bedenkingen dcr Joden, en zjjne Exerdiellst gefcbrevell
cit/ltiOlle, de Gratia Ulliversali. SPAl\'HEIM l1ierf in het jaar 1649,
afgemat van zijnen aanhoudcnden arbeid, cn liet 7 kinderen na, waarvan één zoon, EZECHJëL genoemd, in hoogen ouderdom l1ierf, en ecne
ongewone geleerdheid, \'ooral in de Oudheidkunde, en wel in dat gedeelte,
blijkens zijn
zUn voortreJfelijk
voortretfelijk
de aloude penningen enz. betreffende, bezat; blUkens
werk, de Ufu et Praestantia Numismatu711; terwijl een andere, ANDR!!:.1g
DR!!:.1S geheeten, raad was van den graaf van NAss.A. u, fiadbollder van Vriesland en Groningen, en opziener m'er de geestelijke goederen in de
Ommelanden, in het laatstgenoemde gewest; en eindelijk een derde,
FREDERIK geheeten, nog fleehts
flechts 23 jaar oud, in 1655 te Heide/berg
Lei/den in hetals Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en in 1670 te Leijden
zelfde vak beroepen werd. Met zoo vele toejuiching als hier zjjne
zijne
intree.reden, over de Voorzigtigheid
Voorzigtigkeid van eenen Godgeleerden, gehoord
lafs behaalde hij ook gedurende zijnen overigen
werd, zoo veel 10fs
leeftijd, dien hij zoo door het geven van onderwijs, als door het
opl1:ellen
opl1:ellell van verfcheidene geleerde werken, doorblngt.
doorbragt. Hij flierf
den 18 van Bloeim. 17°1, in het 69l1:e jaar zijns levens. Zijne
beDaan 3 deelen in folio. Ofschoon in alle takken van gefchriften beilaan
leerdheid bedreven, muntte hij echter inzonderheid uit in de kennis
der kerkelijke Oudheden en GeCchiedenis,
Gerchiedenis, waarvan zijne Geographia,
Chronologia
lWs.
t'hronologia et Historia facra Ecclejiastica, benevens Lihri X lJlisce!/aneorutll,
ce!laneorutll, ar!
ad SaCt'am
Sacram Antiquitatem et Ecclesiae Historifltll pertinentiulll,
voldingendst getuigenis opleveren.
nentiullI, het voldillgendst
SPANJE. Dit Europisch rijk grenst teu
ten Oosten aan de 1l1iddet1l1iddet·
Jand[che,
Jandfche, ten" Zuiden aan dezelfde en de Atlantijèhe,
Atlrmtifèhe, ten Westen
aan laatstgenoemde
laatstgel10emde zee en Portugal,
PortlIga!, en ten Noorden aan de BiskaaiBlskatJifehe
ttlSfchen 80 116" en 20° 55" lengfeke zee en Frankrijk. Het ligt tusfehen
te, en 36 0 tOt 430 4.6"
4.6" Noorder breedte; bevat 8886 v. lll.
m. met
ruim Ir lllillioen
millioen inwoners, en heeft meer dan 150 groote en kleine
rivieren en beken, waaronder, behalve de Guadiana, Taag, Duero en
lrJinho,
JYJinho, reeds onder Portugal opgegeven, voomamelijk
voornamelijk behooren
behooren:: de
Eb1'o,
Ebr-o, aan de grenzen van Asturië en Oud.
Oud.Castiiië
Castilië ontfpringende, en
bij TOl'tofa in de IVliddell/lndjèlze
IVliddellandfèlze zee vallende,
v~llende, na dat zij een vijftal
ontvangen heeft: de Gliadaltjuivir,
ClitJdaltjuivir, die haren oor.
kleinere rivieren ont\'angen
JJfur-cia heefc, en niet ver
fprong aan de grenzen van Canada en JJ1urcia
l1ort; de Tinto (geverwde) , welke
van Se1'illa
Se1'i/la in de Atlalltifi'/~e
At!alltiji;he zee 1l0rt;
dezen naam voert naar derzelver geele kleur, en de eigenCchap
eigenfchap beo
zit, om alles geel te verwen en te verfteenen
verfieenen : geen vis
visch
eh leeft er
pl~nten verdorren :;an den oever, henvelk
in, en de p];lnten
hetwelk men aan de
koperdeelén
koperdeelèn wefchrij ft,
rt, wáarmede
waarmede zij
zii bezwangerd
bezw~ngerd is; doch welke eigenfehap
gel1fchap zjj verliest, nadat zU verfcheirlene
verfcheidene andere rivieren
riviercn in haren
harcn
omv311gen heeft;
hceft; de ,,'(ucar, eene vrij ::anzienlijke
aanzienlijke rivier, en
.tchoot
ichoot OmV31Jgen
laatfien zich in de illiddel/tmd(èhe
11liddelltmd(che zee
de Liebregat, welke beide Jaa:!1:en
kannlen telc men inzonderheid dat vftn
vfln Castiliii,
C(lstiliii,
ontlasten. Onder de kanalen
het-
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hetwelk in de provincie BU1-g0S
BU1-g0S begint, en het kanaal van Arragolt
of Keizen.krmaa/,
Keizel's.krmaal, door KAREL V begonnen, hetwelk aan den reg~
teroever der Ebro
Ebl'o bij Tudeda zijnen aanvang neemt, tot Surtago,
Sur/ago,
mede aan die rivier liggende, 3 I mijlen ver loopt, cn
eene
en door eelle
Xalo1l gevoerd
hooge brug, ter lengte van 4260 voet, over de rivier Xa/o1l
wordt. Onder de baaijen behoor en voornamelijk die van Koru1wa,
KOl'utma,
l/ïgos,
Gibralter , Karthagena
J{arthagena en Alicante,
en onder de kal/igos, Cadix.
Cadix, Gibmlter,
Alicaute, .,en
pen de kaap van Pinas, Ortegal,
Or/egal, Finisterre, Trafa/guar,
Trafalguar, Gates,
Gales,
Pa/os, Jl1artin en Creura,
c''relJ[a.
De PyreneiJn,
Pyreneën, die tusfchen Frankrijk en Spanje
Spa11je liggen, en in de
lengte van 56 mijlen van het Oosten naar het Westen, van tie
rie Mid.
deIJandjche
de!!t11zdfche tot
rot anll
aan de Biskaaifche
Biskaaijche zee, loop en , maken het hoofdgei11ont-perdu, op de Noordelijke grenzen van
bergte uit,
uic, waarvan de il10nt-perdu,
ArragorJ, in het midden de hoog!1:e
hoogfl:e top, en 10,578 voet hoog is.
Door de PyreneiJJj
Pyreneën loopen drie groote bergpasfen uit Frankrijk naar
Spanje, te weten van St • .Teem
.lerm de Luz naar Iran.
Irall, van Jean lied
pied de
port naar Roneesvales,
Ronccwales, en oV.er
ov.er Perpignan naar Baree/oM. Verfchei.
Verfchei,
dene zijtakken van de PyreneëlJ, van het Noorden naar het Zuiden,
en gedeeltelijk ,'an
\'an het Oosten naar het Westen loopende, breiden
zich èoor geheel Spanje uit, alwaar geene meren, behalve dat van
Abu[era,
Abufera, maar alleen in den omtrek van de Guadicma l1loerasfen
moerasfen gevonden worden, aan welker droogmaking feden
federt 1819, niet zonder
vrucht, door een daartoe afzonderlijk ingerigt genootrchap begonnen is.
De luchtsge!l:eldheid is in de hooge frreken van Spanje zeer koud;
doch in de vlakten, inzonderheid langs de BJiddellandfche zee, zeer
warm, en zelfs in de middelfte oorden fo 111 tijds ondrageIijk
ondragelijk heet.
Onder de onaangename luchtge!1:e1dheid,
luchtgefl:eldheid, behoort de Galogo,
Ga/ogo, een koude rnijdende Noord.enwind,
Noordenwind, die van de bergen van Gal!icië
Galtieië komt, en
de So/ano, een heete uit Afrika waaijende Zuidenwind, die in den
Zomer ver[cheidene
verfcheidene dagen a:tnhoudt,
aanhoudt, en de vermogens van ziel
cn ligchaam
en
Iigchaam onderdrukt. - De grond in Spanje, ofschoon in vele
in
ltreken 110g
na;; onbebouwd, is over het algemeen zeer vruchtbaar, en in
1l.fadrid,
f/àlencia, Saragosra
Saragos[a en andere plaatren heeft men ge.
lUadrid, Va!encia,
geJlOotfchappen,
Jlootfchappen, die aan de bevordering van den landbonw arbeiden.
plantgewasfen op.
Het land levert eene menigte gezonde en voedzame planrgewasfen
Behalve de keurigfte
keurigrte wijnen, die !laar
naar buiten 's lands verzonden worden, en bij dlikallte,
Alikante, JlJa/aga en Xeres groeijen , brengt de grond ko.
ren (doch niet genoegzaam), peul~ en tuinvruchten , hennep, vlas?
rijst, meekrap. zoethout, china-appelen, citroenen enz.,
enz, , VOOrt; als.
mede katoen, en in fommige oorden fuikerriet;
fuikerrier; wijders dadels, pimpernoten, St. Jans-brood, moerbezië-, kurk., terpentijn-, mastik-,
pernoten.
BUllllana. en Summat-boomell.
Bmmana.
Summat-boomcn. - In
Jn hiOt diere1ll'ijk
dierenrijk heeft SpfWjC,
Sprwjc, inzonderheid in A12daluzië, zeer goede paarden,
paardcn, vele ezels, llluilezels
muilezels
van eene uitmuntende foort. fchoon lliet
niet zeer talrijk, rtllJdvee.
zwijnen, fchapell
fchapen (meer
(meel' dan 8,000,000),
8,000,000), die wegens hunne wol
~lom beroemd zijlI,
zijll, en in trekkende (Moril1o),
(Mari11o), en niet trekkende,
W:l:lr.
K k 5
waar·
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niet zoo goed is, verdeeld wordell.
worden. De j}Jm"ino.
lIIar;no.
de wol lJiet
lchapen, die meer dan de helft
helfc van het opgegeven getal bedragen,
ich8pen,
cn 14"
14· tot 15 millioen guldens aan fijne wol opleveren, leven be.
Cl!
flcndig in de vrije lucht, en trekken, onder het geleide hunner
hnnner her·
her.
ilèndig
ders, van de eene provincie naar de andere. Wijders heeft men in
Spanje bijën, zijdewormen, (waarvan in goede jaren 3,000,000 pond
zijde gewonnen wordt), veel wild en gevogelte, civet.
civet-katten,
z~jde
katten , apen,
ook beeren en wolven, en veel visch, waarvan men echter geene
genoegzame partij trekt, alzoo er jaarlijks voor invoer van buiten
's lands nog aanzienlijke fommen aan befteed
befceed worden. - Het Delffcof.
Delfreof.
felijk rijk levert veel koper en ijzer
ij zer op; ook lood, tin, kwikzilver.
kwikzilver,
aluin, vitriool, kobalt I üeenkolen,
fteenkolen, falpeter, zwavel, edele
platina, r,luin,
gerteemen,
gefteemen, marmer, albast, granit
granic en IeUcn;
leUen; doch goud en zilver,
alhoewel men van deze metalen vele fporen vindt, worden, uit
volkplancingen,, niet ophoofde van den rijkdom der AmerikaCche volkplantingen
gezocht; echter begint men na het waarCchijnlijk verlies dezer beo
bezittingen meer en meer op dezelve de aandacht te vestigen, en
reeds heeft een Engelschman aangeboden, de Spaanfche mijnen te
ontginnen.
kan men op dit oogenblik (1823) niet
De koophnndel van Spanje k~n
volkplantingen buiten Europa, meestal, voor
juist bepalen, al zoo de volkplamingen
den flaat
fraac als verloren kunnen be[chouwd
beCchouwd worden. Zij leverden jaar.
lijks aan het rijk 35 milIioen
millioell piasters aan gond
goud en zilver, behalve
behall'e
nog .110
20 millioen
millioell aan cochenille, cacao, banille, fuiker,
Cuiker, tabak, ruwe
huiden, onderfcheidene bool1lwol,
boomwol ,chinabast,
buiden,
chinabast, verwhout, ipecacuanda,
fasCeparille, enz.
enZ. Tegenwoordig echter is deze handel meestal in
fasfeparille,
EtJgelfchen en .'Veder/anders
Nederlanden en kan dus
handen der Amerikanen, Engel/eken
als pasfif beCchouwd worden. De Spanjaarden
Spal1jaardm bezoeken meestal de
havens der Midde/landfche
Middel!al1dfcke zee, welker voornaaml1e
voornaamfte handel zich alleen tot de buitenlandfche koloniën bepaalt, die door dit rijk van
Europifche waren voorzien worden. - De halld~verken
handwerken en kunsten
bepalen zich meestal tot vreemdelingen, alhoewel de billnenlandCche
binnenl:mdCche nij.
nijverheid [eden
feden eellige
eenige jaren merkelijk verlevendigd is. Men heeft fabrij
ken van
fraaI,
brijkeIl
vun wollen-, katoenen-, zijdcll-l1offen
zijden·noffen en hoeden, ijzer en
enllaal,
tabak, papier, zeep, leder (inzonderheid Corduaansch), fpiegels,
fpiegels , porlamHe vlas. en hennep.fpinnerii,en
hennep.fpinnerijel1 aan·
aanfelein en zeildoek, voor welk laatlle
wezig zijn.
De heerfchende en eenige toegelatene godsdienst in Spanje is
Is
Ro011lsch.Katholijke;i doch
docfl deze bell:aat
befl:aat bijna alleen in den kerkdienst;
de Roo11lsch-Katholijke
het uitoefenen van eenige zoogenaamde goede werken; betoon van ach.
ting
rir.g voor de geestelijkheid, en het vieren van een groot aantal luisterrijke feestdagen, ter vereering van onderfcheidene heiligen illgefteld.
illgeftelcl.
Alhoewel tegenwoordig de inquifitie
inqllifitie vernietigd en de drukpers vrijer
godsdienstkennis
het_
is. is men echter in verlichte godsdienst
kennis nog ver te achter, het.
welk aan den nog voortdurenden
voortdnrenden invloed der geestelijken, zoo wel
nan de cl1vcrfchilligheid
Gl1vcrfcllilligheid van het volk omtrent de befchaving van
als :lan
het
538

\V~nrv:l!l
\V~:)rVnll

SPA N
N J Eo
E. - SPA R R E TI
13 0 0 l\J.
1\1.
539
hel verfland,
vcrltalld, en Ollltrellt
ollltrem alles, wat de verbeelding door de zinnen
zinllcn
het
moet worden tocge[chrcven.
rocgefèhrcven.
niet opwekt, mo':t
De
D'" bewoners
bcwoners van j~l)(mje
j)mlje !1)j'~kcn
fprekcn twee hoofdtalen , mmel~k
m\lllehjk het ei.
genlijk
genlUk Spaansch, in 3 tougvall.:n,
toll::;vallen, als: Castiliaanseh,
Castiliannsch, Catalonisch
en Gallicisch,
GaJlicisch, en de Ba,kifche
Ba5kifche of BiskHaifche taal, welke nog in Na·
Na.
varre, Biscaye, Ah,'fi en Guipuscoa gefproken wordt. Ernst, moed
"arre,
cn
en l1~,tiollalc
m,tiollalc trotschheid, doch ook traagheid,
trnagheid, onkunde en
cn dweeperij,
makel,
maken de
dc hoofdtrekken Vr.ll
van het karakter der natie uit; nogtans ont·
Ollt·
dekt Ir.2n
(kkt
lD~l1 den Spaanfchen
Spa:lnfchen ernst meer onder de mannen van aanzienlij.
aanzienliJ··
lbnd, dan bij de vrouwen, en over het geheel bij het gemeene
ken !land,
volk, dat
dnt meer levendigheid, vrolijkheid, zorgeloosbeid en onver·
legt, en kwaadkwaad.
fclrilligheld
fchllIigheld omtrent uitwendige
uÎtlvendigc goederen aan den dag Je:!;t,
dcn]{enG,
lVIuzijk, zaug
zang en dans behooren
den\ccna, gevoelig en wraakgierig is. Mnzijk,
in Spanje
Spal1je onder de nationale vermakelijkheden; ook het werpen met
eeue
eene ijzeren fpies n8.:1r
n8.ar een zeker doel, 1.'ell11 andere [oortgelijke
foongelijke ligcha~111so·:;fening'~11, zijn er
er algenleen
Chll:lmSo'è(ening~ll,
algemeen in gebruik.
S/Janje is volkomen onbepaald, en de in 1820
De regeringsvorm in Spanje
ingevoerde conüitutie niet alleen in 1823 vernietigd, maar ook alle
handelingen der conrtitntionele
conrtitutionele regering, van 1820
1820 tot 1823, zijn voor
nul en van geene waarde verklaard; tenvijl
terwijl het land in den ongunftigCten
ongunftig[ten
toeaand,
proci aan verCchillel1de
tocflanG, ten prooi
verfchillcnde factiën
faCtiën is, de finantiën uitgeput,
de
dl? fchuldel1
fchulden zeer hoog geftegen
gertegen en de inwoners veel verminderd en
\'erarmd
verarmd zijn. Een gedeelte der vestingen is als nog met Franfchc
aoeren
feden lang is het oog vm
van geheel Europa
:roepen bezet, en reeds [edert
grootcn worf[elf,rijd
wor[tciftrijd zoo veel kracht beop dit land, dat in den grooten
toonde, mee nngftige
nng[tige verwachting gevestigd. Het land wordt weder
in 3 IJ provinciën en deze weder in districten verdeeld; de hoofd.
ftad
flad is Jlladrid.
SPARREBOOM. V,m
V:111 dezen boom, welks uitwendige gedaante
genoeg bekend is, heeft
heefc men onderfcheidene
Ol1derfcheielene foorten. De Sparre.
boom of Mastpijn (Pinus
(PiI1ZiS abies),
abics), die wel de hoogte van IS0 voet
bereikt, groeit het best op middel. gebergten, in eene koele lucht en
Diet diep behoeft te zijn, vermits desdes.
goeden grond, welke echter niet
zelfs wortels vrij horizontaalloopen.
horizontaal loopen. Drasiige,
Drasfige, moerige en natte
gronden zijn voor denzelven nadeelig, en ook in dorre zandgronden
wil hij niet voort. In het eerst groeit deze boom langzaam, maar
vervolgens Cpoedig
fpoedig ,. en wel tot den ouderdom van 160 jaar, we.
we~
gende 9 palmen en ruim 85 duim Nedcrlandfche
Nederlandfche maat (een voc't
VO('C
Rijnlandsch,
Rijn!andsch, o. m.),
111.), droog hout, 15 pond, 3 oncen en ruim S
lood Nederlandsch, of 3I~
31 ~ pond oud gewigt; doch Haat de hitte,
bij verbranding met den wilg als 7 tot 5- - Eene andere foort
[OOrt is
de Vuren- of Zilveren Spar
Sp~r (Pillus
(PilJus Ph'ca),
Picca), die inzonderheid op de
koude en ruwe gebergten te ha
is behoort, eene hoogte van ruim
huis
100
100 voet bereikt, en ook omtrent zoo vele
veie jaren oud
ond wordt. Met:
lVI et'
\l,~lJ
luistert het wel zoo
\',~n grond
grondlllistel"t
Zoo n:lauIV
naauw niet als met dcn
den vorigen; doch
zi,in
ZiJll dcz('lfd,~
dczclf,k gronden,
gionden, aIs
al:; bij rkzen,
dezen, ook voor de Zi!vcrfpar
Zilvc:rfpar (ellafcbad(!·
de-
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delijk. Nog heeft
heefr men
men onder deze boomfoorc
boomfoorr den
dell wilden Pijnboom,
of ScllQtfche
SchotCche Spar (Pinus
(Pi11Us Silvestris),
Sihestris), die in de Noordelijke deelel]
deelen
der oude wereld, en ook in onze Nederlanden, veel voorkomt. Hij
groeit in ruim 100 jaar ter hoogte
hoogre van 70 :ot
~ot 80 voet; is beter tegen
de koude beflemd
bef1:emd dan
dun de Mastpijn
Mnstpijn;; niet kiesch ten aanzien van den
een en dorren zandgrond, doch langzaam, wel voort.
grond, en wil op eenen
Deze boom levert den gemeenen terp'entijn
terpentijn op, die door opdroo:ging
ging in hars overgaat. In de Noordelijke landen wordt er teer uit
hout, waarvan
gebrand , en het hout zelf is het duurzame greenen hout.
Oria11dipoor, in Azië, meer dan I! eeuw aan alle de
eene brug van Oriandipoor,
nadeel en der luchtgelteldheid heeft blootgeflaan,
blootgef1:aan, zonder dat men
teek en van verval kan befpeuren.
beCpeuren. De zwaarte van het hout
eenig teeken
f1:aat bijna gelijk met den laatstvorigen; doch deszelfs
dezes booms !laat
hitte tot die van den Wilg als ruim 8 tot 5. Eindelijk verdient nog
de Larix ( Pinus
Pil7Z/s Larix"),
Larix) , ~enoemd
genoemd te worden, die het best in eenen
gemengden grond, die niet te vochtig en diep is, groeit, maar in
eenen kalkaardigèn,
kalkaardigen, kleiachtigen en zwaren leembodem niet voort
cenen
wil. Deze boom groeit fpoedig, en kan in 100 jaar de hoogte val1
van
120 voet bereiken.
Hij heeft een
ecn voortreffelijk hout, w~al'val1
w~arvan
ruim 85 duim Nederl.
Neder!. (één vierkante Rijnl. voet
9 palmen en rnim
o. m.), 15 pond, 8 oncen
oneen en J!
I~ lood Nederlandsch, of 32 pond
oud gewigt bedraagt, en welks hars den Venetiaanfchen
Venetiaan[chen terpentijn
oplevert.
opleven.
Lacedcmon. De hoofdflad
hoofLlf1:ad van eene der merkSPAR TA, of Lacedemon.
waardig!1:e !laten
!1:aten van Griekmkmd
GriekC7iland en der oudheid, Lakolzië
Lakonië gewaardigfte
noemd. Zij lag aan de Zuid·
oostkust van den Pe/opofll1e[US,
Zuid-oostkust
Pe/op01J1zc[us, ttJsfchen
tlls[chcn
Arkadië en lJfesjenië,
Mesjenië, aan den Westelijken oever van de rivier Eurotas ;
meer,
werd van buiten door hooge bergketens gedekt; doch nog meer.
f1:aatsgedan door deze, befchermd door de dapperheid en inwendige !laatsgeil:e1dheid harer inwoners, de Spartanen: een volk, hetwelk
het\Velk van alle
fieldheid
oudere en nieuwere natiën geheel afweek. Reeds lang voor den val
TjSA~IENES, dcn
den zoon
van Troje veroverden de Herakliden, onder TISfDIENES,
Sparta, hetwelk federt
feden beflendig
be!1:enclig door 2
en opvolger van ORESTES, Sparta.
omtrent 900 jaar voor onze chriskoningen geregeerd werd. Later, Ollltrent
telijke tijdrekening, verhief LYKURGUS
LVKURGUS (zie aldaar) den nog weinig
Haat, door zijne voortreffelijke en
beteekenenden en Hecht ingerigten !laat,
in hare [oort
foore eenigc
eenige wetten, in eens tot eelle
eene verbazende hoogte. De
SpartolIm overwonnen naderhand hunne
hUllne dappere naburen, de 1l1esfe·
.Wesfe·
Spartallm
firedcn bij Thermopyle,
Titermopyle, onder hunnen koning LEONIDAS
LEONlDAS (zie
lIiërs; Ihedcn
(lldaar)
(;!daar) , tegen de Perzetl,
Perzen, en werden, zonder op veroveringen of
rijkdommen bedacht te zijn, de fchrik van geheel
het verkrijgen van rijlldoIDll1en
r:riekenlmd.
r:riekerzliUd. Zelfs Athew!,
Athew, da: in den langdurigen
langduri.gen PeloponlJefifchen
Pelopolmefifchen
grootile infpannlllg,
lnfp;lI1nlllg, aan Sparta
Sp"rt,cJ den cerften
eerltell rang 011onoorlog, met de ;:;rootfte
d~ Grieklehe
Griekiche Ihlcn
(blen betwist had, moest
llloest ten laat!1e
battle voor hetzelve
der de
bukken. Nu
NI! was de Spartaanrche
Spana8nrcbc magt
l11a~;c tot het ilOoglle
hoogrle toppunt geklommen, en
cn had aue
?l!~ hare mededingers vernederd; maar ook juist
klommen>
in
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in dit wapengeluk
wapellgeluk lag dan
dGn grond van haar volgend verval; watt de
rijkdom en weelde van Athene begonnen de oude eenvoudigheid en
matigheid te verdringen, en verwijfdheid en werkelooze trotschhcid
Theballers maakten
ma:Jkten
vervingen de plaats der oude heldendeugden. De ThebclIJers
hier gebruik van: de Athet/en,
Athet/en. die eerst zich bij hen tegen Sparta
gevoegd, doch naderhand weer de partij der Spartanen gekozen had.
hadden, werden door EPAMINONDAS geflagen,
gellagen, en Sparta werd door dezen ooriog dermate verzwakt, dat het van nu af ophield, eene be.
langrijke rol in Gl'ieken!alld
Griekenland te fpelen. OndertusCchen
Ondertusrchen boden de Spar.
tanen, in vervolg van tijd, nog zulken geduchten tegenf1:and
tegenfl:and aan den
verovera.ar
verover~.ar van Griekenland, ALEXANDER en zijne opvolgers, dat zij
nimmer geheel onder het juk konden gebragt worden. Eindelijk na.
men zij aan het Ac!taïscfz
Achaïsdz Verbond deel,
deel. waartegen zij eem
eerst geoorlogd
hadden;
badden ; doch werden, toen de Romeinen zich meer iil
in G,'iekmGriekenland uitbreidden, te gelijk met de vernietiging van dit verbond,
in het jaar 145 voor onze tijdrekening, onder de heerfchappij
der Romeinen gebragt , waarmede het bef1:aall
beftaun van hunnen Haat,
fl:aat, in
de rij der overigen, hetgeen zij 7 eeuwen hadden gehundhaafö,
gehandhaafèJ, een
einde nam.
Sparta, de hoofdl1ad
hoofdllad van den geheelen Spartannfchen
Spartaanfchen il:aat, werd
in de eeril:e
eerlle jaren der 79He
7911e Olympiade door eene aardbeving ver_
woest. Zij had eenen omvang van 48 il:adiën, of l~ mijl; was niet
geregeld gebouwd, maar beil:ond eigenlijk uit verfcheidene
ver[cheidene bijzondere
gedeelten, die nog in de 12of1:e
I zone Olympiade door geenen ringmuur
waren ingeflotcn.
ingeflotèn. PAUSANIAS noemt ons verfcheidene gebouwen en
aanltippen : het
merkwaardigheden, waarvan wij alleen de volgende aanfl:ippen:
]}Iarktpleitz,
].J;larktplei1J, waarop zich de voornaamfl:e verzamelingshuizen
verzamelingshl1izen der
aanzienlijkf1:e
aanzienlijkfl:e overheids-perfonen
overheids.perfonell bevonden, en waarvan de beroemde
PerJiko), m~t de beeldzuilcll
beeldzuilcn der annzienlijklle
gaanderij CPerjiko),
aunzienlijktle Perzimlell,
uimemend fchoon fieraad uitmaakte; het
van wit marmer, verfierd, een uitnemend
beeld zuilen van ApOLLO ~
Koor, eene plaats op de markt, met de beeldzuiIen
DIANA en LATONE pronkende; de Baroneta , het koninklijk verblijf,
Lefchen, of huizen voor de openbare
uit de familie van EURISTHENES ; de Le{chen,
bijeenkomf1:en der burgers, waarvan er twee waren, en meer anderen. bijeenkomfl:en
Ten aanzien van het fl:aatsbefl:uur waren de koningen zelven niets
minder dan onafhankelijk: zij regeerden alleen met en door den wil
des volks, en genoten geen ander voorregt , dan dat zij de eerf1:e
eeril:e
omfl:ane
raadgevers in de volksvergaderingen, de fcheidsmannen bij omflane
twisten, en de aanvoerders van het leger waren, en zelfs geene
olltvingE'n, dan een aanzienlijk landeigendom ,•
andere belooningen ontvingt"n,
een behoorlijk aandeel van den gemaakten buit, en de hoogfl:e plaats
bijeenkomfl:en en op de volksmaaltijden hadden. Veel heeft
in de bijeenkomlh~n
ftaatsbeftuur
men getwist over het al of niet voortreffelijke in het fiaatsbeftuur
der Spartanen; doch men verloor veelal uit het oog, naar welken
maatftaf men dit voortreffelijke eigenlijk beoordeelde. Thans is men
maat[taf
het vrij algemeen hierover eens, dat naar het louter denkbeeld van
een
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een krijgslHlfcig
krijgslHlfdg volk, hccwc:l,:
hetlvc:k nkts
lli0ts dan wapenen en
cn thpperh0id
lhpper!Je:id
kl!llt,
kent, zoodanig nIs LYKURGl;S
LYI;[)J(Gl;S zie:1
zic:1 voorfi:elde,
voorfl:elde, het Sp;1l'ta'lnreh,~
Sp,1ïta~n{èh~
fraatsbeftl1ur voorcreffeliJk
voorcreffdijk was} manr
maar dat het weinig g2rchikt
g2[chikt was,
fraatsbefwur
was)
om een volk tot bcrch~,:jllg,
bciClwving, cn
C:l daHl'c!JOr
da"rduor tot zachtere dCllgd-:n,
d2Ugd<:11,
en het
bet fmaken van edeler genoegens op te leiden.
SPARTACUS, wiens geboortef!.ad
geboorre1!.ad T/zracië
T!Jri1Cië was, hac!
had het
bet oligeliJ'{
ol:gelu',
vnn
van als l1aaf naar Italië gevoerd, en bij zekeren LEè\TULUS,
LE~TULl'S, een gwu,
grooc
handelaar in kampvechters, gebragt
geb ragt re
te worden. IIi]
lIij omkw2:n
omkw~:11 (Cell·
echo
eer,
ter, met 70
70 zijner ongelukkige lotgenoot
iotgcnooten,
en , zijnen kcîl:;;r;
kerk~r; ':iugt,e
\'ll1gtt,~
nanr
naar den Veful'Îus;
Feful'ius; beoorlogd~,
beoorlogde, 75 jaar voor onze tijdreke:li:l;';,
tUdl'e ke:Jirl;';, dl'
Romeinen, en bragt den praetor
praewr Vi\I\INlUS,
Vi\.ill."lIUS, die hem met éé
ééncil
iJ cn lh:~
ih:~
meende te vernietigen, lUcot
met zijn
zi.in legioen cene
eene volkom::!nc
volkoll1~!1e II
IJ ederlang
edtrLwg
toe. Zijn leger hierdoor tot 10,000
1 0,000 man
ll1~n aangegroeid zUnde,
zijnde, trol,:
trok
Alpert, en overviel den conrul
conCul LE8TUf.US.
LENTUf,US.
hij met hetzelve naar de Alpen,
die hem vervolgde, met dien gelukkigen
geiukkigell uit/lag,
uitl1ag, dat hij ook delea
dezen
floeg; gelijk ook kort daarna {L'll
tb] tweeden cooflJ!
conilll Gi':LLlUS,
G,':LLIUS, dien
die>l1 hij
noodzaakte, 0111 achter de muren der bevestigde Heden
Hedea te wijken.
wUl~e!J.
Door alle deze overwinningen vermeerderde het leger
leg!:!r van SP"RTASPARTAcus,
cos, waarbij
waarhij zidl
zich cene mcnifice
menigte onrustige inwoners uit Campanië
Campal1iE
voegdcn,
voegden, eerlang
cerlang zoo aanmerkelUk,
a~nmerkeliJi;:, dat h:2t
het trotrche Rome voor hetzelve fidderde,
ndderde, en de fenant
fe:laat ten
[en laatfte
laat/re befloûr,
beO oot , om LICINlUS
L1CINlUS CRASsus aan het hoofd van
Vail het leger te plaatten
plaatlèn,, wicn het d11l
d~n ook, na
eenige geledenc
geledelle nederlagen, eindeliik gelukte, om het leger
lesel van
\"an SPARTACUS te overwinnen, die, ziende,
ZiClllic, dat alle redding
reddin:.; voor hem Oll
on·
mogelijk was, zich midden Ondèl'
oneL:1" de vijanden l1ortte,
11ortte, en, met on·
telbare wonden bedekt, hier zijn graf vond. i'vIen
iVlen noemt dezeil
dezen ooroor·
log in de Romein[che
Romeinfche gerchiedenis den Slaven-oorlog.
Slaven-1orlog.
SPECIFIEK. In de Natuurkunde fielt
l1elt me;]
llkll Specffiek
Spec~fiek tegenover
Absoluut. Weegt men b. v. een kubikduim
kllbikduim kwikzilver op cene
e~lJ~
deszelf.; AbColn\lt
Ab[olullt gewigc;
g~wigt; doch bevindt men
fchaal, dan bepaalt men deszelf;
door proeven, dat dezelve hoeveelheid kwik I4 maal zwacirckr
zwa~rder i.>
I",,
dan eene even groote hoeveelheid zuiver
zuivc,' wat.;r,
water, betwelk
bctNelk men bij deze
deZe;
[oort
foore van vergelijking
vergelUking gewoonlijk tOt
tot eenheid aanneemt,
aanl1~emt, d~w
dan ilOe,m
DOemt
men dit het Specifiek gewigt
Geneeskunst
geWi!Jt van het kwikzilver. In de Genceskunst
gebruikt men de uitdrukking Specifiek van zoodanig een middel, het.
welk bijzonderlijk tot heri1:el
herfiel eener ziekce
ziekte gefchikt is, b. v. dc
de kina
kil11
tegen afwisfelende
afwisfelcnde koonfen.
koorrfen.
SPEELHUIZEN.
Zijn bevoorregte (gepriviligeerdil)
(gepriyiligeerd~) huizen,
wnardoor de flaat
waardoor
fraat het verdl!rfelUke
verderfeHjke der fpeelzllcht,
fpeelzucht, welke de lucht
verpesten zoude, tracht tegen te gaan. Behalve in Frankrijk en
badplaatfen in DttitscltJalZd
Dllitschlal1d ea
en Italië. wordt in gcen211
geel1~i; fiaac
/hat
eenige badplaaefen
eene pacht op de Speelhuizen gelegd. 111.
In Frankrijk, waar de fpeelzucht, gedurende de omwenteling, de overhand nam, bepaalde het
Directoire eene fpeelpacht (ferme des jeux), en de opper
opper-pachter
-pnchtel"
konde verfcheidene fpeelhuizen aanleggen,
aanleggen. die eene onderpacht (fousferme)
fèrme) betaalden; wordende voorts nIll!
alle ovc:rigl!
overige Speeliluizel1
Speelilllizen geflotèll.
geflotell.
>
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Dan, daar de hoofdpachter
hOüfdpachter,, behalve de 35 tot 40 zoodanige huizen,
waarover hij zijne pacht verdeelde,
verdeelde. nog verfcheidene anderen :lanaanlegde. waarin de inzet niet boven de 5 fous bedroeg, zoo ver.
verfprcidde zich de fpeelzt1cht
fpeelzl1cht onder de behoeftig!1e
behoeftigfle klas1è
klasll! en daglooners , waar zij het fpoedigst jammer en ellende
ellellde te weeg bragt. Van
en
hier, dat in 1803 het getal der Speelhuizen op 10 bepaald werd, cn
Trent-zlll niet beneden de I ~, en in het Roulette niet
de inzet in Trent-un
dan 3 franc bedragen mogt. Deze 10 gepriviligeerde huizen
minder dllil
in Parijs
P n:-ijs bragten,
bmgten, federt
feden II van LCluwm.
Lc>uwm. 1813, eene jaarlijkfchc
jaarlijkfche
4,5°0,000 franc. De Rouletten
Rou/etten maken een dagelijks fpel
pacht op van 4,5°°,°00
van 259,000, en jaarlijks van 94,608,000
94-,608,000 franc; maar het Treilt un ,
hetwelk mede dagelijks geipeeld
gelf.1eeld wordt, van 633,609 ieder d<1g,
dag,
en jaarl~ks
j2nrl~ks van !!3,
23, 204,COO.
204,coo. In de JO Speelhuizen ging dus
dagelijks bijna één, en jaarlijks 325 millioen over de Speeltafels. Het voordeel der bank op den inzet bij de Roulette,
bedraagt jaarlijks de fom van 4.979,368,
4.9ï9,368, en bij het Tre:zt-ull
Treilt-mi 3,463,960
,3,463,960
franc. De bank trekt dus te zamen
zalllen 8,848,328 fr., waarvan jaarlijks,
na aftrek van 242,324
24!:!,324- fr. voor onkosten en verlies, 8,200,000
8,!:!00,00o fr.
hruto overblijft, in de vooronder1l:elJing,
vooronderf1elling, namelijk, zoo als door
hrt/to
kenners beweerd wordt, dat winst en verlies elkander naauwkeurig
naallwkeurig
PariJS hield, in 1818.
opwegen. De ondernemer der Speelhuizen in Parijs
~o fpeeltafels (waarvan 4 in Pal
ais Royal) , waarbij 442
!lO
Pa/ais
4-42 perfonen
waren aangefleid.
aangel1e;d. De uitgave
nitgave bedroeg jaarlijks,
jaarl\iks, met
mee de pacht van
? ,718, 146 fr. en de ontvang
ontvllng 9,600,000 fr.; zoo dat de
6 millioen, 7,718,146
cene winst gel100t
genoot van 1,881,854 fr. - In Londen zijn
ondernemer eene
de Speelhuizen verboden; Ilogtans
nogtans vil1dt
vindt men er 50 van den eerllell
eerften
minfie leo
lCO van eenelI
cenen minderen rang.
en tweeden, en ten minne
oudrle gefchiedkullgefchiedkwlSPEE LKAAR TEN. Hiervan vindt men de oudf1:e
dige [poren
fporen in italië, waar
clige
waH de eeri1e in 1299 gefchilderd werden.
zoo danig fpel.
De geleerde ~bt
abt LONGUERUE bezat een zoodanig
[pel. De kaarten WaWlIren 7 of 8 duim lang, en men zag op dezelve den paus, den keizer,
en de 4 onder
onderling
mOllarchiën; hetwelk aanlei.
ling met elkander 1l:rijdende
firijdende monarchiën;
aanleikIemen gegeven heefe.
ding tot de 4 Tdenrcn
heeft. Het drukken der Speelkaarten
tusfcben 1359 en 1360 uitgevonden, zoo men meent in
werd eerst tuslclJell
Duitschlal1d,
Duitschland, waarna derzelver gebruik in 1390,
] 390, bij gelegenheid,
dat men den toen krankzinnigen koning KAREL VI eenige afleiding
verfchaffen, in Frankrijk werd ingevoerd. Onder de volgende re.
rewilde verrchaflèn,
gering werd door JACQUEMIN GRISONNEUR eene bijzondere, voor Frank~
'-ijk be!1emde, foort uitgevonden. Klavervrouw werd genaamd ARAR_
'"ijk
letterl\eer (annagra1/tma)
(annagramma) van REGINA,
REGINA. en fielde
!I:elde
GINE, zijnde een letterkeer
ANJou, gemalin van KAREL VII; RuitenvI'ouw
Ruitenvrouw werd
voor MARIA VAN ANJOU,
RACHEL geheeten, en !lelde
fielde voor AGNES SOREL, de vermaarde ge.
liefde van den genoemden vorst; SchoppenvroztW
Schoppenvrouw droeg den naam
dan PALUS,
ARC; genoemd de maagd van
PALLAS, en verbeeldde }EANNE
JEANNE D'
P'ARC;
Odeans;
HartetJvrouw, onder den naam van JUDITH, IuIZAOr/eans; terwijl Hartenvrouw,
BELLA VAN BEIJEREN
BEI]EREN voor1l:elde. Onder den naam van DAVID, aan
BELtA

Schop.
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Sc!IO!Jpmbocr
Sc!lOpjJ(!IJbocr gegeven, herkende men IC~REr. VII, die doOl' zijn' v~,
v~'
der, even als DAVID door SAUL, w~s
w~.~ vervolgd geworden, cn, eVV!'
even
als deze, zich tegen cenen wcderfpannigen
wederfpannigcn zoon mocsc
moest verdedigen.
De vier knechts C)
(") OGIER,
OGrER, L~NCELOT, L,\ NlIèE
Nm.E en HECTOR f1:eldc'l
f1:eldeil
in de gefchiedenis
gefchicdcnis bekende perfbn'~n
perron~n voor, waarvan
w~~!rvan de twee ecrrl~
ecrCe
helden en dappere ridders uit den leeftijd \':111
v:m KAREL dm Grooteli
Grooteti.•
en de beide Iaatf1:en
l~atl1en beroemde vcldoverf1:cn
vddoverl1en ten tijde van K,\REL
K.\REL Vli
VIi
waren. De overige kaarten, van de Tienen afgerekend, beceekendcil
beceekendcll
de gemeene krijgslieden, en ook de
d~ kleuren, waren zinnA.beelden
zinnebeelden van
den krijg; zoo was die van Harten dat van Dapper!Ifit!,
DapperiIeid, en !lelden die
van SChOppe1Z
Schoppen en Ruitm de Tj7rzpentuÎgm voor; terwijl de /(!il1'cren
/(!il1'creJI de
K,"i/[Jsbehoeften
Krifgsbehoeften verbceldde,
verbeeldde, en het Aas het zinnebeeld der geldgddmiddelen was, die de zenl1W des oorlogs zijn.
SPEKSTEEN is gewoonlijk van eene
cene witte, zeldzamer van cene
eenc
groene, graauwe, roode en gele kleur; hij onderfchcidt
onderCchcidt zich .door
cdo()r
a~ll
zijne weekheid, vettigheid, en het nict kleven aan de tong; is a~n
cle kanten een weinig door[chijEend;
doorfchijnend; ilomp-fplintl:rig
ilomp-Cplintcrig van
V:ln brcuk;
brenk;
meestal ongevormd; fomtijds gemarmerd of mct
met boom:lchtige
boom:lchtigc figuren
geteekend,
ge~eekel1d, cn bezit de eigenfchap, dat hij aan het zegellak, door
wrijving, eenc negative elektriciteit
JJarcut.'l
elektriciccit mededeelt. Die van JJarcut.'1
komt zelden voor in kleine kristallen; doch dan ,neest
:neest in zuilen, 01'
dezelfde wijze toegefpitst.
toegeCpitst. In Conllra!!is,
Cornwa!!is, alwaar
alwa~r deze neen
freen m('ck
mcd,~
veel gevonden wordt, gebruikt men dien tot her
het makçn van porfe.
lein: ook bedient mcn
men er zich daar en elders veel van tOt het wc"we"vetvlakken , tot het fcllOonmaken
fchoomuaken van galonnen, tot p~
nemen van vervlakken,
lijsten en het glad maken van oneffene plaatfen in papier. Daar men
den Speki1een
Spekl1een gemakkelijk op de draaibank krill
bn bearbeiden, zon
zoo
maakt men er allerlei beeldwerk van, hetwelk gedeeltelijk hard ge_
gebrand wordt. Hij bezit eenc
eene zoo i1erke
frerke aal1trekkingskracrlt,
aal1trckkingskracrlt, dat hij
hij,,
op glas gewreven wordende, er bijna niet van los te krijgen is. Voor
het overige noelUt
noemt men hem ook wel Zeepr[een, Spaansch
Spaanscll krijt, Bri.
al1COI1S krijt, Stealiet enz.
In China vindt men er eene foort
Coort van,
allcons
uit het witte in het groene, roode en gele vallende; uitwendig en
eigcnlijl_en Spcki1een
Spck!lecll gelijkende, doch
over het algemeen naar den eigcnlijken
geen talkaarde bevattende. Hij wordt aldaar tot nlIerlei
allerlei kunstzaken
bearbeid.
SPEL T. Eene afzonderlijke foort van tarwe, welke men voor de
edeJi1e
or.verandcrlijk hare bijzondere hoecdelfre mag houden. Zij behoudt o:weranderlijk
danigheid, en gelijkt uitwendig veel naar de gewone tarwe, doch
zijn de halmen f1:eviger
l1eviger en niet zoo hoog, en zitten de iets kleinere
Korrels zeer vast in hunne bolf1:ers,
boll1ers, hetwelk een wezenlijk onderfcheidend kenmerk der Spelt is. Zij vordert eenen
cenen gelijken, ook wel
war
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C*) Het Franfche woord Valer komt van Variet, dat oudtijds cen edel.dieuaar
edel·dienaar
Jer
der vorCtcn was, gelijk nog heden de karuerheercn
kamerheeren cn !'3g('s..,edc1knJpene
!)3g;('s~edc1knJpen9
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wat
wnt zwakkeren grond, dan de gewone tarwe; verdraagt nict
niet wel feilen
felIen
l10elt zeer fierk, en kan beter Ilieuwen
Ilienwen mest verdragen; doch haar
wind; fioelt
firoo
Hroo is minder voor beestenvoeder en meStluaking,
meStlnaking, dan wel voor daken
gefchikt.
Winter~ cn
en Zomerfpelt. Het driehoekig, mee
met een
ge[chikt. Men heefr Wimerll:erk
flerk omkleedfel omgeven,
omgevell, zaad, leven
Ii?vcft meel,
mecl, dat fchooner,
fchooller, blanker en fijgewolle tanvcnll1ecl,
tanvclllllecl, en inzonderheid voor gebak gebruikt
ner is, dan her gewone
wordt. Voor brood echter is dit meel minder gefchikt, en niet zoo
Zwitfèrland, aan
voedzaam. De Spelt wordt in de warme deelen van Zwitferland,
den Rijn, in Z~paben
Zwabm en Franke11!and
Frankenland veel verbouwd; doch minder
elders, om dat veelal de ter onthulling noodige pelmolens ontbreken.
Athene, een neef
Deef van PLATO, aan eene zijner
SPEUSIPPUS van ./lthme,
naaste
!'laas
te bloedverwanten gehuwd, werd door dezen wijsgeer zelven
onderwezen, en kwam
kwmn door zijne voorfpraak in groote gunst bij DIDO. Ook ging hij met PLATO naar Sid!ië;
Sicilië; verwierf aldaar vele hoog.
llchthlg, en beklom, na den dood van dezen, dienswijsgeerigen leer.
achttng,
fioel in de akademie, waar hij voor zeker loon onderwijs gaf; doch
1l:oel
zijn zwak ligclmmsgel1el
Iigclmmsgel1el noodzaakte hem, om zijnen pOSt aan XE.
NOCRATES over te geven, hetgeen aan ARISTOTELES veel verdriet baarbaar.
l1ierf hij aan eene walgelijke ziekte. Hij was wellusde. Eindelijk flierf
tig, gierig en toornig, doch heeft veel gerchreven, hetwelk door de
<luden
ouden op 110ogen
IlOogen prijs gef1:eld
gefl:eld werd; maar waarvan niets overig is.
De verklaring der Wijsgeerige wetenfchnppen werd door bem
hem in orde
gebragt , en hij had veel op met het Helfel
11elfel van
V3n PYTHAGOR,\S.
SPEZZIA, oudtijds Tiaremls,
2 uur vall
Tiaremts, een eiland, omtrent zuur
Vatt
het Noorden naar het Zuiden lang, en heeft t~ uurs in de grootfte
groot1l:e
breedte. Eene zeeëngte , van een half uur breed, fcheidt hetzelve
hreedte.
van het vaste land. De haven, zoo men dien naam aan een' inham
kan geven, ligt Noordwaarts over de punt van Morea, en kan Ilaauwe.
IJaauwe.
erlijks 15 of zo fchepen
fehepen van lSo
Iso of 200 tOll
ton bevatten. Op den Zuid
Zuideroever is voor weinige jaren door de bewoners eene nieuwe kerk ge!Heht,
nicht, in welker omtrek eenige winkelhaizen annn,
fl:aan, die het begin
van
V~1l1 een dorp uitmaken. De hoofdftad
hoofdfl:ad dezes eilands ligt ten NoordNoord·
westen op eenen lagen grond; heeft meer dan 600 huizen, cn
en
eene menigte windmolens met 6 wieken. Een half uur
llUr ten Westen is een dorp op een hoog en klippig 1l:rand,
fl:rand, en vindt men
ook hier en daar eenige woningen verfpreid. De Spezziers
Spczziers zijn
ongoedaardiger en miNzamer dan de overige eilanders, hetgeen zij on~
getwijfeld aan den veelvuldigen omgang met de Europeërs te danke!1
danken
hebben. Het is feden eenige jaren, dat zij beginnen bekend te wor.
den, en veel geld winnen, voornamelijk door den graanhandel met
het Zuiden van Frankrijk.
FranlcriJk. Zij koopell
koopen gewoonJijk
gcwoonJijk hunne fchepen
Frnn[chc wijze van fchcepsbouw
feheepsbotlw de
te Mar[eille, alzoo zij aan de Franiè:hc
voorkeur geven, en hebben meer dan 80
So fchepcn, waaronder fommifoml11igen 120
120 voet lang zijn.
Z\ill. De bevolking van dit land is aan de zeebcwijd, moedig en gereed tot
vaart gewijd,
tOt ondernemingen.
SPHEER. Dit woord betcckc11t
bet Grieksch, over
betcckcm in het
ovcr het algeLtl
AJ.GE;\lEr:N
L
meen,
Al.Gr."lEi:N WOORllEr\B.
WOORllE;,;n. VI.
mccn,
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meen, een' kloot of kogel,
kogel. In de Sterrenkunde verfl:aat
ver1l:aat men er door:
I,
1. het blaatlwe
blaauwe gewelf, hetgeen ons over het geheel fchijnt te omge.
omge~
ven, en zich aan ons als een' kloot vertoont, in welks middelpunt
fl:aat, waarvan de beneden1l:e helft door den gezigteinder,
ons oog 1l:aat,
of liever door de aardviakte, voor ons
OIJS gezigt bedekt is, en dat
met alle daaraan bevindende 1l:erren.
frerren, in 24 uren, rondom eene vaste
as fchijm
fchijnt te draaijen. 2. Een werktuig, in de gedaante van een'
voor!l:ellende, en uit punten, lijkloot, het geheele wereldgebouw voor1l:ellende,
nen en cirkels be1l:aande, welke aan den 1l:errenhemel
fierrenhemel veronderfield
veronderfreld
worden. 3,
3. Ook noemt men bijzondere wereldbollen Spheren, en
fpreekt van eene harmonie derzelve ; terwijl men eindelijk, in eenen
figuurlijken zin, ook nog het woord Spheer van den werkkring bebeo
zigt ~ in welke iemand is, of blijven moet.
SPHEROÏDE. Wanneer zich eene ellips, om hare kleine as beweegt, dan noemt men hec
het daardoor te weeg gebragte ligchaameen'
Spheroide.
Sphero'ide. Daar nu onze aarde eene aan de polen afgeplatte kogelvormige gedaante heeft (zie AFPLATTING), zoo kan zij, wat
hare gedaante betreft, volgens deze verklaring, onder de Spheroiden
Sphero'iden
gerangfchikt worden. Door verrekijkers ontdekt men ook aan anjere
gerangfchikc
an::lere
planeten, inzonderheid aan .Jupiter en Saturnus, deszelfs afplatting,
en wij meenen op theoretiCche
vast1l:elIen, dat alle
theoretirche gronden te mogen vast1l:elIen.
planeten, of liever alle hemelfche ligchamen, welke aan eenige kringvormige beweging zijn onderworpen, eene Spheroïdifche gedaante
hebben.
SPHINX. Men onderCcheidt
onderfcheidt twee foorten
fcorten van Spbinxcn!
Sphinxen: eene
Egyptirche
EgyptiCche en Griekfche,
GriekCche. Beide komen in de gedaante van den
kop, de borst eener vrouw, en het Iigchaam van eenen leeuw
overeen. De Egyptifche heeft een hoofdfierCel
hoofdfierfel , maar geene vleuarendsvleugelen ; doch wordt
GriekCche de haren bloot en arcndsvleugelen
gelen; de Griekfche
mee handen van een mensch, en het ligchaam van een en draak
ook met
afgebeeld. Zij zat te Theóe
Thebe op eene rots.
roes, en gaf den voorbijgange.
voorbijgange_
ren het bekende raadrel
raadCel op:.,. welk dier des morgens op vier, des
" middags op twee en des avonds op drie voeten gaat Y" Diegeniet konden {JpJosCen,
<JpJosfen, verfcheurde
verCcheurde zij; doch
nen, welke hetzelve -niet
eindelijk werd het door OEDlPlTS
OEDIPlTS geraden, die er deze uitlegging aan
menech,• die als k:nd
gaf: " het is de menBch
kind op handen en voeten kruipt;
" als man op twee voeten gaat, en in zijnen ouderdom nog een
" 1lok
en !lome
!lok te haat neemt."
neemt," De Sphinx werd hierover toornig, en1lortte
zich van de rots neder. Zij wns
w~s waarfchijnlijk het zinnebeeld vall
vall
geheime wetenCchappen, die flechts in het· bezit van eeu klein getal uitverkorenen waren. - De EgyptiCche
Egyptifche Sphinx hield mei!
meil voor
Nijls, eu
een zinnebeeld van de vruchtbaarheid des Ni.Jls,
en voegde het
teek
en van den leeuwen de maagd te zamcn, om daarmede aan
teelten
te dniden,
duiden, dat deze rivkr-overloopt,
rivk:r-overloopt, wanneer de zon in deze teetee.
kenen van den dierellriem in Hooi. en Oogstmaand getreden is. die.r ten
ren grondgrond.
Het is mE'er
lIer
meer ,1311
,1211 wa~rrchiinl1jk,
w3~rrch\inl1jk, dat deze fabel
f3be! een dier
. .
fl~g
fl~g
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flag heeft.
PLINTUS maakt melding van Sphinxen, eene fa
[oort
ort
van apen in Aethiopië; en nog tegenwoordig draagt de bruine baviaan, wiens v~dcrland
v~derland Afrika is, in het fl:elfel,
fielfel, den naam van Sintia
nzia Phinx. Zijne, ofschoon weinig mcnfchclijke
menfchelijke gedaante, zijne
eene levendige verongeloofelijke fl:erkte
fierkte en wild 1,eid, gaven, bij eenc
zamellfielling van
beeldincrskracht,
beeldin<Tskracht, ligteIijk
ligtelijk aanleiding tot zulk eene zamell!l:elIing
twee f~hepfeJs, waaraan Iladerhand nog andere gedaanten werden toe·
gefchreven.
ge[chreven.
SPIEGEL (LAURENS PIET ER VAN
VAN DE) verdient, beide als geleerde en fiaatsman, onder de fieraden
fieruden van Nederlelnd
Nederland in de tweede
helft der achttiende eeuw geteld te worden. Hij wcrd
werd op den 19
van Louwm. 1737 te Middelburg uit een deftig geDacht geboren.
dat oorfpronkelijk in Flaaflderen te huis hoorde, waar het reeds in
de veertiende eeuw in groot aanzien was; doch dat, ter gelegenheid
der vervolgingen om de Godsdienst, in het laatst der zestiende
eeuw, naar Zeelalld verhuisd, en aldallr be!l:cndig
befl:endig gevestigd was gebleven. Reeds als kind verloor hij zijnen vader, en naauwelijks
veertiel1
moeder, tot het geflacht
geDacht
veertie'1 jaar oud zijnde Z1g hij ook zijne moeder.
del'
der DUVELAERS, een der oud!l:e
oudfl:e in Zeeland, behoorende , door den
dood aan zich ontrukt. Het oogmerk dezer vrouw was, dezen
haren eenigen zoon tot den koophandel op te leiden; doch de
jonge VAN DE SPIEGEL toonde zich hiervan zoo afkcerig,
afkeerig, en legeenc zoo beflisfende
beflisf~nde neiging tot de letteroefeningen
de daarentegen cene
aan den dag, dat zijne voogden wijsfelijk beDaten
beDoten,, daaraan toe te
geven. Hij werd dan op de Latijnl'che
Latîjnlche fchool in zijne geboortefl:ad
geboorte11:ad
befl:eld, en won weldra de achting en genegenheid zijner leermeesbe!l:eld,
"ters, die reeds toen voorfpelden, dat hij eenmaal een fieraad der
Letteren worden zou. Op zijn 17de jaar vertrok hij naar de Hooge
fchool te Lei/den, en oefende zich aldaar, gedurende 5 jaar, met zoo
veel ijver en een' zoo gelukkigen uitDag , in de befchaafde Letteren,
de Wijsbegeerte, Gefchiedenis en Regten , dat de knndige
kundige mannen,
die hem tot leermeesters te beurt vielen, hem eenftemmig onder
hunne voortreffelijk!l:e
voortreffelijkfl:e kweekelingen telden. Twee Akademifche
proefschriften getuigden van zijne verkregene kundigheden en loffelijk be!l:eden
befl:eden tijd. lIet eerne,
eer!1:e, hetwelk hij in 1757, onder
ver"
voorzitting van den vermaarden J. SCHW/.RTZ, in het openbaar vcr"
dedigde, heeft ten
tcn titel: Disfertatio Philologico-.luridica
Philologico-Juridica de Acti/Jus legitimis; het tweede, waarop hij, ecn
een jaar later, tot Mees.
Regtell bevorderd werd,
werd. voert tot opfchrift: Specimen
ter in de Regten
antitjuario-juridiculI! de Formis mgotiorum in .lurispruden
inaugurale t'tntitjut'trio-juridiculI!
Jtirisprud~1I
tja
Na Romalltt, quae ex omiilibus ct
et exelllplis
cxelllplis [ortuitis
forlui/is originem trax
crunt.
('runt. Reeds in het volgende jaar 1759
I759 werd hij tot
tOt Secretar;s
Secretaris Jer
Had Goes aange!l:eld,
aangefl:eld, en trad nog d~t zelfde jaar in den echt met
Jonkvrouwe DlGNA
DIG~A }OHANNA
}OHANNA OSSE\\"AEHDE,
OSSEWAEHDE, dochter van den Burge.
Bur~e.
OSSEWAERDE, en van moeders zijde
zijdc achterkleindochter
meester C. OSSEWi\ERDE,
V3n d,'ll El1rp;emecster
El1rp;emcestcr l\lr.
1\1r. AnoLPII
ADOLPII WESTERWlJI(, wiens lotgevallen,
L 1 2z
bijbij"
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bijzonder in 169'"
169z, uit de Vaderlalldfche
Vaderlandfche gefchiedenis
gefchicdenis genoeg bekend
zijn. Onwaardeerbaar was de fchat, welke aau
aan VAN DE SPIEGEL
SPIEGEL in deze vrouw ten deel viel, die door kloekheid van verfiand,
verf1:and, nerIne
f1:erkte van
geest en edele gevoeligheid van hart even zeer uitmuntte, en, als
liefderijke, verfiandige
verf1:andige en trouwhrrrtig~
trouwhartig:! echtgenoote en meeder ,
weinige haars gelijken had. Ruim
20 jaar vloten thans voor onzen
Ruim!:!o
fl:aatsillan
f1:aatsman in JicfeJijiw
liefelijke kalmte en rust voorbij, gedurende welke hij,
hij ,
eerst als Secretaris, naderhand
l1nderhand als Raad en Burgemeester, met welke
waardigheid hij in 1764 bekleed werd, en in meer andere
al~dere betrekkingen a~n
ann de stad en h.et
11.et gewest zijner inwoning van geen gering nut
was. Ook hield hij zich, gedurende dien tijd, !TIet
met de voortzetting
zijner letterncfcningen
letternefeningcn op het ijverigst bezig, en verrijkte in het
bijzonder zijnen geest met een' grooten voorraad
voorrnad van die kundigheden, welke hem later
I:lter tot
wt bckleeding
bekleeding van de aanzienlijkfie
aanzienlijkf1:e posten
in den Staat
Stan zoo uitnemend gefchikc
geCchikt maakten. Nog behoort tot den.
zelfden tijd de bewerking en uitgave van eellige
eenige gefchriften,
geCchriftcl1, rakende
de vaderlandCche
vaderlandlche Oudheden en Gerchiedenisfcll,
Gerchicdenisfcl1, welke zijn' naam als
geleerde
gelcerde op het lolfelijkst
lotfelijkst bekend
bckend maken.
Dan, gelijk ,'oor
voor het vaderland in het gemeen, zoo nam ook ()c
de
tijd van rust en kalmte voor ollzen
DE SPlEGE.L
onzen VAN m:
SPIEGEL een einde met
het jaar ]17Ro,
7Bo, toen hij door zijne benoeming tot Secretaris der
Staten van Zee/mul
Zeeland in een' nitgebreideren
uitgebreidercn werkkring geplaatst werd,
dien bij,
!lij, vi}
vij rf jaar later, voor een' nog aanzienlijker,
aanzicnlijker, dien van Raadpenfiollari~
verwisfèlde. Het is, namclijk,
namelijic, uit dc
de gefc!JiedegeCchiedefionaris van dar: gewest, verwisfelde.
nis hekend,
bekend, hü~,
ho!:, Cedert
feden !Jet
het genoemde jaar, waarin de noodlottige oor.
log met EIJgclf1l1d
El1gdand uitbarst,
uitborst , d~
d;! Nederbndfche
Nederlnndfche Staat door vele en
zware rampen getroffen, en in groote 1ll0eijeJijkheden
1l10eijeJijkheden gewikkeld
gcwikkeld werd;
hoe inzonderheid
inzondcrheid van dat tijdf1:ip af de hur/',2rlijke
burgerlijke oncenigheden
oncenighcdcn op
Iliel!
w begonnen te woeden,
tcn laat!1:e
laatll:e tot een' zoo h
hoogen
oogen trap
Ilicuw
woedcn, en ten
van hevigheid negen,
fiegen, dat zij den gmifchen
gaJiCchen Staat op zijne grondilagen
deden waggelen. De beroeringen, die overal in ons vaderland plaats
hadden, iloegen ook tot Zeeland over, waar eene magtige partij
mcde
flaatsvorm uit was; doch
mede op verandering van den gevestigden fJ:aatsvorm
her gelukte den
het
d('1J voorl1nndercn
voorfhlllderen van denzelven dien in fland te houden. Niet j!~(
ij~ê minst was hiertoe de Raadpenfionaris VAN DE SPIEGEl.
SPIEGET.
als door eed
werkzaam, die zich zoo door gemoedelijke overtuiging, nIs
en pligt, verbonden rekende, om de beflnunde
beftaande orde te
ce IJandhaven.
llandhavcll.
Dan, 110czecr
hoezeer hij hIertoe
hiertoe zijne gl'oote
groote bekwaamheden met ongemeene
geestkracht te werk fielde,
f1:elde, \Vas
was hij echter van all\:!
alle geweldige cn
en in
fierkf1:e afkecrig,
afkccrlg, en bezich zelve onbetamelijke maatregelen ten l1erkf1e
treurde en verfoeide, zoo zcer
verregaiinde woesthezeer als iemand, de verrega;mde
den en ongeregeldheden, aan welke zich het gemeen, op vele plaat~
plant_
fen in Zeelalld,
zoodanigen îchuldig
Zeeland, tegen de :wodanigen
lèhuldig maakrc,
maakte, die
diL' zich als
tegenl1andcrs
tegen11::mdcrs van het huis van Oranje !Jac/llell
haddell doen kennen.
Na de
dc aJgemcene
algelllccne herlh:lling
herfh:lIing der oude
oudc orde van
V<111 zakcn,
zaken, in den IIerrst
IIerfst
d,!s jaars I787,
1787, werd
wcrd hU ter :mlva2rding
:lunvaarding van dCI!
del) h001~St
lwo,:st h:lnngrijken
lle1angrijken pOSL
li,.?s
van
vun
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van Raadpenfionaris van Holland, door den heer VAN BLEISWIJK op
omUag opengevallen, van onderfcheideonder[cheidedeszelfs verzoek verleende ontflag
11e kanten·
kanten' ten flel'ldle
fiet1dl:e aangezocht. Men begreep,
begreep; namelijk, algelle
dat, deze altijd zwanrwigtige
zwaarwigtige pOSt, voor::l
vooral in de toenmalige
meen, dat
eenen
vorderde" die aan veelomvattende
veel' omvattende
en man vorderde.
moeijelijke tijden, een
Imte van
kllndigheden en onvermoeide werkzaamheid eene groote mate
en meende die vcrvcr;.
fchra\ldcr beleid en wijze gematigdheid paarde, eu
[chrander
cischtcn in niemand meer,
llJeer, dan in VAN DE SPIEGEL, vereenigd te vinvin.
cischten
dJd aarzelens , belloot
benoot hij, in het vertrouwen op
den. Na eenigen tijd
vader.
de Goddelijke hulp, eenen post aan te nemen, waarin hij het vader_
land nog tot uitgebreider nut, dan in zijne tegenwoordige betrek.
Wimerm. van het genoemde' jaar deze nieuwe
king, zijn kon. In Winterm.
loopbaan ingetreden, was
eer!l:e plaats bedacht, om
om' de
was· bij
hij in de eeri1e
onllisten, zoo veel mogelijk, in vergetelheid te brengen,
vroegere onhisten,
fiaatsvonn
eene onwrikbare vastheid bij te
en aan den IJherfielden
erfielden i1aats
vonn eelle
zetten; doch de raad van wijsheid cn
en gematigdheid, dien hij tot het
hevigheid der
eerstgenoemde oogmerk gaf, werd, bij de opgewekte hevigheId
hartstogten,
harcstogten, niet naar behooreu gevolgd. Beter slaagde hij in de
aanbeveling van het ontwerp, tot het laatstgenoemde einde door
hem gevormd, en hierin bei1aande,
beftaande, dat de Gewesten onderling el.
kander het Erffiadhouderf:chap,
Erffiadh0udertèhap, op den voet in het jaar 1747
IJ47 vast.
gefield, zouden waarborgen; een maatregel, die weldra eene nieuwe kracht ontving van het verdedigend verbond, ms[chen
rusfchen Engeland,
Pruisfen en onzen Staat, voornamelijk door bewerking van VAN DE
Pruis/èn
SPIEGEL aangegaan, als waarin mede eene gelijke w~arborging
wanrborg'Ïng van de
zijde dier Mogendheden begrepen was. Groot was insgelijks het aan_
deel
(leel (om zulks
znlks bij deze gelegenheid met een woord te melden) hetwelk de Raadpenfionaris,
Raac1penfionaris· had aan het weinige maanden later (Zomerm.
):788) op het LOD
Loo genotene
gellotene provifioneel Tractaat van vereeniging
:1'788)
tlls[chen
fen , waarvan'
Pruisfcl2,
waarvan hij zich ook voor dezen
tllsfchen Engeland en Pruis
Staat geen gering voordeel beloofde. Niet minder hield de herfieiling
beri1eiling
der deerlijk vervallen geldmiddelen van Holland, en de onderfieuning
onderi1euning
der üostindi[che
Oostindifche Compagnie, die, zonder krachtigen bijfiand,
biji1and, met eelle
ne geheeie
geheele ontbinding bedreigd werd. onzen fiaatSmall
fiaatsman bezig; en de
daartoe met wijsheid ontworpene
en uitgevoerde maatregelen, die aan
olltworpene cn
lIet
l1et oogmerk ten
(en volle beantwoordden, waren voornamelijk de vruch.
ten van zijne [chranderheid
fchranderheid en onvermoeide werkzaamheid. Dan,
uiet
Iliet te vrede met in den dringend en nood voorzien
voorzien te hebben, legde
hij
om het beheer der geldmiddelen
llÎj zich met den meesten ijver toe, 0111
in Holland op een' beteren voet te brengen, en dmlrdoor
daardoor deszelfs inkomfien,
komi1en, buiten bezwaar der ingezetenen, te vermeerderen. Desgelijks
was hij bedacht, om in andere deelen
deeleu van het fiaatsbefiunr,
fiaatsbcfhmr, waarin
grove gebreken waren ingenopen,
!land
ingcllopen, de lloodige
noodige hervorming tot !tand
te brengen; dan deels vooroordeel en eigenbelang, deels de later
opgekomenc oorlog verhinderde hem zijne weldadige bedoelingen in
dezen naar wensch
wcnsch te
le bereiken.
bereikcu, Vooral ging hem de hervorming ia
hl

L 13
LI3

he<.:
het

550

SPIEGEL (L.
CL. P.

VAN DE)

11Ct beheer der zeezaken ter harte; doch, hoe blijkbaar zoo wel de ge11et
breken van het plaats hebbel:d be[ruur,
bcfluur, als de voordeden der ontworinrigring waren, het mogt hem echter niet gebeuren,
pene nieuwe inrigting
den tegenftand van hun te overwinnen, die of met blinde gehechtheid aan het oude verkleefd waren, of bij deszelfs inftandhouding
inflandhouding
regtftreeks belang hadden. Er was nogtans ééne hoogst gewigtige
volharding en fchrander
[chrander beleid gelukte,
zaak, waarin het hem door VOlharding
[tand te brengen; wij bedoelen de
eene zeer heilzame verbetering tot ftand
geheele verandering, die hij in het befmur
beftuur der Westindifche
Westindi[che koloniën wist uit te werken, ell
en waarvan de voordeelen
voord eelen zich reeds aanmën
vankelijk op het duidelijkst kenbaar maakten. Gelijk hij dus geene
[paarde, om, door opbeuring van het vervallene , herltelling
moeite fpaarde,
van het gebrekkige, de bronnen van welvaart voor Holland en het
ganfche Gemeenebest milder te doen vloeijen , zoo was hij er, in dat
gedeelte van zijnen belangrijken post, hetwelk meer bijzonder tot de
uitwendige belangen van den Staat betrekking had, met geene mindedenze1ven, zoo veel in hem was, bij
re zorgvuldigheid op uit, om denzdven,
het genot van den vrede te bewaren, en tot handhaving der aIgemeene rust in Europa met waardigheid te doen medewerken. Van daar
dat hij, bij het bewerken der bovièngemelde
bovçngcmelde nadere verbindtenis rusmsfchen Engdand, Pruisfen en dezen Staat, zoo veel mogelijk, hielp
zorgen, dat daardoor aan Frankrijk geene billijke aanleiding gegeven werd, om het vroeger met ons Gemcencbest
Gemccncbest gefloten verbond
als vernietigd aan te merken; van daar, dat hij op alles, wat den
vrede in Europa zou kunnen 110ren,
l1oren, l1eeds een waakzaam toezlgt
hield; en, zoo het Gemeenebest in dezen tijd, gelijk met de daad
het geval was, op de nederlegging van gerezene gefchiIlcn,
ge[chiIIen, meermalen
lell , een' gewigtigen invloed oefende, moet de eer daarvan, voor ten
groot deel, a3n
aan het fchrandcr
[chrandcr beleid van onzen VAN DE SPIEGEL en
de achting, waarin hiJ, wegens zijne ongemeene bekwaamheden,
fiond, worden toegefchreve!1.
toegefchreven. In het
bet
aan vele buitenlandfche hoven fiond.
hij zonder boezemden hem, na de groote omkeering der zaken in
Frankrijk, de beraadflagingen van fommige Mogendheden, om den
voortgang dier omwenteling door kracht van wapenen te l111iten, geene geringe bekommering in; weshalve hij, ter gelegenheid van het
gevoelvun Pilnitz in het jaar 1791, zich opgewekt gevoel.
bekende congrcs van
dat aan zijne l1aatknndige
l1aatkundige wijsheid de hoogl1e
hoogfl:e
de, om in een vertoog, dar
eer aandoet, het onberadenc, ondoelmatige en hoogst gevaarlijke van
ecne dergelijke onderneming mct
met nadruk voor te dragen. In dit
ccne
onbcrekcnbaar nadeel van Europa, aan de hovertoog, hetwelk, tot onberekenba~r
ven van Berli/IJ en WecJlen,
Wemelt, zonder vrucht, werd medegedeeld, is
het voldingendst bewUs gelegen,
gelegen. dat VAN DE SPIEGEL niets minder
bedoeld bn hebben, dan om dezen
dczen Staat met het ten laatl1e in eelle
eene
Republiek herfchapc!1c
hcrfchapcl1c Frankl'{;'k
Frankrijk in oorlog te wikkelen. Integendeel
oorloS' zoo ucr, dut
d~t hij geene pogingen onbeproefd
vreesde hij dicn 001'106'
liet, om
n!11 denzclvl'!1,
denze!v(,!1, w~re hct mogelijk, voor ce
rc komen. Doch hij

had
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had het grievend verdriet van deze pogingen, op het oogenblik zelve,
llij den vrede bevestigd waande, ganfchelijk verijdeld te zien
dat hij
door de even onverwachte als onregtvaardige oorlogsverklaring, op
naam der Franfche Republiek tegen de onze, in den perfooll van ha.
ren Stadhouder, uitgevaardigd. ln
In de moeijelijke omfbndigheden,
Nederlandfchen Staat ontf1:onden,
ontll:onden, fpreldde
Ipreldde
die hierdoor voor den Nederlandrchen
VAN DE SPIEGEL eene groote mate van wijsheid en kloekmoedigheid
gewigtigll:e dienf1:en
dienll:en , wel·
welten toon, en bewees aan het vaderland de gewigtigf1:e
ke echter, in die dagen van fteeds toenemende verbittering en partijfchap,
hoezeer niet onkundig
tij IC hap , door velen miskend werden. Dan, !lOezeer
waarin de meesten hunller,
hunner, die, uit verfehillende
ver[chillende in.
van den haat, wllarin
zigten, eene omkeering van den gevestigden fiaatsvorm
f1:aatsvorm wenscllten,
wensclJten,
ontll:oken waren, weigerde hij nogtans, bij de doordrintegen hem ontf1:oken
Fran[che krijgsrnagt
krijgsmagt in het hart des Irll1ds,
lrlllds, in den aanvang van
ging der Franfche
1795, volf1:andig,
volll:andig, zich aan den hem dreigenden
dreigend en !torm
Horm door de vlugt
te onttrekken; maar begreep iutegendeel
integendeel op zijnen post ten einde toe
onbezweken pal te moeten fiaun,
fiann, en ook den geringften
geringüen fchijn>
fchijn. als
[chroomde hij van zijn gehouden gedrag reken[chap af te leggen, te
moeten vermijden. Na de geheeIe
geheele vermeestering van het land door
de zegevierende wapenen der Franfchen,
Frcm!chen, en de daarop gevolgde vol.
komene omkeering van zaken, werd onze edele [[aatsman
ftaatsman niet alleen, zoo als hij gewacht had, van
vau alle zijne waardigheden onzet,
onzer,
maar ook, ten gevolge van een enkel politiek be!1uit,
bet1uit, in verzekerde
bewaring geHeld, en vele maanden achter een gehouden, zonder dat
hem gelegenheid gegeven werd, zich op ecuige
eCllige tegen hem ingebrag_
Niettegcnüaande het onderzoek
be[chuldiging te verantwoorden. Niettegcnllaande
te befchuldiging
112ar het berigt van daartoe gezijner in be!1ag genomene papieren, naar
magtigden , geen en grond van be[chnldiging
befchuldiging tegen hem opleverde,
vond men echter goed in zijne zaak een' bijzonderen fiskaal te be.
noemen; doeh
doch volhardde ook toen in de weigering van zijn billijk
verzoek, om zich op bepaalde punten van aanklagt, het zij in perfoon, het zij in gefchrifte, te mogen verantwoorden. Het rapport
van den benoemden fiskaal fprak hem mede, in het oog van alle onfchuld volkomen vrij, maar behelsde nost~<ls het
partijdigen , van fehuld
partijdigen,
voorftel , om hem, met omOag
oml1ag uit zijne toenmalige gevangenis, de
voorftel,
Fóorpoorte in 's Hage, op eene verzekerde plaats in civile bewaring
te houden, tot dat over eenige dusgenaamde duistere punten in zijn
gedrag nader licht verfpreid zou zijn. Overeenkomftig dit voorrtel
voorftel
werd het hoogst onregtvaardig belluit genomen, om hem naar het
kasteel te
[e Woet'den over te brengen; een belluit, waaraan hij zich
met al de edele fierheid en gelatenheid der onfchuld
on[chuld onderwierp.
Men was echter menfchelUk genoeg, om aan zijne trouwe gade, op
haar dringend verzoek, vrijheid te geven, om haren echtgenoot der~
waans te vergezellen, en vergunde haar bovendien hare twee jOllglte
jOlJgl'te
zonen met zich te voeren. Na reeds een jaar zijne vrijheid gemist
te hebben. moest hij in deze nieuwe bewaarplaat3 nog omflreeks
omilreeks
L 1J 4
drie
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drie jaar doorbrengen, gedurende welke hij zich deels met het ono~
met letteroefeningen
Ieteeroefeningen,, en bijzon.
bijzonderwijs zijner beide zonen, deels mee
aantal meer of min lli-tvoerige opder met het vervaardigen van een aamal
Hellen van GodsdienstigeIl, Wijsgeerigen of Letterkundigen inhoud,
bezig hield, die nog onder zijne nagelatene papieren voorhanden
zijn, en naar de getuigenis van hun, wien het vergund werd " dezelve
Ein.in te zien, beide zijn verftand en hart de hoogfte eer aandoen. Eindelijk kreeg het gevoel der fchreeuwendc onregtvaardigheid, die er
in gelegen was, om eenen
cenen man, tegen wier: nimmer eenige, ook
ingebl'agt, in eene
flcchts fchijnbaar gefiaafde, befchuldiging werd ingebragt,
langdurige gevangenis te doen kwijnen, in zoo verre de overhand 1~
dat mell
men ce
te rade werd, hem uit dezelve te ontilaan.
omGaan. Hij verliet ech.
echrer, van het gevoel zijner onfchuld diep doordrongen, zijnen kerker
ler,
11iee,
lliet. dau
dan na ovel'gifte
overgifte eener fchriftelijke
fchrifteJijke betuiging, dat
dae hij zijn ontilag
ontGag
gunse of het gevolg eener algemeene om11estie,
amnestie,
niet aannam als eene gunst
maar als een rege,
regt, hem, gelijk ieder onbefprokell
onbefproken ingezeten, ook
Ilaar
toebehoorende. Op die wijze
naar de toen erkende beginfelen, coebehoorende.
laat11:e op den 28iten
28(len van Winterm~ des- jaarsjaars 1798 de
eindigde ten laatO:e
bijna vierjarige gevangenis van eenen fiaatsmau,
flaatsmall, wien de onpartijdige
nakomeIingfchap
ne en verdienfielijkl1e
verdien11:elijkfie burgers
nakomelingfchap zeker onder de groot
grootl1e
van den Nederlandfchen Staat eene aanzienlijke plaats zal toewijzen •
. Van nu af legde hij te {fsfelftein, waar zijn overig talrijk huisgefiil en afgezonderd
zin gevestigd was, in den fchoot der zijnen, een fii!
leven tot in den Zomer van het volgende jaar 1799. Toen namelijk
werd zijne rust op nieuw gel100rd
ge11:oord door het frellige
fielJige berigt, hem
door een' vertrouwd' vriend medegedeeld, dat er bij de toenmalige
uit genomen was, om, indien de inval der
regering een geheim beG
beiluit
Rusfen en Engelfchen
Engelfehen op het Nederlandfche grondgebied, waarvan
de geruchten dagelijksdageli.iks meer veld wonnen, werkelijk mogt plaats
hebben, hem op nieuw in verzekerde bewaring te fiellen. Hij be-'
floot hierop, ter ontwijking van het hem dreigende gevaar, zijn va.
vaderland in het geheim te verlaten, en vertrok den loden van Oogstm.
met twee zijner zonen naar Emmerik, waar hij nog denzelfden avond
aankwam. Van daar begaf hij zich eerlang naar Lil/gen,
Lingen, waar de
toenmalige Erfprins van Oranje (thans onze hoogst geëerbiedigde Kolling)
ning) zijn hoofdlnvartier
hoofdkwartier gevestigd had, ten einde aan deszelfs minzame llitnoodiging
uitnoodiging ce
te voldoen, om hem ln
in die gewigtige oml1andigomfiandigheden met zijnen raad bij te fiaan.
fraan. Onder de toen door hem bewe.
zene dienfien moet vooral geteld worden het onder zijne papieren
llOg
nog aanwezig ontwerp van regeringsvorm, na de onttrekking der Republiek aan het Franfche gezag in te voeren; een ontwerp, geves.
gevestigd op de unie van Utrecht, doch waarin de gebreken, door kun.
dige fiaatsmanncn in onzen vroegeren regeringsvorm opgemerkt, eo
en
door VAN DE SPIEGEL zelven reeds in 1784,
ver·
J784, in ecne uitvoerige verhandeling over dit onderwerp, bondig aangewezen, zoo veel moge·
lijk, verholpen en weggenomen waren. Na de bekende mislukking
der
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der RusûCchc
EngelCche onderneming het niet veilig achtende
Rusfifche en Engelfchc
mar zijn vaderland terug te keeren,
heren, bleef hij te Lingen, waar zijne
naar
trouwhartige gade zich eerlallg
eerlatlg met eene harer dochteren bij hem
vervoegde, tcn
ten einde haren echtgenoot, wiens gezondheid
gezpndheid door her.
haalde aanvallen van beroerte merkelijk verzwakt, en wiens ziel
door droefheid was ter neêrgeflagen, den noodigen troost en bijfiund te verleenen. Niet lang
lnng was haar dit voorregt vergund.
vergund, daar
fiand
een plotfelijke en hevige aanval van beroerte hem reeds op den 7den
7dcn
aars 1800 uit het leven rukte, tot onvan Bloeim. des volgenden ijaars
kinderf.n, en
uitfprekelijke droefheid van zijne echtgenoote en elf kinder~n,
van allen, die in de gelegenheid waren, hem in zijne verdiensten en
eerbiedwaardige hoedanigheden te leeren kennen. Volgens de eenfiemmige getuigenis van dezen toch was hij niet flechts
ilechts een man van
uitl1:ekende bekwaamheden, uitgebreide kennis,
kelinis, zeldzame vlugheid en
uitflekende
onvermoeide werkzaamheid, en maakte hij zich zoo daardoor, als door
zijne eerl~ikheid, gematigdheid en wijsheid, omtrent den Staat hoogst
verdienfl:elijk;
verdienflelijk; maar leverde hij tevens, in alle zijne betrekkingen,
het heerlijkst voorbeeld van burgerlijke en ChristelUke
Christelijke deugden.
Doch het is hier de plaats niet in zijnen lof breed
breeder
er uit te wUden.
verflag met eene korte epgave
epgavc der voornaamlle
JJeiluiten
TIefluiten wij dit verilag
fchriften, die, behalve zijne bovengemelde Akademifche
Akademifchc Verhandelingen, van hem het licht zien. Met voorzetting van zijnen naam
(om
flukken te zwijgen) bij zijn leven
gaf hij C
om van eenige kleinere fiukken
uit: Verhandeling
J7erhandeling Ol'er
over den oOlfprong en de historie der
der VaderlrmdVaderland[che
Zee/al1d, Goes 1769;
{che Rechten, inzonderheid Vall
van Holland en Zeeland,
Perhandeling
J7erhandeling over de opkomst, het gezag en den ondergang der aloude Hooge of Grafelijke vierfchare in Zeeland, gedrukt in het Ude
Zeel/wiche Genootfchap; Historie van de
deel der Werken van het Zeeuwfche
Satisfactie, waarmede de ftad
fiad Goes en het eiland "a1Z
Vfm Zuid-Beveland
zich begeven hebben onder het ftadhouderfchap
fiadhouderfr.:hap van Prins WILLEM van
hét jaar 1577, Goes 1777;
1777ó Ontwerpen van de Unie van
Oranje, in hèt
liJst van ongedrukte ftukken,
fiukken, tot de Historie
Utrecht, benevens eene lijst
"an dezelve Unie betrekkeliJk, Goes 1778, en Bundel van onuitgegeven ftukken,
fiukken, dienende
"en
dieuende ter opheldering der Vader/andiche
Vaderlandfche Historie en
')Jan
van
vtm den Regeringl'01'ln
Regeri12gvorm , en voornamellj"k
voornameliik der Historie ')Jan
van de Unie Van
Utrecht, verzameld en
eIt met eenige aanmerkingen ')Jermeerderd
vermeerderd enz. II
Ir
deelen, Goes 1780 en 1783, waarvan het IIde deel, aan het hoofd
belangrijk Pertoog
J7ertoog over de betrekklng
betrekking van JOHAN Graaf
hebbende een belangrUk
"an
van Nasfau tot de Unie Yan
van Utrecht, wegens drukke ambtsbezigheden, niet door VAN DE
DE SPIEGEL zelven
zei ven,, maar door den heer J. ER.
MERENS werd aan het licht gebragt. Dezelfde reden verhinderde
MERENS
hem ook zijn voornemen ter uitvoer te brengen cot
tot bewerking eener
volledige Historie van de Unie 'Van
vtm Utrecht, waarvan de beide laatstgenoemde fchrifren,
fchriften, tot voorloopers dienen moesten. - Zonder zijnen
naam, liet hU,
hij, onder andere, ook de volg'ende
volgende kleine fchriften drnk
druk ..
ken: Gedachtclz
Gedachtm Ol'cr
o)'cr het zamenftel
zamcnfte! onzer lmrgerli,/ke
burgerlijke RegtsgeteerdRegtsgeleerdL IJ 5
heM,
heit!.
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heM;
lleid; Gocs
Coes en 's GravelJhage
Gravenhage 177ï;
177i; Ovcr
Over de armoede en bedela_
hede!a.
rij, meI
?net betrekking tot de Provillcie
Provincie van
Yan Zeeland, el/
en bijzonder
bi/zonder
tot de Jlad Goes en het eilalld
eiland van
Van Zuid-Beveland, Goes 1780, en in
1805,
18 0 5, ,met bijvoeging van den naam des fchrijvers, in 's Hage
Nage her.
dmkt,
dnlkt, en Schets ia
dtr Regeerkunde , in betreldring
betrekking tot hare oogmerken
en middelen; een
et!n klein, maar hoogst belangrijk werkje, door hem
110g in Zeeland,
Zeeland. tcn
ten behol:ve
behoeve van ccnige
eenige aanzil:nlijke
aanzienlijke jongelingen,
vervaardigd, en in 1786
1186 voor zijne rekening gedrukt; doch hetwelk,
henveIle ,
bij eent! nieuwe uitgave, in 1807, met voorzetting van den naam
des 3mheurs,
AmJlerdam in het licht verfchenen is, en voor hee
amheurs, te .dmJlerdam
het
21gemeen
algemeen verkrijgbaar werd gel1eld.
gefield. VOOrts
VoortS kwam nog bij het levell
leven
van den Raadpenfionaris,
Raadpenfionaris. doch tot zijn grievend verdriet en met
hoogst laakbare fchennis der goede trouw, een werkje te voorfchijn ,
behelzende een overzigt der voornaamfl:e
voornaam!le bijzonderheden van zijn
Ministerie, hetwelk hij in het ecrfie
eerfl:e jaar zijner gevangenfchap, gedurende zijn verblij
verblijff op 't Huis ill 'I Bosch, zonder behulp van ecceni
ge papieren, had zamengel1eld,
nige
zamengefield. ten einde zich op de hoofdbezwaren , die hij giste dat tegen hem zonden
zouden worden ingebragt, te beter
te kunnen verantwoorden. Hetzelve
lIetzelve werd, in den aanvang des jaars
1800, uitgegeven onder den titel van Naden1eing
Nadenking Van
van eellen
eenen StaatstlZa1~ wegellS
in Holland, en bevat vele hoogst merk~
man
wegem zijn 1I1il1Ïsterie
1I1i1Jisterie i/2
merkwaardige bijdragen tot opheldering der Geü.:hiedenis
Gefchiedenis van het tijdvak
1787-1795. EindelUk
van 1781-1795.
Eindelijk kwamen, drie jarcn
jaren na het overlijden
van den Raadpenfionaris.
Raadpcl1!lonaris. zonder eenig medeweten van zijne weduwe
en kinderen, die zich over deze ontvreemding van hunnen eigendom
Brieven en Negotiatiën Yan
van
met regt beklaagden, nog te voorfchijn Brievm
Raadpenfiolla7is Win
gedu~
Mr. L. P. VAN DE SPIEGEL, als Raadpenjionaris
van Holland, gedu,-ende den jongJlen
jong/fen oorlog Vt11Z
van dezetl
dezen Staat
Staût met de Franfche
Pranfche Repu_
rende
Republiek, waarbij
waarbi.i gevoegd
gevo(!S'à zi.in
amhefltique Jlttkkm,
Jlukken, Jlrekkende
hl/ek,
zijn vele authetltique
ftrekkende tot
en in 80.
heter
beter vnfla/2d
vel'Jlalld van dezelve Brieven, in drie deel
deelen
80 • Dit werk,
dOor VAN DE SPIEGEL, van het laatst
de briefwisfeling behelzende, door
des jaars 1792
J792 tot den aanvang van 1795, met onderfcheidene Minis.
ters van den Staat aan buitenlandfche hoven gevoerd, is niet alleen
0111 het licht, 't welk daardoor over vele gebeurte.
gebeurtevan groot belang, om
nisfen van die dagen verfpreid wordt, maar tevens hoogst vereerend
l1aatsman, wiens onkreukbare
voor de nagedachtenis van onzen fiaatsman,
trouw, nimmer lluimerende
Iluimerende waakzaamheid, fchrander
Ichrander beleid en hoo.
trOUW,
allenvege heerlijk uitblonken. De
ge fiaatkundige wijsheid daarin alJerwege
beo
waarde der laatstgenoemde fchriften doet ons te meer het gemis bevan de Gefchiedenis valZ
van zijnen leeftijd, door hem bewerkt,
treuren Van
doch niet in dien
en onder zijne nagelatene papieren voorhanden, Cloch
fiaat gebragû,
gebragt , dat hij meende derzelver uitgave aan zijne nakomelin.
nakomelinfraac
gen vrij te 'mogen laten.
gèn
'
verl1Jat men gewoonlijk eene langSPIEGELKAST. Hierdoor veraaat
be.
werpige vierkante kast, van binnen van alle kanten met fpiegels bezet j boven met een gnas overdekt, en op zijde van
vall eene opezet;
ning
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ning voorzien,
voorzien. waardoor
wa~rdoor men kijken kan. In het midden plaatse
plaatst
men een enkeld
cnkeld voorwerp, b. v. een boompje, hetgeen zich in het
oog van den befchouwer zoo verbazend vermenigvuldigt, dat het
hct zich
als een geheel bosch vertoont. De tegen elkander
elka.nder overilaande
overltaande fpiegels kaatfen,
knatfen, namelijk, het beeld wederkeerig gefiadig
gefl:adig terug; en
vennenigvuldiging, bij eenen paralellen
daar deszelfs vermenigvuldiging,
paraleJlen fiand,
fl:and, het fierk.
fl:erk_
fie is, zoo bedient men zich bij voorkeur van den opgegeveJ}
opgegeveJ~ vorm.
Men kan de proef van dit verfchijnfel
verfcbijnfel nog langs eenen korteren
weg nemen, door zich ttlsfchen
tllsfchen twee, regt tegen over elkander
hangende, fpiegels te plaatfen , wanneer men zich tot in het oneindige zal vermenigvuldigd zien.
SPIEGELS. Deze zijn van onderfcheidenen aard. In een' vlakken Spiegel, zoo als wij in onze huizen
huizen gewoon zijn te gebruiken,
zien wij de voorwerpen
voorwerpcn achter den
denzelven.
zeI ven. Zij naderen ons of verwijderen zich naar mate wij ons digter voor, of verder af van den
Spiegel plaatfen , en vertoon en zich even zoo groot als wij zijn.
De reden hiervan ligt alleen in de wederomkaatfing der lichtfiralen
lichrfiralen,,
welke van de voorwerpen afkomen, en, op den Spiegel vallende,
in ons oog terug fl:uiten.
fiuiten. Alle gladde oppervlakten, zelfs van de
doorzigtigfl:e ligchamen, zijn Spiegels: geen glas, zoo helder; geen
ligchaam
Iigchaam zoo doorfchijnend, of het laat alle de lichtltralen
lichtftralen niet
door; maar altijd wordt er een gedeelte van het licht teruggekaatst.
Hoe fchuinfcher daarenboven het licht invalt,
inval" zoo veel te lterker
fl:erker is
de terugkaatfing; en van hier de fpiegeling
!piegeling van water, venfierglas
venlterglas enz.
cnz;
Er zijn, echter, Spiegels van eellen
eenen anderen aard, die niet vlak,
maar hot of bol zijn, en een brandpunt hebben,
h~bben, hetwelk in den
hollen Spiegel dat punt is, waarin de zonnefl:ralen
zonnefiralen , die er evenwijdig
op invallen, na te zijn teruggekaatst, zamen komen en brnnden,
branden, even
als het
h~t brandglas; om welke reden men hol gellepene
geDepene Spiegels
ook
(lok Brandfpiegels
Bral1d/piegels noemt. Wanneer men eellig voorwerp tIlsfehen
tusfchen
het brandpunt en het gl~s van den hollen Spiegel plaatst, ziet men
het nerk
fterk vergroot voorwerp regt; doch wanneer dit verder dan het
brandpunt gefchiedt, is de vergrooting weinig en zelfs verkleinend.
en de voorwerpen vertooneh
venooneh zich omgekeerd, met deze opmerkelijke
bijzonderheid, dat men het beeld niet in, of achter
lichter dezen Spiegel
meent te zien, maar ge
geheel
heel vóór denzelven , zoo dat men oordeelt,
OOJ'deelt,
verfchijn!èl
het met de hand te kunnen vatten. De reden van dit verfchijnfel
ligt almede in de terugkaatfing der firalen, en men kan door deze
eigenfchappen van den hollen Spiegel perfpektive
pe;jpektive illuminatie-prenten,
illuminatie-prenten.
die, l,abij
Labij den Spiegel gebragt , merkelijk vergrooten, of,
of ,_ wanneer
men op eenen verderen afstand bloemen plaatst, ook deze voor den
Spiegel op eene plaats zeer duidelijk vertoonen, alwaar wel .het
het
beeld, maar niet het voorwerp zelf is. Het brandpunt van den hollen Spiegel plaatst men gewoonlijk op de helft van den afstand vao
van
het pUnt, waaruit de boog of holte des Spiegels, als middelpunt.
middelpunt,
tich op de plaats vóór den SpieSpie..
getroJ,ken is; en dit punt bevindt zich
getrokken
gel
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gel, alwaar zIch het beeld vertoont, nIs omiickeerd
om(iekeerd op het voorwerp
te fiaan, dnt
dat men voor den Spiegel geplaatst heeft. Men plaat[e',
eenen hullen Spiegel ecne kaars; houde hcc oog achter
b. v. voor cenen
dezelve en vcrplaatre haar dan
d:ll1 zoo lang, tot mell het be~le!
beeld vóó~
den Spiegel omgekeerd
Haan zict;
fchuive men de kaats van
omgekecrd 11aan
ziet; (bar:m !Chuive
betJd, of de omgekeer:zich af, of naar zich toe, tot dat men het betJe!,
de kaars, bovcn
boven de wezenlijke fb:m
fban ziet. Wauneer
Wanneer men in het brandeenig lichtgevend voorwerp plaatst, zoo
punt van een' hollen Spiegel eeniii
worden de 11ralen
Hralen in evenwijdige lijnen teruggekaatst; en
cn van hier, dat
men zich van holle Spiegels tot teruglcaatfers
terngkaatfers (rcvcrbéres) achter de
lampen van lantaarns bedient, ten einde het licht evenwijdig te doen
voortgaan, en dus bij elkander
eik ander te houden, ter meerdere verlichting
d.er nabijzijnde voorwerpen. - De bolle Spiegels knatfen de Jichtdeze! ve vallen, verfpreidend terug, en verflralen,
firalen, die paralel op dezc1
men
kleinen daardoor de voorwerpen, die men er in ziet; zoo als mell
dit in de rondte van e(;n glad
ghld gefchuurde,
gcfchuurde, tinnen kofiijkan kan opgew::lOnlijk vall
van
merken. Men maakt ook kijkers van Spiegels, die gew::lOlllijk
een' grooten en kleinen Spiegel en met een vergrootend oogglas
voorzien zijn, waardoor men het gemaakte beeld befchoLlwt. Men
noemt deze Spiegelkijkers doorgaans Teleskopen, die zeer ilerk ver_
ver.
dilt 'Woord.)
woord.)
grooten. (Zie op dat
De alleroudi1e Spiegels fchijnen van metaal geweest te zijn; doch
zijn die van glas mede van hooge oudheid, en zouden, volgens PLlSidolt z~jn
zijn llitsevonden.
uitgevonden. Alleen beNlUS, in de glasblazerijen te SidorJ
diende men zich nog niet,
nier, zoo als heden ten dage, van het gewoon verw-oliefel, hetgeen men, volgens B.EEKMi\N,
BEEK1\HN, eerst in de
14de eeuw ontdekt
omdekt heef,. In 1688 vond een Franschman, THEVART, de kunst uit, om het elas in tafels te gieten, en tegenwoordig maakt men in Prtrifs Spiegels, die 2 el. 3 palm. en 2 duim Nederlandsch (Rijnl.
(Rijn!. 9 voet) lang, I el, 5 palm. 6 duim gelijke
maat (5 voet Rijnl.) breed, en ecn half duim oude maat dik zijn.
me!1 nog grootere Spiegels,
Te St. lldefonzo
Ildefonzo in Spanje vervaardigt me!l
en ook inSakfell en het Brttndenburgfi;he vindt men aanzienlijke
Spiegelfabrijken. (Over de wijze, waarop de Spiegels gegoten worden, verwijzen wij onze lezers tot het arr. GLASBLAZERIJEN.)
SPIEGEL-SEXTANT. Eene uitvinding van HIIDLElJ
I-1I1DLElJ oml1reeks
omi1reeks
het jaar 1740, welke federt
federe die van de magneetnaald den meesten
op' de verandering der Stuurmanskunst gehad heeft, en thans
invloed' oP'
overal gebruikt wordt. Men konde, namelijk, door het flingeren van
in11rument bedienen, om door
bet fchip, zich van geen gewoon infirument
middel van twee verrekijkers den hoek, onder welken men twee voorwerpen ziet,
ziet. te meten. HADLEIJ brngt
bmgt hierom vóór den kijker, op
èenell
éenen antand van omtrent 3 duim, eenen kleinen Spiegel, die het
voorwerpglas half bedekte.
bedekcc. Men zag nu door den verrekijker te gege.
lijker tijd in den kleinen Spiegel, Cl!
cn tevens dat geen, wat boven denden"
zelvcll
zelvell lag. Nu bragt hij ter regeer zijde vnn
vun den kijker nog eenen
cenen
tweetwce-
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fabrijken in de Oostenrijkfche
Oostenrijkfchc fl:aten,
fiatcn, aan 360,000 men[i:hen
mcn(i;!Jcn wed.
werk
verfchatfen. - In Sakfen werd, na verfcheidene mislukte proeven,
verfchaffen.
proeven.
de eerfl:e
eerIl:e Spin-machine
Spin.machine van aanbelang door de gebroeders llERNlIRD
DERN.1RD
te Chemnitz, onder de hulp van eenen EngeIfchen
Engelfchen werktuigknndi.
werktuigkundige, aangelegd. Op deze volgden fpoedig andere; doch het dalen
der prijzen, uit hoofde der toenemende mededir.ging op het vaste
land en in Engeland, veroorzaakte, dat de ondernemers met cenen
eenen
grooten voorraad van garen bleven zitten, welke zij eerst geduren.
de de blokkade der Elbe,
E/be, in 18°4, en het bezetten van HalJover
Hallover
door Franfche troepen konden afzetten. NAPOLEONS continentaal
fl:elfel
Il:elfel gaf aan de Duit[che
Duitfche Spinnerijen een nieuw leven, tot
tOt dat de
overwinning der verbonden mogendheden, in 1813, op nieuw den
weg voor de buitenlanders tot invoer van hun ge[ponnen
gefponnen garen enz.
Inmsrchen werden gedurende dit tijdvak, de machinale fpin.
opende. lntusfchen
fpinnerijen in Duitschland aanmerkelijk verbeterd en vermeerderd. De
Sakfirche verwerkten Smirnaasch katoen tot garen-foorten van No. 16
Sakfi[che
tot 4°,
40, alsmede boomwol van Nieuw-Or/eans
Nieuw-Or/ealts en Phernatnbuc,
Phernambuc, met
Smirna[che vermengd; doch doorgaans niet fijner dan tot No. 56;
Smirnafche
wordende bijna aIJe fijnere [oorten
foorten uit EI!geland
Engeland ingevoerd. In
pruisfen
pruisjèn worden de Katoen-fpinnerijen
Katoen.fpinnerijen door de regering aanmerkelijk bebe.
vorderd. - De Rusfifche heeft, op hare eigene kosten, te Petersburg,
eene
een e groote aangelegd; doch voert dat rijk jaarlij
jaarlijks
ks nog bijna 3
Noord-Amerikafche
oord-Amerikafche fl:aten,
fiaten,
llIillioen
millioen ponden uit Engeland in. - In de N
Rhode-eiland, lJIasfachufet,
lliasfachufet, Nieuw-Ierfeif
Nieuw-Ierfeij en Nieuw-rork, kosten, tot
dus verre, de Spinnerijen nog te veel aan handen-llrbeid,
handen-arbeid, en vorderen
nog een te groot kapitaal, om met buitenlanders eencn
eenen gelijken prijs
te kunnen houden.
In het werktuigelijk Spinnen van vlas is men tot hiertoe nog niet
geDaagd,
gellaagd, alhoewel NAPOLEON eellen prijs van een millioen Franken
uitloofde voor de uitvinding van een daartoe ge[chikt
gefchikt werktuig. Deze 1l:offe,
Il:oife, wel bewerkt zijnde, kan tot eene verwonderlijke fijnheid ge[ponnen
fponnen worden. In Westphalen fpinnen fommige boeren en boerin.
nen het garen zoo fijn, en wel dikwijls, met beide handen te gelijk
twee draden, dat men de waarde van 2 rijksdaalders daarvan, te zamengedrukt , door een' vinger-ring kan trekke:1; wegende een geheel
I§ drachma.
Uit één pond vlas
Huk
fiuk van 2900 el niet meer dan If
voor; die 23 mijl lang is , (de mijl op
brengt men wel een draad voor,
20,000 voet gerekend). Ook de Nederlanders bezitten den roem
fijnil:e garen te [pinnen.
fpinnen. Onder anderen gefchiedt dit op het
van het fijnlle
nlwaar het pond voor f 250 verkocht werd. In
eiland Tholen, alwaar
Leijdetz en Op
Leifden
Ol' andere plaat[en
plaatren fpint men zulk garen in een' vochtigen,
donkeren kelder; waarin
waarilJ cie
de [pinIl:er
fpinfl:er zoo danig geplaatst is, dat eene
cene
fpoeI en draad vallen kan.
lichtllraal, door een gat, op fpoel
lichtfl:raal,
SPINOSA, (DENEDlCTUS)
(BENEDICTUS) volgens zijnen oorfpronkelijken
oorfpronkeIijken voornaam, BARUCH, was van geboorte een Jead,
Jeod, en
cn werci te
re Amfler.
Amfterdam in llet
het jaar 1632 uit behoeftige ouders gebOre\l.
geboren. In zijne
zjjne vroe·
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geheel opell.
open. In het voorlle
voorl1:e gedeelte derzelve is een m~talell
metalen holle
Spiegel, in het midden doorgebroken, met eene ronde opening, gelichtllralen daardoor in het oog kunnen vallen.
plaatst, opdat de lichtl1:l'alen
achter!le gedeelte der buis bevindt zich weder cenen
eenen kleinen
In het achterae
metalen Spiegel, en voor aan dezelve, voor den grooten Spiegel, zijn
~ bolle
balIe glaasjes: het voorwerp, dat zich voor de opening van achter
vertoont, wordt door den voorsten Spiegel teruggekaatst, en in desafgeb eeld ; uit dit brandpunt valt het
zelfs brandpunt omgekeerd afgebeeld;
achterfl:en Spiegel, die het door de opening van den
beeld in den achteri1en
grooten Spiegel terug werpt op het achterl1e
achterfl:e bol glas, dat hetzelve in zijn brandpunt weder regti1andig
regtftandig brengt,.
brengt, alwaar het dan door
het voorlle
voor!le vergrootglas met het oog befchouwd
be[chouwd wordt. - Pater
MARSENNE ontdekte, in het midden der 17de eeuw,
MARSENNE
eeulV, deze metalen
Spiegels het eerst, waarna zij door den Engelscbman J. HADLE1J
Hi\.DLEIJ in
1720, en vervolgens door eenen
1720,
cellen Schotlander, SCHORT geheeten,
HERSCHEI.
meer en meer verbeterd werden; doch bragt de beroemde HERSCHEL
deze [oort
[aart van Teleskoop tot den hoog:.1:en
hoogflen trap van volkomenheid.
Hij vervaardigde er
JO
cr eene van 4400 Eng. voeten lang, en 4 voet, 10
duim in middellijn, door welke de vaste !lerren
i1erren zich 3000 maal vergroot vertoon
vertoonen.
en. Deze reusachtige kijker werd te Slongh, in de
nabijheid van lFi/Jdfor,
rf/ind/or, opgerigt, en is door LUCIE.N
LUCIEN BON
BONAPARTE
APARTE gezel~
kocht geworden.-lVIen
geworden.-IVren vindt van deze Teleskoop van HERSCHEL zelven eene befchrUving
befchrijving geplaatst in de Philofopmca!
Philo[op/zica! Trans,lctions
Transactions van 1795.
SPIEREN. Zijn eigenlijk, in de dierlijke Iigchamen, hetgeen wij
belban uit
vleesch noemen, en waarop derzelver beweging rust. Zij be/ban
rolvormige,
rolvormige. paralel naast elkander liggende, vochtige, zachte, weinig elastieke, half doorfchijnende
doorrchijnende draden van eene roodachtige kleur,
en zijn door eèn
een celachtig weefsel aan elkander verbonden. Door
deze Spieren loopen de pols-, bloed-, wateraderen en zenuwen in
onderfcheiàene rigtingen. ln
In eenen Haat
naat van rust zijn de Spieren
toeO:and bezitten zij, door aanraking,
flap, doch in eenen levenden toefland
eene eigene beweging, die in het dierlijk ligchaam, over het algemeen, van eellen
eenen dubbelden aard is, namelijk: willekeurli.Jk
willekeurIijk en on.
lVillekeurli.Jk,
wiJlekeurlijk , waarbij men nog de gemengde beweging als Eene
€ene derde
foort kan aanmerken. De onwillekeurlijke is b. v. die van het hart
hare,,
de maag, de darmen enz. De willekeurlijke behoeven geene nadere
opheldering: doch onder de gemengde telt men het ademen, het
wenken met de oogen enz. Alle deze bewegingen gefchieden
gefchiedcn door
cene
ver!1apping der Spieren.
S~'ieren. Zoocelle afwisfelende zamentrekking en veri1apping
zamen,
dra zij eenigermate geprikkeld worden trekken zij zich te zamen.
dat is: zij verkorten
verkonen zich, worden breeder, dikker, gerimpeld, of
verkrijgen ook wel eene trilIende
trillende beweging. De zamenrrekking ge.
gefchiedt altijd naar de rigting, in welke zich de draden of vezels der
Spieren met de zenuwen vereenigen ; dus meestal in eene
ecne regte linie.
Dit werk der Spieren is indedaad
inde daad bewonderenswaardig. Wallneer
WaUllCé'r iej~
mand, volgens de proeven van
vun J{,\LLER,
H,\LLER, in ééne minuut
minullt een aallt2l
:lallt~l
f\.'[)O!' ,..
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bevattende.t uitfpreekt,
uitfpreckt, worden hiertoe, in
woorden, 1300 letters bevattende
denzelfden tijd, even zoo vele zamentrekkingell
zamentrekkingen en verflappingen der
Tong.fpieren vereischt. Niet minder verbazend dan de fnelheid is de
lmcht.
al.
ltracht. waarmede zij zich bewegen; doch is deze kracht niet in alIe Spieren even fierk; maar het fierkst is zij bij die, welke de
le
kinnebakken bewegen. Er zijn menfchell,
menfchel1, b. v. die perzikfleenen
in fiukken
/lukken bijten, tot wier verbrijzeling een gewigt van 300 pond
VoortS behoort hiertoe de kracht der Arm. en
gevorderd wordt. VOOrts
Been.fpieren, welke onze verbazing te meer moet opwekken, wan·
neer wij in aanmerking nemen, dat de beenderen, die door haar in
wor.
beweging worden gebragt , als hefboomen kunnen befchouwd wor_
den, waarbij de kracht op eenen zeer geringen afstand van het
fieunpunt ligt, en eene fchuinfche rigting dus eenen zeer geringen
/lerk
invloed op de bewegende kracht heeft, weshalve de kracht zeer fierk
tegenftand te overwinmoet zijn, om flecht eenen zeer geringen tegenfiand
nen. - Zoowel de kracht als prikkelbaarheid der Spieren verandert
met de jaren. In verzwakte ligchamen zijn zij doorgaans prikkelniet zijn. Dit geldt ook ten
baarder, dan in zoodanige , die dit niee
aanzien van menfchen, welke van natuur zwak z~in; en van hier J
dat de prikkelbaarheid bU vrouwen grooter is, dan bij mannen. Men
lmn dezelve verfierken en verzwakken: het eerfie door eene matige
matige,J
het laatfie door eene bovenmatige lpanning of zamentrekking.
De vraag waardoor de prikkelbaarheid der Spieren wordt veroorzaakt, is tot hiertoe nog niet voldoende beantwoord. Wil men de.
zelve aan den invloed de zenuwen toefchrijven, waarvoor verfcheiverfchei.
dene verfchijnfels fchijnen te pleiten, dan doet zich bij het hart,
de prikkelbaarfie Spier, hiertegen geene geringe zwarigheid op,
daar het bekend is, dat in hetzelve bijna in het geheel geene zenuwen gevonden worden. Bij de willekeurlijke bewegingen fchijnt de
laatfle noodig te zijn; want, wanneer men in eene
invloed der laatlle
werSpier de door haar verfpreide zenuwen afsnijdt, of derzelver wer.
king onderdrukt, dan is zij verlamd; doch de vraag, wanneer ver.
toont de zenuwfiam zijnen invloed op de Spier, heeft men alleen
door veronderl1:ellingen
veronderfiellingen getracht te beantwoorden. Anderen meenen
de prikkelbaarheid der Spieren uit den invloed van het bloed te
moeten afleiden, tegen welk gevoelen echter de geheele bouw der
inÎekten
infekten en wormen fl:rijdig is. Onlangs heeft men de beweging der
Spieren in eene eigene fcheidkundige
fcheidknl1dige bewerking willen zoeken, wel..
ke in het dierlijk leven zoude plaats hebben; maar waar heeft deze
fieul1t zij? SAUVAGES befchouwc de
bewerking plaats, en waarop fteul1t
elektriciteit als de oorzaak hiervan. Volgens GIRTANER is de prikkelbaarheid der Spiervezels het levensbeginfel , en de grondfiof
grond/lof hiervan
de zuurftof,
zuurflof, die zich onder het ademen met het bloed in de longeu
IOl1geu
verbindt, en door dcrzelver
derzelver omloop aan alle deelen wordt medegemedege.
deeld. Maar ook zelfs dit ~evoelet1 toegefl:emd
toegefiemd zijnde, blijft er
llogtans de vraag over, door welke bewerktuiging de zlIurfrof
zuurfrof haren
in-
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IcvensbeginfeI uicoefene?
uitoerene ? - Nieuwere ontdekkingen, aanaan.
invloed op het levensbeginCcI
eenigermate
gaande de prikkelbaarheid der metalen fchijnen, deze zaak eenigermatc
helderen ; ten minll:e
minlle hebben genomene
gellomene proeven
prOeVe!l aanleiding gegeop re helderell;
ven. om eene eigene vloeif1of
vloeiilof in het dierlijk Iigchaam aan
aall te nemen,
ven,
Ga!vtt1Jisc!z FllIidllllt
Fluïdum gegeven
waaraan men bij voorraad den naam van Galvmlisclz
heeü,
heef" die van de zCllllwen,
zenuwen, bij clerzdvcr aanraking van metalen, afkomt, en in een naaulV verband met het levensbeginCel
lcvel1sbeginfel Il:aat.lla3t.- Voor
het overige houdt zoo wel de prikkelbaarheid als de beweging met het
leven op; doch duren beide, na de afzondering der gezonde Spieren
ligchaam, nog zoolang
zoolung voort. als zij
van een levend of pas geitorven Iigchaam,
natuurlijke levens-warmte hebben.
nog eenig merkelijk aandeel aan de llatnurlijkc
SPIESGLAS of SPIESGLANS (Antimonium) is een metaal ~
hetwelk, volgens Commigen,
ESEBEL, bij de JoJo.
fommigen, reeds ten tijde van J
JESEBEL,
den bekend was, die zich er van bedienden, om hun haar te
re verwaarfchijnlijk is het, dat BARILIUS
wen; doch meer waarCchijnlijk
llARILIUS VALENTINUS
V.~LENTIl'WS
eerll:e is geweest, die in zijn werk, getiteld: et/rells
Ct/yells triumphalis
de eerlle
antill1011ii,
antimol1ii, de wijze heeft opgegeven, om
0111 hetzelve te verkrijgen.
Het antimonium is, zoo als Tm:NARD te regt aanmerkt, een van
die metalen, waaraan de Alchimisten hun
hUll taai geduld het meest te
koste gelegd hebben. lIet gedeegen Spiesglas is gezwaveld in graauSpies glas-erts , onvolkomen verzuurd in Spiesglas-oker.
we en roode Spiesglas-erts,
1\1en
l\Ten vindt hetzelve, onder nnderen,
mlderen , bij den Andreasberg
/lndreasberg en iu
ilJ
Dauplzillé;
Daup!zillé; doch de enfen
ert[en inzonderheid in genoemden berg, !Jof/ga_
HOf/ga.
1"ije,
1'i.i
ZevenbergelJ en Bohcm-e.
Bohc/Jte. Het
lIet dient tot teleskopen, fpiegels.
e , Zevenbo'gC1J
drukletters, tot
tOt zuivering van goud, metale zamenflellingen
zamenl1ellingen enz.
Het gedeegell Spies glas is ligt, week, en moet, met uitzondering
van dea
den BruinIleen
Brllin!l:een,, in rekbaarheid voor alle andere metalen wijken.
Wanneer het verhit, en vervolgens aan de dampkrhJgslucht
dumpkrhlgslucht wordt
worde
\Vanneer
blootgefleld,
blootge!l:eld, veranderd het in eenen witten rook, die in de gedaante
van fraaije
fraai}! witte naalden aan[chiet,
aanCchiet, en Spicsglas-f12ceuw
S'picsglas-f12CCUW genoemd
wordt. Het antimonium, tot een iljn
iijn poeder, en met gazvormig
Ch/orine, ( zoutzuur) in aanraking gebragt , ontvlamt met een Herk,
Hcrk,
eh/or/ne,
helder licht, waarbij het eh/oril/erl/lIl
Chtorillcmw ft/bii
ftibii of t1otimollii,
aïltimollii, voorheen BuzYllumflntimonii
zYllumantimonii (Spiesglas-boter) genoemd, gevormd wordt. Spiesglas ,
met kwikzilver onder elkander gewreven, levert de Spiesglas-moer.
Spiesglas.moer.
antim01JÏltm maakt, behalve van vele andere geneesmiddelen, ook
Het t1ntim012itl1FZ
een voornaam beüanddecl
be!l:anddecl van den zoogenoemden
zoog-enOell1dell 13raak-wijnlleen
Braak-wijnll:een uit.
SPIJSVERTERING is de eerHe
eerll:e daad der voeding
voedil1~ van bet
het dier.
lijk ligchaam, waardoor het opgenomen voedfel ontbonden, en de
tot voeding gefchikte Hof van de daartoe nutteloaze
1lllttelooze wordt afge.
afge·
zonderd. De hiertoe,
hiertoe. noodige deelen des ligchaams be!han
belban zoowel
in die werktuigen, welke onafsclJeidelijk
onafscl1cideliJk tot de Spijsve~tering behoo.
behooren, als die alleen daartoe behulpzaam zijn. De ecrll:e maken het
darmkananI uit,
uit, hetwelk, in vcrfcheidene
vcr[cheidcnc verdeelingen
verdeelingen,, uit
geheele dannkanaal
maag, den twaalfvingerigel1
twaalCvingerigell darm'
darm (Duodenum),
(Duodenum). de dunne cn
en
de maag,
dikke darmen, is zamengcflcld:
zamengefl:c1d: tot
tot de but[te
InatCtc hchooren
hchoorcll de !ever,
lever,
11 (ot
het
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het
bet Pancreas en
cn de milt. Het
Her eerlle
eerae werk der Spijsvertering is de ontbinding der v()~dilJgs(tolfell.
voedingsllo1flèll. Wanneer de fpijzen, door het knauwen
kaamven
bdlOorlijk voorber~id, in de maa~
maag gekomen zijn, worden zij do()c
dO(Jr
bdlOoriijk
middel van hare beweging,
bewc;;ing, met het maagfap, dat zij bevat, tell
ten
llaauwlte
Jlaamvlte vermengd. Duor deze vcnuen;;illg
vermenging met eene tot het leven
behoor~lJ(le
vloeiaof, won:t
worl:t de
cl:.: eigelldo!11lllelUke
eigendoml1ldUk~ geücldbeid
g-e1l:cldhcid vall het
behooremle vloeîfl:of,
voedfel , deszelCs
deszelfs ligehamelijke
Iigchamelijke zamenhang, en zelfs zijne fcheidkun.
fch eidkun.
dige
tlige eigellfchap,
eigell[chap, wanneer zij de levenskracht (kr
der maag lJiet
niet over_
treft, bedwongen. De vocdingsftoifen
voedings!tOlTen worden derhalve tOt in hare
kleinfl:e deeltjes werktuigdijk
kleinl1e
werkmigelijk gefcheidel1;
gefcheiden; van het maaglàp gellCel
geheel
doordrongen; met hetzelve vereenigd, en in eene gelij;,vormige,
gelij;{vormige,
brijaardige or
of wel vloeibaarder 110ife
fl:oife veranderd. Hierbij
IIierbij heeft tevens
CC
ne foort
pl~ats, namelijk eene
cene afscheiding van de voedingseene
foon van gisting plaats,
11uf
nof in hare eenvoudige
ecnvoudig\! grond1tof, en ecnc
eene vereeniging
vereenigillg derzelve
derzcl ve tot
andere einden, welke geJeeltelijk
geu0elteiijk door de eigendommelijke
eigendommelijkc levenskracht
der maag, en de van haar afgezonderde vloeirtof,
vloeiltof, en gedeeltelijk door
hare warmte bewerkt wordt. Dae
Dez\! aLwo
alzoo veranderde Spijsbrij (Chy(C!zymits) gaat nu uit de maag
mus)
mang door het poortier -in
'in het naastvolgend gedeelte
de121te van het darm::anaal
darm~;anaal , l1:llll.;lijk
n:llllelijk in den twaalfvingeri;;en
twaalfvingeri;.;elJ darm; el!
en
hiermede begint hec
het tweede gedc:clte
ged.;eltc van het werk der Spljsvenering
SpJjsvencring •,
ce
te weten de af:lcheiding
afscheiding der tot ill[landhonding
inl1andhonding van werktuigelijke ,
lloodige en g"fchikce
g~fc:ükte Hoife
nol}'e van de l!uttclooze.
nuttelooze. Deze afscheiding
berust op de di0rlijk-Ièheidkllndige
dil2rlijk-i'cheidkul1dige vcrwamCchap
vcrwamfchap der fl:ollè,
Holle, en is
eene foort
fa ort van lewns-llremfcl.
leV011s.flremCeI. In op;;cnocmden
op:,';~1I0etJ1dell darm vennengen
vermengen zich,
namelijk, het fpeekfd.aardig
i}Jeekfel-aardig fap
rap uit de groote buiks-fpeekfel-klier
buiks-flJcckfel-klier
(SUCCIiS pailcrcaticlIs)
pailcreaticus) , en de gal uit d~ lever en
cn galblaas, met dtl
dl?
Spijsbrij, en deze beide
beidc vlo:.:Ïlloff2ll,
vlo;::illof[:n, beid.:
beid.:! van eene
e~ne fierke
fl:erke levenskracht doordrongen, doch
CCllen zeer vcrfchillenden,
verfchillenden, indoeh tevens
tevcns \-aa
\'aa cenen
tegentlrijdigcn aard, \\"2rkell
wendig gehe.:l
gehe21 tegenl1rijdigen
\\'~rl;cn zoo fl:erk
!lerk op de SpijsSpijs.
brij, dat hd
ht!t zacilt0,
zacht0, pancre~dsch
pancrcG:isch 111CC:.;f.;I-GIP
li1 ec;,;fd-l:lp de ll1cikaardige
melkaardige vloei.
fiof
!tof uit de C:,YIIIItS,
C,'I}'IJIIIS, of Spijs!Jrij,
Spijs!.Jrij, 11:\
na zich trekt; zich met dezelv~
dezelvil:
vcreenigt,
::tt'$cheidil1~ ,ier
vcreenigt 1 en
en CL!i1e
e<:ne af:,cheidinç;
lier fijlllie,
fijntle, eigenlijke voedingsftofrèll
voedingsl1ofrèll
van de grovere
grover\! Cl!
eu onbruik~are
onbruik~:lre deden
dedl:l1 bcwcrkl1elligt, waartoe
waartoc de
gal vooral ook zoo mede werkt, dat zij,
zij. de reuk
rellk geheel ontbonden
wodende, deszdfs
wor.lemlL!,
tbzdfs weiachtige deelen
deell:ll bij de chijl voegt, die door
melkvaten 1l10~t
1I1elkvmen
mOet worden opgenomen; tenvijl de J'chcrpt:
rcherpe hartsneh.
hartsach.
tige deden
ollllutte drekaardige
drekaarclig\! voege,;,
voege,], ell
en ook IJl![lJut_
deelen zich bij de Olllllltte
tig medewerken, om deze lamlle
laatl1:e vervolgens, door de voordhlWend\!
voordtawcllde
beweging van het darmkanaal, tot in de
d\! dunne en van daar in de dik.
ke
kc darmen voort t<!
t,~ drij\en.
drijven. Tot ecue
eene gezonde en krac!1tige
krac!ltige SpijsSpijs~
vertering behoort derhal'le
geHeldheid en mate val!
vaIl
derhalve eene behoorlijke gelteldheid
levenskracht, zoowel bij die weriwIÏijCll,
werkt'iigen, welke aigenlijk
Qigenlijk Wc
Wt de
Spijswnering
Spijs\'~ncring noodzake!ijk, als t:ie
,~ie daartoe alleen be[mlpzuam
belmlpzanm zijn.
In dit gl.!val
geval gaat zij gcre:,';eld
geregeld har::n
har~ll gang; vordert niet meer dan
den bC:lüorlijkclJ
bC:1üorlijkcll djLl
tij,l. (die ecbt2ï
eC:lt,~r 1:1
1~1 de jareil,
jaren, het geflacht, de levenswijs. 11\:t
h<.:t tcmpcramcl1t
temperament en iJ.:t
lJ:'t voedfel zelf verfchillclld,
ver[chillclld, en bij
ALGE.\IEEN WOORDEN;;. VI.
1\1 111
ecn
ALGI'.\lEeN
!TI
een
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een jeugdig ligchaam,
Jigchaam, onder behoorlijke beweging, korter is, dan
bij andere perfonen)
perfollen);; verwekt geen merkelijk, ten minfle
minlle geen
geelJ
lastig gevoel, en levert een zuiver afgefcheiden melkfap, en de bedrekfl:of op, welke laatfte
dcn gewonen
hoorlijk afgezonderde drekflof
laat!te langs den
gewonel1
weg naar buiten gedreven wordt.
Eene gebrekkige Spijsvertering vertoont zich op verfchillende
verCchillcnde
wijze. Zij duurt langer, dan de regelmatige tijd, b. v. bij eenen volwasfen mensch over de 5 of 6 uur; veroorzaakt onaangename gewasfe!1
waarwordingen; een lastig gevoel van volheid, en eene onaangename
oprisping van de maag; fpanning,
fpallning, vliegende hitte over het geheele
ligchaam, loomheid enz. De bewerking der Spijsvertering zelve
wordt gebrekkig; de ontbinding der voedings!l:offen
voedingsfloffen in de maag is
onvolkomen; zij worden daardoor niet genoegzaam in hare eenvouver·
dige grondl1offen opgelost, en niet eens altijd werktuigelijk verdeeld: de eigenlijke voedende grondftoffen worden dus niet van de
grovere deelen naar behooren afgefcheiden; de eigendommelijke [cheid·
fcheid·
kundige aard van het genoten voedfel
voed[el wordt niet geheeloverwel.
geheel overweldigd, maar behoudt nog de overhand; b. v. de zure, vette !lof;
flof;
door den langzamen gang der Spijsvertering wint het doode Chemis.
Chemismus tijd, om, door de warmte der maag begunftigd, nieuwe wetten
uit te oefenen, en volgens deze nieuwe en, voor het werktuigeIîjk
werktuigelijk
geftel, fchadelijke gevolgen voort
VOOrt te brengen; b. v. uit het vet het
rinzig vetzuur, en daaruit 111chtvormige
fcoffen, die de maag bui.
luchtvormige ftaffen,
buitengewoon uitzetten, en het uitfcooten van het gezond voedfel verge[chiedt ook de afscheiding der Spijsbrij niet
oorzaken. Voorts gefchiedt
zoo als het behoort; het melkG1p is niet zoo zacht, maar met nut·
nuttelooze, tot de uitwerping beftemde [toffen
ftoffen vermengd, waartegen de
afgang nog vele vloeibare deelen,
de eten , en tot de chijl behoorende ftoffen
in zich bevat. die door den fcoelgang
froelgang worden afgedreven. De oor.
oorzaken der gebrekkige Spijsvertering liggen deels in de verkeerde
keus der voedingsmiddelen, deels in derzelver onbehoorlijk genot
vun kaauwen) en ook
(namelijk ten aanzien van tijd, maat en wijze van
in gebreken, welke bij de eigenlijke, en behulpzame werktuigen der
iu
Spijsvertering [omtijds
fomtijds plaats hebben. Gebrek aan levenskracht in de
maag (zwakheid in de werking der zenuwen); gebrekkige afzonde.
ring van het maagfap, of opgezwollene bloeduderen
bloedaderen,, door eenen
gebrekkigen omloop van het bloed te weeg geb ragt , enz. veroorzaken eene te langzame onvolkomene en finartelijke Spijsvertering;
foortgelijke gebreken in de werking van het darmkanaal alme.
terwijl [oortgelijke
drek.
de tot eene onvolkomene afscheiding van het melkfap van de drekftof bijdragen. De ziekelijke [oef
metoertand der milt werkt insgelijks me.
de tot de flechte, meestal te zeer verzuurde, gefteldheid van het
maagfap, waardoor hetzeh'e een gedeelte van zijne ontbindende
kracht verliest, en als eene vreemdaardige ftof het natuurlijk gevoel der maag-zenuwen [tremt,
ftrel11t, cn
en tevens eene gebrekkige afzondering der gul verocrzaakt.
veroorzaakt. Voom brengt eelle
eene ongeregelde werkille
kine
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ki!lg van het l'a:I::reas
king
l'ûIICi'COS en de lever,
wcI
wel inzonderheid, cent!
eCllC on.
volkomene
volkomcne afscheiding nn
van het melkfbp
melkf3p van de lluttclooze,
nuttelooze, of drekdrek.
[rollcn
fEOllèn te weeg.
wce;;. Is deze :lfzondcrillg
afzondering der p311cremifchc
pnncrencifche vloeiftof gebrekkig,
brekldg, te gerü,g;
gerü'fi; is i:et
i,tt klicrlnp
k!:erfnp zelf !liet
niet behoorlijk zamcngeCreld,
zamengefteld.
l1i~t Lr;:çl1ti,;
krach ti,; GCI:oeg)
genoeg, dan
dun oJjebrcekt
ontbrcekt het voor het melk.
te dun en niet
fnp
rap aan aal1trekkÎl~gs-kraci;t;
aalltrel;:kil~gs-l;r:1::1Jt; is de
dC! werking
werkiilfi der lever te traag of te
fchie/ijk, of wijkt
fchielijk,
w~ll,t zij van
\'an haren gewonen
gewolJcn :md
aard af, dan wordt er
te weinig, of te \V::ter~chtige,
w~:er~chtige, te dunne of lcrachtelooze,
krachtelooze, gal bereidt ; en van hier, dat de uitwerpfds
uitwerpfcls !,iet
niet bellOoriijk
behoorlijk door haar worden aangetrokken, en deze met veel me!kulp
melkf8p vermengd blijven, of
dat door den overvloed flan
aan gal de darmen tot eene te overhaaste bebeo
weging geprikkeld worden enz. Om de gebreken in de Spijsvertering te herftellen , moet men in de eerO:e
eerf1:e plaats derzelver oorzaken
opfporen,
opfi1oren, en drlt
dze werlcni:;elijk
werlcn:;;eiijk deel, of Helfel
Hel fel , afzonderen, waarmt
me dezelve oor!pronkelijk
oort"pronkclijk ontO:aall.
ontf1:aan. Ecnerlei
Eenerlei middelen kunnen onmogelijk bij iedere f,JOn
foort van gebrek aan Spijsvertering met vrucht
worden aangewend;
aangewenci; en hierom
hi(!r011l is het gebruik van algemeene middelen, b. v. van de zoogenoemde
zoogcnoelude t'isceraJe
l'isce;'ûle C
(op
op de ingewanden Wer.
wer.
kende) dikwijls zeer n~ld:èelig.
lll\dcelig. Wil men eene gezonde Spijsverte.
het ecn
C'~Il vülflrekt
voWrekt vereischte, dat men zich
ring behouden, dan is her
aan een matig
madg en geregeld gehruik
gebruik van SpUzen gewelJne,
gewcnne, en dat
men zoodanige
ZOOd11llige voedingsmiddelen gebruike, die met den ouderdom
en de levenswijze van den perfool1
pcrfooll overeenkomf1ig,
overe(,llkomi~ig, en niet moeijelijk te verteren zijn; terwijl tevens cene
eene behoorlUke ligchaams-bewe.
ging niet weinig medewerkt, om haar te bevorderen.
SPIN of SPINNEKOP. (Amma)
(Aranw) Dit infekt
illfekt behoort tot
tOt de orde
gcfiacht van zeer vele
der ongevleugelde, en bevat een aanzienlijk geDacht
loortell,, welke allen, voor
en weet, zich met levende
{oorten
vóor zoo ver TIl
men
dieren, inzonderheid met in[ekten,
inrtkte:1, voeden, en ook elkander verkenm erken der Spinnen zijn 8 pooten, bij
{linden.
fiinden. De algemeene
algemeelle kenmerken
de meesten 3 oogen, aan den
d"i1 mond 2~ haken
h~ken of klaauwtjes,
Idaamvtjes, en aan
het achterlijf 5 of 6 weef-tepeltjes, waarmede zij van het klevend
vocht, dat zij bij zich dragen, de
cie draden voor 11,;n
h,:n web [pinnen.
fpinnen.
Onder de voomaamf1:e
vooï11aamne [oorten
[oorren behoore:ï:
behoore:i: I. de gek.rûonde
gekroonde /{ruisJPill
f{ruisfpin
(A. Diadcma)
Dit/dema) , met eeil
een bolachtig rond, rood achterlijf, met een
welke,,QlJATREi\1ERE
QDi\. TREMERE D'IsJol\'vAL
D' ISJoNV i\. L voor de
daarop wit geltippeld
gd1:ippeld kruis, welke
zekerl1:e weervoorfpeH1er
weervoorfpelfler houde,
boude, en waaromtrent
waaromtrem het weerkundig gezekerlle
llootrchap
noot[chap te Br/III,
Brtm, in zijne in 1813 uitgegevene handleiding, hoc
hoe
men de Spinnen tot werkkundige
werkkunclige waarnemingen
waarnC'mingen moet beoefenen.
beoefenen,
aanmerkt, dat men, naarmatè
nuarmatè deze Spin haar web vroeger in de open
te eerdel'
eerder 'ivarrnte
warmte te wachten heeft; terlucht begint, ook zoo veel re
wijl men, wanneer zij langzaam en
cn geregeld fpim,
fpint, en fiil
llil in het
midden van haar net met ingetrokken
ingetrokkeD pooten blUft zitten, aanhoud'ènd
d~nd {èhooll
Cchoon weder te ivachten
wachten !;beeft.
('c Ct. 2. De Huis- of Ve1Jjler.Spin
Venfler-Spin
D07llestica; CLERCK, artm.
arc1lJ. Jire"',
/itec, pog
pag 16, pl. 2,
9),
(A. Domestfm;
2 , tab. 9).
mer een
e<;>l1 bruin eirond achterlijf cn
en 5 zwarte vlekken: w('llce
welke mede
;rOOi
All lil ;,
1'oor

5G,~
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voor een"
eene goede
p;oedc weervoorl}lcli1cr
weervoorf}1eIfler gehouden wordt. Zij IJeeft
heeft dir
die
boven
bovèJl de Kruisfpin
Krnisfpin vooruit, dat men haar het
hcc gelieele
geheele jaar door kan
waarnemen. IValllleer
\Vmllleer zij
zjj niet
ni ct ver van den fcllOorll:een
fchoori1een liaar
hanr web
fpint,
fplm, heef,
heeft men nog f1rcllge
f1:renge koude tc
te wachten,
wachtcll, doch kiest zij de
zijde van het venfler, dan volgt er dooi weder. 3. De Zak-Spin,
of Zakdrager , (/1ranea
(/lrt111ea faccata L.; d.
f1. littom!is
littoralis DEG.) heeft een eirOestkleurig en bruin achterlijf, waaraan zich een zak bevindt,
rond, roestkleurig
waarin zij hare eitjes draagt. Ontneemt men haar denzelven , dan
fchijnt zij te treuren, verliest hare natuurlijke
natuurl~ike levendigheid, en
f1~rft
laat(re. 4 De Vogel of Bosch-Spin (/J.
f1:~rfc ten laatfle.
(A. fm'cu/aria),
ftvicu!aria), voornamelijk in de
cle T17ést-bldië
lYest-Indië te huis behoorende , die de grootfle bij de
natuurkenners, tot hiertoe, bekende Spin is. Zij is Jfr
I fr duim groot,
en haalt met uitgei1rekte
uitgenrekte pooten van 6 tot 7 duim. De
D~ pooten van
onder hebben een' goudklcl1rigen
goudklcl11'igen weerfchvn;
weerfchUn; het borstnuk
borstfluk is cirkelvormig en bol, en in het midden over dwars uitgehold. Zij fpint
geen web, maar begranfc
begraaft zich in fpleten
fpIeten van vulkanirche
vulkanifche tumeen;
vermeestert zich van haren buit in haren (prong,
fprong, waardoor zij kleine
dieren weet te dooden. Haar beet kan ook bij den mensch eene
gevaarlijke ontfteking,
ontaeking, in de warme eilanden, veroorzaken, zoo als
dit het
bet geval van vele inrekten
infekten is; doch voert de raode
roode mier tegell
tegen
haar zulk eenen vernielenden oorlog, dat daardoor derzelver getal
aanmerkelijk vermindert. Zij legt omtrent 2000 eijeren in een be.
kleedCel
kleedfel van witte zUde, hetgeen zij aan de borst draagt, waarvan
de heer BON in Fl'ankrijt.:,
Frankrijk, volgens lVIARTINET·,
NfARTINET·, in zijnen /(atllechis.
f{athechis.
mus der NatIlul'
Natuur,, aan eene
cene hertogin
herrogin van Bourgolldie een paar kouCel)
konCel)
aanbood, ter zwaarte van Q~
2~ once,
ouce, en een paar handrcllOencn
hundfcllOencll van
vnIJ
1~ lood. 5. De llaliaanfche
lIa!iaanfche Spin, of Tarantula, die bruin, beneden aan het lijf zwart is, en van onder zwart gebandeerde pooten
heeft. Deze Spin behoort voornamelijk
voo1'l1amelijk in Apulië te huis. De fabelachtige
:Ichtige vertelCels wegens de onvermijdelijke gevolgen harer beet, en
de muzijlmle
muzijkale geneeswijs daartegen, vinden gedeeltelijk hunnen
hUllnen grond
in de verbeelding van zwaarmoedige en hyfl:erieke
byll:erieke lUders
lijders,, meestal
meestnl
echter in een armzalig bedrog, waardoor zich ligtgeloovige reizigers
hebben laten wegf1epcn.
wegi1epelJ. Dit is inrusfchen
intusfchen zeker, dat deze
Spitl, die zich op het veld in kleine holen ophoudt, de maaiSpin,
maai~
.iers
jers in den oogsttUd dikwijls
dikwUIs door hare beet lastig valt, en dat deze
ze,, even als heL
het ih:ken
Heken van vele andere inrekten,
infekten, in eene brandende
zomerhilte gevaarlijk kan worden, en fomtijds zonderlinge verfchijnver[chijn~
zomerhittc
reIs tC
te weeg brengen.
tèls
Behalve deze opgenoemde
op;;-enoC'111de hoofdCoorten
hoofdfoorten zouden wij nog vele andere Spinnen, zoo als de
d,~ bekende Hooiwagen, de .Spring-Spin,
Spring-Spin, de
Kelder-,Spin, die zelfs geene wesp vreest, en meer an.
kwaadaardige Kelder-Spin,
deren kn:1l1en
kunnen opnoemen, indien ons berl:ek
benek dit gedoogde. Van de
Pliegende Veld-Spillnetjes,
Pliegmde
Veld-Spinnetjes, die olltelbaar,
ontelbaar, zeer rad zijn, en zich in
de
Ile aarde verbergen, moeten wij echter nog iets zeggen. Zij CpinCpin~
1ll":'1J.
llen. daaruit
danl'uit komende, losfe draden, door de landlieden Iierfstllerfst- of

Zo.
Zo-

SPINNEN, SPINWERKTUIGEN.

565

7.lJllJerdl"fJr!CIJ
ZoJlJerdradm genoemd, die zij in Lente. cn Gr:15m.,
Graslll •• doch mceöt
meest in
Herfst- cn
en Wijnm., bij droog weder en
cn ccn'
cen' Oostclij
Oosrclijkell
ken wind, over

het vlottcnd
vlottend gras en de hei trekken. De
Dc lucht
111cbt bleekt deze draden
wit; de wind maakt
maaln ze van den grond los; de ecne
eene draad voegt zich
bij den anderen, cn
en men ziet
zict dezelvr.
dezelve dnn
dan als witte !1llszijde,
flllszijdc, of als
wargaren, door de lucht vliegen. In ons vaderland, vooral in de
drooge provinciën, ziet men dezc
deze draden
drnden in (;ien
ócn tijd veel.
vcel.
De regelmatige
rcgelmatige aanleg, zoowel als de lterlue
Herkte van de webben van
Van
eenige
cenige Spin
Spinnen,
ncn, waardoor zij wind cn
en weder verduren, vcrdient
verdient de
hongfle
hoogflc bcwondering.
bewondering. De Hnis-Spin
Huis-Spin drukt, wanneer zij aan haar
web zal beginnen, met de pootcn
pooten cenen draad uit dc
de tepeltjes van
het achterlijf; hccht
hecht dien crgens
ergens vast, en 11:ort er, ter meerdere
meerderc zeZekcrheid,
kerheid , een klcvend
klevend vocht op; brengt den nog flaphangendcll
flaphangenden draad
IJaar
over; 11aalt
haalt dien, 7ich op haar achterfle
naar elders
eldcrs o"cr;
achterHe plaatfende,
plaatfcnde, aan,
cn
en maakt dcnzelven
dcnzelvcll vast.
va,t. Op deze wij
wijze
ze maakt zij ver[cheidene
verlèheidcne draden,
even
C,'CIl wijd van elbndcr,
clk~ndcr, en keert daarna tot den eerHen
eerfl:en draad terug;
laat er
cr wederom "an
nn haar klevcnd
klevend vocht opvallen, en maakt er dus
CCllen
ecnen d\\'arsdraad
dwarsdrnad op vast; loopellde
loopendc vervolgens zoo lang ,'all
\'an den
ecnen
cenen op den anderen,
andcren, tor
tot dat alle
allc de kruisdraden voltooid zijn, en
haar web in orde is. De Tuin-Spin gaat weef
wc er min of meer op eell(l
cenQ
!mdcre
:mdere wijze te
tc werk: zij fllÎnt
fl)int eerst
ccrst eenen
ecnen losfen draad en laat dien
vliegcn, tot hij crgens,
vlicgen,
ergens, door zijne kle\'erighdd,
klc"crighcid, aan vasthecht. Dit
befpcurendc beproeft
beprocft zij, of de draad wel 11:erk
befpeurende
Herk genoeg
gcnoeg is; wandelt
cr dan over, als over een
cen brug; verdubbelt en
cn fpant
tpant dellzelven;
dcnzclvcn;
maakt er eenen
andcren op vast, en
eel1el1 anderen
cn laat zich, aan dezen
dezcn tweeden
hangendc)
hangcnde, vallen.
vallcn. Ook dezen
dczcn maakt zij vast, of laat hem vliegen,
vliegen.
om zich ergens te hechten; voorts, weder
wedcl' langs dezen
dezcn draad op01'klimmcnde, mrrakt
klimmende,
1l1~akt zij eCni211
ecn~n derdell;
dcrden; verdubbeld
vcrdubbeId yervolgcns
\'CrvoIgells dCllzel.
dCl1zel.
ven,
vcn, en tracht er een vierkanc
vierkant in te vinden, waarna
waam3 zij bet
hct begon-begonncn werk voltooit.
nen
SPINNE:;\', SPIN\VERKTUIGEN.
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SPINWERKTUIGEN. Spinnen
Spinncn beteekent
beteekellt cigenlijk
eigenlijk
cene vlok Hoffc
11:oife tot ccncn
CCllcn draad bij clkander
elkander tc draaijen
draaijcll;; doch oneigenmcn dit woord ook van andere fio(fen,
fioifcn, die niet bij vloklijk gebruikt men
ken voorkomen,
voorkomcn, en zich echtcr
cchtcr tot
tOt dmdcn
draden laten bewerJ:en,
bewerkcn, zoo als
cenige metalen, vlas enz. IIct
I1ct Spinnen
Spinncn gefchicdt, of door middel van
een rad of wiel, of door een'
ecn' fpil
rpil of klos, onmiddellijk door men[eh
en-handen of door daartoc
daartoe gefchiktc werktuigen
werktuigcn bewogcn
bewogen wordenfehen-handen
dc.
de. lIet
Het ge"'onc
gC"'onc fpinrad met een'
cen' tree meent men, (bt
dat door eencn
cellen
STEIl'\;\IEZ
STEIl.'\~IEZ JURGENS,
JURG~NS, te !f/ó!felzbuttel,
TPólfenbuttd, in 1530 werd llÎtgevonden;
uitgevonden;
doch geuft
geaCr 111cn
èie met de h:ll1d
men aan de rpil
fpil of klos, èic
hand gedraaid word,
word.
waarvan zich de
dc uitvinding in de grijze
grijz c oudheid vcrliest,
verliest, boven het
trce-rad
cr e211ea
c::ne;J fij:1Cr,
fijner, ta:lijer en losfelosfcrad den voorrang, omdat men
mcn er
tree·
ren
rCl1 draad door vcrkrijgt , die zich beter laat bleekcl1 en vcrweD.
vcrwcn. Ir
IJ Ct
Spinncn dOOl'
door werktuigen
dcrz2lvcr "olkomcnhcid,
yolkolllCnhcid,
Spinnen
wcrktuigen heeft, bij alle derz.:;lvcr
die fijnheid
fijnhcid Cll
cn gelijkheidvall
gclijkheid van draad nict
niet kunllcn
kunnen berciken,
bcrciken, als hij de
llilldllS,
lIilldllS, die zich alleen van de fpit
fpil voor katoenen
katoencn iloll<:ll
Holli:n bedienden,
bcdienden,
1\1
lVI Dl
111 3
en
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en geen ander Spinwerktnig
Spinwerkmig kenden.
k enden. De dringende
drillg-ende behoefte
bclwcCte tot
vermenigvuldiging der Spinnerijen werd in het jaar 1760 in Elige/mld,
Engeland,
alwaar de veelvuldige kawen-weverijen,
katoen-weverijen. uit hoofde
1100tèle van gebrek aan
handen, mangel aan fpinfel hadden,
hadden. zco nadrukkelijk
n~drukkelUic gevoeld, d:lt
nlen
men verfcheidene,
verfchcidene, alhoewel vergeefsche
vergeefsehe proeven nam, om dit te
verhelpen, tot dat eindelUk
eindelVk JAMES
JA;m:s HilRGREAVE,
I-IARGREAVfi:, in 1767,
I767, eene nog
tamelijk
tamelUk ruwe ii,in-machine,
i)Jin-machine, onder den
dei! naam van Spinning
Sl'Jitming Jcnni.i
jcnni/ ,•
llitvond,
llitvond. die in het eerst. ilechts
Jlechts 8 fpillen
fpillcn of klosfen
kloslCll,, door middel
van een horizolltaal
horizontaal rad, door de hand gedraaid wordende,
in beweging bragt; doch naderhand tot op So
80 klosfen
klosCen werd uitgebreid. Reeds toen bragt deze lJitvinding
uitvinding herhaalde opf1:anden
opflanden onder
de fpinners
[pinners te weeg; het werktuig werd vernield, en HARGREAVE
HARGREt\ VE
moest naar Nottingham
Nottingl?am vlugten , alwaar hij merf.
lh erf. Genoegzaam geRrcHARD ARRWRIGHT
AR]{WRIGHT op het vervaardigen
vcrvaardigen van zijn
zjjn
lijktijdig was RICHARD
(Spimzing fi-mne)
fi-mlle) bedacht; doch begaf zich, vreezcndl!
vreezcndc
fpin.raam (Spinning
voor hetzelfde lot van zijnen voorganger, mede naar
na,,!, Notting/lam,
iVotting/lam,
waar hij zijne bewonderenswaardige uitvinding voltooide, door eCIl
een
werktuig toe
tot fl:and
fiand te brengen, dat door een molenwerk
molen werk of door
!loOIU
!loom wordt in beweging gebragt ,> en waardoor op eenmaal eelle
ceue
groote menigte van wollen en katoenen draden, en wel zoodanig ,
kunnen gefponnen worden, zonder dat daartoe eenige andere menIllcnfchelijke hul
hulpp dan tot het aanleggen van de fpinfiof,
fl)ini1:of, en het
hee aanknooaaoknoopen van toevallig gebrokenc
gebrokel1c draden l100dig
noodig is. De eenige
cenige verbetering of verandering, welke tOt
tot hiertoe in ARKWRIGHTS
ARKWRIGHTS Spinwerktuig
Spin werktuig
gemaakt is, vindt men aan de voor ettelijke jaren in Engeland
Enge/tIJ/ri uirgeuitgevondene
end er den
delll1aam
tlze Tlirostle
Tllrostle bekend, waarbij
vond
ene fpinmachine, onder
naam van the
ARKWRIGHT op zich zelve geheel
gebeel behouden
men wel den toefl:el van ARRWRIGHT
heeft, doch de manier> waarop zijn werktuig wordt in beweging
gebragt , dermate vereenvoudigd is, dat de fIJelle
geDragt,
fnelle werking van de
fierlae en aard der dramachine gemakkelijker vermeerderd, en de fl:erkte
den met minder kosten kan veranderd worden. In 1775 voltooide
SAMUEL
SAMUEL CROMTON,
CROMTON, uit Bolton , de uitvinding
uitdnding van een werktuig, hetmule .Tenni.!
.JemJii verkreeg.
verr..: na, in
geen den naam van ntule
verkreeg> en wel op verre
ill
cenen gelijken tijd, niet zoo veel fpillfel
fpinCel opleven,
oplevert, als dat van
eenen
ARRWRIGHT; lllaar
maar daartegen dit voordeel heeft.
heeft, dat de fijnfie
fijn!l:e dra_
AR]{WRIGHT;
den, die op den rug van eenen cylinder van het fpinraam, wanneer
]Jij
l1ij het garen op de [poelen
fpoelen wikkelt, zouden
zoudeu breken, onge[chonongefchonden blijven. Van hier, dat het ook in 1792 aan JONATHAN
JONATHAN POLLARD van Ma/lchester
Manchester gelukte, om op de wule
tnule .Temzi.!,
.Tennij, uit katoen
LARD
van het eiland Tabago, eenen draad van 278 omwindfels
olTIwindfels (g(willde)
(gewiudc)
fpinnen, waarvan het pond voor 90 guinies aan
op het pond te fpinnen.
mousfelin-fabrijkanten te GlasglJw
GlasgaUl verkocht werd. De mule Jenni.i
Jennij
mOllsfelin-fabrijkanten
was eene
eelle vereel1lg1J1g
vereel1lgmg van ARKWRIGHTS
ARKWRIGHTS fpinraam en HARGREAVES
HARGREAVES
Spitmil1g
Spinning .Tcmtij,
.Tomi;", en werd oorfpronkelijk door de hand bewogen;
bewogen ;
WILLIA~I KELLlJ
KELLJJ uit G!asgo:1/
GtasgoUl vond in I792
1792 een werktuige!ijk
werktuigelijk
doch WILLIAM
uit, waardoor ééne vrouw of ecn kind 2 machines vau d':lé:
dl!l.e
middel uit.
[()on,,
{(Jort
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foort, te zamen 600
600 tot 800
800 klosfen , konde
koude in beweging brengen.
Naderhand bevond men, dat tot de voltooijing van het fpinïel
fpinfel hel
uitzetten, of rekken (jlretchil1g) van
vnn dèn
d~n drand
draad aan hetzelve eene
meerdere volkomenheid gaf. Dit gefchiedt op eenc, daartoe b~izon
der ingerigte, wule
1l1ute .Tcllni.i
.TC1J1jj./ op zoodanig ecne
eeu::! wijze, dat de draad
flechts
fiechts weinig gedraaid wordt, op dat de rekking mogelijk
mogcl~jk blijve,
en het afbreken verhinderd worde. Behalve
Behnlve deze hoofdverbeteringen van de Spin-machines, zijn er van tijd tot tijd nog zood~nige
zoodBnige
aanmerkelijk\!
daar~
aanmerkelijk~,, in derzelver bijzondere deelen, gemaakt, dat zij daardoor bijna het dubbeId
dubbeJd hebben opgeleverd, en de prijs van het garen daartegen aanmerkelijk gevallen is. Dus bedroeg in 1786 de nmkEmarktprijs van de foort, in den handel onder NoNo. 100 bekend, 38 fchelfelJellingen, en was
wns in 118c7,
S07 , van jaar tot jaar, tot
tOt 6 fcheIlingen
fchellingen 9 pene·
gevallen, [edert
tèdert welken tijd dezelve tot op 4 fchellingen 5 pene.
dus in 33 jaar bijna 9/0
9-1'0 gedaald is; doch tevens is de hoeveelheid
van garen zoo aanmerkelijk toegenomen, dat de wevers, in denzelfdenzelf·
den tijd, bijna zoo veel verdienen kunnen, als voor 25 jaar, ofof.
[choon hun loon federt
[edert dien tljd t~ verminderd is.
fcllOon
In Frankrijk werd de eerl1e
eerfle Spin-machine in 1787 door den heer
VAN
VAN CALONi':E
CALONNE ingevoerd, en in de fabrijken te R07lan,
ROl/an, Parijs, Ri.fsRijsfe!,
fel, St. Quimtin,
Quimtirz, /lmiens, Louviers
Lozwiers en MO!1tpeltier
MOlltpellier in gebruik ge.
bragt. Ook bier was de geringere volksklasfe in het eerst er zeer te·
gen, doch geraakte weldra tot betere overtuiging. Groote, door
water of 1100m
fl:oom gedrevene Spin-machines vindt men, echter, in
Frankrijk weinig; wordende de meesten door menfchenhanden of
FrankriJk
paarden in beweging gebragt ; doch in 1817 zijn er 4 aanzienlijke,
aanzienlijke.
door fl:oom bewogen wordende, aangelegd, waarvan men het ge.
ge ..
volg nog moet afwachten. - In ZWitJèrlo!1d
Zwitfer/and werd het eerl1e
eerfle Spinwerktuig in 1798 te St. Gollen
GalZeIl daargel1eld,
daargel1:eld, en door ee nen wa.
termolen bewogen. Tot hiertoe werd a: het fpinfel in dit land op
ééndradige
é~ndradige,, gewone fpinraden vervaardigd, zoo als tegenwoordig
nog met IIIt
I~ van de garcllprodukten
garen produkt en aldaar het geval is; wordende
de fijnl1e
fijnfl:e [oorten , boven No. 80, ter verwerking in de Zwitferfche
Zwit[erfche
f~1brijken, uit Enge/mul ingevoerd, Behalve verfcheidene,
v er[cheidene , door het
fabrijken,
water gedrevene Spinmachines, telt melJ
men in Zwitfer/and
Zwitferlal1d nog om0111trent 1'2
I z kleinere van de foort van de Engelfche mule Jen12if,
Jemzif, die in
lYintherthur en deszelfs
l1/intherthur
des zelfs omfireken,
omflreken, in de Had
llad en het kanton Zurich
Zurich.~
in St. Gallen,
Ga/teil, Appel1zel, Argau, Thurgou,
T!zurgau, Geneveen
Geneve en Blazius,
Blazt"us, om.
0111fireeks
fl:reeks Bazel, verdeeld zijn; waarvan ieder door mcnfchen-handen
menfchen-hal1den bebe.
wogen wordt, ,en
en door elkander genomen
gt'nomel1 .2.216
16 fpillen of klosfen
klos[en be.
be ..
vat. - In Duitschland, inzonderheid in OostenriJk,
Oostenrijk, vindt men uitgebreide Spin.machines.
Spin-machines. In Weel1ell
fJ7eenen zijn verCcheidcne
verfcheidcne groote, die door
het water
wmer bewogen en van de weverijen
we\'er~ien gehèel
geheel afgefcheiden gehougebouden worden. Een groot aantal kleinere wordt door de uitgebreide
ltatoenfabrijken
katoenfabrijken in
jn Praag, Kuttel1bel'g,
Kuttenbel"g, Lettowitz, Gmtz,
Gratz, Kcttenho/
Kettenhof
cn Eb,rsdorf ~an
~an den gang ·gehouden
en
gehouden ; terwijl deze, met de overige
M 111
m 4
1':,.
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fabrijken in de Oostenrijkfche
Oostenrijkfchc fl:aten,
fiatcn, aan 360,000 men[i:hen
mcn(i;!Jcn wed.
werk
verfchatfen. - In Sakfen werd, na verfcheidene mislukte proeven,
verfchaffen.
proeven.
de eerfl:e
eerIl:e Spin.machine
Spin-machine van aanbelang door de gebroeders llERNlIRD
DERN.1RD
te Chemnitz, onder de hulp van eenen EngeIfchen
Engelfchen werktuigknndi.
werktuigkundige, aangelegd. Op deze volgden fpoedig andere; doch het dalen
der prijzen, uit hoofde der toenemende mededir.ging op het vaste
land en in Engeland, veroorzaakte, dat de ondernemers met cenen
eenen
grooten voorraad van garen bleven zitten, welke zij eerst geduren.
de de blokkade der Elbe,
E/be, in 18°4,
1804, en het bezetten van HalJover
Hallover
door Franfche troepen konden afzetten. NAPOLEONS
NAPOLEONS continentaal
fl:elfel
Il:elfel gaf aan de Duit[che
Duitfche Spinnerijen een nieuw leven, tot
tOt dat de
overwinning der verbonden mogendheden, in 1813, op nieuw den
weg voor de buitenlanders tot invoer van hun ge[ponnen
gefponnen garen enz.
Inmsrchen werden gedurende dit tijdvak, de machinale fpin.
opende. lntus[chen
fpinnerijen in Duitschland aanmerkelijk verbeterd en vermeerderd. De
Sakfirche verwerkten Smirnaasch katoen tot garen-foorten van No. 16
Sakfi[che
tot 4°,
40, alsmede boomwol van Nieuw-Or/eans
Nieuw-Or/ealts en Phernatnbuc,
Phernambuc, met
Smirna[che vermengd; doch doorgaans niet fijner dan tot No. 56;
Smirnafche
wordende bijna alle
aIJe fijnere [oorten
foorten uit EI!geland
Engeland ingevoerd. In
pruisfen
pruisjèn worden de Katoen-fpinnerijen
Katoen.fpinnerijen door de regering aanmerkelijk bebe.
vorderd. - De Rusfifche heeft, op hare eigene kosten, te Petersburg,
eene
een e groote aangelegd; doch voert dat rijk jaarlij
jaarlijks
ks nog bijna 3
Noord-Amerikafche
oord-Amerikafche fl:aten,
fiaten,
llIillioen
millioen ponden uit Engeland in. - In de N
Rhode-eiland, lJIasfachufet,
lliasfachufet, Nieuw-Ierfeif
Nieuw-Ierfeij en Nieuw-rork, kosten, tot
dus verre, de Spinnerijen nog te veel aan handen-llrbeid,
handen-arbeid, en vorderen
nog een te groot kapitaal, om met buitenlanders eencn
eenen gelijken prijs
te kunnen houden.
In het werktuigelijk Spinnen van vlas is men tot hiertoe nog niet
geDaagd,
gellaagd, alhoewel NAPOLEON
NAPOLEON eellen prijs van een millioen Franken
uitloofde voor de uitvinding van een daartoe ge[chikt
gefchikt werktuig. Deze 1l:offe,
Il:oife, wel bewerkt zijnde, kan tot eene verwonderlijke fijnheid ge[ponnen
fponnen worden. In Westphalen fpinnen fommige boeren en boerin.
nen het garen zoo fijn, en wel dikwijls, met beide handen te gelijk
twee draden, dat men de waarde van 2 rijksdaalders daarvan, te zamengedrukt , door een' vinger-ring kan trekke:1; wegende een geheel
I§ drachma.
Uit één pond vlas
Huk
fiuk van 2900 el niet meer dan If
voor; die 23 mijl lang is , (de mijl op
brengt men wel een draad voor,
20,000 voet gerekend). Ook de Nederlanders bezitten den roem
fijnil:e garen te [pinnen.
fpinnen. Onder anderen gefchiedt dit op het
van het fijnlle
nlwaar het pond voor f 250 verkocht werd. In
eiland Tholen, alwaar
Leijdetz en Op
Leifden
Ol' andere plaat[en
plaatren fpint men zulk garen in een' vochtigen,
donkeren kelder; waarin
waarilJ cie
de [pinIl:er
fpinfl:er zoo danig geplaatst is, dat eene
cene
fpoeI en draad vallen kan.
lichtllraal, door een gat, op fpoel
lichtfl:raal,
SPINOSA, (DENEDlCTUS)
(BENEDICTUS) volgens zijnen oorfpronkelijken
oorfpronkeIijken voornaam, BARUCH, was van geboorte een Jead,
Jeod, en
cn werci te
re Amfler.
Amfterdam in llet
het jaar 1632 uit behoeftige ouders gebOre\l.
geboren. In zijne
zjjne vroe·
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ge jeugd gaf hij reeds blijken van een vlug en doordringend
verlland
veriland , en legde zich al vroeg toe op het beoefenen der Heilige
Wijs_
fchrifc en de Godgeleerdheid; doch bepaalde zich eerlang tOt de Wijs.
fchrift
begeerte, ten welken aanzien hij naderhand dikwijls erkende, dat
DES CARTES
CARTES verièhuJdigd
verfchuldigd was.
hij alles, wat hij daarvan wist, aan DES
aannemen,~
Zijn grondregel was, dat men niets voor waarheid moest aannemen
dan waarvan men door genoegzame bewijzen klaar overtuigd is.
fl:ellingen der
Daar hij zich nu uit dien hoofde, met de leer en de 1l:ellingen
Rabbijl;en niet konde vereenigen ,~ onttrok hij zich meer en meer
Rabbijnen
fynagoge. in welker be.
aan hunnen omgang, en bezocht zelden de fynagoge,
aallllag
zoek hij nog zoude volhard hebben, indien niet een mislukte aauOag
op zijn leven hem alle gemeenfcbap met de Joden geheel had doen
vaarwel zeggen, waarvan bet
het gevolg was dat hij bij een, aan bem
hem
fynagoge werd gebannen. SPJNOSA,
SPJNOSA,
toegezonden, vonnis uit de Cynagoge
geheel ingenomen met de Wijsbegeerte van DES CARTES; zonderde
gezellig en verkeer af, om er beter in te kunnen
zich nu van allen gezelligen
glasJ1ijpen , om
vorderen; leerde in deze zijne eenzaamheid tevens het glasflijpen
eerlijk befl:aan te vinden, en leefde op deze wijze een
ecn
daarin een eerl~ik
Amflerdam en Ouderkerk, van
tllsfèhen .Amflerdam
tijdlang bij een goed vriend ttlslèhen
RhiJnsburg bij Lef/den
LeiJden begaf, doch kort
waar hij zich in 1644 naar Rhijnsburg
verwisfelde.
dnan;a deze plaats met Voorburg, niet ver van 's
daarna
' s !lage,
Hage, verwisCelde.
vertoe:'de hij 4 jaar, waarna :Iij,
)üj, op raad van vele aanzienliike
llanzienliike
Hier vertoefde
laatst;emelde plaats vertrok, en aldaar met flijpen
flijpel1 ~an
~al1
lieden, naar laatstgemelde
bcflaan zorgde. Hij
Bij
glazen en het maken van verrekijkers voor zijn beaaan
eD fpaarzaam; weigerde dikwijls zijne fobere tafel
leefde zeer matig en
eenc deftige maaltijd te verwisfelen
verwisfelen;; ging gekleed als een ge.
getegen eene
man.
meen burger, en antwoordde eens aan een' zeker' voornaam man,
die hem cenen beteren flaaprok aanbood, dat een betere rok hem
ni ct tot een beter mensen
mcnscÏl zoude maken. Geen meer gelds begee.
11iet
d:'.n hij voor zijne nooddruft
nooddrnft behoefde,
behoefde. maakte bij
hij elke drie
rende, dan
overfchoot.~
maanden zijne rekening op, en daar er jaarlijks niets overfchoot
i1ang, die, met den 1l:aart
f1:aart in
iu den
vergeleek hij zich zelven bij eene flang,
eellen cirkel vormt.
mond, eenen
intusfchen, altoos zijne gege.
Het beoefenen der Wijsbegeerte bleef, intllsfchen,
liefde bezigheid, en er verliepen dikwijls geheele maanden, dat men
i1raat zag. Slechts nu en dan legde hij bij mannen van
. hem niet op 1l:raat
aanzien. wier bezoeken hij nimmer van de hand wees, tegenbezoe.aanzicn,
ver-..
ken af; niet vermaakshalve , of om den tijd met beuzelingen te ver
i1aatszaken te fpreken,
[preken, waarin hij zeer erva.
erva,
fi)i1Icn, maar om over 1l:aatszaken
fi)men,
reu was. Volgens het getuigenis van lieden,
lieden. die hem gekend 11eb.
ren
heb.
dagelijkfchen omgang fpraakzaam, zachtzinzachtzin.
ben, was hij in zijnen dagelijkfehen
gcdienfl:ig en zedig, iprak
ijmk altoos 1l:ichtelij
l1iclltelijkk in gezelfchappen
gezelfchappen,...
nig, gedien1l:ig
Opperwezcn; fpoarde
fpoorde de kinders tot
en nooit oneerbiedig van het Opperwezen;
gehoor-her vlijtig bijwonen der openbare godsdienstoefeningen en gehoorhet
za~l11hcid aan
~an 11\1ll11C
ouder 5 aun;
aan; ging
gillg zelf Comtijds
fOl11tijds ter kerke; hoorde
IJ oorde
zaamheid
hunne ouders
:-';~\arne eelle
eene doorwrochte redevoering, en antwoorde eellS
eens a:ll1
aan zijne
,;aarne
Mms
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Lutbcrü:he
Lutbcr:èhe hniswaardin
hlliswaardin op de vraag, of zij op den weg der zalig"dat haar godsdienst goed was, en zij geenen anderen
heid was, "daL
" behoefde tc
fel en , wanneer
te zoeken, noch aan hare zaligheid te twij
twijfelen,
ecn godvruchtig en f1i!
fiil leven leidde." Voor het overige was
" zij een
ecn zwak ligchaamsgefl:el
Iigchaamsgef1:el en leed meer dan 20 jaar aan de
hij van een
Louwm. 1677, in den ouderdom van
tering, aan welke hij, in LOLlwm.
Jlaauwelijks
naauwelijks 44 jaar Werf.
Uierf. De fchriften, welke van SPINOSA
SPINOS/I. het
licht zien, zjjn
zijn de volgende: princiPia
Principia PlJilojóphiae
Philo[ophiae Cartf[ianae
Cartefianae
geometrice rlemo12jlrata
demonftrata Amjl.
Amft. 1763; Lueii
LucH Antiflitii Conflantis, de
geometriec
Ecclefiasticoru1lZ liber [ingularis;
fingularis; Alethopt/i
Alethopili apud Cacum
Cocum FaleFiJleJure Ecc!e[iasticorull2
Pennatum, 1665; Tractatus T!teologico
Theologico.- Politicus 1670 CO),
(lf) t
rium Pe12natum,
en cindelijl{
eindelijl{ zijne Opera Posthuma, welke in 1671
1677 in het licht ver.
alsme.
fchenen, en waaronder inzonderheid zijne Ethica en Politica, alsmez3menf1:el bevatde de brieven, de grondregels van zijn wijsgeerig zamenf1el
ten. Hij beweerde, dat er niet meer dan téne
ééne oorfpronkelijke zelf.
f1:nndigheid bef1aat,
befiaat, en deze eenige zelfstandigheid is met een onfhmdigheid
eindig getal eigenfchappen begaafd, onder anderen die van oneindige
I.ngevolge hiervan beweerde hij, dat alle
uitgebreidheid en denken. Ingevolge
ligchamen, welke in het Heelal worden gevonden, wijzigingen zijn
van deze zelfstandigheid, aangemerkt als uitgebreid, en dat b. v. de
zielen der menfchen wijzigingen zijn van deze zeW;tandigheid,
zelfstandigheid, aange_
aange.
merkt als denkende; zoodat God, het noodzakelijk en oneindig volmaakt Wezen, wel de oorzaak is van alle
:t1le dingen, maar van dezelve
niet
lliet is onderfcheiden. Er be1l:aat
bel1aat nic:
nie: meer dan één Wezen, dan
ééne Natuur, en deze brengt in zich zelve, en door eene illblijven.
inblij venfcbep!è! noemt. God is, volgens
de werking, alles voort, wat men fchepfel
SPINOS/I.,
llitwerkfd.
SPJNOSA, te gelijk werkdadig en lijdende, oorzaak en uitwerkfd,
en brengt niets voort, hetwelk geene
gccne wijziging
wij ziging van hem zelven
cene grondllellillg,
gronditelling , welke de buitenfporigO:e ollgerij
ongerijmdheden
is: eene
mdhcdell
bevat.
SPIRAAL- POl\TP. Is eene pomp, met een ilakvormig
l1akvormig rad, dat
SPIRAAL-POMP.
van binnen met een' Spiraalgang
Spiraal gang voorzien is: zij voert, zoo als men
mel1
ligtelijk begrijpen
begr~ipen kan, het water lJOoger
hooger op, dan de gewone
pompen.
Lapland,
SPITSBERGEN ligt genoegzaam regt ten Noorden van Lapland.
en
cn ongeveer 3eo
3co mijlen van deszelfs uiterfte
uiterf1e pUIlt,
punt, de Noordkaap ,
welke Rusland onder deszelfs Europifche landen betrokken heeft. Zij
Hrekken
Ifszee uit van 76°,
!1:rekkcn zich in de lJlzee
760, 30' tot 80°, 90' Noorder
cn 9°,
9 0 , 5°'
501 tot 31°,
3 1 0 , 50' Oostelijke lengte, en beftaan
bef1aan uit 3
breedte, en
groote en eenige kleine
kleinc eilanden. De Nederlanders,
Neder/anders, die dezelve in
1596 het eerst
eersr zagen, noemden ze Nieuwland
Nieuw/and,, doch naderhand
lJaderhand
Spi'tsbergen;
Spitsbergen, uit hoofde van hunne naakte bergen
beigen met rotfige
rotlige pieken
op dezelve, waarvan de
dc hoogfte
hoogil:e,, de zwarte punt,
plillt, zie
zichh 4500
4500 voet
voer
bo(.) Van dit werk heeft
hecrt lIIen
1IIen cone
ecnc NedcrdllitfclJ.
Nel{crdl11tfcll<l vartalin:,
vijrta1in~, onder den
ncn titel
rl!d V.'U
\'all t
(")
Jf
Jii Rcgtzinni;;e
Rcgtzimlige Theologant,
1i\cologtmt, ~f
cf GodgqteerJs
Godgeleerd. Staatkmtd,.
StaatkiJItt!e.
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de oppervlakte der zee verheft. Langs de minst verhevene
boven dc
dedcn zijn cr
er ontzaggelijke
Onlzaggelijkc rotsklompen verfpreid, die men in den
deelen
eer(ten
eerfl:en opflag
opllag voor brokken·,
brokkelJ", door vulkanen uitgeworpen, zoude aanzien ; doch
docll bij nadere overweging fchijnen dezelve eerder.een
eerder,een gewrocht der geweldige !lroomen
fl:roomcn te zijn, hetwelk de fmeltende
fmcitcnde fneeuw
l\Ten vindt
ViEt1t er bergen en klippen, uit verfchiUende
ver[chillende zelfzelf.
voortbren:;t. l\1en
voortbrengt.
ftandigheden
fhll1digheden zamenge!leld,
zamen:;efl:eld, voornamelijk uit eene grijs~;chtig.
grijs::chtig. zwarte
ort van graniet, ook wel eens uit eene ligt-grijze en
en digte fa
foort
geelachtige.
geelachtige, en fomtijds is de !leen
fieen geäderd als marmer. De bebe.
kende Delfl10ffcn
Delfltoifcn zijn ijzer, fteenkolcn
fieenkolen en leijen. De voortbrengfels
[els van het plantenrijk bepalen zich bij mos, varen, lepelblad, felfel.
Ierij,
lerij, andivie, waterkers, en eenige grasplanten; terwijl in het dierenrijk ijsbeeren, witte lundbeeren,
landbeeren, voslèn
voslen en rendieren gevonden
worden, vau
laatf1:e men zegt, dat zij in Herfstm. dit onher.
van welke laatfie
NoYr; Zembta
Zcmb!a en Siberië wijken.
verlaren , en naar NOVtJ
bergzaam oord verlaten,
landvogel,
Het veldhoen is de eenige land
vogel , en vertrekt mede in het najaar.
De Zomer duurt op Spitsbergen ongeveer zes weken, of van het
midden van den Zomer· tOt her begin van Oogstm., en dit korte tijdvak fluit tevens de Lente en den Herfst in; want de planten loopen
Ioopen
in hetzelve ui"
uil, bloeijen en brengen vrucht voort. Het gevogelte legt
kant der rotfen,
rotlen, welke de zon bebeo
eijeren, en broedt ze uit aan den k~nt
fchijm;
fi.:hij nt; het
hcc rendier weidt op de vlakten en in
i!1 de valeijen; de ge[moleen
[neeuw flort met groote fnelheid
[;1elhcid vun
van de bergen af, en vaagt
fmolten fneeuw
het ijs uit
llit de banij':ll
baaiJ-:n weg, die dali
dan vol visch zijn. Na den afloop
van den Zomer hernec:mt
hcrne::mt de Winter onmiddellijk
oil111iddellUk zijn
zij n drukkend gebied,
Haat van
Vàn veri1ijving
verHijving terug. De dampen de Natuur keert tot den fiaat
I,ring, zegt men.
men, is des Zomers gemeenlijk vol mist, met flappe en
kring,
veranderlijke winden. Hooim. eindigt met regen en 1l:erke
Herke OostenwinSlagtlll.
den , die mede in Oogstm. heerfchcn.
den,
heerfchen. In Herfst.,
Herfst", Wijn. en Slagt11l.
waait en fnecuwt
iilecuwt het !lerk.
Herk. In Louwm.
Louw11l. is· de koude op het hoogst
In
m et droog weder, en eene heldere lucht, zonder eenig wolkje, met flapcn geheele flilte.
fneenw
fiilte. Sprokkel., LenteLeme- en Grasm. geven fneeuw
pen wind en
Hroomcn,
en mist met fierken
Herken wind uit het N. en N. O. Oostelijke ftroomen,
cn
voeren er drijfhout aan, inzonderheid dennen. Er zijn op Spitsbergw
Spitsbergel~
ver[cheidene baaijet1
baaijeü en goede ankerplaatren. Die van AmJlcrtlmlz,
Amjlerd.11Jt,
verfcheidclle
Rotterdam, .i'rliddelburg
ft1auritsbaai,
JJ:1iddelburg en de Deenen hadden aan de MatJritsbaai,
op den Westelijken oever der eilandeH,
eilande~l, en bijna 80°, N. B. lootfen, welke er het dus genoemde Smerenburg vormden, waarvan
bevatteden , om traan te koken, en
eu meer ander
de hutten ketels bevacteden,
aldaar cenig-e
eenige lieden
gereedlchap. In 1634 lieten de Nederlanders ald:lar
gereedlCbap.
achter, welke men bewogen had, 0111 er te overwinteren. 'Zij
Zij wel'.
wervolgende jaar door andere vrijwilligers vcrva;l!icl1;
vervangen; doch
den in het volt;ende
dea
deze worflelden
worftelden den \Vinter
Winter niet door. I~ll1nl1e
Hunne nameckcnil].<Tcll
aanteekeningcn V311
van del!
den
doorfionden, loopen tot 26 W.l1
van Sprokl;'2!m.
Sprnkkell11. 1635.
(* j
j,llumer, dien Z\]
z\j cr doorl1ondel1,
j;'mmer,
IG3'î. (*j
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SPITSMUIS. -

SPITTLER. (L. T.)

SPlTSMUIS. (Sorex) Deze dieren onder[cheiden
onderfcheidell zich door
et'nen
uitgefircktcll kop; een Ileus,
t;!\!nell uitgefircktclI
neus, in eene !11jtfe
!11jt[e punt uitloopende ;
korte ooren; !22 voorrandcn,
korre
voortanden, die gefpleten zijn, in de boven- en !2z COt
tOt
4 in de beneden-kaak, van welke de in het midden [bande
tlaande korter
zjjn, dan de buiten!l:e;
buitenfie ; terwijl zij boven en onder verfcheidene
ver[cheidene hoektanden hebben. Tot de onder[cheidene fa
foorten
orten van dit diergeGacht beilaart half
hooren: I. De gemeene Spitsmuis ( S. Araneus) , wiens fiaan
woont door gezoo lang is als het lijf, en de buik witachtig. Zij woom
heel Europa en het Noordelijk gedeelte van Azië, in oude muren,
Hallen en mesthoopen ; in de bosfchen onder [honken
Hronken van boomen,
mosch en bladeren. Dit diertje voedt zich met infekten, dierlijke
zelfstandigheden, en men zegt ook met het graan, enz. Dat het
gift zou bij zich dragen, en de paarden in het lijf kruipen, is
beilaan ook verfcheidenheden, wat de
bezijden de waarheid. Er befiaan
fiaart.
kleur van het haar betreft, en vooral in de lengte van den 11:aart.
Zeldzaam vindt men witte Spitsmuizen. .2.
2. De water-Spitsmuis SoSo.
fodiens (PALLAS); een zeer zonderling aardig diertje, dat zich
rex [odiel1s
aan kleine waters ophoudt, doch, zoo als het fchijm, in den Herfst
op het land gaat, en daar in de akkers enz. onder den grond overwintert. Zijne pooten zijn wel van geene zwemhuid voorzien;
maar hiervoor is ,ieder vinger of teen, aan beide zijden, met korte
11aartjes bezet, die de pooten tot zwemmen of roeijen zeer gefchikt
maken. Dit diertje
dierrj e kan de openingen der ooren, zoo lang het onilniten. Deze Water-Spitsmuis werpt hare
der water is, met eene klep fluiten.
jongen in den Herfst; doorgaans negen iu getal. De kleine Spitsmuis,
aan den oever van de rivier de Jentfei,
Jent/ei, is het kleinfte onder alle
zoogdieren, en weegt naauweJijks
naauwelijks 30 grein.
SPITTLER (LUDWIG TIMOTHEUS, 11ri.iheer
"tOf/heer "8n)
"flit) Een beroemd
ge[chiedfchrijver, die te Stutgard in 1752 geboren werd, en in 1810
gefchiedfchrijver,
als koninklijk Wurremburgs minister en curator van de llllÎverfiteit
mlÎverfiteit
te Tubingm
Tubingen [Cierr.
ftierf. Hij wijdde zich het eerst aan de Godgeleerdheid,
en ftudeerde op het gymllafium
gymnafilllll te Stfttgard,
Slfttgard, alwaar hij het in de
kennis van de Griekfche en Romein[che
Romeil1(che 1{lasfike
ldasfike fchrijvers zoo ver
bragt, dat hij toen reeds boven zijne mede-fcholieren uitmuntte. Van
eerde hij in Tt/bingen, de volgende twee jaren in
ftudeerde
1771 tot 1775 [tud
Göttingen, en werd naderhand onderwijzer in het godgeleerd ftift
on.
van eerstgemelde [cad. Nadat hij hier door zijn oordeelkundig onderzoek van den 60ften
60Cren Laodiceilèben
Laodiceilèhen kanon, zijne Gefchiedenis
Gefchiedellis van
den kelk en het Avondmaal , en zijne Historie van het kanoniek regt,
tot op den tijd van den valfchen ISIDoR
ISIDOR (Halle 1778), blijken van
'779 tot gezijnen diepdenkenden geest gegeven had, werd hij in 1779
w'oon Hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Göttingen aange[teld.
aangefteld. Alhad,
hoewel hij in het eerst met natuurlijke hindernisfen te worstelen had.
lceraar,, vooral in het vak
fchitterde 'hij
hij echter eerlang als historisch leeraar
en nieuwere Gefchiedenis.
GeCchiedenis, en waren het inzond er •
der ftaatkundige cn
les[ell over den Koophandel, die ook bezocht werden.
werdell.
heid zijnc les[cll
EinEill"
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Eindelijk
E
intlciijk deed hem zijne zucht n:l:\1'
n:lal' eenen hoogeren
hoogerel1 wcrkkril16
werkkrins in
diellSt
ftaat het
hec Akademisch leven vaarwel zeggen.
zeggen_ !lij
dienst van den [raat
keerde in 1797, op aanzoek van den hertog FREDERIK EUGE;;mS,
EliGE~JUS,
als werkelijk geheimraad , lla~1r
na3r zijn vaderland terug, en werd in Il;c6
I Gc6
door den koning,
koning. met den rang van vrijheer, tot ftaatsminister
üaatsmini:;ter en
curator van de univerfiteic
univerfiteit te TubingeJI
Tubil1gen benoemd; doch de vorst,
die hem miskende, hield hem van hoogere ftaalkundige
[taatkundige werkzaamhewerkzamnheden terug, hetgeen hem nict
niet weinig verdriet veroorzaakte; zijne gelaatCte zij
zijnen
nen dood ten gevolge had.
zondheid ondermijnde, en ten laat[te
De voorname werken van SPITTLER zijn de volgende: Grundrisz
der Ge[chichte
(GüttingelZ 17t)2)
17(12) waarin de
Gefchichte der Christlichen
C'tristlichm [{irc!te,
f{irche, (Güttil1gen
pragmatike hoofdpunten in een helder licht en eene geregelde orde
vrijmoedig worden voorgedragen; die Ge[c/zichte
Gefchichte Wittembergs (mede
aldaar 1783); die GefchiclJte
Ge[chic!zte des Furftenthzms
Furflenthzms Hal1oJ1cr
Hauol'er (1786).
Entwttlf tier
(I ï93 , !lde
~de
en der EntwlIIf
der Gef;:!zichte
Ge[dzichte der Europaifcheu
Europaifc/zen Staten, (1793,
uitgaaf, voortgezet dool'
door SERTORIUS
SERTORJUS 18°7),
I S07), waarin het ftaatkundig
[chrijver doorftraalt.
door[traa!r.
doorzigt en het geoefend verftand van haren fchrijver
Gefdichte der Däni[chen
Dänifchen ReBovendien bezitten wij van hem die Gefchichtc
'YOluti01z
Gijtvo/ution in 1660 (1796), benevens vele verhandelingen in het Gottingisch Historirelzen
Historifden Magazin geplaatst, hetgeen hij met MEINER
lVIEINER
uitgaf. In alle zijne werken ontdekt men den geleerden, die met alle
aUe
deelen zijner wé'tenrch~p
w~tellfchnp bekend was; terwijl een bevoegd beoordeelaar in dezelve de verftandige
vcrftandige keus der ftoffe.
ftoffe, en de [tipte
ftipte naan
naan\V~
wgezetheid, waarmede hij zich tot deze bepaalde,
bepaald,~, zal moeeen
moeCCll bewoubewonderen. Jammer is het, dat zijn' taal fomtijds onberchaafd,
onbefchaafd, en zijn
ftijl niet zonder fomen
fouten is. SPLlTTLER eindigde zijne loopbaau
loopbaan als
fchrijver met zijn vertrek
verrrek naar GüttÎngen.
Göttil1gen. In zijnen niellwen
nieuwen post
als
nIs curator van de univeriiteit
univertiteit te Tltbingm,
Tltbingen, deed hij wel veel voor
kundigheden;
eden; doch
ware verlichting en de verbreiding van nuttige kllndigh
ook hier werd hij belemmerd, en bc[cond zijne meeste verdienfte
in het kwaad te verhoeden.
SPOOK- of VANG-SPIUNKHA.'\N.
VANG-SPIUNKHAAN. (Mautis)
(ilfalltis) Dit géf1acht
van inrektcn,
ba!fschildige behoorellde,
behoorende , kenmerkt
in[ekten, tot de orde der halfschiidige
zich door eenen knikkcnden
knikkenden kop met nijpers en voelertje voorzien;
voorûen;
[prieten; vliezige opgerolde vleugels, waarvan de onderborstelige fprietcll;
fie
f1:e gevouwen zijn; zamengedrnkte
z:nuengedrukte voorpooten, van onder zaagswij ze getund,
getand, met eenen enkelden nagel gewapend, zijlings van eenen bor11:elachtigen
borl1elachtigcn geleeden
geteeden vil1ger
vinger voorzien; 4 gladde achterpootell,
achterpooten,
tot gaan geCchikt,
ge[chikt, en een lijnvormig, lang en naauw
naUllW toeloopend
borstCchild. Alle de infekten,
ini'ekten. tot dit geDacht behoorende , hebben
borst[child.
eene lange uitgefirekte
uitgeftrekte,, zOGderlillge
zO!~dcrlinge gedaante: zelfs heeft
beeft hun gang,
hunne houding enz. iets bijzonders.
bijzonders, iets aatigs,
l1atigs, hetgeen wel tot den
bijgeloovigen eerbied kan aanleiding gegeven hebben, waarmede men
ver[cheidene foorten van hetzelve in het Oosten vereerd heeft.
verCcheidene
heefr. Onder dit geDacht
geflacht heeft
heert men eenige verCcheidenheden,
nr[cheidenhedell, waaronder bijfPandelendblad (111.
( iW. Re!igio[a),
Religiofa) , waarvan
zonder merkwaardig is het Wantlelelldblad
wij in een afzonderlijk artikel nader zullen fpreken.
Men
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Men vindt deze infektell
infekt en in de WU1'l11ere
warmere luchtfireken.
luchtflreken. In Europa
fk.:hts 4-,~ of 5 foonen
fooften :lan.
aan. In de ZnideEjke
Zuidelijke provineit:ll
provincii!ll
tref. men üc.:hts
van Duftsc/l/and
DuitseillaJld en fioonkrijk
fitmkrijk ontmoet men
llIen er eene,
CCllC, in het Lail~lle_
La.-Jglle_
doks prcgaodiolt
prega-diOlt (bidt God) genaamd, omdat dIt diertje zijne voorpoo~
hOogte houdt, en ze dan
Jan weder ven~enigt.
vereelligt. zoodat
ten gedurig in de hoogte
de inwoonders
wen. Zij
illwoondcrs hetzelve als een geheiii;;d
geheiligd infekt
inli;kt bel"ehou
beichollwen.
zijn zeer wreed en vleeschvretende.
SPONDEUS. Eeue
Eelle voetmaat in de dichtkunst, van twee lange
lettergrepen. Noch de ouden noch de nieuwen hebben immer een
vers uit loutere Spondéen zamengefceld;
zamengefteld; maar alleen, met afwisfeling van andere voetmaten, Spondéen gebruikt, welke vooral in den
Hexameter
en langzamen en
Hext1meter zeer gefchikt zijn, om aan°
aan' dCllzelven
denzelven een
eenen
[tatigen gang te geven.
ftatigen
SPONS (S'pongia)
(Spongia) behoort tot de polijpenhuisjes of woningen,
(potypiërs)
(polypiërs) en is dus van dierlijke afkomst. Reeds onder de ouden
waren er, die dit gevoelen omhelsden; doch ARISTOTE.LES
ARISTOTELES verwierp
hetzelve, en vele na hem plaatften de Spon[en
Sponfen onder de laagfie
laagl1:e kiasfe
van het plantenrijk. PALLAS bevroedde derzelver aard zeer goed.
(1766). Befchouwt men de Sponfen gedroogd, zoo als ze gewoonlijk voorkomen, dan hebben zij wel min of meer een plamaardig
plailtaardig aanzien; maar neer:!t
neer:n men ze in den verfchen toeftand
toertund in zeewater waar,
dan ziet men, dat de poriën en holen gevuld en bekleed zijn met een
geleiachtige masfe, die met dierlijke en prikkelbare zelfstandigheid oververbranden van Spons zich vereenkomt. Ook de geur, die bij het verbrànden
fpreidt, gelijkfoortig
gelijkfoorcig aan die van hoorn of haar, verraadt eenen dierLL\MARCK, DUiI'lERIL
lljken
oor[prong. CUVIER, Lt.MARCK,
lijken oorfprong.
DUi\lE.RIL en anderen tellen
[oorten van het geDacht
geÜacht (genus) Spons op, waarvan
verfcheidene [oarten
fommige voorwerpen opleveren van zeer groote uitgebreidheid. Twee
dezer [oorten komen voornamelijk in den handel en het d~gelijksch
gebruik voor. I. de gemeene of paarde.
Spons , (Spongia officinapaarde-Spons,
Jlfidde!!andfde zee, Roode zee, enz. opgevischt
lis L.), die uit de .Middc!latldfc/ze
rotfen vrij fpoedig groeit: zij is grof en gatig.
wordt, en aldaar op rot[en
lleentjes en pijpgewasfen. 2· de fij;;e
fijne of toilet SpO/iS
Spor;s
onzuiver van fieentjes
lavinu!o{a LAM.) , welke zeer fijne poriën heeft, zacht en
(Spongia lavinu!o[a
ltzdi{r:!ze zee. Deze ondergaat
blanker is, komende uit de Roode en 111difdte
dikwerf voor toilet-gebruik nog bijzondere zuiveringen. Met deze
laatlle komt zeer overeen, doch wordt daarvan toch onderfcheiden,
laatfl:e
u{uelle of fine der Fran[chen,
Fran{chen, die uit de zeeën
zeei!n van Ame~
A;ne~
de Eponge u[ue/le
nOka wordt aangevoerd. Aan onze firandel1
il:randen komt fomtijds de Oogjesrika
Spom (Spongia Oeu/ata
Oculata L.), en de Brood.Spons
Brood-Spons voor; gelUk in on011Spons
RI'vier-Spons, hetgeen door VAN HALEL naauwze zoete wateren de Rivier-Spons,
De meeste Spons wordt gevischt in de
keurig is opgegeven. omllreeks de eilanden van den Griek[ehen
Griek{chen AreM.
Archi.
Middeltallr1fche zee, omfl:reeks
pel, en wel tot aanmerkelijke diepten. De inwoners dier eilanden zijn
daarom veelal goede duikers; zelfs, naar bet verhaal van TouRNEFoRT,
'rouwt een jongman
jongmau daar rlikwerf niet
niet,,ten
ten zij proeven van deze
trouwt
V2~r~
Vr."f-
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vaardigheid gegeven hebbende.
huishollC!dijk
hebbeJlde. Zeer bekc,:d
bekelld is bet huisho1.lc!dijk
gebruik der Spons, gegrold op derzclvcr
derzelver ei;enlèhap
ei;.;enCchap van het water
WnL(;f
op te nemen, ev;;ueens
eV~llecns als d:lt
dat in de lIeel!mndc
IIccIkuude ter rcinfgin;;,
reiniging-, eiJz.
eilZ.
III
lil de GCllce;kunde
Gellce;kundc pleeg 111~11
m~ll !log
IlOg- at
al gebruik te maken
makcn van (;.;
C;l.! ge.
brrlIlde
brfllide Sp01JS,
Spons, (,SpO:lgÎilllSta.);
(.)j;O:Jgiil /tsta.); tha:1S
t11a;;s komt de Spons in de Apotheken weer in nmunerking,
nnInllcrking, dewijl
dcwij I men er
cr ke!l'Jlof
ke!f'jlof of iodillc
iodine uit bereiden
ber.;iden
bn. Van deze zel!'standiglleid
zell·standigileid hangt waarfchijnlijk
waarfChijnlijk meerendecls
ll1eerendccls de
geneeskrachtig.:!
genceskrachtig~ werking der ge~)fande
gc~)rande Spons al:
ar.
SPOTVOG
EL. (De) TII1'dus
SPOTVOGEL.
TIIt·dlls Polyglottlts,
Polyglottus, behoort tot het geHacht
Dacht der Lijsters; heeft een donker ascbgraauw
aschgranuw lijf, van onder witachtig, en witte 'vlakken boven op dcu
den kop, zoo als ook op de
vleugels en den na
art , en wordt te LOlli/tml1t1,
l1:aart,
Louifanlw, Carolilla,
Caroliiltl, ook op
.lamaikd
.lalllaik'l euz.
enz. gevonden. Zijne v::nrdige
v~ardige en fnelle
Cnelle bewe,ç'iu,;ell,
bewe,çiligcn, zijn
ymi;i
vuri" 00;;,
00", cn
en zijn opm::rkzaaill
opmerkzaaill luisteren naar
l}aar het g2Z1lng
g:::lang vr,ll
vr.n aGdcre
andere
vor;cls,
\'og~ls, vcrdi211cIl
~crdi(!nc;1 bewondering. Zijne ficm
l1:em is vol, wd:uiJend,
\\'~l!uiJe:ld, elJ
l'lJ
voor ieder
bIer buiging vatbaar. Hij
IIij kan zoowcl
zoowel het flaalJ
/laan van den wach.
tel, als het krasfcnd
krasfend gefchreellw
gefchreenw van den havik, het fchel g::!luiJ
g~luiJ van
fluit-WOllen van den
d~n VirginifChell
Virginifchell nachtegaal
den kanarievogel als de fluit-toonen
n3bootfcn.
nabootCen. Dikwijls misleidt hij door zijnc
zijne Hem
l1:em den jager, die op
cellen
eenen geheel anderen vogel loert: zelfs worden de vogds
vogels door h'cl11
hem
bedrogen, die meC'llcn,
worden,
meClIen, d:lt
dat zij door hems
hms gelijken gelokt ,vorden,
of vliedcn,
vlieden, w:mnCCr
WiHlllccr zjj
z;j het gclèhrecuw
gClèhrc:;uw van e::!l1en
e::nen lperwer
fperwer mccnen
mcenen te
hOO1'en.
hooren. Zelfs in ecnc
eene kooi verliest deze vogel, die het
hee :l1ngelluama~lIgclla;llllfl:e
1l:e van alle Am..:rikaCche
Am-.:rikafche yogels
vogels zingt, zijne vrolijl,c
vrolij!,,~ en
C1I le\'cndige
levendige
geaardheid lli~c.
nicr.
SPRAAKK
LJ~\ ST. Spraak en TU31
SPRAAKKü~\
Taal zijn uit haren eigen aard
a:ml van
elkander onderfcheit!t::l.
onder[cheic!c:l. De eerfte is meer het vermo,:;en
vermo;!,elJ of d~
d.:
kunst van fpreken,
[preken, in het d,;cmccll,
~.I~;emcell , en bcfcaat
benaa, in eene voor
:Inderen
uitdrukking" en
cn mededeclillg
mededeeling ouz"r
ouz(;r gedachanderen verneembare
verncemhnre uitdrukkingten en
e11 gewaarwordingen do
doar
cr woorden, gebaarden, geluiden, of
teekens,
teekcns, waaraan eene zekere beteekenis
bcteekenis verbonden is; en van hie.
hier
dut
1V0orden-, gebaarden-,
gcbaarden-, beeld·
beeld- en fchriftfpraak
CcllriftCpraak
dat men de Spraak in woorden-,
onderfcheidt.
onderCcheidt. De Taal duidc
duidt de kelJnis
kennis aan
r.an van de onderfcht:idene
onder[chcidenc
klanken of woorden, en derz2lver
d(!rz2lver zumel1voeging.
zumenvoeging. De Spraak is en·
keld een beoefenel!d,
beoefel1clzd, de Taal eigenlijk een befcholtwclid
6cfchouwclid vermogen,
vermogen.
De laatfte
lautfte bcf[a~lt
befmac allcCll
alleen in kennen of weten; tot de eel'lèe
eerfte wordt bo.
ven
dien eene dadelijke werkzaamheid vereischt. Nogwns
vendien
Nogtans begrijpen
wij, in de gewone zamenle\"Ïn;;
zumenleving van Taal [prekende,
fprekende, el'
er ook dikwijls
de Spraak onder: zoo gebruikt men b. v. de uitdrukkingen: bitjè
of vfiel;de!&;ke
vrimdc1i/ke taa!,
taal, en handelt men in boeken en gefchriften
geCchriften over
den oorfprong
\·oongnng- der Talen, waaronder dan de Spraak der
oorfproni'; en ,'oortgan;:;
ol1dcrfcheidel1e
onderfcheidel1e volken'
volhn" betrokkea
betrokkc;l worde.
wordc. - Eveneens is het met
Spraakkunst cn
Cl! Taalkennis gelegen.
gcleg,?J1. De ln::tfte
In~tfte houdt zich eigenlijk
kelJl1i, en het lceren
leeren der talen bemet de regelen bezig, die tot de kemli,
hooren.
hooren, en hepaalt
bepaalt zich meer bijzonder
bUzonder tot de befchouwing
befchollwing der
verfchilIende
verfchillcnde dee!cn.
deel<.'n, w~arnit OC
de ta]cn
ta!('l1 zijn zmneng-efceld;
zaJlleng-efceld; terwijl de
wel-
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werkciijkc bcoc[enin;;
bcoefenin~ dcrzclve.
derzelve • d(!
de kennis, welke tot dcze
deze beocfe_
beoefe.
werkelijke
ning vercischt
vereischt warde>
worde. en de vaardigheid,
vaardigheid. 0111 van dezelve gebruik te
Ilillg
maken. tot de eerCte,
eerCee, of de Spraakkunst behooren.
m~l~cn,
men.
wel eells
eens de vraag opgeworpen, of het eerfte menMen heefc \Vel
fchellpa~r eene Spraak of Taal ingefclnpen
ingelèhapcn zij, dan or
of zij die
fchcnpaar
geLijk onze !;ind~ren;
kinderen; welk
door den tijd geleerd hebben, even gelijk
laatl'te
laatfte gevoelen door velen [chijnt
fchijm omhelsd te worden. Het komt
voor, dat men hierop hetzelflle
hetzelfde kan antwoorden, als op de
ons voor>
vraag: heeft de eerree
eerCLe mensch zelf het zien, het gaan geleerd?
Wij weten, dat oogen en beenen hiertoe niet genoeg zijn. Het is
moet verkregen worden. eene kunst, die door vele oefening mOet
ons dus den eerfcen
eerften mensch, zoo als hij uit de handen
Willen wij 011S
zij n en Schepper gekomen is, niet als een groot kind vooi:fccllen,
voorftellen ,
van zijnen
ledema.
onkundig van alles, onkundig van het gebruik zijner eigene ledematen, (in welk geval hij terftond door gebrek zou zijn omgekomen)
dan moeten wij ons hem verbeelden, als verrijkt met het gebruik
van die vermogens, zoo als wij die :in
in volwasfene jaren bezitten,
dat is: als k\ll1l1cnde
zien, gaan, en ook [preken, of, duidelijker,
ktllmende zien.
geärticuleerde geluiden of woorwoor.
als het vermogen bezittende, om geärticttleerde
den voort te brengen, zonder dat wij daarom behoeven te [tellen,
fcellen,
was, Hij konde dus de Spraak bedat hem eene Taal ingefchapen was.
zitten, zonder eigenlijk eene Taal te kennen. De eer[te
eerfte menfchen
hadden weinige behoeften, en dus kon ook de Spraak of Taal,
waardoor zij die uitdrukten, niet uitgebreid zijn. Met de ontdekking van nieuwe zaken, vermeerdering van behoeften, en bovenal
vermeerdering van kennis, moest men nieuwe benamingen opzoe.
opzoeken, waaruit van tijd tot tijd eene volkomener Taal geboren werd.
ken.
opmaken, hoe dat door verhuizingen;
Men kan hieruit tevens opmaken.
zal,en in andere landen; door eene nieuwe
ontdekking van nieuwe zaken
uitCpraak, door invloed van luchtfrreek
luchtfcreek verlevenswijs; veranderde uittpraak,
oorzaakt; door lang verloop van tijd.
tijd, en door meer dergelijke oor.
zaken, nieuwe Talen omfraan
omfcaan zijn.
SPRAAKVERMOGEN.
Die uitmuntend geCchenk.
gcfchcnk, waarmede
mensch boven de dieren verrijkt
de weldadige Schepper den menseh
heeft, kan men zich het duidel\jkst
duide!ijkst onder twee
(".vee werkingen
heeft.
voorfteUen.
eerll:e is die, welke vereischt wordt, 0111
om geluid of
voorfrellen. De eerfte
Stem.
Stem, en de tweede.
tweede, om geärticuleerde klanken, of woorden
woordm voore
voort
te brengen.
brengen, Door de eerl1:e
eer1te wordt de
dc lucht.
lucht, door de ademhaling in
de longen geb
ragt en aldaar door de warmte uitgezet, door de geogebragt
mond, en
cn aldus naar buiten gedJ:even.
gedreven. Wanpende longpijp in den mond.
neer de keel ruim
rnim open ftaat
frnt wordt er geen geluid gefcrmeerd. Maar
de longpUp
longpijp eindigt
eindit;t bij het ftrottenhoofd
ftrottenhoofil in eene [pleet.
/pleet, welke door
die, zieh
zich min of meer
twee kraakbeenige lipjes gevormd wordt, die.
toeknijpende, deze fpleet veroorzaken. Men fchijnt eerst van
val! betoeknijpende.
grip geweest te zijn, dat niet alleen het geluid of de fiem,
fl:em, maar
nrl'chillellde wonen,
toonen, aan de meerdere of minder\!
mindere wijdte
ook de verCehillelldc
de-
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dezer Ipleet, moesten worden toegcCchrevcn; doch latere proeven
oe
hebben doen zien, dat de lucht uit de longen, met meerdere oC
mindere [nelheid naar buiten gedreven, eene trillende beweging aan
de twee kraakbeenige lippen van de [pleet geeft, waardoor zij,
ftrijkftok gcllreken wordt, in eeeven als eene [naar, die door dC~1 ftrijk!1:ok
ne trillende beweging geraken, dat is klank geven. De verCchillende
triilingill
wonen hangen dus van de meerdere of mindere triiling
in eenen bepaalden tijd af, en deze wederom van de mindere of meerdere fpun.
[pan.
ning van deze randen of lippen,
lippcn, welke, volgens de leer der ontleedkundigen, d00c peesachtige banden, ter wçderzijde aan kraakbeenderen vastgehecht, wordt veroorzaakt. Dit alies is door proe_
ven op lijken bevestigd, in wier longen men door een' blaasbalg de
lucbt in, en zoo voorts door de longpijp naar buiten uit dreef; in
welk geval de gemelde miJd
ralJdeu
eu of lippen in trilling geraakten en geluid gaven~
Tot dus verre maakt alles een 81!11parig geluid, hooger of lager,
fjJunning meerder of minder is ,en brengt de onnaar mate de [punning
derfcheidenll:etoonen
derCcheidenll:etooncn VOOrt. Het voortbrengen van dit geluid, in
toonen onderfcheiden,
heeft ook bij [ommige dieren plaats; doch.
onderCcheiden, heefr
is geen [prckCll,
[prekm, waartoe nu de tweede werking, om namelijk geortiel/tterde
ortieutterde klankclJ of woordef;
woorden voort re
te brengen, vereischt
vercischt wordt.
Deze werking is zamcngeftclder,
zamengeftelder, en wordt in de holte van dell
mond volbragr,
volbragt, waartoe voorts eene
ecne zeor
zoor hligzame tong en wan.
w?n.
lipPc<1, en vooral ook een hol gewelf of verhemelte
gen, tanden en lippen,
noodig ziJn,
niee wordt gevonden. Door
zij.n, hetgeen bij de dieren :11dus niet
aan deze deelen eenc
ecnc bepaalde rigting te geven, zonder dezelve
onder het voortbrengen van het geluid te veranderen, blijft het geluid eenparig. I-Iet
Het kan wel van toon vemnderen,
veranderen, dat is hooger of
lager worden; doch de klank blijft onveranderlijk (:czelfde zoo lang
de adem duurt, of het geblaas aanhoudt. Alle Fócaa!-geluiden kunnen hier ten voorbeelde
Vall
vool'beelde l1:rekken.
ftrekken. Men kan, b. v. het geluid Vatl
ecnÎge bewe.
de a zoolang voortzetten, als de adem reikt, zonde-r eenige
ging met den mond tc
te maken; doch wil men aan dit geluid eencn
eenen
hoogeren
lagerel1 toon geven, dan ge[chiedt dit door cle opening
oflagerel1
opcning
boogeren of
vernaumVCll of te openen, of aan de kraakbeenvan de luchtpijp te vernaamvell
achtige lippen, die de [pleet vormen, eene meerdere" of mindere
[panning te geven, zoo als wij boven aanmerkten. Wanneer nu
voorts de tong, tanden of lippen in beweging gebragt worden.
vcr, c(1llparZIJ
eenparig geluid allerlei wendingen. eu
cu
verkrijgt dit, tot dus ver,
wordt afgebroken, waardoor het fluit; en deze bewegingen venigten wij met eene vaardigheid, die in de daad alle verbeelding te
fpieren zijn er niet gelUktijdig werkzaam, om
boven gaat. Hoe vele [pieren
aHe
aJ[e dezelve te veroorzaken, en
cn met hoeveel getn:!.k
gemak tevens wordt
dit door ons volbragt ; terwijl wij aldus meel' dan een uur lang,
I~n~,
zonder merkelijke vermoeidheid, met [preken kllnnen aanhouden.
daarvan ccnc
cene fhanwe
fhanwc fchets gevC'll.
eCVt"Il.
lIet volgende voorbeeld kan 011S elaaN:m
ALd~:\1EEN
Ar.dIDIEEN WOORDENlI.
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Welke onderfchcidcne
onderfchcidene bewegingen worden als in een oogcnblik volbrag;;, wanneer men het woord Spraak uitfpreekt? Eers: fisJèn door
de tanden, dan de lippen fierk op een gedrukt; nu de tong in eene trillende beweging geDragt; voOrt,
voOrts het geblaas van a door het voo::tduvoo~tdu
wen de:.- lucht door de longpijp in de bepaalde rigting, en eindelijk die
geblaas eensOags gei1:uit, door het achterltc der tong tegen het verworde tevens
hemelte te fluiten. Ter verkrijging dezer vaardigheid wordt
eene gedurige oefening vereischt, en duizend mislukte pogingen zijn
toereikende., om dczelve
dezelve ons eigen te maken. Dit ziet men
uiet toereikcnde.,
ten duidelijkere in de kinderen. Hoe m~eijelijk valt het hun in den
[ramelende , cenige der ligtft0
ligt [re klanken voort te brengen?
beginne, al ftamelende,
ingefpannell; terwijl de a:mgeborene
aangeborene en
Alle krachten zijn hiertoe ingeCpannel1;
onbegrijpelijke zucht tot
tOt nabootfing hun dit duizendmaal doet herzoodat zij,
halen, en eindelijk alle zwarigheden te boven komen, zoodllt
[preken, maar
na eenige jaren, niet alleen alles vaardig weten uit te fpreken,
ook de beteekenis van die vele duizend klanken kennen, welke de
gewoontedaaraun willekeurlijk gehecht heeft.
gewoolltedaaraun
SPREE.
dIe in den Budisfinifchen kreits, in
SPRE
E • (De) Eene rivier, die
omfpringt, tusfchen de dorpen EbersbtJch en Gers_
de Opper-Loufits, omCpringt,
dort, omCtreeks
omftreeks de 130hecmfchc
Boheemfche grenzen, heenloopt; op haren weg
verfcheidene
ver[cheidene rivieren ontvangt; in de Neder.Lr1ufits
Neder.LrJttfits met meer dan
300 armen het Spreewold door[nijdt;
doorfnijdt; bij Co/fenblcuit
Colfenblcuit bevaarbaar wordt;
door het Schwillocher meer voorhij Berli.in ftroonn;
ftroomt; hier een eiland
vormt, waarop een voornaam gedeelte der ftad, Cö!n
Cdln (/(JlZ
alm de Spree,
benedea Spolld,,!t
gebouwd is. en eindeiijk benede:J
SpOllt!,;!t in de Havel valt. Zij is
door het Fredaik·ff/i'lIems.bna<1!
Fredaik-ff/i'lIems-kmMa! mee
met de Ode~' vereenigd en zeer
vischrijk.
SPRE EK-TRO:\IPET. Eene holle buis of pijp van tin of koper,
van 6 tot IS voet lang, volkomen regt, en vaD eene zeer wijde
opening voorzien, welke men Spraak-trechter noemt. Het mondfmk
moet ruim genoeg zijn, om de beide lippen te kUllllen
kUllnen bevatli:em tOt eellen
eenen
ten. Door zulk een Trompet wordt het geluid der [cern
voortgcvonrd, alzoo de vaste zijwanden
afstand van eenige mijlen voortgevonrd,
zoodanige buis de geluidli:ralen,
geluid[tralen, die zich anders verfpreiden
van zoodunige
zonden, bij elkander houden, waardoor het geluid aanmerkelijk verfeerin wordt.
feerIn
(Sturllus f/idgaris).
f/idgoris). Deze ook hij
SPREEUW. (De) (Sturmls
bij ons bekende
heefr eenen
vogel, die meest overal in de oude wereld' gevonden wordt, heeft
priem- of elsvormigen, hoekig pintten,
platten, een weinig fl:ompen en geelachtigecIachtiboven·
gen bek; eene geheel effen, aan de randen een weinig gapende, bovenkaak, en een zwart lijf met witte, pijl\'orOlige
pijh'ormige fiippen. Hij is een
eell
in[ekten verllindt,
verf1indt,
nuttig dier, dat eene ontelbare menigte fchadelijke infckten
bovendien zeer lecrzaa;l1 is, en gemakkelijk woorden leert nafpreken.
De Spreeuw lllaakt zijn nest onder daken van woningen, kerken en in
fpleeten van rotfen. lIet is onzeker, of hij op boolllen nestelt,
lil
In dit nest legt hij 44- eijere!~,
eijercu, die g::oenachtig
g::ocnachtig b!aumv zijn. De witte
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verfcheidenheid
verfcheiJenheid van ALDROVANDU~ ontmoet men
mcn dikwerf in Polen. Men vindt ook bonte
bontc Spreeuwen
Sprecuwcn en geheel witte met eenen
zwarten kop. De WaterIpreeuw
Waterfpreeuw (S. Sine/us) houdt zich in de kankan~
ten van zandige floten
l10ten op, en loopt in het water over den grond.
SPRENGEI..
SPRENGEL. (lVI.
CM. C.) Een
Ecn verdicl1!l:elijk
verdienf1:elijk historiciCluijver,
historiefChrijver, die
als Hoogleeraar der Gefchiedenis
Gcfchiedenis en
cn eerCte
eerfte bOt!lóewaard~r
bo.:lóewaarder der uni_
uni.
746 te Rostoek
verliteit
ftierf, en in J'746
Rostock geboren
verfiteit te Halle, in 1803 flierf,
SCHLÖZER
werd, alwaar hij zijn eerfte onderwijs ontving. Onder SCHLÜZE.R
te Göttingen vormde hij zich voornamelijk tot eenen gefchiedfchrij_
ver, en werd ook aldaar Hoogleeraar , tot dat hij in het begin
I-lier ftichtte hij veel nut
van 1780 naar Halle beroepen werd. Hier
door zijne voorlezingen over de Statistiek, waartoe hij vele uitmuntende bouwfroffen
bOllw[toffen had bUeen
bijeen verzameld; doch is zijn hierover
nagelaten werk nimmer in druk verfchenen. Later werd hij door
toenemende ongerteldheid
ongefteldheid van vele voorlezingen teruggehouden; en
het is nog meer te bejammeren, dat hij daardoor in de voltooijing
z~ilJe voortreffelijke gefchiedkundige werken, waarin diepe ge.
van zUlle
leerdheid en een fchrander oordeel doorftralen, is verhinderd geworgewor.
den. Van zijne uitmuntende
uitmnntende Engelfche Geji;hiedenis
Ge[ehiedenis is flechts
l1echts één
deel in het licht verfchenen
ver[chenen , hetgeen, fclJOon
fchoon flechts
l1echts een fragment,
altijd zijne waarde behouden
behonden zal. Van niet minder belang is zijne,
kort na zijnen dood uitgegevene , Gefchiedel1is
Ge[chiedenis "tin
1'an Oost.lndië,
Oost-llldz'ë, waarwaar~
in hij de naa~nvkeurigfte
naanwkeurigfte berigten van dat land, en de federt 1770
aldaar plaats gehad hebbende oorlogell
oorlogen en onlusten heeft opgeteelrend.
afzonderlij.
kendo Men vindt dezelve deels in zakboeken , deels in afzonderlijke uitgaven zijner fchriften. Voorts heeft men van hem een aantal
hij de redactie.
redactie, in den beginne
vreemde Reisbefchrijvingen, waarvan hU
met zijnen fchoonvader J. R. FORSTER , en na diens dood alleen
lFéimar en ook te
bezorgd heeft. Zij zijn deels te Halle, deels te lPéi111ar
Bfwli/n
Bp.rlijn uitgegeven.
uitgegeven, en hebben.
hebben, ofschoon
ofscIlOon zij dan, in alle opzigten,
opzigten ,
niet mogen volledig zijn, echter, zeer veel ter uitbreiding der aardaard.
rijkskunde in Duitschlalld
DuitschlalJd bijgedragen.
SPRENGEL. (CURT.)
(Cur:r.) Hoogleeraar bij de univerliteit
univerfiteit te Halle.
en een der eerfte plantkundigen en geleerdfte artfen
artren •, werd in het
jaar 1766 in Pom111eren
Pommeren geboren. Zijn openbaar leven levert, zoo
als dat van de meeste geleerden, weinig merkwaardigs op.
op, zoodat
zoodac
wij 0115
ons hier alleen bepalèn tot de opgave van eenige zijner belangrijkfce fchrifren,
fchriften, waardoor hij zich
zi ch in geheel Europa den roem van
een der geleerdfte man11en
mannen van onzen tijd verworven heeft, name·
lijk: Ge[chichte
Ce!chichte der Artzneikunde.
Artzneikunde, 2 deel.; Anleitung
Anlez'tung zur J{mntJftfs
J{mntNtfs
der Gewlichfe,
I'ei Herbariae, l!2 deel.; Inflitutiones
Gewäch{e, 3 deel.; Hifloria
Hijloria f'ei
Injl/tutiotles
Medicae, 6 deel., en Hal1dbuch
Ha1Jdbueh der Pathologie, 2 deel. Alle deze
werken zijn op verCcheidene
verfcheidene plaat[en
plaatfen gedrukt.
gedrukt, en in verlchillende
veri'chillende
genootfchaptalen overgezet. SPRENGEL was lid van vele geleerde genootrchappen, en tevens beftuurder
beftul1rder van dcn
den Botanirchen
Botani[chell win
tuin te
tc Halle, alwaar
hij ftH!rf.
ftierf.
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SPRINKHAAN. (Cryllus)
(Gryltus) Dit
Dir uitgebreid geililéht,
geO~lc11t, waarvan
wanrvan de
d,;
meeste [oonen
fa orten voor wciwei- en
cn bouwlanden zeer fchadelijk 'zijn,
zijn, heeft
eenen omgebogen kop, met voelders en nijpers; borl1elborll:el- of draadvleugels, waarvan
vormige [prieten;
fprieten; dekvormige en opgerolde vll'ugels,
de onderne gevouwen zijn; achterpoowl1
achtcrpootcn tOt fpringcn gcfchikt,
geCchikt,
en aan alJe
aUe pooten 2 113gels.
mgels. Van verfcheidene [oonen
foorten geven de mannetjes, of in den paar-tijd, of b~j
bij het vallen van den
avond, of wel bij weers-verandering, het bekende fchel
Cchel geluid.
hetgeen zij deels met de [pringpooten,
Cpringpooten, doe
dochh mecst
meest met de vleugels
maken. Onder dit geflacht
geDacht behooren, onder meer anderen: J. de
groote groene ofSabel-Sprinkharm
of Sabel-Sprinkhaan (C.
(G. J7iridisjimus),
Piridisflmus), waarvan het
borsrl1uk gerond is, de wieken groen en ongevlekt,
Ollgevlekt, en de [prieten
fprieten
borstl1uk
borftelachtig
bornelachtig en zeer lang Zijll.
zijII. Hij heeft
heefc eene
ecne fraaije groene kleur;
onthoudt zlch
ûch het meest opfhuiken;
op 1::ruiken; [pringt
fpringt zeer' ver; legt zijne
eijeren
eijercn in
iu een hol in den grond, en wordt in Europa, en zeer algemeen
in de lVederlando!,
În
Nederlmulm, gevonden. ~. De bonte Sabel.
Sabe!.:Sprinkhaan
Sprinkhaan (G.
VerruCÎvorus)
Verrucivorus) of puisten.bijter,
puisten-bij ter, met een glad en
cn bijna vierkant
vierkaBt borst_
fiuk,
ank , groen-bruinachtige gevlekte vleugels, en borstelige fprieten
rprieten ter
lengte van het lijf. Hij houdt zich in het gras op, en wordt in
Zweden gebruikt,
gebruîla, 0111 de wratten uit te bij,en,
bij_en, waartoe hij een vecht
vocht
Euro.
uitwerpt, hetgeen dezelve wegvreet. Men vindt hem in geheel Euro_
pa. 3. De KuifKuif· of
ofKam-Spril1k/zaml
Kam-Sprinklzarm ((G.
C. CristatIis),
Cristatlts) , opwell:sborstopweiI:sborstfiuk een kam zit, WtlarV3n
w!\urvan de kiel 44 infJlijdingen
infilijdingen heeft. ·Deze
Dezc
wordt in
-alle werelddeel en , doch meest in het OosteJzgevonden,
iualle
Oosten gevonden, alwaar hij gegeten wordt, als ook in Egypte
EgY1Jte enz. 4. De Tl'ek-.'Jprinknatm
Trek-Sprinkhaan
(G. Migratorius) met een eenigermate
eenigel'lnate gekield borstftuk;
borstnnk; flechts
Oechts eene
eelle
infnede; eencn
enkelde inCnede;
eenen fiompen
ll:ompen kop en zwarte
Zwarte kaken, in verre
na niet zoo groot als de vorige; doch echter zeer te duchten, dewijl zij meermalen bij geheele zwermen deze en geene fireken van
EurojJa
Europa overvallen, en aldaar een algemeen misgewas, hongersnood
enz. veroorzaakt hebben. Oorfpronkelijk .bC'hooren
-behooren deze foort van
Sprinkhanen wel in Aziatisch Tartarife
Tartari.fe te huis; doch mcnvindt er
ènkelde van
ook ènkclde
vall in Duitschkmd,
Duitschlal1d, hetgeen echter
ec1lter !edert
ledere 1750 van hunhUIlne invallen is v.erCchoond
v:erfchoond geblevelJ;
gebleven; maar bovenal in Frankrijk,
Frankri.fk, doot
door
hetwelk in
ill 178;].
178+ eene geheele wDlk
wolk derzelve , die uit het Oosten
kwam, dwars heen trok; alles vernielde, wat zij op hunnen weg
ontmoette, en vervelgens naar het kanaal toog. Volgens een breedMIZERAY, hadden de Sprinkhanen,
Sprinkhanen , bij eenen nnde~\l1de
voerig berigt van lVfJZERAY,
Fral1lrrijk, de druiven, moeskruiden,
ren inval, in het Zuiden van Frankrijk,
en graangewasfen
graangewas{ell vernield. Bij andere gelegenbeden
gelegenheden Helde men op
inCckten
rekten een
eenen
en zekeren prijs, en wel in het jaar
het vangen dezer in
1767
1761 in f011l111ige
lOlllmige deelen
deel en van La71guedok
lJmgucc/ok 2 ft. voor
vüor het pond; maar
in 1787 hadden zij ûechts
f1echts de hem' dezer waarde, en nogtans
nogt3ns
wist men uit de hooge rek-eningen
rekeningen del' inwoners van d.e
de kleine ftad
flad
St. Gi/fes,
Gi/lcs, dat men alleen op haar grondgebied tl!sfchen
tlls[chen de Il
IIelr
,etr I122
lil2;t1
m:lal 1!ol1i.le,d
honderd duizend
dui zend lwei
lwil doen
dnen omkomen,
<lll1J;omen. De Sprinkhallcn,
S~)rilJkhatlell, die
a~l!
aal!

s PUR R IE. - STA AL.
581
n:<u
aan de vogels o11t{Ïlapt.
011tÎllapt. waren, (dc
(de turdtts gryllivora verGjndt er dui.
Frank.
zenden op een' dag) hadden bij den inval in het Zuiden van l'rank"ijk
rijk zulk eellc
eelle aanmerkelijke
aanmerkelij kc hoeveelheid eitjes, inzonderheid op
plaat[en, in den grond verborgen, dat men het raadzaam
zandachtige plaatren,
oordeelde, om dezelvc
dezelve te vernielen. Men vond er bij hoopen, en
vergaderde op die wijze aan gewigt meer dan 3000 pond, welke
verbrand orin de Rhone geworpen werden. (*)
SPURRIE. (Spergu/a arvenjis) Een. gewas, bijzonder voor de
ftalvoedering beCtemd.
los[e, zandige, doch matige
beftemd. Het vervangt op losfe,
voedergewas[en,, die eegronden de plaats van de klaver en andere voedergewasfen
zaad,. dat zeer fijn van korrel
vorrleren.. Het zaad"
llen zwaarderen grond vorrleren.
is, brengt wel geen hoog, maar een digt gewas voort. hetgeen
reeds een week 6 of 7 na den zaaitijd kan gem{!aid
gemaaid worden, en,
zoowel
zoowel groen, als tot hooi gedroogd, een uitmuntend voeder voor
boter . zelfs eenen aangenamen
het vee is, waardoor de melk en boter.
{maak
fmaak verkrij.gen. Wanneer men de Spurrie fteeds om de 8 dagen
dag~1l
zaait, he.eft men gedurel1de den Zomer een voortreffelijk groen
voeder.
STAAL, (Mevrouw
(Jl1evrouw VAN) voorheen onder den naam van mejufDE LAVNAI bekend, was de dochter van een en fchilder te
vrouw DE.
Pari/s,die
Parijs, die deze !lad
fl:ad moest verlaten, en haar in zeer behoeftige omom.
ftandigheden achter liet. Toevallig kwam zij in het [tift St. Louis.
te Rouan; doch de dood der priores van dit klooster plaatfte baar
op nieuw in haren vorigen hulpeloozen
huIpeloozen toe[tand,
toe[tand ~ waardoor zij ge-,
noodzaalit was, om bij de hertogin VAN MArNE als kamenier te dienen.. Ondermsfchen
Onderms[chen was zjj weinig voor dezen post gefchikt,
ge[chikt, en
nen.
had reeds ten oogmerk, om er van af te
te.zien.,
zien., toen de hertogin.,
door een zonderling geval, de waarde van hare kamenier leerde ken.
[ehoon meisje te Pari/s, TE.TARD
TETARD geheeten , fpeel.
[peel.
nen. Een jong, fohool1
de, op aandrang harer moeder, de rol van een' bezetene. De gel1eele ftad, ja zelfs het hof, fnelde
[nelde heen, 0111
om het voorgewende
wonder te zien. Daar nu ook de wijsgeer FONTENELLE.
FONTENELLE bij de beo
zetene geweest was, [chreef jufvrouw DE LAlJNAI
LAtJNA! hem cellen
eellen Zeer
zeer
geestigen
geestig
en brief over de voordeelige getuigenis, welke hij aan TETARD gegeven bad.
had. Deze wel uitgedachte kleinigheid baarde opziens, en de hertogin DU MAINE bragt, van dit oogenblik af, haar
op alle feesten, welke te Sceaux gegeven werden. Zij maakte de
verf
ver[en
en voor eenige ftukken,
fcukken, die men aldaar fpeelde,
[peelde, en ontwierp de
plans voor anderen. Spoedig verwierf zij het vertrouwen en de hoogachting der prinfen en der verdienüeli,tkfte
verdienüeli,tk[te perfol1en
per[onen van het hof;
en een
ecn FONTENELLE, CHAULIEtJ en anderen beijverden zich, 0111
om de
vricnd[chap van dit [clH'ander
[cIu'ander meisje te winnen. Gedu.rende het
vriendfchap
het. regent(")
C*) l\1ev zie over dit
clit fchadclijk infekt veder; SOllNlIll'i
So~mllll'i Reiu door
Joo,.
Grickelz/tlnJ en Turkije, ,üc
lCÜC Deel. bladz,
bladz. (4 cn Destript'ion
Destriprion de
Je I'Arabie Tom.
Griekenland

I pag. I48,
148. enlt.
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gencfchap
gentfchap vid
viel DE
!JE. L.'\UNAI,
LAUNAl, mer
met de hertogin in ongenade, én
en werd
~
2 jaar in de Bastille opgefloten
opgeiloten ; doch bewees, na de herkrijging habelangrijke dienCten,
<lÏennen, met dat gevolg, dat
rer vrijheid, der prinfes belangrUke
zij haar, uit erkentenis, aan eenen heer VAN STAAL, kapitein bij de
Zwitferfche
Zwit[er[che garde en maarCchalk
maar[chalk de camp, uithuwde. - In den
dagelijkfchen
dagelijkfchcn omgang vertoonde zij minder geest ell
eu levendigheid
dan in hare fchriften, hetgeen aan hare fchroomvalJigheid en zwakke
gezonèheid moet worden toegcfchreven.
toegefchreven. Haar karakter was eene
mengeling van goede en flechte
ilechte eigellfchappen;
eigenfchappen; doch de eerrte
eerfte hadftier[ in het jaar 1750, en men heeft hare
den de overhand. Zij ftierf
il1clJJoircs,
iWc1lloÎres, na haren dood, in 3 deelen in 12° uitgegeven, waarbij
men een 4de gevoegd heeft, hetgeen twee blijfpelen
blijfpelen bevat, welken
het, bij derzelver menigvuldige fchoonheden, nogtans aan éénheid
van h:mdeling,
handeling, en eene wel zamenhangende, en behoorlijk ontknoopte intrigue ontbreekt. Hare gedenkftukken
gedenk[tukken bevatten wel geene groo.
te of merkwaardige gebeunenisfen;
gebeurtenisfen ; maar zijn evenwel zeer belangrijk.
Ook hare brieven aan den markies van SILLY en aan n'
n'HERlcOURT,
HERICOURT,
zijn in eenen fierlijken en fchoonen ftijl
fcijl gefchreven,
ge[chreven, en kenmerken zich
door een diep, teeder en fijn gevoel. Zij werden het eerst in 1806,
J806,
cloor
in 2 deelen, te PariJs uitgegeven.
STAAL is een veredeld metaal, en wordt of uit het fmelten van
eenige ijzer-ertCen,
ijzer-ert[en, of door eene bijzondere bearbeiding van ruw
[oort van ijzerertfen,
ijzerert[en, waaruit men Staal
fmidsijzer verkregen. Die foort
door iinelting
fmelting verkrijgt, zijn de beste, en worden inzonderheid
Staal.ert[en genoemd. Nndat
Nadat het ijzer
~izer door herhaalde
Stnal-fteenen
Staal-fteenen of Staal.ertfen
fmelting van alle onreinheid is gezuiverd, wordt het gefmeed en
tot ftaven gebragt
geb ragt , die dan ruw fi:aal
fmal opleveren, hetgeen, om het
verder te verëdelen, meermalen ~eglocid,
gegloeid, uitgeflagen.
uitgeilagen, in ftukken
nukken
gehakt en weder aan elkander gefmeed wordt. Het Staal, op deze
wijze behandeld, noemt men Staafflaal. Uit het fmidsijzer
wint men Staal door middel van cementeril1g.
cementering. Men neemt, namelijk, dunne ftaven van goed, zuiver ijzer;
Uzer; leg;:
leg\: ze in fteenen kasten
van een en daartoe ingerigten oven, Cementeer-wen
Cementeer-GYm geheeten, met
tlIsfchenvoeging
koolftof en houtasch,
tusfchenvoeging van lwolftof
homasch, of liever van geftooten
glas, en onderhoudt 5 of 6 dagen lang een fterk
fcerk vuur, hetgeen.
gedurende dielJ
dien tijd, het finidsijzer
fmidsijzer in Staal verandert, hetwelk vervolgens gehamerd en uitgeOagen
uitgeflagen wordt. Eindelijk verkrijgt men
uit ruw ijzer het zoogenoemde Kunstftaal
Kunstreaal door het te fm
fmelten,
el ten ,
dikwijls te gloeijen , te fmeden en te harden, dat is: gloeijend in
koud water fpoedig te verkoelen. De redenen, waarom het ijzer
voor zulk eene groote verandering in zijne buigzaamheid, hardheid.
1ineltbaarheid
fineltbaarheid en glans vatbaar is, heeft
heefc men nog niet genoegzaam
kunnen opfporen. Merkwaardig is de ontdekking van GUYTON
MORVEAlJ,
MORVEAtJ, dat men door middel van den diamant, die eelle verwonderlijk verdigte koolrtof
koo![tof is.
is, het fmidsijzer in wezenlijk Giet·
flaal
ftaal veranderen
veranderell kan. De diamant bezit dus hetzelfde beginfcl als de
kool,
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kool, om dat de uitkomst van deszelfs vereeniging met het ijzer
dezelfde cigenfchappen oplevert•.
Bij de Staalbereiding hangt veel van den graad van verkoeling af.
Wanneer het bij de groor[te
grootfte gloeihitte plotfeling verkoeld wordt.
wordt,
verkrijgt het voor het gebruik
verkrUgt
geb mik eelle te
tc groote hardheid en glasachglasach.
tige brosheid, weshalve het door bijbrellgillg
bijbrenging eener matige warmte
weder tot dien trap moet ontlaten worden, welke de oogmerl,en
oogmerlwll,,
wamoe
wil,,vorderen.
vorderen. Deze ontlating vertoont
wa2rtoe men het gebruiken wil
doer de verfchillende kleuren, welke het blank gemaakte fraai
zich door
hieronder.
hieronder verkrijgt, en die, al heeter wordende, van geel, oranje.
mt
blaamv afloopen. De geringfte mp van ontlating is,
is· das
dus
tot purper en bla:mwafloopen.
de gele kleur, welke voor vijlen, zagen enz.,
ellZ., waarmede
waarmfde ijzer en
het weeke fraaI.
ftaal. zelve moeten bearbeid worden,"
worden!p gefchikt is; terwijl
de blaauwe kleur voornamelijk
voornamelijk. past 'wor
voor veren·,
veren; van uurwerken·,,.
uurwerken,,.
breukbanden en vele fnijdende
fnij~ende werlmi.gen.
werktuigen. Wanneer het Staal 1l1!l
!1'N
vertoOlJt, wordt
door zUne
z~ine kleur den begeerden trap van ontlating vertoont,
water. vet, koemest
koel~est enz. geftoken, om die haröeid
haniheid
het weder in water,
te behouden.,
behouden. vermits
vermilS hetzelve'
hetzelve· anders, hij
bij toenemende hitte, dezelve
lang.
weder geheel
geheel' zoude verliezen. Olldenusfchen behoort er eene
felle lang_
durige oefetling
oefening en de graatCte
grootrte oplettendheid toe, om bij oooerfchei_
onderCchei.
den
deu naaIwerk,
üaalwerk, voor deszelfs
desze!fs ver[chiIIend
ver[chillend gebruik, niet alleen het
jlliste
vun ontlating
ont!ating of hardheid door de kleur te ontdekken,
juiste punt van
maar ook voornamel~ik, om het geheele ftuk,
[cuk, zoo veel noodig
noadi.g is.
volmaakt tot dmzelfdcn
denzcifdcll trap van ontlating te brengen, en dus deStaal
zelfde hardheid te geven. 111
In Engeland ontlaat men hierom het Staa1
niet door een kolenvuur , :muar
maar in heete olie.
olie, of een ge[molten
gefmolten
mengfel van 5 deelen lood, 3 deelen
mengCel
deel en tin en
cn 8 deelen wismuth, of
in kwikzilver, waaraan
wauraan men dan die hiHe
hitte geef{,
geeft, als de ondervinding
geleerd heeft, voer
voor de ontlaiing
ontlating van fcheermes[en,
feheermesfen, veren enz. noönobtlig
tIig te zijn, en waarvan men zich, door eenen daarin geplaatften
geplaat[ten ther.
thermometer
mometer,,overtuigt.
overtuigt.. Deze handelwijs is voor een ieder, die in fijn
Staal arbeidt,
arbeidt. van veel belang, want zij bezit niet alleen het voorvoor.
deel, om den graad van hitte, voor de ontlating van onderfcheidene
ftalen werktuigen, volkomen te kunnen bepalen, en daardoor allen
aan elkander volmaakt gelijk
gel~ik te maken; maar tevens, om het gel1eele
heele werktuig tot dezelfde temperatuur van om
omlating,
lating , en dus overal,
zoo ver men begeert, tot dezelfde hardheid te brengen.
De manier
manie:r om het Staal wel te polijsten, is·
is, mede eene belangrijke
wetenfchap. Gewoonlijk wordt hiertoe bloedüeen en naderhand
wetcnfchap.
d<lOdekop
doodekop gebruikt; doch de Engelfcnm,
Engelfchen, zoo als men verzekert,
bedienen zich van 6 deelen vermillioen en I deel arfenik kalk; maar
110uden
houden dit polijstpoeder zeer geheim. De fijnfte,
fijnfre, raode
roode ijzerfaffraan,
die men volgens GUYTON
GUYTON het best llit
uit lappen hoedevilt
hoedevi\t bekomt, die
in flap zwavelzuur worden gelegd, tot dat zij rood van kleur worden, en vervolgens gewasfchen.
beCmeerd wor(len,
gewasfchen, gedroogd en met olie befmeerd
den, geeft voorz;ckcr
deo fchoon1l:en
fchoonf1:en glans aan
a::10 mCt{l!en
metalen en glazen.
voorzeker almede den
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STAAT. - STAATSIJUlSnOUDKUNDE.
STAATSIIUISnOUDKUNDE.
Ondcr de ia EUl'opa
Onder
Europa gangbare Staalfoortcn,
StaalCoorten , bekleedt het fijne El;-El!>'"
gelCehe
B. Ilythmrmt of frJal'~;elfche den
dell ecr(\cn
eerrlen rallg.
raJlg. Het voert het teeken
teek Cl! B.//ythwflllt
fIi!al'tial, en is gcp;oten
deszelf, bereiding maakt men
tia!,
gCf:oteIl ; doch van deszelfs
mcn een geheim. Hierop volgt eene [oon,
foon, welke in Frankrijk en ZwitjèrlanG
ZWitJèrlt1l1G
.iclcr poule genaamd wordt; lh:t
.1citr
h,:t is CCil
eCil gecementeerd
geceme Jlteerd Staal, en wordt
te !1lewcast/e,
/Vewcastle, in Engeland,
Enge/mul, berelc!.
b<:'reicl. Op de EngelCche Staalfoorten
volgen de Duitièhe,
Duitlche, inzonderheid uit Stiermad,
Stiermark en !(iirnthm;
Kärnthel1; en
daarna de Zweer/felze
Zweedfelze en VClletiaallfcize.
rCi/ctiaanfi:/ze. In Azië vindt men een Staal)
Staal ~
[eden
feden onheugcliike
onheugclijke tijden zeer
~\eer beroemd, te weten het Damascener
(zie aldaar) C*),
(*), alsmede in Oost-Indiër-,
Oost-Indiër., aldaar Wutz
lf/utz genoemd>
genoemd"
hoogfle hard.
eene foon, welke de I!oogllc
eenc
hare!. en fijnheid in zich vereenigt.
STAAT, of BURGERMAATSCHAPPIJ, is eene vereeniging
van menfchen, op dezelfde
dczelfde verblijfplaats woonachtig, ter onderIingll
onderling~
beveiliging en verzekering hunner regten. Velen waren er, in vroeden
geren en lateren tijd, die dit begrip wederfproken hebben,. en den.
~tuur ~
Staat
docn voorkomen als een gewrocht der Natuur
Stam hebben willen doen
en niet der men[chen.
menfchen. Anderen hebben
hcbben den Staat andere bedoeling,en
bedoelingen
toegeCchreven,
toegefchreven, en
cn gewild,
gcwild, dat dezelve ook flrekte
llrekte ter bevordering
bcfchaving,, van deugd, van
van openbaar of bijzonder welzijn, van befebaving
godsdienst, van genot en van andere einden. De onmisbare middemidde.
len ter bereiking van het 1batsdoel
llaatsdoel zijn Regering en Wet. Onder
befchaafde volken hecht men aan het begrip van Staat, ook het
beficmlig
befiendig bewonen V:lll
van denzelfden
dcnzelfdcn grond, waarom men rondzwervende mellfcÎlcnflammen,
mellCcilenllammen, bij onderfchciding,
onderCcheiding, lJorrlcn
lIordcn noemt.
STAATS-HUISHOUDKUNDE bevat, in eellen
eenen ruimen zin, de leer
der middelen over het algemeen, welke eene regering verpligt is
aantewcnden, om
0111 aan het hoogstlllogelijk aantal van llaatsburgers,
lbatsburgers,
grootlle tijdelijke welvaart te ver.
volgens zedelijke grondbeginfels , de grootl1c
verzckeren: in eenen naamveren
naau wcren zin, echter, behoort
fchaffen, en te verzekeren:
tot deze wetenfchap ook de kennis der regelen, welken een [bats.
fiaacs.
befluur omtrent de
dl: leiding
leilEng en bevordering van alle takken van nabefiuur
0111 den welvaart van h~t
hl:t hoogst
tionale nijverheid moet opvolgen, om
mogelijk getal i1:aatsburgers
llaatsburgers te bewerken, en hen daarbij te handhalantHen zin,
Zill, waarin wij het hier
hicl' nemen, blijven het
ven. In dezen laatllen
nnantiewezcll
finantiewezen en burgerlijk fiaatsbenuur,
llaatsbclhmr, als op zich zelven
zelvcll hebe[taande,
ftaande, en afzonderlijke wetenfchappen
wetenfch2ppen uitmakende, van de StaatsHuishoudkuude uitgefloten, waarvan men
lIlen de Nationale-Huishoudkunde
ontlerfcheiden moet. Terwijl de laatfre, namelijk, de wetten
wel oll.ierfcheidell
leeraart , welke bij de gezamenlijke Stants.IIuishouding,
Staats. Iluishouding, als beginCels,
beginfels ,
ten grondflag liggen. heeft de cerfte, bij uitfluiting met de nationale
v00nbrengfels
VLlonbrengCels van
vall landbouw, jagt, visfcherij en bergbouw , met
kunsten, fabrijken, manufalwlren,
rnanufakmren, Handwerken en artikelen van handel te doen.
docn. De Nationale-Huishoudkunde Ctrekt
ürekt zich tot alle we·
welIit; terwijl de Stams-Huishoudkunde
Staats-Huishoudkunde zich naar het bertaan.
beftaan.
reldburgers uit;
plaatfelijl;e bwekkingen
de landsbefmur
rigten, en de plaat[dijke
landsbeüuur rigtcn,
betrekkingen moet in acht nemen
tt·)
") Zie
Zi~ OUltn:nt
OllitHut d~zc fvolt
flJort "all
van StJal,
St.alt de
<I", Vlucrlallul"çhe
VadcrlallMche Lmeroefeniugen, VII.
Vn.18
182 4.
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men. De N:ltionale-Huishoudkunde
Nmionalc-HuishoudInmde heeft
beeft vrolijk levensgenot
Icvensgenot vun
van het
llOOgst
hoogst mogelijk getal van leden
ledcn eener
eencr natie ten
tcn doel; de Staats-Huishoudkunde beoogt, om dit door cene
ccne doelmatige leiding van de voortvoottbrellgfels van eellen ibat,
bevordcren, en
cn zal
bl'engfels
naat, zoo veel mogelijk, te bevorderen.
dus het toenemen der bevolking, welke uit wel
welvaart
vaart voortfpruit, evenmin ftremmen, als haar
lJnar tcn koste van algcl11ccnen
algemecnen welvaart bevorderen.
ST
STAATSltEGT,
AATSR E GT, is dat gedeelte der Regtswetenfchnp,
Regtswetenfchup, dat zich
met de regt
rcgtcn
en bezig houdt, tllsfchen
tusfchen overheden en onderdanen in de
burgermaatCchappij.
burgermaatfchappij. Dit Staatsregt is of Natuudijk,
NatuurliJk, dat uit den aard
der burgermaatfchappij, volgens de wetten der Rede,
Rede. van zelven
zeI ven
voortvloeit, en alleen door haar gekend wordt; of ftellig,
fieltig, dat in
den uitdrukkelijken of l1i1zwijgend
fiilzwijgend verklaarden wil des wetgevers zijnen grond heert.
heeft. Het Natuurlijke of A/gemeene
Aigetneene StIJats1"egt,
Staatsregt , hoezeer door de ouden wel gekend, is toch door hun niet afzonderlijk als
wetenrchap
StaatkUNwetenfchap behandeld, maar lag verfcholen onder Zede. en Staatkutlde. In de middeleeuwell,
middeleeuw('ll, toen het pallsfclijk
pUllsfelijk gezag de verfchillel1
verfchillen tusfehen overheden cn
en onderdancn
onderdanen beJliste,
belliste, konden de beginfelen
beginfelel1 van het
Staatsregt zich niet
uiet ontwikkelcn;
ontwikkelen; te minder, daar men niets door reSta.1tsregt
denering, lllaaf
maar alles door gezag trachte te fiaven. Van daar, dat
men weinige bewijzen aantreft van menfchcn,
menfchen. die het aanwezen dezer beginfelen vermoedden, veel min dezelve opzochten en toepasten.
toepasten..
Eerst nadat de hervorming van LUTHER
LUTUER tot nadenken over de godsdienfiigcvrijheid der menfchen, en derzelver
derzclver onafhankelijkheid van
de Staatsmagt, had opgewekt; nadat men het onregtvaardige van vervolging wegens godsdienstige gevoelens van de zijde der overheden
had ingezien ,begon men ook het vermogen der
cl!;'r regering in andere
zaken llategaan
nategaan en op te fporen, en langzaam kwam men tot het
opdelven der algemeene beginfelen.
beginfe!en. Het was vooral de afval
afv::! der
Nederlanden
Nederlal1den. van PHlL1PS
PlJlLIPS II, en het gebeurde met HENDRIK
HENDRIK III
van Fraukrijk,
Frankrijk, die dit onderzoek opwekten, hetwelk in tijden van burgerlijke verdeeld:Jeid meer met
mee panijzucht
partijzucht eu vooringenomenheid,
dan met bedaard nadenken en rustig zoeken der waarheid, gevoerd
werd. IIuGO
IIUGO DE. GROOT
GROOT drong aan op de afscheiding van het Staatsregt van de Staatkunde, welke beide door de Regtsleeraars vermengd werden. Hij behandelde l1echts
ilechts eenigc
ecnigc nukken
(lukken van dit regt,
hetgeen meer volledig door THOMAS HOIlIlES
lJetgeen
HOBBES ontwikkeld werd, die dOOI
doos
den ongelukkigen dood van KAREL II zich gedrongen
gedrollgen gevoerde,
gevoeloe, om
ten voordecle
voordeele van de
teil
dc onbeperkte koninklijke magt
mugt de pen op te vatten. De !lome
!l:ome taal, door de STUARTS
STUrlRTS in het Engelfche parlement
parlemen! gefprOKen, en het misnoegen daardoor bij de natie verwekt, hadden
fprokèn,
bloed!lorting en regeringloosheid ten gevolge, en de onvoorzigtigbeid
bloedll:orting
onvoorzigtigheid
van KAREl.
KARET. II, na de herfielling van den troon, had de gemoederen en partijen meer verbitterd, dan bevredigd.
bevredigl:. Elk ving aan,
:13n, zijll
zijn
gehouden gedrag te verdedigen.
verdcdigell. SAUVlASlUS
SALMASIUS febreef
fchrecf tegen den konings>moord; lVhLTON,
lVIILTON, de beroemde dichter, verzette zich tegen hem, op
last van het parlement; en
el! dus ontll:ond
ontHond er cellen
cenen ilrijd
lhijd over de begin~
beginNn
11 5
fe·
rc-
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relen en toepasfing
roepasfing van het Staatsregt, die echter door zijne hevigheid
der wetenCchap
wetenfchap weinig voordeel aanbragt
aanbragc ; maar toch
wch anderen tot naden.
ken wekte. ULRl!{
ULRIK HUllER,
HUBER, Hoogleeraar ce
te Franeker, was de
cerfte, die de leer van het
het: algemeene Staatsregt •, van de Staatkun.
de geCcheiden,
gefcheiden, in alle zijne
zjjne deelen volledig zamenftelde, en in het
openbaar, met groote toejuiching, onderwees. De gevoelens van
GRASWINKEL , WANDALINUS ,,lVlAsIUS
GRJlSWINKEL,
lVIASIUS en FILMER, die de volftrekte
vomrekte
oppermagt der koningen voorfl:onden, werden wederlegd
wederIegd door BECDEC.
1I1AN;
lIfJlN; THOMASlUS , SlDNEIJ,
SlDNEJJ, (een vurigen voorfl:ander, en eindelijk
het flagtolfer
flagtoffer der volkzaak) en vooral door JOf
OHN
IN LOCKE, wiens
boek: Over net Burgerlijk Befluur,
Bef/uur, even bedaard als overtuigend
gefchreven, zulk eenen invloed op de algemeene begrippen had,
dat een der voorllanders
voorClanders van het onbeperkt gezag beweerde, dat
MOHAMMED geen verderfelijker boek gecr federt den Koran van lVIOHAMMED
fc:hreven was. De Staatveranderingen in Engeland, Denemarken
fchreven
en Zweden;
Zwedm; de vorderingen van koophandel en nijverheid, bragt<tn
bragtfln
een veelzijdig onderzoek te weeg; en de meerdere toepasfing der
beginfelen op fraatszaken droeg even zeer bij tOt de uitbreiding der
wetenfchap, als het onderwijs op de Hooge fcholen en in de leer_
leerboeken, waar omtrent zich verdienstelijk maakten BOOHMER, WOLF,
DURLJlMAQUI
DURLAMAQUI en anderen, vooral aan de Göttingfche Hoogefehooi
Hoogefchool ,
(door hare
bare betrekking tot Engeland, meer aanleiding tot vrijmoedig
onderzoek dan elders gevende), waar HEHENWALL en SCHLÖZER hebben uitgemunt. In Frankrijk
Frank'-ijk werd LOCKE wel gretig gelezen, maar de vereenigde invloed van de onbeperkte Staatsmagt , en
het belang der aanzienlijken, verhinderde het
zaad.
bet opkomen van elk zaadje, dat van vreemden, vooral van Engeifchen, bodem ontleend was;
zoodat lVlONTESQUlEU
MONTESQUIEV zelf, toen hij over het Stnotsregt
Staatsregt fchreef, het
volkomen moest aannemen, om flechts over de Wetten te handelen.
ROUSSEAU deelde de befchavillgen
befchavingen over de gronden van het Staats.
befruur. voorheen enkel het eigendom der fraatsmannen en geleerden,
befruur,
aan alle franden der zamellieving
zamenleving mede, en was oorzaak der onnaauw.
keurige en eenzijdige begrippen van velen. Voor de Staats-omwenteling in Frankrijk, in 1789, had de beoefening der leer van het algemeene Staatsregt op geen' tak van befl:uur grooteren invloed gehad,
dan op de lijfftraffelijke wetgeving.
wetgeving, die meest overal nog de fporen
droeg van middeneeuwfche ollmenlèhelijkheid en onbefchaafdheid,
en aan welker verbetering men de hand reeds gellagen had. Veel
liep er zameu, onl,
001, tegen het einde der vorige eeuw, het belang van
het algemeene
algemeel1e St3:ltsregt
Stn:1tsregt en de zucht tot deszelfs beoefening te vermeerderen. Daartoe behooren de gebeurcenisfen
gebeurtenisfen in Noord-Amerika;
de nieuwe befchikkingen
befchikkil1gen van JOSEPH II in HongariJe,
Hongari,ie, en die in de
Nederlanden omtrent fraats.
fraats- en godsdienstzaken, die hevigen tegen.
tegenfiand
fialld vonden; de affchaffillg
affchaffing van het lijfeigenfchap
Iijfeigenfchap door denzelfden
JJOSEPH,
OSEPH, en later, in Fmnkrijk,
Fmnkr.ijk, de verfchiIlen
verfchillen over de vrijheid der
drukpers; de bemoeijingenomtrent geheime genootfchappen; en voor·
vooral-
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al de beroeringen in Frankrijk en derzelver orutfzienbare
o!1:lfzienbare gevolgen.
Dit alles··
alles verwekte eenen geest van onderzoek van de gewigtiglle leerflukken van het Staatsregt
Sraatsregt,, 'hetgeen nog toenam.
toenam, wanneer zij het
onderwerp van beraadDaging in openbare f1:aatsvergaderingen werden,
doch die tevens door partijrchap
partijfchap en belang tot eigenbatige oogmer.
oogmerwetenCchappelijke ontwikken werden misbruikt en verdraaid. De wetenrchappelijke
keling vertoonde zich vooral in Duitsch/and, en hield eerst op, toen
FrsnCche alleenheerrching
alleenheerfching alle wijsgeerige navorfching in flaats.
flaatsde Franrche
zaken onderdrukte. Wanneer de kans ter afschudding van uitheem.
fche verdrukking zich gunstig vertoonde, maar alleen door krach ti.
ge deelneming der volken van gevolg konde zijn, waren het de beginfelen van het Sta~tsregt,
Staatsregt, waarop men zich, ook in openbare oproepino
aanfporingen, beriep. Na de overwinning ging bij vele
gen en aanrporingen,
verloren, waarmede men hen ter verbetering der
voIken de hoop verlorcn,
volken
gevIeid had> hetgeen in meer dan een land openbaar
flaatsinrigting gevleid
en geheim misnoegen ten gevolge had. Ook de gebeurtenis[en
gebeurtenisfen in
geheel Amerika, in het Zuiden van Europa en de geest van tegen.
werking, die in vele landen zigtbaar was, verwekten, met hevigheid
en partijzucht, toch ook bedaard onderzoek van het Staatsregt • en
deszelfs gronden en toepasfing, Er waren er, die enkel heil meenmeeDwetenCchappelijke hervorming, en in
den te vinden in eene geheele weten[chappelijke
de uitbreiding en vestiging van het onbepaalde gezag, wier gronden HAf,LER in het breede ontwikkeld heeft.
heetè. Onder zijne tegenfl:revers, die voor
het flaatswezen
wetenCchap meer geluk verwachtten uit eene
eelle
fiaatswezen en de weten[chap
gematigde fl:aatkundige vrijheid, uit eene door wetten beperkte re.
gering, uit eene, alleen tegen misbruik beveiligde, vrijheid der druk.
drukpers, uit eene zamenrmelting
zamenfmelting van het belang van overheden en onderdanen, munten uit KRUG, TROLER en PÖLlTZ.
PÖLlTZ. In Engeland en
elders, waar burgelijke vrijheid gevestigd is, houdt men zich minder bezig met de leer van het Staatsregt , doch meer met het befluur der huishouding van fl:aat.
f1:aat. - In de Neder/anden is, ua
lla den dood
van HUBER, de zucht voor de beoefening van het algemeen Sraatsregt
verflaauwd,
verflàauwd, doch weder opgewekt en aangekweekt door BARBEYRAC, PESTEL, VAN DER MARCR,
MARCK, CRAS en anderen. In de leerboeken over het Natllurregt
Natuurregt van VITRI.'I.RlUS
VITIU.'I.RlUS en SCHROEDER is ook het
Staatsl'egt
Staats1'egt behandeld, tegen welks misbruik KLUIT geUverd heefe
heeft in
cene
eene opzettelij ke redevoering, in 1784. De gevaren,
gevaren 1 uit het ver.
ver·
zuim van deszelfs beoefening te vreezen, heeft PESTU in 1;63 ont.
wikkeld. Het bijzonder Staatsregt is bij onder[cheidene
onderfcheidene volken
en in onder[cheidene
onderfcheidene tijden ver[chillende.
verfchilIende. Hetzelve rust of op eene
uitdrukkelijk beCchrevene wet, zoo als in Engeland, Zweden, Frank.
Frankrijk, de Nederlanden, Amerika en eenige Duic[che
Duitfche Staten, of op
gewoonten en gebruiken, die door tijdsverloop kracht van wet gekregen hebben.
STADIi~ (Stadium), was bij de ouden eene lengtemaat van 600
voet. Daar echter de voeten verfchilIend waren, zoo verfchilden ook
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de Stadiën, waarvan de volgende de meest belangrijke waren; I. het
kleine, of het Stadium
StadiullI van ArUSTOTELES,
AIUSTOTELES, bevatte 77t
77! voet op de
geographirche
CLEOl\1IDES 55, 65; 3. het Pytifche
geographifche mijl; 2. dat van CU:OMIDES
of Delphilche
Delphilèlle 59, 18; 4· het Stadillilt
Stadimll van ERATOSTHENES 46, 57;
5.
5' dat van HERODOTUS, of het Nantifche,
Nnntifche, ook Perzifche, 44, 46;
6. het Griekfche
GriekCche Olympifche, 40,
4°, 4; 7. het Phileterisch
Pilikterisch omtrent
SS!;
35~; en eindelijk 8. het groote Staditmt,
,S'tadiuflt, ook het Egyptifche
EgyptiCche of
Alexandrijnfche genoemd, 33,
33 , 39 op cie
de geograpbifche
geographifche mijl. Vele
AJexandrijnfche
ilechts één Stadium aan. - Oorfpronkelijk
OorfpronkeHjk
geleerden nemen echter Dechts
noemde men Stadiën zoodanige renbanen, die tot wedloopen waJ;en
waren ill~
in..
gerigt, en gewoonlijk de opgegevene lengte hadden. Men vond ze
bij de gymnafiën, en zij beilonden
beftonden uit een langwerpig effen plein,
met twee paralelIe
ven cir.
parulelle zijden, aan
URn bet
het eene einde door eenen hal
halven
eir..
I,el gefloten,
geOoten, en aan het andere open, en voorzien van trapswijze
uapswijze op~
0P:keI
loopende zitplaatfen voor de aanfchollwers.
STAEL-HOLSTEIN (ANNE GERMAINE
GERi\IAINE DE), geboren NECKER,
eene dochter van den beroemden Franfchen finalltie-minister
finamie-minister van dien
Imam.
11aam, zag in 1768 in PariJs
Parijs het eerll:e
e;;:rfie daglicht. Zij was naauwep
naanwe.
lijks 9 jaar oud, toen haar vader in gemelden post gell:eld,
gefield, en daar.
door in de luisterrijkll:e
luisterrijkfie gezelfchappen der hoofdll:ad
hoofdLl:ad geb ragt werd.
Hare moeder, eene predikams
predikallts dochter uit Fransch Zwitfer/attd,
Zwitferland, van
eene gell:renge
geLl:renge vroomheid, leergierig en verl1andig,
verLl:andig, maar tot bovennatuurlijke befpiegelingen overhellende, nam de eerl1e opvoeding harer dochter op zich, die het echter meer met haren
geLl:renge moeder hield, welker lastige dwang
vader dan met hare gell:renge
113ar
l1uar zeer tegenl1ond. Het vrolijke meisje, zich van hare vroe.
vroe..
ge jeugd reeds met letterkundigen arbeid hebbende hezig
bezig gehouden, fchreef, toen in 1781 de beroemde Compte 1'C'Jldu
rC'lldu (een berigt
berige
omtrent
omtreln de Staats-Huishouding), baars
haars vaders verfcheen, eellen
eenen
lJaamloozen
naamloozen brief, die de oplettendheid van NECKER tot zich trok
trok,lP
welke aanll:onds
aanl10nds hare manier van voordragt daarin herkende. Kort
daarop, in haar Ilde
ude jaar, maakte zij een uittrekfel uit de werken
van MONTESQUIEtJ,
MONTESQUlEU, over L'esprit des Lois (de geest der wetten), het.
geen zij met hare eigene aanmerkingen deed vergezeld gaan. Hare
I-Iare
oudll:e
oudLl:e fchriftcn,
fchriften, die door den druk zijn bekend geworden, zijn: drie
J7erhalen,
Ferhalen, welke zij eerst in 1785 uitgaf, waarop in 1786 het BlijSOPHIA, en in 1787 twee Treurfpelen, J
JOHANNA
fpel SOl'HIA,
OIlANNA GRAY en MONTMORENCY,
lVIORENCY, volgden. De jonge fchrijfüer baarde echter het eerfte
opzien door hare Lettres [ur
fur les ouvrages
ouYrages et Ie
te caractè1'e
caractère de J. J.
ROUSSEAU (brieven over de fchriften
Cchriften en het karakter van enz.),
welke zij in J787
1787 en 1788 liet drukken. Kort te voren begaf zij
niet met eenen
eenell man van hare keuze.
zich in het huwelijk, doch llÎet
Haar hare fchijne
fchijm aan den vice-graaf lVT.
M. DE
DE MONTMORENCY
lVIONTMORENCY behoord
te hebben, aan wien zij haar geheele
gehecle leveil door de nuauwfte
naauwfte vriend.
fchap verbonden was; maar de Zwecdfche
Zweedfche gezant ce
te Parijs.
Parijs, de vrij.
heer VAN STAEL.lloLSTEIN,
ST.~EL.HoLSTEIN, een man van een braaf
brnaf hart
hart en een uit.
uit..
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·mu11tend
'muntend gedrag, doch veel onder
ouder dan zij, viel het geluk van hare
hand ten deel, alzoo hare moeder, als eene
ecne ijverige protestante, er
geftcld was, dat zij 8all
Jan eenen man van haar geloof zoude huop gefreld
wen, en zjjn
zijn koning, bij \\'i~ll
\Vi::!! hij Ïll
il1 hooge achting'
achting ftoad,
frond, hem vervcr.
fcheidene jaren dea
den gezuntfl:hap5F'Ost
gczalll[chapspost verzekerde, ten
tcn einde jufvrouw
NECKER alle bezorgdheid te ontnemen, V311
V:ll1 FraJlkrijk
Frankrijk te moeten verver.
NECKE.R
Jaten.
De omwenteling, welke bijm
bijna gelijktijdig met haar huwelijk voor.
viel, had op de rigting van haren geest en haar volgend lot eenen
bellisfenden en zeer gewigtigen invloed. In hare jeugd vielen de
beflisfenden
groote
grootc gebenrtenis[en
gebellrtenislen voor, die, ofschoon zich eerst alleen tot
tOt een
afgelegen
lchijnende te bepalen, echter. de in fdlëe
ilfgelegen werelddeel fchijnende
frilëe voor.
bereidde nieuwe gefceldheid van Europa befpoedigden. Het eerfte hebe[tuur
ftuur lUlars
haars vaders (1771-1781)
(1777-1781) bragt den huisfelijken kring.
kring, waarin
zij was opgegroeid,
opgegroeid. nog llader
zjj
uader aan de groote wereld en het ftaarsle.
fraacs/e.
ven; terwijl
terwij I gerprekkel1
gefprekken over Haatszaken
üaatszaken reeds in dien tijd, zelfs in
de gezelrchappen
befchaafde vrouwen, de voorname onderwerpen
gezelfchappen van berchaafde
van onderling verkeer uitmaakten. Dit een en ander olltüak
omHak in haren
boezem eene vrijheidsliefde.
vrijheidsliefde, welke zij reeds in hare brieven over
ROUSSEAU ten dnidelijkfte
duidelijkfte aan den dag
da,:; legde, en naderhand nog
fterker betoonde. Zij heeft ,in
in hare nagelatene
nagclatene werken breedvoerig
verhaald. welken indruk de groote gebcurtenisrcn
gebeurtenis[cl1 op :laar maakten.
cn
en hoe veel deel zij aan dezelve genomen heeft. Haars vaders
verbunning,
Î;l 1787, was voor haar evcn
even fchrikverwekkend , als zijne
verbanning, i;l
1733, en de hooge mate van volksterugroeping in het ministerie in 1738.
gunst,
gumt, die hij genoot. het hart der van bewondering opgetogene doch.
ter verhoogde. Toen de ftorm
ltorm der omwenteling hem in 1792 nood.
zaakte, om voor altoos het toonee!
tooneel des openbaren levens vaarwel
fclltlilplaats in zijn geboorteland (Zwitferland)
CZwitfer/and) te zoe.
te zeggen, en eene fchllilplaats
ken, moest zijne dochter met de haren in Parijs
PariJs blijven, en zag zich eer.
lang in alle hare.
hare, nog onlangs, zoo fchoone verwachtingen te leur gefeeld.
Held. IIetgeen
Hetgeen zij op aarde
a~rde vergoodde, de vrijheid en haars varoe111 , fchcen
fcheen met éénen
ders roem.
ééllCll nag
ter neder geworpen. .onder
het belvind
bewind van ROIlEilPmRRE
ROIlE~PIERRE ontzag zij geen eigen lijfsgevaar,
om den dood
oiTers te ontrukken, en bezat zelfs den verhevenell
verhevene!l
deod offers
moed, om eene krachtige en
cn bondige Verdediging der gevangene ko_
1zillgin.
,zÎlIgill, ofschoon deze <haar
haar altijd ongenegen
ongencgen geweest was, bekend
te maken. Na den opfrand van 10 van Oogsttn.
Oogstll1. verfchoof zij
haar vertrek van dag tot dag, alzoo zij
zii zich niet a//em
atlem wilde redred.
den. tenvijl
terwijl zich zoo vele van hare vrienden in gevaar bevonden.
Bij Î1<èt
h'Ct oproer ell
cn den moord van 2 van Herfstm.,
Herfsttn., wilde zij echter
tcr hlJ'ijs
j'arijs vGrlatcll,
verlaten, wannccr
wanneer zij
7-ij llaauwelijks
naauwclijks de woede van het volk
O!lt(il:ll'tc,
gelukki,; op het landgoed haars vaders aankwam,
omfhal'tc, en gelnkki!i
hetgecn
fdlUilplaats werd voor alle 0ngelukkigen,
Gngclukkigen,
hetgeen nu dc
de veilige [ehnilplnnts
ontweken waren. Toen Zwede1Z
tirann0 in }}aukri/k
Pnmkri.ik olltwl:kell
Zweden de FranFrun.
die der tiranlllj
fehe
republiek erkend ha\l, ging haar lUan
man wedaf
wedar als gezant naar
felle l'epubliel,
Pa.
Pa-
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Parijs. alwaar zij mede in
ilJ 1793
1798 terug keerde. Het meer rustig befiUUf
fluur van het directoire bragt haar in nieuwe betrekkingen, waarvan
zij zie
zichh bediende, om de terugroeping van verfcheidene
verCcheidene uitgeweke_
uitgeweke.
nen te bewerken. Eb
RRbS W8S
ge
BARRAS
was haar beCcherme
beCchermerr , toen de overi
overige
bewindvoerders ba~r
ha~r wilden vervolgen; pn
"11 zelfs verkreeg zij door haren
invloed, dat TALLEYRAND uit zijne ballillgfchr.p
ballillgCchr.p in Amerika terug_
keerde, en op hare nadrukkelijke aanbeveling tot minister van bui~
buitenlandCche zaken bevorderd werd. Gedurende dit rustig tijdvak
tenlandfche
fchreef zij twee J1aatkllndige
fiaatkundige werkjes, over den
dm buitenlandfchell
buitenlandfchm en
binnenlandfchm
binnentandfchen Vrede,
Vrede. waarin zij haregevoelcns
hare gevoelens over den toeiland
toefiand
in Frankrijk in 1795 mededeelde, waarna
waal'lla een iaar
jaar later van haar
verhande1Î!!g ver[cheen:
verCcheen: L'inf/uence
L'influence des pasfiom
pa,jioflS sur te
eene verhandeling
Ie bonheur
individus et des natfons,
Lau[anne et Paris, 1796 (over den in·
iJz·
des indil'idus
I1fltions, Laufal/ne
"Ioed
vloed der hartstogten op het geluk van bijzondere perfollen
pe1follen en volken).
OmO:reeks
Omfireeks dezen tijd namen hare huislèlijke
huisCelijke betrekkingen een
eenen
en onguniligen
gunll:igen keer. Het huwelijk met haren man, die in neigingen wei~
weinig met haar overeenilemde,
overeen!temde, en ten aanzien van zijn verHand
verftand verre
voor haar moest wijken, was van de n beginne af tamelijk koel geweest.
laat!te, toen zij het vermogen van hare
weest, zoo dat het ten laatile,
kinderen tegen zijne onbedachtzame liefdadigheid meende te moeten
verzekeren, tot eene fcheiding
Ccheiding kwam, die echter niet lang duurde,
alzoo mevrouw VAN STAEL, toen hij, uit hoofde van zwakheid en
ziekte, de hulp der zijnen behoefde, zich weder bij hem begaf, en
in 1798
J798 met hem naar ZWitferland
Zwit[erland reisde; doch hij fl:ierfreeds,
fiierf reeds, voor
dat zij het landgoed haars vaders bereikt hadden. Het gevaar, hetgeen Zwltierland
Zwttferland boven het hoofd hing, toen men het met eenen
inval dreigde, deed haar belluiten,
befluiten, om zich ijlings naar haren vader
te Coppet te begeven; maar zij keerde kort daarna, toen Genel'e
Gene!'e met
Frankrijk
FrankriJk vereenigd werd, weder naar Parijs
PariJs terug, om de uitfchrapping
fclll'apping van den naam haars vaders van de lijst der uitgewekenen
te bewerken; doch NECKER bedierf alles dOQr
door de uitgave van een
werkje, in 1802,
1802, getiteld: Dernières vues de po!itit]ue
polititjue et des jinanfinan.
ces (laatjle
OaatJle be[chouwing
befchouwing over jlaatkl(11de
flaatkunde en jinantien);
finantien); zelf werd me.
mevrouw VAN STAEL uit Parijs
PariJs gebannen,
gebannen. onder voorwendfel
voorwendCel , dat
zij haren vader val[che
valCche berigten omtrent Frankrijk had medegedeeld.
Gedurende hare ballingfchap
ballingCchap woonde zij bij hem op zijn lar.dgoed;
lal!dgoed;
reis. en Ileehts
flechts eens, in 1806,
1806, eenige dagen
doch was veelal op reis,
heimelijk in Parijs. Inms[chen
IntusCchen was haar roem, als fchrijfster,
fchrUfster, geile.
ge(l:e.
gen door de uitgave van haar werk: De la Litterature
Litterature,, confidtlrée
confidérée
dans ses rapports
l'apporls avec les injlitutioflS
inflitulions fada/es
fociales (De Letterkunde, beóe.
fchouwd in hare betrekkingen tot
lot de maatfchappelifke
maat[chappeliJke inrigtingett);
inrtgtingm);
Parijs 1800, z deel.; een werk, hetgeen, onder anderen, door
inlTloed der LetLet.
FONTANES, werd aangevallen, en waarin zij den invloed
terkunde op het karakter en het geluk der menschheid te hoog
ge[chat,
geCchat, en omtrent de voorledene en toekomfiige gefchiedenis
geCchiedenis derzelve veel beweerd heeft, dat nog den toets valt
vlm zekerheid niet kan
door.
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Imen roman DelDel_
doorftaan. Uitgebreider roem verwierf zij door haren
phine; in 1802. in 3 declen,
deden, uitgegeven,
uitgegcven, en bevattende een getrouw afbee!d!è!,
afbeeld!èl, zoo als zij in hare jeugd
jcugd gewcest
geweest was; doch
welke door fommigc bcoorJ.~c!:lars
bcoorJ.~e!:1~rs t2 hoo~, cn
en door anderen te
laag gefchar werd, zoo dat zij, die nooit tor hare vroegere fchrifoordcelde, om zich in een bijzonder
ten terugkeerde, het
hct noodig oordeelde,
opftel wegens het zedelijk oogmerk van dezen Roman te moeten
verdedigen. Kort na de uitgave van dit werk, in 1803,
18°3, deed zij
reize·- naar ])uitschtal1d,
Duitschtal1d, doch het berigt
berige van de ziekte
hare eerfte reize
Zwitfer/alld be.
baars vaders dreef haar fpoedig terug: dan, eer zij Zwitfer/aJld
reikte, omving
ontving zij reeds h~c
h~t berigt vall
van zijnen dood, die haar in
den diepftell
diepften rouw dompelde, hare godsdien[tige denkbeelden ontwik.
kelde, en de vrome neigingen van haar hart beüendiger en Ie.
vendiger maakte. In
Ir. deze üemming fchreef zij een uitmuntend ftukje
over NECKERS huisfdijk
huisfelijk /even, hetgeen zij voor zijne nagelatene
(lIfal1ltscrits de liJ,..
lIf,.. NECKER, publiés par fa fi/le, 1805).
handfchriften (lIfamJScrits
plaat[te,
plaatfte , en waarin men haar, boven hare overige werken,
werken. naauw.
keurig leert kennen.
Mevrouw VAN STAEL, zich verftrooijing willende bezorgen, reisde
in 1805 nuar
naar Ita/iiJ,
Italië, redert welken tijd A. W. SCfiLEGEL,
SCHLEGEL, dien zij
Berlij;; had lecren
leeren kennen, haar beftendige geleider was. De
in Ber/ij;;
vrucht dezer reizt!
reize was de CORINNA (CORINNA Olt
alt l' [talie). welke
in I18°7
!l07 te Pari,js,
Parij's , in 2 deek:1 in 80 , en
cn waarvan de 6de uitgave ia
in
1817,
1817, in 3 deelen in 12°. uitkwam: een werk, hetgeen een voortbreng!è!
breng[e! van het genie, waarin een roman en een bekoorlijk tafe.
reel van Italië g;lukkigg.êlukkig- in een gefmolten
gefmoltel1 zijn, mag genoemd worden. In 18 I 0 reisde zij naar TJ7eeJZet1,
T!7eeJZet1, om nien we ftoffe tot een werk
te verzamelen, waartoe zjj bij hare eerfte reis door DttitschlamJ
reeds het plan ontworpen had, namelijk: een Taftreet
Tafereel van de ze.
dm, lcttel'kzt11de
Ictterkzt11de etJ
e7J srijsbrgr:erte
wijsbrgr:erte Vtm
van dit land, in welks handfchrift
handrchrifc
de cen[uur
cenfuur vele plant[en
plaat[cn had doorgcftreken;
doorgeftreken; doch hetgeen naauwelijks in druk ver!èhenell
veri'<:henen was, toen d~ geheele oplage, op bevel
van den tocllmaligcn
tocnmaligcll minister van politie, SAVARY, opgehaald, en
werd, Eerst op het einde van 1813 verfcheen
dadelijk vernietigd werd.
iu 3 deelen, en in hee
het voldit werk, onverminkt, in Londen, in
gende jaar mede te Pari/s,
Parij's , benevens nog eene
eeue nieuwe uitgave te
Leipzig met eene uitmuntende inleiding van VILLERS. Mevrouw
VAN S'L\EL werd feden
redert harder vervolgd.
ven<olgd, en hare verbanning uit Parifs in die van uit geheel Frankrijk veranderd. IIaar verblijf op het
hec
riJs
vaderliik landgoed. hetgeen men haar vergund had, gaf aanleiding
tot een huwelUk met een jong oflicier uit het zuidelijk Frankrijk,
m:
DE RoccA.
ROCCA. die, meI: wonden bedekt, uit Spanje was gekomen,
waar hij met vele dapperheid geftredell
geftredcn had,
had. en nu te Genève zijn
'Waar
woorden. welke zij tot hem
verblijf hield. Eenige deelnemende woorden,
fpral:, maakten op hem eenen di epen indruk, en ontf1:aken
ontf1:akel1 eenen onfprak,
overwinnclijkcn lieiäeglocd
lietäeglocd in zijnen boezem. Zijne wen[çhen
wcn[çhen wer-
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den door de omfl:andighede:l
omfiandighedc:l van mevrouw VAN ST!Ü:r..
SnEL begunstigd,
bcgllnStigd ~
en er werd een huwelijk UIt geboren, waarin zij wel gelukkig; dOell
doch
tevens. uit hoofde van hare bewilligde
bewilligd!;! geheimhouding, in cellen
gepIa~tst werd. Zij wilde,
wildc, wat het ook mogt kosmoeijelijken toeüund
toeüand geplaatst
teu,
ten, het land verlaten, om geene anderen iu haar lot te
re wikkelen;
doch zag, aan de eenc zijde, het
hel gevaarlijke
gevaariijke V~.l1
v~n hare
ha:'e vlugt in,
daar men hanr
haar van alle
aUe kamen
kanten befi)iedde,
befpiedde, en deinsde, aan de andere
andere,j
op het denkbeeld
denkb eelcl terug, om het graf harer ouders, en haar tweede
Zwitferlalld, te moeten vaarwel zeggen, en, als eene
vaderland, Zwit[ertand,
misdadige, over land en zee te vlieden. Toen men
mcn haar, echter, met
gevangenis dreigde, wanneer zij zich ilechts
Dechts eenen dag van hare wo~
ning verwijderde, beiloot
beDoor zij in de Lente van 1812 tot haar vertrek,
en vlugtte, door de Franfche legers vervolgd.
vervolgd, over "'tenen
IPéene1l naar
cn
Moskou ~ van waar zij op derzelver
uerzelver aanlladering
aannadering naar
nuar PetersbulfJ,
Petersbul'g. cn
en
in -den
den Herfs,t daaraanvolgende, naar Stokholm vertrok. Hier verfchenel1
verfchenen
,/ltJl1/JZerkingen over dm
den Zelfinoord
Zelfmoord (Reflexions [UI'
[ur la Suicide},
Suïcide),
hare ,/lrmmerkingen
waarin zij de hulpmiddelen opgeeft, die Godsdienst en ZedekuIlde
den ongelukkigen aanbieden, en waarvoor eene opdragt aan den
kroonprins van Zweden geplaatst is. In het begin van het volgend
jaar ging zij naar· Engetand
Engeland,• en was nog in Londen, toen men aldaar
verbonden mogendheden in Pari.fs
Par~;s vernam.
verna:n. Zij begaf
den intogt der verbooden
zich nu in 1814, na eene langdurige ballingfchap,
b:lllingfchap, derwaarts, cu
en
werd door de vreemde vorsten met vele onderfcheiding ontvangen~
ontvangen.
In het volgend jaar.
jaar, toen NAPOLEON
NA.POLEON vnn
van Elba terug kwam, verliet
zij PariJs,
Parijs, en begaf zich ijlings naar Coppet.
eoppet. BUONAPARTE liet haar
rtaatsterug roepen, alzoo men haar bij de inrigting van het nieuwe ftaatsverfc1lOonde zich met deze woorden:
bercuur
befruur noodig had; doch zij verfcllOonde
" hij heefc
heeft di!
de conrtitutie
conftilutie en mij 12 jaar kunnen ontberen.
ontberen, en ook
"nu
»IJU nog bemint hij geen van ons beiden."
Onmiddellijk na 's ]wkoniugs
nings terugkomst kreeg zij, eindelijk, door eene infchrijving in het
grootboek, vergoeding voor eene oude fchuld van 2 millioen,
miIIioen, die
haar vader, bij zijn Olltilag,
IJaar
ontflag, in de openbare [chatkist
fchatkist gelaten had:
eene fclmld,
fc1mld, welke het direcwire
directoire zelfs erkend had, en in geestelijke
goederen wilde betalen, hctgeen
hctgcen Nf:cJ1[ER
NECUR toenmaals weigerde; doch
waaromtrent BUONAPA,RTE,
RUONAPA..RTE, Cedert
redert 1802.
1802, geene voor[cellen
voorfcellen meer had
aangenomen.
Zij leefde [edert
federt in P
Parijs
ar&'s in eencn
eenen gelukkigen huifelijken kring,
aan de zijde van een
en geliefden gade, eenen uitmuntenden
eenen
uitmulltenden zoon
en eene beminnclijke
beminnelijke dochter, die aan den verdienstelijken
verdicllStelijken hertog
VAN DROiJLJO
llROPr..IO gehuwd was; genoot de achting van de verftandigfre
verftundigfte
mannen der
der hoofdftad, en alleen
aIleen het verdriet over Frankrijks bezetting, door vreemde legers, maakte op haar zulk eenen levendigell
levendigen indruk, dat zij beiloten
beDoten had, om hare woonplaats weder te verlaten,
en eerst na den aftogt der verbonden lUogendhedellterug
mogendheden terug te keeren,
toen haar in het begin van 1817 eene ziekte overviel, welke in Hooil11.
Hooilll.
I-jevolge had, die cene
van dat jaar haren dood ten gevolge
ecne algemeene
deel.
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~p de Egyptifche
deelneming verwekte. Haar lijk werd bijna "p
EgyptiCche wijze,
áls de mumii!n,
mumiën, tegen verrotting bewaard; iu eene looden kist
zoo :Us
gelegd, waarin men haar aangezigt
aungezigt mee
met een fpiegelglas bedekt had,
hcc fàmiliegraf,
làmiliegraf, te.
en vervolgens naar Coppet gebragt , alwaar zij in het
gen over hare ouders, werd b~jgelet. .i\levrouw
Mevrouw NECKER
NECKER DE.
DE S,\{JS5.\1;5SURE,
SURE, in Genève, hare venrouwde
vertrouwde vriendin en bloedverwante, heeft
heefc
ons
011S eene keurige befChrijving
belChrijving dezer zeldzame vrouw gegeven, in
de Notices
Notlees [UI'
jiJr Ie earactère
caractère et les éel'its
écrits de Mad. DE
DE STAEL,
S'L1EL, welke
voor de verzameling van de werken der laatfte, te l'(Jri./s
Pt/ri/s uitgeko.
men, geplaatst is.
STAFFA.
A. Eene der IIebridifche eilanden, dat woest en onbeSTAFF
woond , en uit hoofde van het Fingals-hot
woond,
Finga/s-hot en den RelizenJJ!eg,
Reuzemlieg, (zie
(zit:
beirIe
beide art.) beroemd is.
STA[IL (GIWRG ERNST),
STAlIL
EltNST), te /1nspac!z
Anspaclz in 1660 geboren, en in 1734 gege.
Horven,
geneeshècr en vlijtig natuuronderzoeker. In zij_
zijftorven, was een gelukkig geneeshèer
nen tijd hadden VAN I-IELllONT
HEDlONT,REY,
,REY, HE:\IIlEllG,
HE:lIIlERG, KUKKEL,
KUNKEL, BOYLE
BOYLI; en Hoo.
RE het reeds ver in de Scheidkunde
Seheidknnde gebragt ; maar niemaud
niemand had het
!log
nog beproefd, om in deze wetenfchap,
werenfchap, Z00
zoo als NEWTON
NeWTON in de Natuurkunde, eene bepflalde
bepaalde theorie te,
te leveren. STAHL ondernam
dezen arbeid, waarin hct
het bcoefenen
beoefenen der fchriften van BECHER
BECIIER,,eLI
en
zijne eigene menigvuldige waarnemingen hem zeer behulpzaam wa.
waren. Uit dezen leerde hij,
men uit zwavelzure
zwavelznre zomeil
zouten en kool .....
hiJ, (he
dat mcn
aardige ftoffcn
ftaffen in het vuur zwavel, uit metaal-oxydcn (toen metaalc
metaal~
aarden) en kolcn
kolen metaal konde trekken.
tre kkcn. Deze uitkomst nam hij
voor een voomfgega:m
voorafgega:m produkt, waarvan
WU:lrvan het eenc
eelle beftanddeel
bcftanddeel in de
daaraan verwandte
verwundte zomen
zouten of aarden, en het andere in de koolaardige
koolaardig-e
zelfstaudigheden
zelfstandigheden vervat is. Deze laatfte
laatftc nocmdc
noemde hij l'hlogistolJ
PhlogistolZ (brand·
(brandbare), hetgeen 1:aar
l:aa1' zijn gevoelcn,
gevoelen, door deszeJfs
deszelfs vereeniging ,met
ligchamen,
vorigen [rand
frand tcrug
terug gebragt , de,
de vaL.,.
vaL_
Iigchumen, door reductie tot vori:ren
baarheid mededeelde, om weder te \'crbranclen;
\'erbranden; terwijl de brandbnre
brandb-n.e
zelfstandigheden. onder het verbranden, in de gedaante, van vm\r
vmir
zich uit de Iigchamen
ligchumcn verwijderdeli
verwijderden,, en dcze
deze als aarde of zuren
vooronderfteIlingen met de vroegere
achterlieten. Hoe weinig deze vooronderftelIillgen
REI, C\RDAN
C\lUlA ~ en BOYLE ook overeenüemdcn,
overeenl1:emden,
waarnemingen van REI,
die eene toeneming
toeneming_ in gewigt, bij het, verbrandde, uit de:l
de ~lucht
\lcht hadden waargenomcn,
waargenomen, werden zij nogtans voor ov<,:recnkomstigovereenkomstig' de
waarheid gehouden; terwijl het toenemen in gewigt, g-edurende
gedurende de
verwijdering van STAIlLS phlogiscol1
phlogiston uit de. verbrand wordendc
wordende ligcha.
Iigcha.
men, door hem hierdoor wederlègd
wedcrlegd werd,
werd. dat hij aan
aan·-het
het phlogis.
ton de eigenfchap toefchreef,
toefcbreef, om de met hetzelve verbondene ligchumen
beroofèle zwaarder te maken,; W2nt
w2ntde
de
chamcn ligtcr, en de daarvan beroofde
vlam fceeg
fcecg opwaarts, en moest dus
dns daardoor alle bijkomende zwaarte
tegengaan. Alhoewel
Alhoc:wel STAm.
STAlIL zijne eenzijdige thcorie
theorie nog eenzijdiger
gemaakt hecft,
heeft, door den fcheid:mndigen
fcheidkundigen invloed van ludtvonnige
lnd;tvormige
[taffen
ZiC;l, hebben echter weinige man·
manftoffen geheel over het hoofd te zien,
l1Cll
nen,, ter vordering in de Scheiclknude,
Scheiclkl1ude, zoo veel bijgedr~gen.
bijgedr~gcn. Hij
ALGE:\lFEN
ALGnlFEN W,)ORl1i:1\;),
W'IIJRlli:i\':l, VI.
0() 00
ont·
ont-
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ontdekte vele eigenfchappen der alkalien, metaal
metaalkalken
kalken en zuren;
gaf
gaf' aan die wetenfchap eenen f1:elfelmatigen
!1:elfelmatigen vorm. en verbande alle
raadfelachtige befchrijvingen, welke haar nog van de alchymie waren
bijgebleven. Ondertusfchen waren zijne verdiensten in de befpiegelende Geneeskunde, en in de uitoefening der Heelkunst, buitel' tegenfpraak, veel grooter.
STAlTHES.
Eeu
Een visfchers dorp aan de Engelfche Oostkust,
leer.
waar kapitein COOK, de groote wereldbezigtiger, het eerst als leerling bij eenen koopvaarder aan boord ging. De visfchers van deze
11:outf1:e en onverfchrokkendf1:e van de geheele kust. Des
plaats zijn de 11:outll:e
geheeten • en ieder 3
Winters gaan zij met kleine booten, Cobles geheeten.
man voerende, in zee; doch in den Zomer gebruiken zij booten van
tllsrchen de 10 en 20 ton, met 5 man, waarmede zij doorgaans van
maandag morgen tot zanudag avond in zee blijven. Bij derzelver
terugkomst wordt de visch door de'
de· vrouwen open gerneden
geCneden en gezomen.
zouten. Ten tijde van de haringvangst zendt dit dorp IS visfchers.
booten naar ral'mouth.
STALAKTIET, dropll:een,
dropf1:een, kalkfinter, is van velerlei kleur, doch
op de meeste plaatfen
plaat ren witachtig; meer doorfchijnend, fomtijds ondoorzigtig, digt van breuk en vezelig, of ook wel bladderig. Door
overvloed aan koolzuur is hij in Il:aat,
naat, om de kalkaarde op te losfcn;
10sC~n;
en van hier, dat hij voornamelijk in holen en ledige ruimten van
zonderlingfte gedaanten
kalkbergen gevonden wordt, waar hij de zonderlingfce
dropfteenvormt. Daar, waar hij, van boven aftiroppende , en eene dropfleenaardige gedaante aannam, werd hij reeds door de ouden Stalaktiet
genoemd; doch hetgeen zich beneden op den grond knol- en niervormig aanzette, droeg bij hen den naam van Stalagmiet. Dikwijls
neemt het aanzetfel dezer fteenen aan beide zijden zoo aanmerkelijk
toe, dat zij zich eindelijk vereenigen en gelleele zuilen vertüonen,
vertoonen,
welke de verbazendfte gaanderijen vormen, en, als men er tegen
lDen bijzonder [choon in
flaat, geluid geven. De Stalaktiet vindt !Den
vele holen van FrankriJk, Zweden, deo Harz en het eiland
Kreta. Kunstenaars kennen hem onder den naam van 1I1ar7J1o alahastrino.
hastl'ino.
STANCHO. (Cos) Dit was het eiland, waar HIPPOCRATES ge.
boren werd, en EscuLAPus
ESCULAPUS den vermaarden tempel had.
Hetzelve
was 10 uur lang en 4 uur breed; aan den Zuidkant bergachtig. onon·
gezond, en ten deele met cypresfen
cypresfell bezet. Men vindt er, intl1s_
intlls_
[chen goede weilanden.
weilanden, en het brengt voornamelijk limoenen voort,
fchen
waarvan het rap
fap naar Konflmzti1Jopel
Konflalltinope! gezonden wordt. Het getal
der bewoners bedraagt 8000; de voornaamll:e
voornaamf1:e plaats ligt aan de
Noordzijde. en heeft een kasteel en eene haven voor kleine fche_
fche.
pen.
ST ANDAARD. Is bij de ruiterij dat, wat het vaandel bij het
voetvolk is; net
het verzamelpunt <lel' troepen bij en na het gevecht.
Het is een bijzonder
bijzoncler eerteekcn
eerteeken,, hetwelk mtn
mll1 hen gefchollken wordt,
en
cn
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gewoonlijk met de naamletters van den vorst
vorSt en het nationaal wa.
pen verfierd is. Doorgaans moe;;
moe. de nieuwaangekomene manfchap
bij den ftandaal'd
ftandaard zweren, dien nimmer te zullen verlaten. Alleen
de hufaren voeren geene ftnndaards,
ftandaards, omdat zij I:leestal
r.leestal verftrooid
verCtrooid
vechten, en dus dezelve niet behoorlijk zouden kunnen verdedigen.
STANDBEELD, Beeldzuil. Een werk der beeldende kunst, het.
hetwelk eene volkom ene menfchelijke gedaante vertoont. De Romeinen
noemden de Standbeelden in Griekfche kleeding Statuae
StatutJe palljotae,
palliattJe, en
in Romeinfche Togatoe enz., en onderfcheidden dezelve in pedrestes
(üaande) , jèdentes (zittende), equestres (te paard.), en curru/es,
(ftaande)
curry/es,
en wel Biga/ae,
Riga/ae, quadrigatae
quadriga/ae (in eenen wagen rijdende Standbeelden) ,
als hoedanig vele god{!n en
cn zegevierende veldheeren werden voorgefreld.
voorgefteld.
Bij de eerfre
eerfte Standbeelden waren de armen genoegzaam vast aan het
lijf gefloten, zonder eenigen fchijn van leven te kenmerken.
kenmerk~n. De
beeldende kunst bepaalde zich niet alleen tot enkelde Standbeelden,
kostbaarfte Standbeelden der
maar vormde ook geheele groepen. De kostbaarftc
deouden waren van goud en elpenbeen, doch gewoonlijk werden de.
zelve in erts gegGten;
geg0ten; uit metaal gedreven of gellagen;
gel1agen; uit lnarmer
marmer
en andere fteenfoorten
fteen[oorten gebeiteld; uit hout gefneden, ofuit leem, brons,
gips, porfelein
porCelein of was gevormd. Van de antieke
amieke marmeren beelden
beeft men menigvuldige gelukkige afgietfels in gips. De gewigtigfte,
gewigtigfte.
heeft
voor de gefchiedenis der kunst. van oude marmeren Standbeelden,
NIOBÉ en hare kinderen, te Rome in 1583, en van de
zijn dat van NIOnÉ
Muzen in de f7illa
f/illa /ldriana opgerigt; terwijl
terwijioEder
oNder de nieuwe, van
beeldwerk , de Standbeelden, welke het OOSt·
Grieksch beeidwerk,
OOSt- en Westelijk lijstwerk van den tempel van JUPITER PANTHELLENIUS, op het
eiland /legina verueren
ver lieren , bijzonder belangrijk zijn.
STANDREGT. Een,
Een. bij het krijgswezen gebruikelijke, buiten~
buiten.
gewone krijgsraad, welke inzonderheid in den oorlog, op marsch,
marsch.
en in gevallen, die geen uitftel kunnen lijden, over eene op heeter
doodfrraf
daad ontdekte, en duidelijk bewezene misdaad. waarop de doodftraf
ftaat, gehouden, en welks vonnis aanftonds, dat is binnen 24 uren,
gebr~gt. De veldheer, of die in zijne plaats het
wordt ten uitvoer gebragt.
bevel voert, met de daartoe opgeroepene officieren der afdeeling, verver·
zamelen zich voor het leger in eenen kring, wanneer, en wel !taande,
traande,
het feit onderzocht, het vonnis geveld, en dadelijk
dadel~k voltrokken
wordt. De menfchel\jkheid
menfchel\ikheid vordert reeds, dat men niet dan in den
hoogrten nood tot deze manier van regtspleging befluite
bel1uite , en dan nog
hoogften
daarbij de uiterfte
uÏterfte behoedzaamheid in acht neme.
STANISLAUS I. (LECZINSIU), koning van
vall Po/en, en groot-hergroot-her.
tog vun
Lotharil1gen en BtJr,
Bar, was
va11 Lithauwen, naderhand hertog van LothtJril1gen
een der beste en verfr::ndigfte
J8de eeuw. Hij werd
verü::ndigfte vorsten der 18de
in 1677 te Leopotd
Leopold geboren. Zijn vader,
vader. zoo wel een man van ge ..
boorte, als van moed en ftandvastigh::id,
ftandvastigh~id, was groot.îchatmeester
groot.fcnatmeester der
gevaarkroon van Polen, en verklaarde eens: " ik wil liever eene gevaar.
STANISLAUS
" lijke
Iijke vrijheid genieten, dan eene geruste flavernij." ST
.... N15LAUS
002
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legde al vroeg dezelf;.le
dezelfde beginlels
beginfels aan den dag, en
ell ontwikkelde ca·
ca
lemen,
lenten, welke de fchoonetc
fcllOonfce v.;rwachtingcn
verwachtingen voorft'elden.
voorlî'clden. Hij
IlU was dapmatig, befèheiden,
bc!èheidcn, fpaarzaam;
fl1 aarzaam; werd door zijne vasl~lien
vasl:licl1 aangeper, mmig,
K,\ltU, XII,
beden, en door
dool' zijne vrienden
vriendeil bemind. In 17°4, tOCIl
toen K.'\Fllèl,XII,
den koning ,AliG17STlJS
AuGUSTUS 1I,
Ir, keurvorst V<in
Vll11 Sr.kji:,
Sakjè, van den troon verdreven, en Poleu
PolelI v::;roverd
veroverd had,
llad, werd STANlSLA17S
STAf\ISL,\US LECZ!t\SIU,
LECZll,SI{l, toen
toe11
waiwode van Polen en veldheer van Groot-Polen,
Groot·Polm, el!
en eerst !l7
27 jaar
oud, door de confederatie te lFrufchallw
1I/(ufchaIl1Y aan KAREL XII
Xl[ gezonden.
Reeds in 1699 was hij buitengewoon gezant bij den
(10n groot-fultan ge~
ge.
weest, en zijn gunstig voorkomen deed hem al aanfconds,
aanüonds, bij zijne
cerfre
eerfte zamenkomst, de gunst
gllnst van den koning van Zweden zoo geheel
verwerven, dat deze beDoot
bel1oot,, 0111 hem op den Poolfcben
Poolfchen troon te
plaatfen. Hij werd ook werkelijk in 1704, in tegenwoordigheid van eeplaatren.
rijksdag tot koning verkozen; doch
nen Zweedfchen veldheer, op den rijksdar;
de onverwachte kOl11st
komst van AUGUSTUS in lFàl'jdauw,
lFrlljè!?auw, cn
en de verre
afstand van KARE.L
KAREL XII met zijn leger, noodzaaktcn
noodzaakten hem, om
0111 zich
in allerijl te verwijderen. Hij werd echter in het volgende jaar, benevens zijne gemalin
gelll3lin KATHARli\'A
KATHARIf\A Ol',\LINSlCA,
OPc\L1f\SKA, te rVmfchaZiw
f//7rl1'ji:!zauw gekroond, en moest AUGUSTUS,
AUGUS'fUS, uit hoofde van den vrede van /J!tr<1lJ.dltr:mjladt,
j!adt, van Herfstl11. 17°6.
1706, plegtig, tcn
ten behoeve van zijnen me.
dedinger, van de Poolfche kroon afstand doen. STANISLAUS bleef
met KAREL XIl
Xl[ in SakJe,
Sakfe, werwaarts
wenvaarts hij hem gevolgd was, tot
Herfstl11.
I-Ierfstm. 17°7, wanneer hij met dicn
dien vorst naar Polen terug
keerde, Or.1
or,1 de Rusfen
Rus[eJ1 uit
uiL dat rijk te verdrijven, hetgeen dan ook
de Czaar, in 17°8,
1708, met de daad, moest ruimen. Dan, IemE.L
KAREL XII
verloor 1n
:n het volgend jaar den gedenkwaardigen
gedenkwam'digen nag
l1ag van Pultawa,
Pultalva,
en STANISLAUS , nu ~uiten
!:luiten fiaat, 0111 zich in Polen
Polm llaande
Jlaande te houden, vertrok met de Zweden naar POliZmCrelJ
PommereJI ,, en van daar naar ZweZwe.
afgezonderd leefde,
Icefèle, en den uitDag
uitl1ag der
del'
den, waar hij eenigen tijd afgezondenl
aangevangene
aan gevangene vredes-onderhandelingen
vredes· onderhandelingen afwachtte. Daar zijn afstand
fchreef
van de kroon eene der voorafgaande voorwaarden uitmaakte, fcbreel'
hij aan KAREL XII !luar
nllar Bender
Eender,, om
0111 daartoe diens toeHemmillg
toeltemming te
verwerven: doch daar hij hem hiertoe niet konde bewegen, beOoot
beO oot
hij, om.
om, vergezeld van twee ollicierell,
officieren, onder eenen nangenomen
aangenomen
naam, in perfoon naar dien vorst te reizen, ten einde zUlle
zijne hal11:arhalltar~
rige weigering te overwinnen. Naauwelijks,
Nnauwel.ijks, echter, was hij in lJfol.
1110/.
davië aangelwmen
ragt ,
aangeitomen , of hij werd gevat, en bij den hospodar geb
gebragt
nnar Bmder
die hem herkende, en hem naar
Bender zond, alwaar hij wel als
gevangene, maar
4 verkreeg hij
m~ar vrij goed behandeld werd. In 171
1714
vrijheid tot zijn vertrek, wanneer hij ZIch
zich vooreerst naar het hertogdom Tweebruggm
Tweebl'uggm begaf, alwaar hij zijne
zjjne familie vond, en een Sak.
SakÎlsch
fisch omeier
officier eenen, doch mislukten, aanflag
aanl1ag op zijn leven waagde.
zamenzweerders werelen
werden gevat;
gevat j doch STAr<:ISLAUS
STM'\ISLAUS fielde
fl:c!de hen,
De zamcnzweerders
grootmoedig.
grootmoedig, ;n
in vrijheid.
Toen hij iu
in 1719 door detl
deu dood van Kt\REL
KAREL XII zijnen bercher~
befchcr.
mer
rne!' verloor, wendde hij
bij zich tot het Frunfche
Frullfche hof, hetwelk hem
beln
lYcj~.
lrei»
c
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IPdsuJZóllrg
IPciszcnóurg in dén Elzas tOt
tot zijn verblijf aanwees. lIier leefde hij
in HiIIe
Hille afzondering', cot dat zijl~e dochter, de prinfcs
prinfes MARI.\,
Mi\RI.\, iu
1723
17!!3 met LODEWUK
LODEW!JK XV huwde,
huwde. Na den dood van AUGUSTUS (1733),
begaf LECZJNSK! zich weder naar Polen, in de h:>op,
h:lop, van op nieuw
den troon te zullen beklimmen. Eene partU, krachtdadig door Frank.
Frallk.
1'i/k onderfceund,
onderfu:und, riep hem ook met de daad als koning uit; doch
zijn mededinger, d~ keurvorst AUGUSTUS van SakJè, zoon van den
overleden koning AUGUSTUS, had aan het Rusûscl!
RusûscI! hof een
eell te magtig vriend, en behield de overhand. STANISUUS
STANISLlIUS begaf zich naar
D/wtzig; doch het grootfte
DaiJtzig;
groot[te getal van hun,
hUll, die hem gekozen hadden,
weck weldra voor de minderheid, die tegen hem was, zoo dat hij,
met gevaar, en onder velerlci
mct
velerlei vermommingen, naar KÖ12itlgsberg
KÖ12iu{!;sberg vi llgtrc,
re, alwaar de Rllsûfche
Rllsfifche veldheer een prijs op zUn leven geli:dd had.
Eindelijk werd bij de vredesvoorwaarden van Tremen,
Treenen, van Wijnm.
1135, bepaald: " dat koning STANISLi\l'S
1735,
STANISLAVS van de kroon zoude
" afstand
Hfstand doen, maar den titel van koning van Polen
p()!ell en groot-hercog
groot-hertog
" van Lz"t,'zaulI'etJ
Lit!zauweIZ zijn leven lang behouden, gedurende hetwelk hij
" tevellS
tevens in het ongeHoord
ongeftoord bezit van de hertogdommen
her[Ogdommen LothorÏlz
Lotharilz,-..
"gC'll en Ear
"gm
Bar zoude
zonde blijven, onder voorwaarde, dat zij na zijnen
" dood met de volle fouvereiniteit
fOllvereinitcit aan Frankrijk vervallen zouden;
" terwUI
tcrwUI te gelijk aan hem en zijne gemalin hUIltJe
hUllne in Po/en
Polen gelegene
" goederen zouden worden teruggegeven." ST,\Nlsr.Aus
STJ\NIsr.Aus volgde in
Lotlzarillgen
Lot/wrillgcn het voorbeeld zijns vool'ganger8,
vooi'ganger~, wiens verlies door de
onderdanen dIep betreurd werd. Hij zag- thans zijnen wensch.
wenseh. waar11a3r
uaar hij zoo lang gereikhalsd had, nameli)k,
namelijk, om 1I1enfcllen
menfc1len gelukkig
te maken, vervuld, en hield, gelijk TITUS, den dag
da;; voor zich VCI'loren, wanneer hij op denzelvcll
denzclvcll niet
nict eenige weldaad
wcldaad verrigt
vCl'rigt had.
onderfteUlllle zijIIe nieuwe onderdanen; verfraaide Na1h'Y
Lu.
Hij onderfteulllle
Nalh'Y en Luncville; maakte verfCheidcne
verfè:heidcne Jluttige inrigtingen; fi:hollk
fclIollk aan bellOel:'
behoef:'
huwelijksgoed; ftichtte
ftiehttc open bare fcholeJl,
fcholen, en betige meisjes een huweli.iksgoed;
nllen als den warmftell
warmften vriend der menschheid.
l11ellschheid.
toonde zich aan allen
Zijne deugden dedcn
deden IJcm
dm lYeldadihem den vereerenden bijnaam van dcn
lYeldf/digeil
lang"en tijd het geluk van
gen venverven
vel'lvcrven,, en Lotharingen genoot langen
door hem geregeerd te worden, tot dat eindeliJk
eindeli.l k ecn
eell droevig voorval aan het leven van dezen uitl11untenden
uitmuntend en vorst een einde maakte.
Hij zat, namelijk, bij het vuur, wanne
cr zijne kleederen, zonder
wanneer
dat hij het gewaar werd, in brand geraakten, welken zoo fpocdig
toenam, dat zijne bedienden reeels
Iaat kwamen, om hem te red.
reecls te laat
(Ien. IIij fderf onder de hevig!èe
hevigrte [manen
fmnrten t1l'1l!!3
t1<.'n 23 VUil Spl'Okkcllll.
Spl'Okkc1ll1.
J766 in het 89(te
89(ce jaar zijns oudcrdom~. en
ell zijn dood werd
betreurd. lIij was zachtmoedig-,
zachtmoedig, n:ilddadig,
u:ilddadig. deelnemend ell
cu
algemeen berreurd.
fpraakzamll; onderhield zich mer
fpraakzaml1;
met z~ine
z~ille ond'.!rdancll
Olllb-dancn als
nIs met
mer zijns ge.
lijken; deelde ill hunne zorgen en bekolTImClllisfClI,
bekolTIl1!crnislCn, en vertroostte
bcn
\'udcr. Hij was lIet volkomen
\'oIlwmen gelijkend beeld v~n cellen
cenen
ben als een vuder.
wijsgeer, door hem zeI
zei ven in zijne fchriften
fèhriften OlJtworpen:
Ol1rworpen: " de ware,
») aan geelIe
gecne vool'Oordcelen
voorool'deelen Gehechte, wijsgeer;' zeide hij, " moet
.
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de waarde van het verfiand kennen, de groote betrekkingen des
:"
" levens niet boven, noch de mindere beneden hare waarde fchat"ten. Hij moet de vermaken genieten, zonder er aan verflaafd te
" zijn; de rijkdommen, zonder zijn hart er aan te hechten, en de
" eer zonder zelfverheffing: hij moet den rampfpoed verdragen, zonZOll" der dien te vreezen ; alles, wat hij niet heefe,
heeft, als nutteloos befchouwen,· en al wat hij bezit als genoegzaam: geCtreng
gertreng om·
" fchouwen,
" trent zich zelven, moet hij infchikkelijk
infehikkelijk zijn jegens anderen;
"" vrijmoedig en openhartig, zonder hardheid,
. [eh
hardheId,
fchrander
rand er zonder valschvalseh",. heid. en te gemoetkomende zonder laagheid."
. "
laagheId.
STANJSLAUS
STANJSLAUS bezat veel verftand ; beminde en waardeerde kunsten
en wetenfchappen,
wetellfchappen, eu zoude, indien hij een ambteloos burger geweest ware, het zeer ver in de Werktuigkunde gebragt hebben.
Als vorst vertoont hIj
hlj zich aall
aan ons in [wee
twee gedaanten. Hij was aan
den eenen kant ten volle waardig de regent van eell
een vredelievend
volk te zijn.
zijn, en onderdanen gelukkig te makcn,
maken, die,
die. door geen\!
twisten verdeeld, voor de bevordering van hUil
hun welzijn,
welzijn. alleen de
leidstl1&n behoefden; doch daarentegen)
daarentegen,
vaderlijke zorg van hunnen leidsman
aan den anderen, uit hoofde van de zwakheid van zijn karakter,
fdragen, en ligtzin_
ligtzinniet gefchikt, om een en wankelenden troon te [dragen,
nige , woelzieke. wispelturige, en tegen hunnen koning oproerige
volken te regeren. Dan, ofschoon hij al de bekwaamheden van een
groot monarch ontbeerde, bezat hij echter al de eigenfchappen van
een deugdzaam vorst; een uitmuntend hart, weIlige
weIligt door den rampfpoed nog meer veredeld; eene overtuigende, mannelijke en kunstelocze
kunstelooze
welfprekendheid, en een levendig doordringend verfcand)
verfcand, hetwelk
laatf1:en, jammej."vollen
jammervollen toef1:and
toefiand niet verliet. Wij
hem zelfs in zijnen laatflen,
bezitten van hem, onder den titel van: Oeuvres du philofophe bien[atlant
fchriffai!ant (PariJs 1764,4 deel. in 80 )) , eene verzameling zijner [chriften, die van een en wijsgeerigen, zedelijken en fiaatkundigen inllOUd zijn. De daarin doorfiralende
doorflralende zucht, om menfchen- geluk te
bevorderen, de verfiandige grondregels, daarin vervat, en de voor·
Iesfen , welke aan de vorsten worden gegeven, zetten detreffelijke lesfen
zelve eene uitfiekende
uitf\:ekende waarde bij, alhoewel zij ook door anderen
worden>
van eenen gelijken aard, in menig opzigt, mogen overcroffen worden.
STANNIOOL (Tin-foelij).
(Tin-foelfJ"). Zoo noemt men zeer dun
dnn gellagene
geflagene
plaatjes tin, welke tot belegfels achter het glas van eellen fpiegel
gebruikt worden. Men geeft er ook verfchillende kleuren aan, als
grocn, rood, blaauw
blanuw enz.; doch dan worden zij tot verfierCels gegroen,
bruikt. Van de wijze, waarop dat werk verrigt wordt,
wordt> maakt men
een geheim; zoo veel is echter zeker, dat men daartoe zeer fijne
Engelfche tin neemt, om dat alle andere te bros is, en het uitrekken, dat daartoe noodig is, niet zoude uithouden. Men vindt ook
weinige Stanniool-Ilagers.
Stanniool-nagers.
fl:ad of plaats, volgens
STAPELREGT beteekent het regt ecner
eeller fiad
hetwelk de goederen, door fchepen of wagens derwaarts gebragt ,
niet
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nict regt door of voorbij dezelve mogen gevoerd, maar eerst aldaar
nangeboden
ontladen, of een tijd lang ten openbaren verkoop moeten aangeboden
ftrekt zich niet altijd tOt alle, maar dikwijls alleen
worden. Dit regt firekt
tot zekere, in de oorkonden der fiapelll:ad
frapelllad opgenoemde goederen
en waren lJit,
fiape/goederen of ;tape/waren
uit, die derhalve {tape/goederen
ftape/waren genoemd
lIet Stapelregt kan vooreerst onbepaald zijn, wanneer het
worden. Het
zich tot alle waren en tijden, en niet alleen tot derzelver ontlading,
maar ook te koopveiling uitf1:rekt,
uit11:rekt, en ten anderen een bepaald
bejJaatd regt
wezen, wanneer het ilechts
nechts op zekere tijden, [en
ten aanzien van bepaalde goederen mag worden uitgeoefend, of alleen tot het wegen, en niet tot derzelver opftapeling
opfl:apelillg of te koopveiling
koopveilillg betrekking
hoc lang de ftapelgoederen moeten blijven liggen,
heeft. De tijd, hoe
is ver[chillend,
verfcbillelld, en hangt alleen van de bepalingen van het Stapelregt
der plaats af. De ft8pelftad moet voor het overige voor de noo.
dige gebouwen, ter bewaring en verkoop der koopwaren, zorgen;
zorgell;
doch de fchippers, koop_ en voerlieden zijn ook verpligt
verpligt,, om geene
waren buiten die fl:ad
!tad te vervoeren, maar moeten naauwkeurig
nuauwkeurig den
'1l:ad aflaopenlijken weg derwaartS
derwaarts volgen; hunne waren binnen de flad
den, en binnen den bepaalden tijd ten verkoop aanbieden; mogende
zij eerst, na afloop van dien tijd, en onder betaling van een' zekeren
tol, weder vertrekken.
STAROSTEN ztin in Polen
p(jlen edellieden, die onder de hooge lands(Dfgnitarii terrarum)
terrarum ) behooren , cn
cu door den koning
ambtenaren (Dignitarii
met een landgoed of flot
not beleend zijn. In vroegeren tijd werden aan
Polm zekere goederen CII/m/n
(llle1Jla 1'egia)
regia) tot hun onde koningen van PO!eJJ
tot tijd, Joor gefchenken, verderhoud aangewezen, die van tijd Wt
koop en verpanding, en ook door verlei voor hun leven, aamnerkeaanmerke.
lijk verminderden. Tot de laadl:en
laatfl:en behooren
behoorel1 de Starostdijen, die zelfs
de koning. na den dood van derzelver tijdelijke
tijdelijkc bezitters, niet we·
der voor zich kan naasten, maar dezelve aan eenen ander moet geven. Sommige dezer Starosten bezitten het regtsgehied
regtsgebied over eenen
zekeren kreits (Crod) , en kunnen
knnnen omtrent lijfstraffelijke misdaden en
perfoonlijke
per[oonlijke aanklagten van edellieden beilisfen;
beflisfen; anderen genieten alhUlI leven verleen de inkomsten der goederen, die hun gedurende hun
leend zijn.
STATlEK.
STATIEK. Deze wetenrchap maakt eenen tal{
Cd/{ der Werktuigkunde
uit, en bevat
bevnt de leer van het evenwigt der krachten, die op vaste
gewigcige natuurwetten.
ligchamen werken. Hiertoe behooren deze gewigtige
ieder ligchaam blijft in zijnen fl:aat van fUst
rust of
of' beweging onveranderd,
zoo lang gecne
geene bewegende kracht op hetzelve
hetzeive werkt; Iigchamen,
ligch:llnen, die
eelle zekere rigdoor de eene
cene of andere bewegende kracht, naar eene
ting, eenige [nelheid
fnelheid verkregen hebben, behoeven geene
geenc bijzondere
kracht van binnen noch van buiten, om dezelve in eene gelijkvorte houden. Werkt echter eel1e
eene onveranderlijk
ollveranderlijk bewemige beweging'
beweging tC
gende kracht altijd naar eenerlei
eeneriei rigting op een ligchaam,
ligcbaam, dan wordt
worde
fnelheid altijd groot
er, en zal in gelijke grootte op elkander vol.
volzijne fnelhcid
grooter,
00 400+
gellgetl-
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gellele tijddcclcll
gCllde
tijddcelen cene gelijke vermecrdcring
vermeerdering van [nelheid
[nclhcid bekomen;
dat is: het
hee zal met cene
eene gelijkvormig befl10cdigde
befpocdigde bewegillg
bcwegillg voortgaan.
STATISTIEK. Statenkunde , flatenbefchrijving,
l1att'nbefchri.iving, uit i1aatkundige
Haatkundige
oogpunten befchouwel.
beiChouwd. Zij bepaalt zich tot wezenlijke voorhanden
zijnde fbten
lraten cn
en niet tot denkbeeldige,
denkbeeldiije, en draagt dus den
dcn tegenwoordi;:;en
dig-en toelland
toeHand van eenel1
eenen fbat
Haat voor, zoo als die in zijne gefield:lcid,
gef1:eldheid,
I'creenigillg
\'creenigillg en de werkzaamheden zijner
zUner krachten gegrond is. IIierIlierdoor is zij een uitmuntend voorbeeld voor de Staatkunde, en een
icerrijk
ocfeofcho:->! voor den ftaatsman;
flaatsman; alleen moet zij in geen
gecn bloot
leerrUk oefenfcho:,j
tahellenwcrk en
cn getal-registers
g:ctal-registcrs olJwarden.
ontaarden. lIet
tabellenwcrk
Het denkbeeld
dcnkbeeld van eeneH
cenen
Haat, als ee;le
ee:le maatièhappij van me11fchc11,
mcnfchcl1, die onder de bekbenniug
beü:bermillg
van goede wenen
wencn verilamiig,
veril:andig, vrij, en fhmkuudig
fh1 atkuudig zc!fotandig
zelfstandig willen
leven, moet er de ziel van uitmaken, en b:1ar
haar wnarde
w~arde bijzetten.
bUzetten. Als
hulpwetenfchappen
hulpwctenfchappen [taan
Haan het Staatsre~t,
Sn:atsre2,"t, ScaztsJ
SCa"rsJ efhmr,
cfhmr, de Sta8ts-IlnisStaats-rI llisAardrijkskunde, NatuurlUkc
NatllurlUke
houdkunde en Diplomatie, zoo als ook de Aarcir~jkskllnóe)
geCchiedenis
ge(chiedenis en Technologie, lllet
met haar in verband.
vLruand. De naam van Statistiek is oud; doch derzelver vletenfckppdijke
tistick
wetenfch~'ppdjjke vorm is van lateren 001'oorljJrol1g.
I1Jrong. Reeds in de 17de
I7de eeuw vcrfclJccll
vcrfcbccn er cene
cc ne Statistiek onder
onderdcn
den
titel: lJficroscopium
lJiicroscojJium flatisticul1Z,
jlatisticu11Z, qllo
q1l0 flatus imprrii
imperii RommlO-èem1anici
Romf1no-èe1'lIZcmici
r'epre[entatur, Autort!
1'eprefcntatur.
Autor!! He/eilo
Heleno Polital2o,
Po/ltano, 1 672.
G7!'). ACllEl\'W.~L
ACHE!\'WL\L behandelde
behandclde
bar voor omtrent 70 j:;ar
joar wetenii.:happejjjk,
wetenCchappeljjk, en vcrftünd
verüond onder de
haar
!:itntistiek
~tatistiek van een land en volk den omvang
o111vang zjjner (tegenwoordige)
( wgcnwoordigc)
Jbats-mcrkwaardighcden.
fraats-merkwaardighcden. Ondertusfchen
Ondcrtusfchen hecfc
heeft zij, als een gedeelte
der S
S,aatswetenfchap,
taatsweten[chap, eerst door SCHLÖZER
SCIJLÖZER eenen zelfstandigen vorm
NIE~lc\N in zijIJe
zijne Librisz der Statistik U1ld
I/1ld der
verkregen,
ycrkrcgen, welke door NIEMAN
.',\tfttcmiztllcle,
1 tM ClIkzmde , AttOllO
Altona 1806,
1306, verder is voltooid geworden, alzoo 'Jroevroegere proeven vele vreemde [toGèn
[collen in de Statistiek
Statis:iek hadd,"n
hadd~n opgenonWll.
men. Onder vele nieuwere werken
wcrken over deze wetenfchap,
weten[chap, noemen
wij :'llcen:
;\]lcen : CROME,
CRO~LE, Ueberflclzt
UcberflclJt der Str:at!:krafte
Stcatskrafte 1'OiZ
~'Oll dm SämmtliSiimmtlidl<'IJ
den Europifcltcn
Europifc!Jcn Reiclzcrz
RcichclZ zmd L;i;zderJJ.
Lihldcl'n. LcijJdg,
Lcipzig, 18
1818.
I 3.
STATlUS.
STATLUS. (PUBLIUS
(PllDLlUS PL\l'lNIl.:S)
PAPINICS) Een llitftckcnd
uitCtekcnd Romeinsch
ROllleinsch dieh.
dicb.
ter, in de Inat[te
tcr,
laatCce helft der
dcr eerCre
eerrte ceuw
eeuw onzer tUdrckenü;g
tijdrekening te Napels
NtljJe!s
geboren.
gehoren. Hij
lIU kwam vroeg te Rome, CD
en behaalde .33 maal in den
GCIl polilifchen wedftrijd
iilifchcn
wedfcrijd den prijs. De keizer
keil.er Do;urrI/\l\'us
DmllTlflNGS fc
fcl1011k
honk !J(,Ill,
h(,111,
ter belooning
bclool1Î!ig van zijn
zUn dichterlijk talènt, eene gouden hoon,
kroon, en
cn was
hem over het geheel zeer genegen. Daar hij
bij echter
cchter voor zjjne
zijne Thebaïde
dt~n prijs niet verkreeg, zoo begaf hij zich, uit verdriet, naar zijn
dl~ll
hU in het 35üe
35fce jaar zijns levens fderf.
ftierf.
!alldgocd
landgoed bij Napels,
NtJpels, waar hij
Wij bezitten nog van hem de T'teZ,t!Ïde,
T.'Jebt:dde, een episch gedicht,
geclich~, wa8rin
waarin
llÏj
hij de verovering van Thcbe
Thebe bezingt; de Achi!!eis,
Achi!le!s, in .22 gezangen,
be zangen ,
de
d~ omf"wndighcdcn
ol11~1:r;~dighedcl1 van den Trojaan[chen
Troj~al1fchen oorlogoorlog [chetfende,
Cchetfende, hetgeen
naar een
ecn gebrekkig plan bearbeid is. In beide dicht.
dichtoJwollwmen,
oEvol::omen, en nanr
fw
1"l11 Hen
:,kcl1 jha~.lt
rtra~,lt eene
cene groote, maar 11iec
niee altijd wel aangcbragte,
aangebragte, bel~zen
belf;zcllhiel
Leid door. De
Dc uitdrukking is fcIlOOIl,
fcl10011, fomtijds
fomtijd:; echter.
echter zwellend, cn
el1
groGtcndeds van VlRGJLIUS
;;ïootcnde,.:!s
VJRGJLIVS ontleend. En eilJdelijk
eilJde1ijk Si/Jlic
Silvic (mellgcl(mcugcl~niJch:cll), in 5 boeken, mecst:ll
~,,:d){:h:ell),
meest:;l bij
bU bijzondere
~)ijzo1)dere gcJcg~Dhcdcn
gelct;~nhedcn verYervaar _
vaar.
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v:lardigd;
v3~rdigd; doch waarvan zeer vele den dichter van eenc uitCtekende
zijdc
zijde doen kenDen.
kennen.
STliUNTON. (GEORGE LEONAIm)
LEONATID) Een baronet van Ier/mul, alCalway van niet zeer vermog~nde
venl1og~llCle ouders ":lèooren
":eooren werd.
waar hij in Ca/way
Reeds vroeg kwam hij te ilfc;:tpc!ticr,
lIIo::tpel!ier, waar hij zich in de Geneeskunde oefendc,
en tot doctor bcvorderd
bevorderd werd. Hij begaf zich nu
oefende, C11
llaar
naar LOildon, en leverdc
leverde hier, oneler
onder meer andere lettervruchten, eenc'
overzetting vau
van eenige
ecnige fehriften
fchriften van den beroemden \Veener-ans
\Veener-uns
SL\RE,
SVRE, benevens eene
cene vergelijking der Engel1èhe en Frunfche
Franfche Let.
cerkullde,
terkunde, voor het ..Joul':zat
.Jou1'7za! étl'alzger.
étrallger. In 1762 ontving hij eene
eenc
nitl100diging
lFest.l;zr!i2'1I, WUaf
waar hij als geneesheer een aannitnoodiging naar de lFest./;Zr!i2'1I,
zienlijk vermogen verwierf; werd vervolgens geheimfchrijvcr
zienl~k
geheimfchrijver bij lord
l\TAC'ARTNEY,
l\TACARTNEY, gouverneur van Granada,
GrolIado, in welk211
welken post hij eene
cene
na:1uwkeurige l;elll,is
kennis der Regtsknnde
Regtskunde opdeed, hetgeen hem den post
na2uwkcurige
van gClleraal.fisk2al
gelleraal.fisk2al bezorgde. Tocn l'dACARTNlèY het fradhonderfchap
van l11c:dras
JJ1t:dras aanvaardde,
aanv'1ardde, volgde hij
hU hcm als geheimfchrijver mede
derwaarts, en verwonde
vertoonde zich in vcr[cheidcne
vcr[cheidene 1110eijelijke
moeijelijke gevallen,
de vredesonderhandelingen
vredesonderh::mdelingen met TJPPO
TIl'PO SAlIl,
SA]]), als een
inzonderheid bij dc
bekwaam 1batsman , voor welke diensten de Oost.lndifche compagnie
hem, bij zijne terugkomst in Ellge/and,
Enge/and, met een jaargeld van 500 p.
ft.,
H., en de
dl:! univerGteit
univerflteit te Oxfort met
met de waa,dii-i!Jcld
waa,digheld van doctor in
de Regten beloonde; terwijl hem de
dl:! konbg den titel van baronet
van lcr!cl1Jd
lcl'!cl1Jd opdroeg. Ilij werd op den IV di:
de reisgenoot van lord
1\IAC\RTNEY,
ï\L\C,\RTNEY, toen deze in 1792 tot gezant naar C,'zil!a
C'zil!a beüemd werd,
en niet alleen tot gebeimfchrijver
gebeim[chrijver van het gezant[chap,
gezant[ehap, maar ook,
0111
om in gevalle van nood, de plaats van
vun dell
dcn lord tC!
te kunnen bekleeden,
bckleedell,
tot buitengewoon gezant en gevolmagti;;d minister benoemd. De reis
miste wel in de hoofdzaak
hooi'dzuak haar doel; doch STAlJNTON
ST,\UNTON vervaardigde,
na zijne terugkomst, uit (Je pnpieren
papieren van lVJACA!~TNEY,
MACAIlTNEY, het dagboek
[chc::,pswgcs, uit zijne eigene aallteckeningen,
aallteekeningell,
van den kapitein dezes [chC::'pSWglS,
cn die der geleerden en anderen van
en
vnn het talrijk
talri.ik gevolg, eene befchrUbei'chrijvoortrcll2lijke kaanen
kaarten en platen,
ving derzclve, welke hij met vele voortrcll~lijke
in het liebt gaf, ondc',onder den titel: Ait allthenthallthenth' account of an
011 cm.
em.
basfy
bfJSfy FriJn
Fom the Icing af Great-lJritain
Greot.Britoi1i to die EmperOl'
Emper01· of Chitic;
Chinc;
Londoli
London I 797, 2 ~'o/.
vol. 4°, met
mct knarten
kaarten en platen, in éc:n deel in folio.
Van dit werk, wanraan
waaraan de geleerde DAllROW
BAllROW zeer veel deel had, heef~
hecf~
men, onder anderen, mede eene Nedeïdllitfèhe
Ncdeïduitf'che vertaling. - STAUN~
STAur,~
ToN
TON f1:ierf
ftierf te Lom/alt,
L07ldo71, in het jaar 1801.
STEEN (JAN). Een bekend
bel;eml. kunstf'chi1c!cr,
kU11StCchilcler, te Delft geboren.
geboreIl •
waar zijn vader brouwer was. Hij was een leerling van JAN GOJJE.N,
GOljE.N,
die, om zi5ne
li5ne vrolijke p;e~~rdbC'id
ge~~rdbC'id cn
en l~ec::tige invnlle!1,
invnllen, veel met hem
op had.
bad. Jîe
De leerling h8d
had ook vele gçlJcg~llhcid
gelJeg~llhcid voor zijnen meester,
maar JjO~
liOg mee'mee'· voor deszelfs dochter, met welke hij
bij ccnen
cenen hcimelijhcimcli,iken milllie:121;cld
kCIl
milllie:12lidel onderhield,
ollderhield, wanrvnn
wam·van het gevolg
gevol:; 'was,
wns, dat JAN STEHl
STEE rl
bcl1nilel1
belJuitel1 I)l ocst, om h~:1r
JIn:!f te trouwell.
trouwen. Zi.in vader,
vadcï, hem eCllc
eene behoor];osl\\iinllfug willende
',viIlcllde bczof,;ell,
bczorgen, l;t)cht
lijke ];ost\\iin!l;u:;
j;t)cht vour
voor hvm
hem C,:1:C'
('<:1:C' b;'iJuwuii
[,;·iJllw('l':,i te:
()
iMf:
(î (\
n S
,~
J)<lli,,
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hij zijne zaken wel befiuurd hadde; doch, dit geene plaats hebbende,
w('rden de winllen zoo gering, dat hij zijne toevlugt tot het penfeel
was een zinnebeeld
moest nemen. Het eerfie fiuk, dat hij fchilderde, Was
van zijlle bedorvene huishouding, waarin zijne huisvrouw geen gering
deel had. Het vertrek en alles lag overhoop; de hond flobberde
uit den pot; de kat liep met het fpek heen; de kinderen buitelden
haveloos over den grond; zijn vrouw zat op haar gemak in eenen
leuninglloei , en zag alles gerust aan; en, om de klucht, had hij er
zich zelven bij afgemaald. met een wijnglas in de hand, en een'
aap op den fchoorfieen, die alles begluurde. Ondertusfchen bleef
hij zijne brouwerij zoo geheel verwaarloozen,
verwaarIoozen, dat hij, na verloop
van eenige jaren, herbergier werd; hetgeen echter ook niet van lanlan_
op,, en fchilderde
gen duur was. Hij vatte nu op nieuw het penfeel op
WoJfonbutte/ vereen fiuk, dat hij naderhand aan den prins van Wolfenbulte!
kocht, waarin een bruidegom en bruid.
bruid, twee oude lieden en een
voorgeil:eld. Allen zijn zoo natuurlijk in hunne onnotaris worden voorgefield.
derfcheidene verrigtingen gefchilderd, als of men hen levend voor 00gen zag. Even zoo natuurlijk en geestig is van hem gefchilderd
jongen opgefchoten knaap, fiaan?e te huill!n.
huihm. Het fiuk vereen' jonp;en
beeldt een en St. Niko/aas m'ond,
a~'ond, en de jongeling, meenende , wat
lekkers, of wat fraais, in zijnen fchoen
fehoen te zullen vinden, ziet er eene
roede in fieken.
Onder zijne kleinere fooft
foore van kl1nstftukjes
kunstftukjes zijn er velen, die uitvoerig naar het leven gefchilderd •, en niet min geestig zijn. Het getal derzelven is menigvuldig en vol vinding, het zij hij vrolijke gezelfchappen in wijn. of bierkroegen , of andere losfe bedrijven van
zelfehappen
Ecne afbeelding van eene kwakers
menfchelijk leven afbeeldt. Eene
het menfche\ijk
lijkftaalfie is zoo geestig en koddig,
lijl,ftaatfie
koddig. en de wezens zijn zoo verwonderlijk naargeestig, dat men dezelve niet zonder lagehen kan
erkennen, dat hij het kenmer.
befchouwen.
befehouwen. Trouwens, men moet erkenllen,
kende, het onderfcheidende der perfonen, zeer wel verrtond,
verrwnd, en de
bijzondere trekken zeer juist wist uit te drukken.
Inmiddels ziet men uit het een cn
en andere opgegevene, dat de
fchilderkunst
J.1N STEEN hand aan hand gingen,
fchilderkullst en levenswijze van JIIN
laatfte vrij los en onbezonnen was. Hij bezat een hart zon.
en de }aatfte
der eenige zorg, en befchouwde
befehouwde alles van den vrolijken kant. Na
den dood zijner vrouw huwde hij eene tweede, MARIJTJE HERCULENS genoemd, die de kost met het verkoopen van fehaapshoofdjes
fchaapshoofdjes ,
doch
eh welk bedrijf, na zijn huwelijk,
pooten enz., gewonnen had; do
MARIJTJE plaagde hem altijd, om door hem,
geftaakt werd. De~e lVIARIJTJE
en wel in haar zondagspak, te worden uitgefehilderd;
uitgefchilderd; doch hij
daaraan geen' zin fehijllende
fehijnende te hebben, gefchiedde dit ten Iaatfte
door den vermaarden Leijdfchen
Leijdfehen kunstféhilder
kUllstfchilder K. DE MOOR. Zij was
er
fchik ; doch
cr wonder wel mede in haar fehik
doeh haar man, zeggende, du
dat
er nog iets aan
a:m ontbrak,
ontbrak. nam haar portret, zette zich aan het [cbi!.
(ehil.
de-

STEEN-AREND. -

STEENBAKRERIjEN.
STEENDAKRERIjEN.
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deren, en plakte haar eenen
cenen groot
grootell
en hengelkorf, met gekookte fchaapshetgeell een zoo zonderling conCOllhoofdjes en pootjes, aan den arm, hetgeen
trast opleverde, dat zij er zelve over moest lagchen.
lagehen. " Dit ont" brak er aan, zeide JAN STEEN, " zouden u de menfchen ken.
"nen." - Men ziet uit dit alles, dat het bekende fpreekwoord:
dit is een flukje ValZ
van JAN STEE.N , niet zonder rede zoo algemeen is
geworden, en volkomen in 's mans karakter zijnen grond heeft. Hij
ftierf in 1678 en werd door zijne kunstbroeders begraven.
STEEN-AREND, (Fa/co
(Faleo Chry[aëtos) , ook Goud-arend, Haze11armd genoemd, behoort, met anderen van zijne foon, tot
arend
tOt het geDacht der valken. Hij heeft eene gele washuid aan den bek,
roestachtig gele, wollige pooten, een bruin, roestkleurig gemengeld
lijf, en eenen zwarten fiaart,
flaart, die aan deszelfs grondfiuk
grond!1uk aschgraauw
gegolfd is; bewoont de bergachtige oorden van Europa,
Europa) en voedt
be!1aanzich met den roof, uit klein zoogend gedierte en vogelen befiaande; ofschoon hij ook wel fomtijds op herten en andere groote dieren
durft aanvallen, en fierk
fterk en behendig genoeg is, om zich van hun
ftem is hardluidende en vreesverwekken_
vreesverwekken.
meester te maken. Zijne fiem
de:
de : hij nestelt op de toppen van hooge rotfen , en voedt zijne
jongen met het beste wild van hazen, jonge rheën enz.
STEENBAKKERIJEN. Reeds in de oudüe geîchiedenisfen
gefchiedenisfen vindt
men van dezelve gewag gemaakt, en zij berigten ons, dat de Egyptenaren, bij welken vele kunften
kunfren en handwerken het eerst ontftaan,
ontfraan,
en tot zekere volkomenheid gebragt zijn, tigchelrteenen gebakken
hebben. De Grieken volmaakten, volgens PLINlUS, deze kunst, en
hadden driederlei foon van tigchels, van 6, 12 en 15 duim lang.
Ook de Romeinen moeten het daarin al zeer ver gebragt hebben,
want de zuil van TRA}ANUS, van [teen
fteen opgetrokken, is,
is. na verloop
van 17 eeuwen, nog zeer fterk. In ons vaderland vindt men, zoo
menigvuldig dan elders, tigchelwerken, en de fteenen, hier gebakken, zijn zelfs buiten 's lands beroemd. Men gebruikt daartoe klei,
daar.
die op de meeste plaarfen met teelaarde verbonden is; en van daar,
dat de Steenbakkerijen bij ons, inzonderheid, in de provincien G,·onin.
gen, Vries/and,
gen.
Vriesland, Utrecht en Gelderland, ~.Iomme
~.I0111me gevonden worden. De
fteenen, onder den naam van Dordfche bekend, worden te Dordrecht
uit een foort van zinkf{!l,
zinkfi!l, dat door het opperwater achtergelaten,
en gemeenlijk ebbe.flik geheeten wordt, gemaakt. - Men kiest tot
het fteenbakken
fteellbakken van de gegravene klei de fijnüe
fijllüe en vetfte, waarbij
zeerniet meer dan een derde zand gevonden wordt; want eene zeer
zwáre en zuivere klei trekt in het vuur te veel in elkander, en
eene te grove en magere geeft geene genoegzame vastheid aan de
fieenen. Te veel kalkaarde of gips is insgelijks nadeelig,
nadeeIig, om dat
veel bevorderen, en
deze ~offen de vloeijing der ileenen tot glas te "eel
tevens aan dezelve eene opflurpende hoedanigheid geven, waardoor
zij het water tot zich nemen, door de vorst af5chilferen,
afschilferen. en vochtige muren veroorzaken. De klei, gegraven en in eenigzins
ecnigzins diepe
ImiImi·
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kuilen op hoopen
hoopcn gezet zijnde, wordt er zoo veel water bijgevoeg;d,
bijgevoegd,
nIs
~Is Iloodig
noodig is, om dezelve wel door elkander te kunnen treden.
Ilierdoor genoegzaam taai en zamcnhungend
zamcnhangend geworden zijnde,
zjjnde, brengt
men haar na den vormer, die de kluit klei, hem door eellen hand.
dcn vorm drukt (zijnde
(zjjnde een langwerpig vierkant
langer toegereikt, in den
bakje, .iets graoter
grooter dan de fieen
f1:een na het droogcn
droogen en bakken zijn zal)
zal);;
he1l:rooit
beltrooit of befprengt de klei, zoo het noodig is, met zand of water; Hrijkt dezelve met een' rol!1ok glad lU':l
m':l den vorm af; doet er
cellcn anderen handlanger wordt
den !leen
Heen uit,
uit. die fpoedig door cellen
weggebragt , en op eenen harden vlakken grond nedergelcgd,
nedergelegd , welk
.aIles mct
met eene
eelle verwonderlijke vaardigheid voortgaat, zoo dat een vorVOl'.
.allcs
mer des dangs
daags 14
I4 à IS duizend fieenen
Heenen maken kan. Wanneer de
fteenen, na eerst omgekeerd en op hunne
langf1:e zijde gezet
gezee te zijn,
1teencn,
bun:Je langfle
genoegzaam droog en vast zijn geworden, l1apelt men dezel
dezelve
ve op
hagen (lange breede planken met behoorlijke tns!èhenruimten), om
0111
·verder
,verder te droogen, op elkander. De klei, welke men tot de fiee.
Hee.
llen
~len gebruikt, ofschoon, zoo lang zij nog vochtig is, van eeoe graal!graauwe of blaauwnchtige,
blaauwachtige, droogt echter tot eeüe vaal ligte kleur op; verkrijgt dan reeds eene merkelijke hardheid, en kan nu, zonder dat
men voor !èlJeuren
fcheuren of fchilferen behoeft te vreezen , in den oven
.gebragt worden.
.gcbrngt
Deze ovens zijn op ycrfcheidene plaatren
plaatfen van een verfchillend
verfehilIend
nlnakfel, naar dat men van hout, fieenkool of tllrf
gcbrllik maakt.
lunakfel,
mrf gebl'llik
J11 ons vaderland hedient
cn kUiJnen
Ju
bedient men zich van turf, en
kunnen zij van
300,000 tot .1,200,000 l1eenen
;)00,000
Heenen bevatten. Doorgaans hebben zij eene
lengte van 32,
32, eene breedte VRn 26
26 en eene hoogte van 18 voet, en
zijn, behalve van twee, tegen elkander overi1aande
overl1aande openingen of
poorten, voor het in· en uitkruijell
uitkruijen der l1eenel1,
l1eenen, van onder van langwerpig ronde fiookgaten,
Hook gaten , 6, 8 of 10 in getal voorzien. Na dat de
lang_
oven met de te bakken fieen
f1:een behoorlijk gevuld is, begint men langzamerhand door de eerfle,
eerl1:e, tweede en derde pijp, en zoo vervolgens
te fioken,
f1:oken, tOt
tot dat de onderl1e
onderlle fieenen eenen gelijken gloed hebben,
waarmede men meestal 16, 18 of meer dagen voortgaat, waarna,
tioor aanhoudend fioken,
door
f1:oken, de fieen
neen volbakkell
volbakken is. De onderfte lagen
eellen oven voor de andere, want
dienen, om zoo te fpreken, tot eenen
zij bakken, door de van onder aangebragte hitte de overigen; doeh
doch
gelijk de hitte, waaraan deze fteenen onderworpen zijn, noodzakelijk
hooger of lager in dén
den oven liggen.,
verfchillen moet, naar dat zij llOoger
zoo levert zulk een oven oo[e
van eene zeer verfchilIende
verfchillende
00[( ftecnen
fteenen val!
lJurdheid en kleuren op. De O11tierfteen,
onderfteell, aan de grooe[te
groot[te hitte bloot.
ge[teld,
gefteld, is de ilechtfte,
l1echtfte, om
0111 dat hij te f[erk
fterk gebrand is; de bovenHeen is insgelijks ilecht,
l1echt, om dat hij den vereischten trap van gaarte
middclfte of graallwe
graanwe fceen,
niet verkrijgt, zoo dat de middelfce
fteen, boven" anderen, algemeen de voorkeur verdiellt.
verdient. l\'Iell
Men gebruikt, vooral in Ilo!.
"md,
illlld, voor lIluurwerk,
muurwerk, een or
ol" twce
twee voet boven den grond, de hardst
Gebakken freellen,
frcencn, om
0111 het optrekken van het water uit den grond
,;ebakken
grand
voor
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voor te komen; zoo als ook gevels van deze fi:eencn
fteenen worden opgetrokken, dic
die duidelijk, iuhet
iubee breken, een
ccnen
en overgang tot glas
glasworwor·
ding vertoonen.
verwonen. lIet
Bet vcrfchil in de hardheid en klcur
kleur der ftecnen
fteel1en
wordt door de meerdere of mindere hitte, waaraan zij zijn blootgcblootgealsmcde door d~
fteld geweest, alsmede
de oorlpronkelijke
oorfpronkclijke verlèheidcnheid
verlèheidenheid van
klei, veroorzaakt. De grootte
groottc en dikte dcrzelve
derzelve is willekeurIijk ; doch
de breedte moet fccedg
fteeds de helft der lcngte
lengte zijn. Vele oude gcbougebou[teenen gemet[eld
I!l duim lengte, cn
en 3 en
wen zijn van fteencn
gemetfeld van I11I en 12
4 duim diktc;
dikte; zijndc
zijnde de grootfte, die men tegenwoordig bakt, en
lIfoppm
4} breed en
lJfojJpcn genocmd
genoemd worden, 9 duim lang, 4l
ell 2 dik. De
Leijdfche,
LeijdJèhe, of Rijnfleenm,
R(jl1jleenen, hebbcn
hebben eenc
eene lengtc
lengte van
vun 8, cn
en eene
eelle dikte
van II~~ duim; dc
de {!s!el/JeeIlCJI
{/sfe!/lee72e/J zijn
zjjn kortcr,
korter, en f1echts
flechts 6~ dnÎm
dnim lang en
e11
II~
~ brced.
breed. Insgelij
Insgelijks
ks nccmt
neemt mcn
men de kleur, ter
tel' onderfcheiding
onder[cheidillg dcr
der
[oorten , in aanmerking,
aunlllerking, dic,
die, om rede ncn,
nen, zoo als wij rlèeds
reeds opgaven, verfchilt. Dc
De hardüe
hardfte [teenen
fteenen zoude men voor de beste mocten
moeten
houdcn
houden,, indien zij niet cene
eene tC
te groote glaswording
gInswording ondergaan hadden,
om
0111 het water uit de kalk op te flurpen, waardoor dezc
deze niet genoeg
opdroogt, en dus aan de nadeelen der vorst hlijft
blijft blootgeCteld.
blootgcfteld. De
[teenen verkrijgen eene ijzergraauwe
Ïjzergraauwe kleur, wanneer men een bos
groen of zeehout bij het branden in den oven werpt. - De zoo
harde ftrantftraoc- of bakklinkers worden het best ujt
uit eeue
eelle zuivere,
z uiverc, witachtigc
achtige klei vervaardigd, die in het vuur geelachtig uitbakt. Die van
Harlillgm
Har/ingeil zijn zem
zelf., buiten' s lands beroemd.
;
De Y/oer!lecllelZ
Vloerflecnen en beste Tegeltjes ondergaan in alles de opgegevene
behandeling; doch worden de fijne Tegeltjes van een' veel betel"<~
betere klei;
klei,
dan de yoorgaam;e
ol11ilags gebakken.
\'oorgaam:e fteenen gemaakt, en met meer omflags
\'foegeren tijd werden dCLcIve
dezelve menigvuldiger dan tegenwo0rdig
In noegeren
tegenwo'Jnlig ge.
bruikt; terwijl de ü:hiidcrlwnst
fchijderkvnst tevens bij dezelve te pas kwam, en
men ze door vcrfchiIIendc
verfchillende benamingen onderfcheidde.
ollderfcheidde.
STEENDRUK of Lithograp/zie.
Lithograp,'Jie. Eene fchcidlmndigc
fcheidkundige manier van
drukken, in 1795 en 1796 in 11fzwden
llIzwc/zen uitgevonden. SmoN SCIDlIDT
SCIDIIDT
nam
Ilam de eerfl:e
ccrfl:e proeven, om
0111 op r{e!!zeimer
Eci/zeimer kalkll:een
kalkfl:eell letters111ct
letters met was
te fchilderen. vervolgens den
dcn Hcen
Hecn met een zeker zuur te begieten.
begietcll,
waardoor de geheelc
gehecle oppervlakte werd aangetast, en alleen de mee
was overtrokken plaacfcn
plaarfcn fl:aan
Haan bleven. De grootll:e
grootHe verdicnll:c,
verdienl1e, ech.
ech~
ter, ten llanzien
aanzien der uitvinding en volmaking
volmakillg dezer kunst, om op
freen
fl:een te teekenen of te fchrijvell,
fchrijvcll, en vervolgens door middd van
eelle pers af te drukken, heeft
heen zich
zicl! ALUYS SENNEFELDER.
SENNEFELDER verworven,
verworven.
Na dat de
d~ eerftc
eerfte proeven met het drukken van noot
nooten
en gelukt waren,
ontving hij va.n
vu.u de Bcijcrfche
Bcijerfche regering een privilegie, waarop hij voor
ANDRÉ in Of!enbach
Offenbach eene Litbographifche
Lithographi[che drukkerij oprigtte, en de
kunst door het drukken van nooten aldaar bekend maakte. Derzelver
roem werd, echter, eerst door zijn Breviarium
Bre1'iaritlllZ vall
van ALllRECHT DuRER, hetgeen hij in 18c8 tc
te 11!ltnchcll
Bbt nchen in fl:cen
H~ell afdruktc,
afdrukte, cn
en een {je.
fieraad der boekerij aldaar uitmaakt, buiten 's lands gevestigd, waarop 8
jaar
verzameling der OClIJ'J'eS
juar later de onvergelijkelijke verznmeling
OClIl'J'eS Lit!JOgraphiques
Lit!tographiques ,
van
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van STRIXNER en PILOT!,
PILon, verfcheen. Eindelijk gaf hem zijne
zijlle !lelrek.
heerek.
Lithogr~ph!fcbe illinking met den geheimraad UTZSCHNEIDER,
UTzscllNEmER, die de Lichographifcl:e
rigting van het kad,1ster
kadrrster der belastillgen
belastil;gell bdhmrde, gelegenheid,
gclcgcnbcid, om
zij
zijne
ne kunst verder te volmaken.
teekencn op fl:een
neen v~n
van tweederlei
tlVcederlei zclfzelfMen bedient zich, tot het teekenen
l1andigheden:
nandigheden: van fcheidkundigen
fcheidlmndigen Oost-Indifchen
Oost-Illdifchen inkt, en chemisch
teekenkrijt. De inkt wordt aldus vervanrdigd: men neemt 2z lood
fmeer J en 1
vette zeep, 5 lood zuiver wit was, ~ lood gefmoltcn fmecr,
lood gèwreven
gewreven droog roet. De zeep, wordt, na dat zij fijn gefchaafd
gcfchaafd
is, in eenen ijzeren of aarden pot op het vuur gezet; gefmolten
zijnde,
nukjes was en [meer bij; roert ze tevcns
tevens
zijnde. doet men er eenige fl:ukjes
gefl:adig
fieekt ze, wanneer
wanlleer zij een' zeer llOogcn
hoogen graad van
genadig om, en fl:eekt
hitte bekomen heeft, onder deze bewerking, met een' zwaveHl:ok in
brand. Na verloop van weinig tijds moet de vlam gefll1oord,
gefmoord, en het
roet.
roet, onder het koken, langzaam, er in gefchud worden. Wanneer
dit gefchied is, neemt men den pot voorzigtig van het vuur, giet
dien op eene ijzeren of fl:eenen
fieenen plaat uit, en geeft er dan dien vorm
aan, welken men verkiest. - Het [cheidkundig
fcheidkundig teekenkrijt be11aat
befl:aat
uit I lood vette zeep, 5 lood wit was, en ~ lood gefinoltcn
gefinolten vet,
waarbij men, wanneer
wmmeer alles kookt, 5 of 6 druppels, in de lucht ge.
ge_
fmolten,
[molten , pomsch
potasch doet. Dool'
Door deze Jaatfl:e
Jaat11e bruischt de [toffe
ftoffe echter zeer
l1erk
11erk op, zoo dat men wel zorg moet dragen, dat zij niet overloope:
overloope:,
ook moet dezelve zoo lang boven het vuur worden omgeroerd, tot
fchuimt. Bij het uitgieten moet men zeer behoeddat zij niet meer fchnimt.
zaam zijn, en eene plaat met eenen kleinen rand nemen, binnen welke
fl:ort, en eene andere gladde plaat, die men er op
men het bereidfel 11ort,
legt, en met gewigt bezwaart, op dat alle, anderszins, nadeelige
fieen, welke tot Steendruk gebruikt
blaasjes worden geweerd. - De neen,
mergel aardige kalkfl:een,
kalk11een, die in het
wordt, is een fchieferachtige, mergelaardige
Eichftadfche wordt gevonden: doch de beste
Pappenheimfche en Eichfl:adfche
vindt men in het PuppE'nheimer
Pappenheimer dorp Solnhcfin.
Solnhcfi;n. De fieenen
f1:eenen zijn gewoonlijk flec!Jes aan eenc
eene zijde bearbeid, en aan de andere ruw, en
moeten van, eelle
eene gelijke
gelUke dikte zijn, waartoe zij zoo lang genepen
geflepen
worden, tot dat zU
zij eene effene, gladde oppervlakte verkregen heb·
hebfieenen zijn die, welke fijn van breuk en gelijkkleuben. De beste !1eenen
meel'
rig zijn; wam de gevlekte of met witte ftippels zijn min of meer
onbruikbaar. De eene fteen wordt met den anderen geflepen;
genepen; terwijl men er fijn zilverzand tusfchen
msfchen doet, en beiden zoo lang tegen elkander wrijft, tot dat hunne oppervlakte glad is. Voor
alle' [oorten
[oonen van teekening, uitgezonderd die met krijt, berei.:lt
berei:lt men
wrijft dezelve. na dut
dn het
hec
de plaat op de volgende wijze: men wrijfc
met water en puimfteen,
zand alles zuiver afgenepen heeft, zoo lang mer
tot dat derzelver oppervlakte glanzig wordt, waarna zij voor alle
penCeel, de pen enz.
foorten van fchrifc,
Cchrifc, voor teekeningcn met het penfeel,
bruikbaar is. Voor de krijtteekening moet den fteen
[reen eene ruwere
oppervlakte hebben, en, na vooraf met water en puimfteen geghmsd
geglnnsd
te
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te
ce zUn,
zijn, met zeer fijn, gelijk korrelig zand beftrooid
beftrooitl worden, waarn:l
WU3rnfi
gcflepenen, gepolijsten
men de oppervlakte met eenen anderen, glad ge11epenen,
ft.• doch zonder waccr,
[reen
neen cirkelvormig overwrij
overwrijft
water, waardoor dan de
oppervlakte de noodige ruwheid verkrijgt. Alle op beiderlei wijze
toebereide platen moeten zorgvuldig voor vet, zweet en het aanraworden, om dat anders iedere vettigheid
ken met èe hand bewaard worden.
mede zoude afdrukken.
Wil men nu tot de teekening met inkt op den toebereiden fteen
overgaan, dan moet die eerst met echten tcrpentijn-olie
terpentijn-olie of zeepwabeftreken worden, ten einde het uit elkander loopen der omter beüreken
trekken voor te komen. Hierna kan men de teekening met potlood
of rood krijt op de plaat brengen; doch is het laatfte beter, om dat
men dan duidelijk zien kan, welke omtrekken met inkt overtrokken
zijn, hetgeen bij potlood niet zoo merkbaar is. Hierop omhaalt men
deze grondtrekken, en voltooit het overige naar welgevallen, na dat
ombonden heeft:,
heefl:, waarmen den inkt vooraf in regen- of rivierwater ontbonden
toe echter regenwater, dat lang gei1aan heeft, het beste is. Is de
gemaakte omtrek zwart of donker bruin, dan kan men verzekerd
zijn, dat hij bij het afdrukken voor den dag zal komen, daar in.
integendeel t!en licht bruine doorfchijnende trek niet afdrukt. Men kan
het opbrengen van den inkt van een penfeelof pen bediezich tot hcc
nen; doch in het laatüe geval, inzonderheid, wanneer de trekken
fijn moeten zijn, kan men niet wel gewone fchrijfpennen gebrui •
ken, om dat zij te ligt fwmp worden, weshalve men zich van ftalen
mil1llUt
Ien pennen, van horologie-vercn
horoJogie-veren gemaakt, bedient, die men een mi11llUt
lang in frerk
fterk water legt; door middel van een Engelsch fcheermes van eene fpleet voorziet; in eene pennenfchacht geaoken,
geaaken, en alwordt. Na de teekening laat men de plaat
dus tot teek enen gebruikt worde.
eenige uren liggen, en brengt ze dan eerst onder de pers. Het teekenen met chemisch krijt vordert alleen, dat eerst de zachtae kleurl:erkHe genomen word en. Kan men door het
ren en het laatst de rterkfte
krijt de voorgaanden niet genoeg doen uitkomen, dan verhelpt men
penfeel met den chemiCchen
chemifchen inkt.
dit door middel van een' pen of penCeel
Bevat het geteekende voorwerp eene zachte overeenkomst van kleuren. dan moet het afdrukken der plaat aanaonds gefchieden, 0111
om dat
anders de weinige olie ligtelijk vervliegt of verdroogt, en dan het
zwart op die plaatfen niet zoude hechten. Het olie-vernis, dat men
gebruikt, moet van de beste foort zijn. Voor dat men den fieen
met zwart overtrekt, moet dezelve met aerk water, hetgeen door
water zoo zeer verdund is, dat de Heen flechts zwak opbruist, overtrokken of daarin gedoopt worden, waardoor hij, aan de lichte zijde,
het water gemakkelijker inzuigt; doch moet men het Herk water niet
te fierk
Herk nemen, om dat anàers
anders de fijne trekken en de inkt zouden
worden weggenomen. Vervolgens wordt de ileen
neen met gewoon water
afgewasfchen, en, genoegzaam water ingezogen hebbende, met eene
vloeiaof,
vlociaof, uit ~ lijn-,
Iijn-, ~ terpentijn-olie cn
en ~ gemeen water befra:mde •
hebc-
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begoten;
met gom beftre.
bcgoten; da~rna
danrna zuiver
zuivcr weder a~~evèeg;d,
a(t;eveegd, en hierop 111et
b(:l1:rc_
ken, waarna
w~arna de inkt dadelUk
d~delUk op dcn
dell Heen gehengt wordt dun!'
dunr een
foort van
ballen, van
ene grootte, en op
Y:1n boekdrul,kcrsboekdrukkers-ballen,
vnn ondcrfcheid
ondcrfcbeidene
gelDke
Îc:dt; doch zijn Je
gelijke wijze,
wijzc~, ~,ls
:11s bij de boekdrukkers
bockdrukhrs geiCh
~',erchir:dt;
de cerfte
eerrtc
afdrukken zeldea
zelden zeer zuiver. Behalve V~lll
V:lil deze ballen
ballcn bedient me:l
me:1
zich ook nog van cy!indervormige,
cyiindervormige, met
mee leder overtrokkene, rollen,
die aan beide zijden ecne
eene foort
i'oort van hnndvatCel
hnndvatfel hebben,
hehben, ",aarme(L~
wanrl11edc
men over de platen rolt, of ook wel van flampers,
ibmpers , die van tiigt
digt opop"
gerold linl1eu
linnen vervaardigd zijn.
zUn. Na ieder afdrukfel wascht men den
dcn
üeen
Hrijkt dien,
dien. door middel eener fpons,
[pons, met
Heen met water af, en f1:rUkt
g0111water,
gOl11water, hetgeen uit 2 lood Ambifche
Arabifche gom op §-~ pond water be·
reid wordt;
wordr; moetende de op witte plantfen gehechte
geheclJté! inkt door eene
eenc
in zuiver, of ook in verdund, fterk
fl:erk water gedoopte fpons
[pons worde1;
wordel~
weggenomen. Eene naauwkeurige bcrchrUvillg
belchrijving der pers kan, zonder
eene teekening, er niet van gegeven worden.
De Steendruk gefchiedt echter nict
niet alleen op de boven omfchrevenl:
oll1[chrCVCll(;
wijze; maar men graveert ook teekenin
teekeningen
Heen, gelijk in
6en in den fteen,
koper en hout, en drukt dezelve alsdan af. Ook kan men koperen
platen vermenigvuldigen, wanneer men, als zij uit de koperen plaatplaat·
drukpers komen, dezelve nac
nnt op eenen [teen
Heen legt, waardoor men even
zoodanige afdrukken verkrijgt, als van de koperen plaat zelve. Alhoewel deze uitvinding
uitvindinp; van veel nllt
nm is, en in IJltmclzell
JWw1c!zell uitmuntende
platen in Steendnlk
hecfè zU
zij nogtans
llogtans dit groot
Steendfllk vervaardigd worden, heeft
gebrek.
gebrek, dat in de zachte afdaling der kleuren en afstanden geene
geclle wijking genoeg is, en de trekken niet de noodige fijnheid bez'tten.
bezitten. Ook
levert eene wel bembeide
bearbeide plaat voor de krijtteekcning
krijtteekellilJ~' nict
n;et vele aCat'druklèls, en men heeft voorbeelden, dat, na 300 fluks gedrukt te
hebben, defijnfte
de fijnite inkten
inkt2n niet zoo ftcrk
f1:erk meer uitkomen, als
nIs zij
zU wel
moesten. Wellige
Wi;lIigL bereikt deze
dezi; uitvinding,
uitvilJding, in vervolg van tijd, die
il:rigting, welke
well,e ieder vriend der lamst
kunst wenscbt.
wcnscht.
volkomenheid van ilJli;;ting,
(Men zie: SENNSFELD2lèS
SENNEFELDZRS 1'olljlij;zr!igcs
~'ol!jlii!ldigès Le,':rbuch
Ldrbl/ch der
del' Steindl'uch:erei;
Stei:ldl'uc!.:erei;
lf1unchClZ
lVlzmclzcn 1818J
181lL) Reeds vindt !l1(!n
m~ll verièheidene Steendrukkcrijt'n,
Steendrukkerij cn, zoo
in Duitsc!;!t7/zd,
Duitsc/zlalld, ;lls
~ls in Frankrijk.
Frankrijk, Engeland,
Engc/and, de Neder/atu!en
NededtmdClZ enz.
STEENKOLEN (Bit,11PZetZ
(llit,llt.'1zen Litizantrax).
Lit!zalJtrax). Deze, zoo zeer bebrallll11ülfe behoort, ongetwijl"eld,
ong,,,twijfeld, in het geHacht
gel1acht der aardhars.
kende bralldaü!]',~
ren
fen te huis, hoezeer men haren
huren eerflcn
eerl1en oorfpl'ong
ooriprong in het plantenrijk
fchUIlt
fchijllt te 1110eten
moeten zoc;ken;
zoeken; tcn
ten minfle
minne leveren de veelvuldige afärukfels
afärukfeJs
van gewasfen,
l'IlOolljèhiefcr (de kleiaardige lei[l:ecn),
leiitecn),
gewas[el1, welke zicb
zich in den Tiloolljèhiefcr
benen ligt, vertooncn,
die over dezelve henen
vertoonen, gelijk ook de brokkcn
brokken bitumineus-hout,
mineus-bout, welke dikwijls
dikwUIs in de lchaften
fchnften der kolen.mUnen
kolen.mUncn worden
aan~etro{r<;!ll, veel
ve(~l vermoeden
vcrmoeden op, dat
da. de Steenkolen.
Steenkolen, over het
aallficrro!fen,
algemeen,
alg~11ecn, van eencn
eenen plantaardifiell
plumaardiW'l1 oorfprong
oorrpron1': zUn.
zijn. Alle Steenkolen
l':ll zijn van celleB
cenen leiaclldgen
leiaclJtigen náïd.
aard. Men ondcl'fçheidt
ollderlcheid. dezelve door.
SchiLfer of
of' Leiko!en,
LeikaleJl, en
eIl in Zwavel-,
Zwavc!~, G!ri12SC;/611:;- of Glim/wim.
G!imko!im.
gaans in Schiefer.
De eerfte
cerfte zijn van een bladerig z3meuftelrel,
zamenüelrel, en minder vast, glallzi';
glallzi~
en duurzaam dan de beide
heide andere [oorten.
ioorten. De Zwwelkolen
Zwnvclkolcll onderonder.
rCl1Cl '
o
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fcheîden
fchcidcn zich door eenen
cenen groorelf inhoud van zwavel, die zich zelfs
bij het branden door den reuk kenbaar maakt. De Glans- of Glimkolen
kolell zijn de beste; vast van kern; hebben ('enen
cenen metaalachtigen
glans, en
cn breken vierbnt, glad door; zelfs zijn zij zoo hard, dat
men ze glad -IJijpen of polijsten kan. Bij het branden loopen of lmel.
fmel.
ten zij, als h et
ct ware, tot koeken te zamen; geven eenen ongemee.
ol1gemce.
llen
l1en hoogen graad van hitte van zich, en laten weinig asch, /lakken
nakken
of fintels achter; zijnde juist het tegenovergeftelde der vorigen.
vooral der eeriten. Men geeft aan
aun deze beste foort
fbort van Steenkolen
ook den naam van Papegaai/en. - Ofschoon wel Enge/and
Engeland en &ohotland de ltapel
ftapel der Steenkolen fchijnen
I"chijucn te
tC zijn, komen zij echter ook
in vele andere oorden en ftreken der wereld voor, zoo als in
Zweden, Duitsehland
Duitsehlal1d en de Nederlanden, zelfs in Frank."ijk en in
de Zuidelijke deel
en van Rusland, in Siberië, in China, gelijk:
deden
mede in de Noordelijke deelen van Noord-Amerika, In de klipva-leijcn van
leijen
vun Groen/mld
Groenland vindt men er, die van eene uitrtekende hoe.
danigheid zijn.
De echte of goede Steenkolen zijn doorgaans zwart van kleur; docb
men vindt er ook, die bont, glimmend, groen en geelachtig zIJn.
ziJn.
naar mare
mmc dat er de Iichtüralen
Iichtftralen op vallen. Ofschoon goede turf en
hout voor den haard
hnardbrand
brand aangenamer en gezonder is, zoo is nogtans de dienst, welke men in Europa van
vun deze brandftoffe beeft,
en derzelver nut tot velerhande einden, verbazend groot. Zij WOfworden met veel voordeel gebruikt in een aam3! fabrijkell,
fabrijken, zoo als ia
in
fterkwuter-brunderijen,
fterkwnter-branderijen, genever-ftokerijen,
genever-I"tokerijen, brouwerijen, zeepziede.
rijen, zoutketen, vitriool-, aluin- en meer andere fabrijken;
fàbrijken; doch is
het in alle gevallen
gev311en verkieslijkst en voorzigtigst geene
geenc koperen, maar
ijzeren, ketels Gf panDen
panDcn te gebruiken, of de bodems der koperen.
door middel van ijzeren piaren, tegen den invretenden damp der !wlwlen te befchutten. Tot glas-ovens, het roosten en finelten der me.
talen, tot ijzer-fmederijen en andere werken, waartoe men eenen il:erilernoodig heeft,
ken heeten gloed lloodig
heen, kan men de Steenkolen genoegzaam
voor onontbeerlijk houden. Zeven pond van deze brandfl:olfe geven
zoo ~ecl hitte als twaalf pond benkeuhom.
beukenhout. Het is waar, dat zij niet
fpoedig in brand Gaan;
zij haren
ÎJaan; maar, in brand geraakt, behonden zU
gloed zeer lang, en nemen in hitte toe, indien zU
zij nu en dan met water befprengd worden. Het zal Jloodeloos
Iloodeloos zijn, hier alle de verfcheidenheden
den heden der Steenkolen op te noemen, te meer, daar te dien einde
geen' vasten maatregel benam; doch dit gaat door, dat, de verrchei.
verfchei.
denheden
denhedcn bij beiden daargelaten, de Rhoer-kolen op de Engelfche in
hoedanigheid volgen.
waarde, brandkracht en boedap.igheid
Wat de fieenkolen-groeven of mijnen, en het bewerken derzelven
derzeiveIl
betreft; al wat daartoe betrekking heeft, is ten hoogfl:e opmerkenswaardig. De wijze, op welke men deze delfstoffe
delfstolfe magtig wordt.
wordt,
verwekt de meeste aandacht. Onder anderen, of boven alle anderen,
mag men wel zeggen, verdient het fteenkolen-berg,rcrk
fteenkolen-bergwcrk bij Ncwcastie,
Ncwcast/e,
ALGEnil:EN WoollDEr-;n. VI.
P pP
in
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in Northull1ber/and,
Northul11uedallrl, in·
in Engeland, even zoo vele
vel~ opmerking en be
be...
wondering, nIs
als het zolltwerk
zoutwerk bij IfTilitzka,
Irilitzka, in den omtrek van nra.
Kra.
kali.
kau. lJeze
Deze !1eenkolen-mijn
treenkolen-mijn gaat dieper in of onder den grond, dan
ertSgroeven in den lJartz,
Hartz, en
de 'Negens hare diepte zoo vermaarde ertsgroeven
i1:rekt
f1:rekt zich bijna een half uur gaans in de lengte onder den bodem
der Noordzee
lVoordzee ui"
uiL, zoo dat oorlogCchepen
oorlogfchepen over de hoofden der f1:een.
neen.
kol en-mijngravcrs
en-mijn gravers fo:ntijds
fomt~ids henen zeilen. Omtrent 3°,000 mcnfchen,
menfchen.
en 15°0, zoo grooce
groore als kleine vaartuigen worden er jaarlijks, ten
behoeve dezer fieenkolen-mijn,
l1eenkolen-mijn, in bezigheid .gehollden;
.gehol1den; terwijl de
handel met de nitgedelfde
uitgedelfde Steenkolen, jaarlijks, bij
b~j de 5 millioen p. ft.
opbrengt. Naar Londen alleen, (alwaar,
Cal waar, zoo als in geheel Ellgeland,
Engeland,
gelijk bekend is, genoegzaam lliet
niet anders dan Steenkolen geftookt
geaookt
wordt), welke f!ad
fhd :276
276 Engelfche mijlen, nagenoeg 69 uur van Ncw.
New.
castte
cmtle lif.:t,
ligt, worden
wordcn i.:de~
i0de~ j38r
i~8r over de
cie 24 l11illioen
millioen fchepels
fellepels van deze
hrandllolf~ gevoerd; terwUI
hrandflo{f~
terw~il in de dienst der hiertoe noodige vaartuiftaar gevormd wordt. In
Ia
eene menigte goedc
goede zeelieden voor den fhat
gen ecne
gebcele làmilicn
familicn te znmen,
zamen, waarvan velen, Ie.
ledeze I,olen-mijn
kolen-mijn leven gcl1ecle
vensla1lg,
ven slang , het licht der bovcnl\'ercld
bovenwercld even min aanrèhollwen,
aanfchollwen, als die
7 ilitzka. Om deze mijn van fchadelijke
zOlHmUnen van fI
lPilit;:;ka.
Cchadelijke
van de zommUnen
dampen te ontledigen, en haar be:tendig
d~ ademhaling rein en
beltendig voor d('
rellti!ators aangelegd, zonzon.
zuiver te houden,
honden, heeft men zeer kunnige
knnfcige Pëlltitators
menCchen hun verblijf daarin
der welke de altijd onderaardsch levende menfchen
uIet
uiet zoude,1
ZOUde!l kunnen
knnnen volilOnden.
voIÎJol1den.
Ondertusfchen is deze kolenmijn niet de eenige groote en merk.
Ondertusfchr!1
men vindt ook zeer belangrijke in [{umf(umwaardige in Engeland; want mell
Lancast!esltire enz. In het laatstge.
bef'land,
vertond, DIlritolm
Dllrholm,, 'làrksltire,
2orkshire, Lailcast!eshire
noemde lanui'chap
lauui"cllap heeft de hertog van Bridgewater een kanaal laten
vervoeren der Steenkolen gemakkelijk te maken.
aanleggen, om het verl'oeren
Hetzelve voert
fchoonfce proeven
voerc ook zijnen nmlm,
naam, en is een der CC!lOonfce
en gedenkteekens van menrchelijke
menfchelijke uitvinding, kunst en werkvermo.
werkvermo'f/oos/eymi!/, in het binnen[ce
binnenfre
gen. Het neemt zijnen aanvang bij T17oos1eymi!l,
I 10 voet, en de vaart op dit
kolen-mijn, ter diepte van 40 tot 110
der kolen-mijn.
duurt meer dan 2 Ullr,
uur, eer men weer het gewone en aange.
aangekanaal dunrt
name daglicht aan[chouwt:
aanfchouwt: zelfs heeft men dit kanaal,
kanaal. naderhand,
Irwe!l-fcroom henengeleid.
henel1geleid.
op gewelfde bogen, over den bevaarbaren Irwe!l-fcrool11
De kolen-mijn zelve loopt onder het vlek fFigau
Wigau heen, en men kan
in de kelders der huizen de arbeiders duidelijk in de mijn hooreu
hoore11
werken.
STEEN-OLIE (Bctum~1Z
(Brtum~n Petroleum). Eene aardhars, die
di(! van fom.
migen ook Berg-olie wordt genoemd, waarfchijnlijk door de eene
migcn
frotTe met de
d~ andere te
tc verwarren.
v~rwarren. Deze delrstoff~
delrstotT~ (welke
(\velke vrij ge.
verfcheidene landen van
meen en tamelijk
tamelUk overvloedig voorkomt in verCcheidene
Europa, zoo :lIs
als Fran,t'·ijk,
Frankrijk, Dnitsclttartd,
Dllitsclttaml, ZWitjèr!anrl,
ZWitjèrlal1d, Bef/eren
Beijeren enz.
ook in Amerik,)
Amen},!»,, is miuder
minder vloeije!1d dan
d:ll1 de M1p!lta.
M1pltta. Eigenlijk in
zich
z ieh zr:-Ive
zelve rei'cls
re,'cls verl
ve01 taaijer en dikker zijnde, wordt zij dit 1l0g
lll)g hoe
langer
l:lll~er hoe
lwe meer
Ulcer in de opell;:
opent: lucht. Hare kleut is zwartachtig bruin;
brnin ;

maar
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maar zij wordt hoe langer hoe donkerder, en ,'ertoone
\'ertoom zich ten laatfc~
als gewone pek, en is, derhalve, ondoorfchiJnbaar. Zij is ook minder vlug en fijn van deelen, en van daar ook minder ontvlambanr
dan de Naphta. Zij vereenigt
vcreenigt zich gemakkelijk met allerlei oliën,
balfems en harsfen uit het plantenrijk; ook met amber, barnfteen en
arfenik of rotte
rattekruid.
kruid. Tot gé'bruik in de Geneeskunde is zij vnn
dergelijke dienst als de Naphta, do:::h op verre na niee
niet zoo krak"rae hh.
tig en doordringend. Men gebruikt
gebrn;In hnar
haar in de huishouding. als olie.
wagen_
ter verlichting. Dik geworden zijnde, is zij van dien't als wagenonthand en J als
fmeer, en wederom door warmte losgemaakt, of onthonden,
teer, om er vaartuigen of ander houtwerk mede te bc[crijken,
bcfcrijken, en
daardoor tegen de aandoeningen van lucht en water te befchutten.
beweerde
STEENREGEN. Dit, in vroegeren tijd, wel dikwUIs beweerde.
doch door de natuurkundigen in twijfel getrokken, Namur-verfchijn_
Namur-verfchijn:
ge~
fel is door nieuwere waarnemingen en onderzoekingen bevestigd gemerkwaardigfl:e voorbeelden van
worden. Wij geven hier alleen de merkwaardigl1e
Steenregen op, welke het laatst der vorige en deze tegenwoordige
eeuw hebben opgeleverd. Den 16dcn van
Vln Zomerm. 1794 vertoonde
1ich
7ich 's avonds te 7 uur, in de lundrtreek
Inndrtreek van Siena, eene langwer.
pig ronde, geheel afgezonderde, duistere wolk, van een zeer bui.
tengewoon aanzien, en plotf..!ling viel er, onder verfchrikkelijken
verfchrikkdijken
w3nrbij te gelijk
gelUk rook en damp uit de wolk kwadonder en blikfem, wanrbij
men, eene menigte gloeijende , fiakvormige
l1akvofmige !leenen,
fteenen, waarvan vele
vun e~llige e:len in dèn
den grond
ettelijke ponden wl'gen, en ter diepte vnn
en ver
doordr'ngen. Een derzelve viel op den hoed van een knaap el;
bOOll1l!1l
en vielen, fporen van
brandde het vilt; terwijl anderen, die op boom
derze!ver hitte achterlieten, en een groote !leen
fieen in eeeen
eet;en vijver ne.
ne"
derkwam , en onmiddellijk hec water tOt
wt kokens toe verhitte. Daags
uitbarfl:ing van den Pe[uI'Îus
Pe!ul'jus plaats,
daarna had er eene verCchrikkelijke uitbarfting
en men vermoedde, in het eerst, dat deze Steenregen daarmede in
verbaod fiond; doch bevond naderhand door vergelUking, dat tusfchen
verband
fieenen een aanmerkelijk onderfcheid
de gevallene en uitgeworpene fteenen
fieenen waren van
plaats had. Deze, uit de wolken nedergedaalde, fteenen
buiten zwart. en men konde er duidelijk een, als nieuw, verglaaszei
verglaaszeI
op zien, met alle de teekens, dat zij aan eene buitengewone hitdoor·
blootgefield geweest. Zij waren, wanneer men ze doorte waren b!ootgel1eld
eelle Iichtgraauwe
Jichtgraauwe kleur, met zwnrte vlekken
hrak, van binnen van eene
en blinkende puntjes voorzien, waarin men zwavel zand meende te
Jourr.alell vindt men een ander berigt
ontdekken. In Engelfche Jourr.alen
van eenen Steenregen, welke den II3den
aden van Win term. 1795 te Wo/dW()!d·
newton, in Torkslzil"c,
rorks'zil'c, plaats had. Men hoorde des middags 3 uur.
tweemaal
tweemaal' na elkander, in eelle halve minum,
minuut, eencn
eene!1 aag, als of er
nukken geCchut gelost werden, waarop nog een gegons
gegO!lS
twee zware rtukken
volgde, hetgeen van het Oosten naar het Westen fcheen voort te
oogenblik vièl, omtrent
gaan. In hetzelfde oogenbiik
omtrC'l1t 200 el van
V:1.11 de woning
van den kapitein TOPHAM , een (leen
lleen uit ele lucht, die bijna 55
p P2
pOlld
P
pond
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pond z\vaar
zwaar was, en 18, volgens anderen 2~ ( duim diep ;n
in de
lle aarde
aard~
drong.
dronp;. Hij
HU wns
was nog warm, toen men hem aanraakte; op het a:lIlzicn
a:tI1ZiCII
zwart;
zware; rook al,g
al.ç zwavel, en vertoonde, bij het breken van dcnzelvcl1,
dcnzclvcl1,
eenige
ceni~e glimmende dceltjes.
deeltjes. - VOOrtS vielen den '18dcn van LClltem.
Lcntem.
1Rr7in
lSt7in de kantons Cartdmcrol1
Cartc!mor011 en IJ1ollclar,
lIlonc!ar, in het Frallfèhe
Fran!èhe departement Lot en Gar07mc,
GaI'012n,:, lucht(leenen,
lHcht(l(!encn, welk verfchVn[el
ver[chvnièl van dondon~
dern"gcn voorafge~aan
dern"gell
voorafgegaan en gevolgd werd, en heeft men ook berigten vane~nen
vanC~l1en Steeuregen
Steenregen , weLke , namelijk, in het departement
rigtcn
d'Orlze,
d'Orlle, op den 2ó1l:en
26!1:en van Grasm. 1803, plaats had. De phlats,
pr:<3ts, waar
dezelve het meest gevallen was, bedroeg in de lengte twee en een
half en in de breedte eene Franfche
Fran[che mijl, en men vond onder de
f1eenen !ZOCO,
[7! woog...•
'lOCO, waarvan de kleinfie.~
kleinfl:e"~ lood en de grootfte
grootrte 17!
De be!1:unddeelen
bef1:anddeelen waren, gelijk bij de overige luchtf1:eenen,
luchtfl:eenen, kiezelaarde, talkaarde, Uzer,
ijzer, nikkel- metaal en zwavel. Omtrent de ver.
klaring vun
van dit ver[chUn[cl
verfchijnrcl zUnck
zijn de natuur.onderzoekers
natuur. onderzoekers van een -ver'veffchillend gevoelen.
STEENSNIJKUNST is die kunst,
knn€t, waardoor aan fleenen.
fteenen. door
middel vnn
wn een werktuig, eene gladde
gladdcoppervlrtktc
oppervluktc 'en
en regelmatige ge.
daante gegeven wordt. Het
lIet fnUden
[nijden der !1:eenen
f1:eenen gefchiedtdoordcn
gefchiedt door den
diamant, den amaril, en een klein werktuig,
werktl1ig, het rad genoemd; voorts
door zagen, I1Galdcn
naalden van ijzer en tin, en kleine raderen. De diamam
mant moet, uit hoofde van deszelfs hardheid, op Halen [chijven
fchijven gefneden worden, waartoe men diamantpo~der,
diamantpoeder, of diamant-Cpaath-poedcr.,
diamant.[paath-poedcr.,
olie, gebruikt;
gebruikt j doch voor den robijn, f:.lphir
met olie.
fàphir en topaas kan ,dit
.di.
op eene.
eene koperen fch;jC,
[ch;jf, met diamant-fpa:lth-olie
diumunt-[paath.olie gefchieden.
ge[chieden. Tot
het polijsfd
bedient men zich vnn
van tripel en water.
polUsfd op koper bedieut
wat~r. De
hyacint,
He ellen , die minder
hyacint., !i'naragd,
!illuragd, amcthist,
amethist, agaat, en andere fteenen,
hard zij
zijn,
n , worden
worden op looden fchijven,
khij ven, met amaril en water, gefheden, cn
cr. met tripel gepolijsd;
geFolij,;d; terwijl
tenvijl de opaal en tnrkoois, uit hoofhoof~
de van derzelver mindere hardheid, op houten fchijven, met tripel
gcfneden
ge[ncden en gepolUsd worden.
De kunst, om verdiept in fieenen te filijden,
fnijden , is de ondlie,
oudHe, en !1:eef1:eenell vnn
nen
van deze foon
foort noemt men Intflglio's;
Intaglio's; doch de kunst 0111 er verver~
hevene
hevenc fi,;uren
fi,~uren op te brengen, welke men Camcen
Cameen noemt, is de jongfie: beide begrijpt
begrvpt men oilder
onder dena!g0meen0n
den a!gemeenen naum
naam van Gcmmen.
Gemmen.
De Eg)'ptcnarcn
Egyptc1lttrm waren de eerf1:e, die de Stcenfnijkl1l1st
Stcenfnijkl1nst oefenden;
op hen volgden de Israëlitcn,
Israëliten , P hcniciërs,
hel2iciërs, Et;'uriërs,
Eti"ttriërs, G1'iekm
Grieken en
cn RIJR@11Icinw. De Egyptenaars [neden,
hardfte graniter.,
graniten, robijnen,
11Icimll.
fneden, tlÎt
uit de hardfl:e
rob\inen,
porphiren en bafalten vazen en andere figuren, en bedienden zich
daartoe, zoo als men meent, van ruwe diamanten ; doch zij waren
!liet
niet verheven, maar verdiept, en hunne Godheden fneden
rneden zij in lala.
zuurfteen.
2Ul1l'treen. Onder de Israëliten was BEZALEëL als fieenfnijder
il:eenÎnijder bekend, die op last van MOZES
MOZE:s in de fteencll
treenen van den mantel des
hoogenpricsters, en van de borstlap van AäRON de namen der 12 fl:am·
hoogenpriestcrs,
f1:am·
men moest fnijden.
Înijden. De Grieken bragten de kunst tot volkomenheid:
zij fneden in het eerst de verheven
verhevenee figmen
figuren of C"n;ccn,
C'7mem, en
cn THEo.
THEO-
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Samos, die ettelijke eeuwen voor onze Zaligmaker leefvan Smnos,
de, Was
wns onder heil
hen de oudne
ondne !l:eenfiIijder.
ll:eenfnijder. PYRGOTELES
PYRG01'SI,ES was, ten
t(!n
AI,EXIINIJER den Grooten,
Groaten, de beroemdile
beroemd!l(! der oudheid in
tijde van ALEXANDER
kust, en (lok SOKRATES
SOKllllTSS maakte zich in het fnijden vau
van edel.
deze kust.
gefteenten
geCteenten beroemd. SOLON, DIOSC(JRmEs
ÜIOSC(JRIf)ES en
ell CIWl'\IUll
CROl'\IU$ bragren,
bragten,
AUGnTVS •, deze kunst naar
Ilaar ha/iJ
!taliJ over, waarin
wanrin de
d,~ R.omeine/l
RumeillCll
onder AUGl"STUS
lIet al fpoedig ver,
vcr· bragten;
bragtell; doch zij ging met hunne
hUllne mug!
magt en den
Kolljlrll!tinopd gevlugte
goeden fmaak verloren. Toen echter de uit Konjfa1JtiJlopd
(;deken, in de 15de
Isde eeuw.
eeuw, de wijk n:uJr
l1:lur Ita/iiJ
Italië namen.
namen, beurde zij
zij,•
(;t"ie/rCll,
r,IEllICISSEN, het hoofd weder op,
op J en houdt
hOll\lt
onder medewerking der lVIJ.:D1CISSEN,
inzonderheid JOHANNES llERNAD.nI
13ERNARDI voor haren herCte!lerin
herfte!lerin dat land,
men inzonderheid}oHANNES
:tI
waar G. GlRANETTI,
alwaar
GIRANETTl, onder de tegenwoordig nog levende.
levende· kunnellaars , de beroemdfte
beroemdfce in dat vak is•. Men bewondert van hem eene
Camee van Oosterfche
OosterCche Onix, .eenen
,een en Zittelldell JUPITER verbeeldende.
verbeeldende,
IIEnE den godendrank aanbiedt. In Duitschland
Duitschltmd vindt men de
wien HEnE
cer11e
cerüe fporen
lporen der Steenfnijkunst
SteenCnijktmst in de Isde eeuw, in Neurenberg en
LUK,\S KILIAN
KILlAN zihc zeer beroemd maallte.
maakte. OnStraatsburg, alwaar LUKAS
Duirfche ücenfilijders
üeelllllijders V!lU
v!m 1I atereu
ntcreu tijd. behoorcn.
behooren. L. NIIT1'ER
der de Duitfche
NATTER,,
:FACIUS
F
ACIUS en anderen.
(llystri:;;) Dit diergenacht
diergel1acht kenteekent zich
STEKELVARKEN. (lIJstri:::)
door een
eell lijf.
lijf, met fiekels
Ilekels bezet, en twee voortanden in iedere kaak.
1\1
en \'indt
vindt er twee [oorten
(oorten van, namelijk: 1.
]. !Jet Nool'tl.Alllcrikoa1Jsclz
Noo/'d-d1llerikaalJsffl
l\rcn
Steke/vat'ken
Dorsata) , met korte
fiekcls. die onder het haar
Stekelvarken (IJ. Dorsata),
korre ll:ckels.
Het behoort in Canada
Ca1!ada op Labrador te
[C huis,
als verborgen zijn. Bet
CIl
inzonder;leid des Winters.
Winters, vele fchade
Cchnde aan de jonge boomcn doet, inzonder,Jeid
maken; !laart
flaapt vcel,
veel, en
cn voede
Hammen. Het is zeer bang zich nat te makcn;
vocde
zich meestal met den bast van den geneverboom. lIet drinkt in den
Cneeuw. 1\1en
her vleesch
Men zegt, dat hct
Zomer, en des Winters gebruikt bet fiJecuw.
door de wilden gegeten wordt, en naar varkensvleesch (maakt.
fmaakt. Ook
v~t. en de Hekels worden in pb:lts
p13ats V:ln
van
bedienen zij zich van zUn vqr,
SI. lIet
IIet gekuifd Stckell'firkell
Steke/~'arkm (IJ. Cristflta)
C1'istflta) , hetfpelden gebruikt. 2.
welk zeet
zeer lange Ilekels,
fickels, een' gekuifden
gckuifden kop en korten llaan
Haart beeft.
heefr.
lIet bewoont de wnrmfie
wal'lnfie dee\cn
deelen vall
van Azië en bijna V:ln
van geheel
Aji';kll: ook ](an
kan het leven en zich \'oonplanten
voortplantell in minder heete
heetc luchtAji'ika:
Spauje, en Jtalii!.
JtaliiJ. In Italië is het algemeelIer
algemecller dan
flrekell, als: Perzië, Spallje,
fireken,
in Spanje en voons
voorts op bet
het Apellnijnsch
Apenllijnsch gebergte,
gebcrgte, en den ollltrek
omtrek V:ln
van
cn vruchten.
vruchten, die het bij
bij. nacht opRome. lIet leeft van boombasten en
cn onthoudt
omhoudt zich in een vrij diep hol onder den grond. Deze
zoekt, ell
holen zijn zoo menigvuldig aan de kaap de Goede Hoop, dat de wegen
IJierdoor
lJierdoor voor de paarden gcyaarlijk
geYaarl~jk worden. Getergd zi:inde,
z~illde. maah
lJlaakt
llCt Stekelvarken
Stckelvarken 1I1et
zijnc llekels
Hek cis of pennen een geweldig
gewcldig geklal1Ct
met z~il1e
echtcr, zoo als fommigen zich verbecldl!n,
vcrbeelden , de los ge~
geter. Dat het echter,
r::akte pennen,
pellncn, tot op een
ccnen
afslinnd van bijna 3 voet, zijdelings
r~3kte
en afstand
kan werpen; is van alle f;rond
l.~l'ond va w:mfi;hijnIiJkheid
waarfchiJnliJkheid ontvan zich kun
bloot.
hloot. Zijn vlresch
vkcscl! wurdt
wordt aan
3:m de kaap de Goed.: Heop
Hoop ;;ls
::is fpck
fpek gege·
in l!~ll
(~CIl fçhoorflecll Gedroogd
gedroogd en gegeten.
gcgeten.
rookt, iu
~TE ..
p I)I) 3
bTE.>
J)l)RUS,
DllRUS,

~r4
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STEP,HANUS (ROIlERT). Een beroemd gelt!erde
ge!t:erdc en boekdrukker, in het begin der 16de eeuw te Parijs geboren, die niet alleen de
grondigrte k,cllnis
kennis der LatijnCche en Griekrche,
Griekfche, maar ook der I-lebreeuw·
Hebreeuw '
bezn; zoo als de door hem
bern bezorgde uitgaven ten beo
fche talen bez~t;
wijze verllrekkcl1.
verllrekkcll. Na zijns vaders dood arbeidde hij eenige
cenige jaren
gEmeel1fCh~ppelijk met SIMON DE.
DE COLINES, en bezorgde eene uitgave
gemeenfch2ppelUk
v:m
von het Nieuwe Testament,
Teslament , welke naauwkeuriger
nuauwkeuriger en in een geCchik.
gcCchik.
ter fonnaaL
formaat gedrukt
gedrukc is, dan die vroeger zijn in het
bet licht verCche.
l1el1.
nen. De f'poedige
fpoedige aftrek derzelve verontrustte de doctoren der SorSor.
homze,
h01J1ze, die gaarne een voorwendCel
voorwendfel zonden
zouden gevonden hebben, om
de fpoedige verfpreiding
verfpreidillg van een boek te beletten, waaruit de aan.
hangers der nieuwe leer htlnne
htJnne bewijzen trokken. Kort daarna huw·
huwROBERT aan eene dochter van den boekdrukker JOSSE BADIUS,
BADlUS.
de ROllERT
welke het Latijn zoo wel verf1:ond,
verftond, dat zij hare kinderen en dienst.
boden er in onderwees, zoo dat er niemand b huis was, die deze
t~aJ
taal niet vaardig fprak.
[prak. Omf1:reeks
Omi1:reeks 1526 rigtte hij eene eigene drukdruk.
fehatbaarfie werken te voorfehijn
voorfchijn
l{erij op, waaruit eene reeks der fchatoaarfle
leerij
kwamen; terwijl hij zijne uitgaven
Kwamen;
uirgaven van Griekfche
Griekrche en Romeinfche
klasûeken grootcndeels
voorrede.
klasfieken
);rootendeels met aanteekeningen en belangrijke voorredebij met de letters zijns vaders en
nen verrijkte. In het eerst drukte hij
van SIMON m:
DE COLINES; doch omtrent
om trem het jaar 1532 liet hij een
fierl~ker fehrift
fchrift vervaardigen, waarmede hU
hij de fraaije Latijnfche uitfierlijker
gave des Bijbels van dat jaar dmkte.
drukte. Hierdoor haalde hij zich, ech.
ter, nieuwe vervolgingen op den hals, welke hij alleen door de bijzon~
dere beCcherming
bcfchcrming van FRANS I, en de belofte
beloüc van voortaan niets, zonder
SOl'bOlll1e, te zullen drukken, konde ontwijken.
toeftemming
toet1emming van de SOrbOlJile,
Hierop verfcheen
verCcheen de eer!le
eerlle uitga.ve
uitgave van zijnen
zUnen voonreffeli.iken
voonreifelijken Thesaurus linguae
eeue meerdere
/illguae Latinae, waaraan hij bij ieder volgende eene
et! dien GESZNER, later, bij den zijnen ten grond.
grondvolkomenheid gaf, en
flag
llag legde. In 1539 werd hij tot
tot koninklijk boekdrukker voor het
ver~
Latijn en tlcbreeuwsch
Hebreeuwsch benoemd, wanneer FRANS I, op zijn ver·
zoek, de fraaije
fraa~j e [chriften
i'chriften liet gieten, welke nog tegenwoordig in
kOllinkl~jke drukkerij te Parijs voorbanden
voorhanden zi.in.
zijn. Niruwe
Ni('uwe aanvallen,
de koninkl\jke
welke hij
hU wegens zjjnen
zijnen Bijbel van 1532 had, werden wel toen door
den koning afgeweerd;
af[;eweerd; doch na den
del! dood van den vorst werden
laatfl:e
He genoodzaakt zag, om
dezelve zoo hevig. dat hij zich ten laat
Frmdv'y'k
Frankrij,le te verlaten.
verbten. Hij ging derhalve in 1552 na~r
Ila~r Genève, alal.
behuwd-broeder, l{oENRAAD
KOEN RAAD BADIUS, het Nieuwaar hij met zijnen behuwd.broeder,
we Testament in het Fransch drukte; vervolgens eene eigene druk.
kerij ~.a!1legdc,
~.anlegde, waaruit verfcheidene goede werken te voorfchijn kwam(":. I-lij
Hlerf in 15'9.
15'.9. Onder anderen, fchut
fchat men zeer hoog zijnen
me",
Hij (fierf
rkhn':"llw[chen Bijbel,
dcelcn
en in 4°, en eene in 8 deelen iu
in 16°;
rkbre,'uwfchell
l\ijbel, in 44- deel
zi:l;el, L tijnfc1len,
zi'l:el,
rijnfchen, van 1538 - 1540 in folio uitgekomen; het Nieuwe
,1e Griekfche taal verfchenen;
verfcheneu; zijne His.
Testament,
Testamem, in folio, in 1550 in de
IOf'jac
fcriptores;; Et/sehil
Eusehii preparntio et rlemotJjlratio
rlemonjlratio erane)'tmforine Ecc/e{iasticae
Ecc/efiasticae [criptores
gt/ica;
gdica; zijnen DIONYSlt'S
DIONYSlL'S van Il,lfk'lrnas[lIs;
Ila/iG'arna.lfus; DlO
DIO CASSl1:S,
CASSlt:S, (beide laat,.
fi~
fio
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Hehet
tlehet eerst door hem gezamenlijk uitgegeven); zijnen CICI':RO,
CrcF.Ro, TEtu:N.
Tf.~EN.
TH'S. PLAUTVS
TH'S,
PLAUTUS enz.
STEPHANUS (IIEl'\Ièr
(llEN!:/ ESTl}:,,:"I:),
ESTIE"':-;I~), dc
de zoon des vorigen, zag
mede in Parifs,
Parijs, in 152~
I52~ het eerf1:e
eerne levenslicht. Ilij
lliJ had
bad eene bij~
biJGriekseh, had goede lcermcesters,
zondere zucht voor het Grieksch,
lC2rnlc~Hers, en maakte
LatijnCcbe tnal,
taal, dat hij, met
tevens zulke fpoedige vorderingen in de Latijnlche
zijn 2ofl:e
20f1:e jaar HORATIVS,
HORATlUS, met aanmerkingen,
aanmerldngen, uitgaC;
uitgaf; terwijl hij
hU ho.
bo.
wetenfehappen mee
vendien de wiskundige wctenrchappen
met ijver beoefende. In 15+7
bezocht hij verfcheidenc
verfeheidene plant(en
plaatfen van Italië, om zich de boekerijen
Illdaar ten nntte te maken, en keerde met verfcheidcnc
ver[cheidellë! lw,tbare
kostbare af.
afEngelfllld en de Nederlanden werden
fchr:ften van daar terug. Ook Ellge/a1ld
nanr PariJs
Parijs terugkeerde,
terugkeerdi!, waar
door hem bezocht, waarna hij in 1552 naar
hij op de vergunning, aan zijnen vader voorheen verlccnd,
verleend, tot het
aanleggen
eener drukkerij, aanhield. In het zelftIe
zelfde,,j:jár
j:)ár reisde hij annanleggen cener
ltäiië, om
0111 de handlchriften
IWlldichriften \";1I1
\'~n XE!'iO
XENOPI/(lN
PIION en· DlODIO~
dermaal naar ltdiië,
GE!'iES
GENES LAERTlUS
LAERTIUS te vergelijken, en begon in den aallValJg
aan vang van 1557.
1557,
op zijne eigene drukkerij te Parijs, de zoo moeijelijke en zorgvuldig bijeengebragte vruchten
nafporingen uit te ge\"en.
gel"t"n.
vruchtcn zijner vlijtige mlporingen
Hiertoe had hij de noodige kosten niet kUllnen
kunnen goedmaken, indien
niet ULRICH
ULRICH FVGGER
FVGGER hem op de grootmoedigtlc
grootmocdiglle wijze ondcrfteuild
ondcrflclllld
hadde;
hlldde; gelijk hij zich dan ook, uit erkentenis,
rrkemenis, tot aan zijnen
zijnetl dood.
boekdrukker van dezen zijnen
zijncn weldoener noemde. De dood zijns
vaders, in 1559, fm:lrte
fll1:1rte hem bij aanhoudenhcid zoo zeer, dat zijne
verminde!'dcn, en hij op den raad zijner
krachten van langzamerhand verminde~'den,
vricndcn huwde, en daardoor zijner wcrkzaa;nheid
wcrkzaa:nbcid eene nieuwe veervrienden
kracht bijzette. Daar hij echter
ecbter openlijk de nieuwe leer vourl1ond.
voorftond, zag
hij zich dikwijls in zijne rust en zijnen arbeid geHoord.
)566 gaf
gefl:oord. In 1566
lJij
llij de Latijllrche
Latijnfche overzetting van HERODOTVS
HERUDOTDS op nieuw in het licht.
vad~r der Gefchiedenis
Gefcbierlenis tegen de
en verdedigde in eene voorrede dezen vadèr
befchuldiging van ligtgeloüvigheid.
ligtgeloovigheid. Van deze verhandeling gaf hij te
gelijk eene Franfcbc
Franrehe vertaling uit, welke hij met vele
veie f-acirike
f:\Cirike aanmermOlJniken vermeerderd had, waarover
kingen omtrent de priesters en monniken
gefIreng zouden gewroken hebben, wauncer
wanneer
zich dezen gewisrelijk
gewisfelijk geftreng
zij den
dcn fchrijver er van gekend hadden. Zijn vader. reeds aan de
hebbende »
verzameling van een Grieksch woordenboek begormen hebbende»
zette nu de zoon dit belangrijk werk voort, en gaf
g~f den tot dus
verre nog onovemolfell
onovemoJfcn Tfte[aurlts
T'lefmtrlls der Griekfche mal
taal in het licht.
die eenen fchat van geleerdheid en oordeelkunde bevat.
bevat, en alleen gtmoeglaam
zijn zou, om deszelfs· fchrijver eenen
een en dUHrzamcn
dunrzamen
g,moegzaam zjjn
roem tc
te verfchaffen:
verfchafl'cn: dan
d~n de onvermijdelijke hooge prij.
prijs van dit
werk, cn
en het uittrekfcl,
uittrekfel , hetgeen SCAPVLA,
SCAPULA, dadelijk na deszelfs ver·
fchijning, cr van leverde, veroorzaakten
veroorzaak.en eenen gcringell
geringen aftrek, en
fl:hijning,
bragten den uitmuntendell
brnfiten
uitmllntellden [chrijvcr
fehrijver in de uiterHe
uiter!l:e verlegenheid. Hij
llij
zou om zich te verl1:rooij0ll,
verf1:rooijlèll, als om nieuwe hulpmiddelen 0l'
op
deed, zoo
re
te zoeken, eene
eelle reizc
rei ze naaf
naar DtdtS.'rl!,;:]d.
Duits"'/I[;;:ld. IlE:'\DI:J[{
IJ t:XDRIK III
IU fchonk
feh onk hcnl
hem
wel voor Zijll
'Nel
zjjn werk,
weïk, de la
fa Prccc!!c'liCC
PreccI!"'nce dit !an:;:/gc
j,m::;(lgc F;-:wçofs,
Frm!çofs, aooo
3°00 li·
I' P 4
vres;
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VIes;
vres; voorts nog, om hem [Ot het opfporen van
vaIl handlclJriftell
handrcbrirtell :l:!l!
aan te
moedigen, een
ccn jaargeld
jaar{.;eld van 300 Iivres,
livrcs, en
cn behandelde hem mct veIl!
vele
onucrfchclding; doch waar[cbijllliJk
wanrfchijnliJk werden die geldcn
gelden nimlllcr
nimmcr beonucrfcheJding;
taald;
uald; tcn
teil minne blcef HENRI in kommerlijke omlt:mdigbcden,
omHundigbeden, en
verwijderde zich cindeliJk
eindelijk van het hof, om zich nUttiger
nuttiger te kUllnen
kunnen
federt beurtelings
bcurtelings in den omtrek van Or/ca/JS.
leefde feden
Orlc[JIIS.
bezig houden; leefdc
Pûrijs,
Pdrijs, Frallkfort,
Frankfort , Gcnh'e
Gcnèl'e en
CIJ Lyon, en
cn !lierl',
fiierr, op eene rcize
reize llaar
naar
een hospicaal.
hospi,nal.
laatstgemelde plaats, in 1598, in ecn
Zoo treurig was het uiteinde van cenen der gelecrdflc,
gelecrdllc, en in de oude
Jjctterkunde vcrdicntlelijklle
vcrdicnllelijkl1e manncn.
Zijne uitgawn
uitgaven van klaslieke
klasficke
J~ctterkunde
mannen. Zijnc
bUna alIelI
allc:n van hltNCn
lateren t~jd,
tijd, ten
tcn aanzien van den tckst,
tekst,
fchrijvers hebben bUn:!
ter
grondlJag gediend; zijndc
zijnde de bclèhnldidillg,
befebnldiging, dat hij met denze)ven
denzelven
tcr grondOag
willekcurlijk zouèc
zouèe zijn te wetk
werk gegaan, van allcn
allen grond ontbloot.
willekeurlijk
lIij
tecrge\'oelig van aard, cn
l1ij was vro)Uk
vrolUk en tccrge,oclig
en beminde [chens
fellens cn [pot.
fpottcrnij ; doch konde gecn tegcnfpraak
ternij
tegenl1mlak vcrdragen,
verdragen, en veroorloofde zich
ièherpe
khcrpe punrdichten
puntdichten omtrent andersdenkende.
andcrsdenkende. Onder zijne
zijlle talrijke
uitgaven munten inzonderheid de volgende
volgcnde uit: Poeffle
Poetae Graeci, principes hcroïci carlllil1is,
carIllillis , 1566, in folio; Pi/1{!ari
Pimiari cf
et caetererum
caeterfJrllm octo
oclO
lyricorulIl carmiua,
lyricorullI
carm/lla, 1560, 1566 en
cn l568;
J568; voortS
voorts l\1AXIl\lUS
l\1AXII\IUS TYRIUS.
TYRIUS,
DIODORUS.
DIODORUS. XENOPIION,
XENOPIION, THEUCYDIDES, HERODOTUS
HERODOTUS,t SOPHOCLJo:S,
SOPHOCLES , AE
AE-..
~CHYLUS,
SCHYLUS, DIOGENJiS
DIOGENJis LAIlRTIVS,
LAIlRTlUS, PLUTARCIIUS,
PLUTARCJIUS, ApOLLONIVS
ApOLLONIUS RnODIUS,
RIIODlUS,
CALLDiACHU5, PLATO,
IIERODlAi\'VS, ApPIANUS,
ApPIANVS, llORATIUS,
HORATIVS, P1.IPLICALI.mAcm:s,
PI"ATO, lIERODlANUS,
NJUS de jonge,
NIUS
jOlige, VlRGILlt:S,
VJRGILIt:S, GELLll'S,
GELLICS , l\TACJWBIVS,
MACllOBJVS, de verzameling van
Romeinfche llistoriel'chrijver
Romeinlèhe
HistoricCchrijver enz.
cnz. Ook heeft hij
hi.i vele
vcle Gricklche
Grieklèhe
fchriJvers in het Latijn overgezet. Ilij
IliJ liet vcrl'chcidenc
verlchcidcnc kinderchriJvcrs
ceue doclltcl'
dochtcr met
mct dcn
ren na, waarvan eeiJe
den gelcerden
gcleerden CAsounoNlcs
CASOUnONlcs gelJUwd was.
llUwd
STEPPE, vrm
Vrnl het
hct Rusfiseh
Rusfisch woord Step. is ecne
eellC woestijn, en
ook een vlak, dor veld. De Steppen in het
bet Rllsfische
Ruslisehe riJk,
rijk, die vele
overeenkomst hebben
hebbcn met de bnrlen
(Jvcreellkomst
landen in hct
het voormalig Fransch Guif1Ct1,
GUil1e1l.
en de llei~'dden
heiveldcn in Jlct
het Noordelijke
NoordeliJke van lJuitsc/tlilr!tl,
lJuitsdJl,,:r!d, blijven teil
ten declc,
dcele,
llllren uit gebrek aan arbeidzame
arbeidzamc handen, onbebouwd. De
Dc grond
alleen
:lell'
~elf is niet overal cven
even onvruchtbaar, en levert weiden
weidell voor de
dc talkudden der lwervende
wijdllitgefl:rckte StepStep~
rijke kuddcn
zwcrvende volken op. In de wijduitgefirektc
pen van het gouvernement
gouverncment ./lstrac!tan,
/lstrllcIJml, cuslèhen
ttlslèhen de JPo/ga
lITo/ga en de .laik,
.Jaik,
trekken Ka/1l!ukkclt
f{almukkm cn
en Nogailche
Nogai(che Tartt1rm
Tt1rtarm des Zomcrs,
Zomers, mct
met hunne
hUlln~
kl1dd~11 van dc
eene plaats llaar
grocijen vele foorkudden
de cene
Ilaar de andere: in deze groeijen
ten van bloemcn,
cn gewasfcll;
gcwasfcll; ook vindt mcn cr
er hazen,
blocmen , kruiden en
wilde bokken, verfchcidene foorten
van vogels,
cn hiel'
foorrcn vall
vogcls, en
hier en daar zout.
zoutmeren. In de Steppen van het
mcren.
hct i1:adhouderfehap
i1adhollderfchap lPoronesd,
lf/óro71esc.'t, aan de
Don, olltmoet
ontmoet men eene
cene menigte muildieren.
muildiercn.
STEREOMETRIE
STEREO
i\1ETRIE maakt een
ecn gedeelte van dc
de Mectkunde
Meetkundc uit,
en handelt over het meten
metcn van vaste Iigchamen, derzclver
derzelver ruimte,
ruim tC ,
dc vlakten, welke zij bevattcIl.
bevatten. l\Ten verdeelt dc ligchamcll
en de
Iigchamcn in regt/matig:, en ol1re/,e/matige.
ollrc/,ellllatige. Tot de ecrfce
ecrfee behooren
bebooren de zoodanige ,
zUdcn en
cu vlaktcn
vlakten aan elkander gelUk zijn;
waarvan alle hoekcn,
hoeken, zijden
ter·
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biJ de laat!1e
laatl1e het tegendeel plrrats
plaats heeft. Bijzondere opmeropmer.
terwijl bij
king verdienen: I.
1. de Prismatiji:/tc
Pris1Ilrltiji:he ligchnmen:
Iigchmnen: Cubus, Prismll,
Prism4, PaPa.
,"atlclepidu11l
ml/c1epidll11t en Cylinder. 2.
z. de PyrCl/JIidate,
Pyramid{ûe, Pyramide, Kegel, en
3. de Kogelvormige.
K()gell'omtige.
STEREOTYPEN. Zie BOEKDRUKKUNST.
nOEKDRUKKUNST.
STERNE (LORENZ). Een beroemd Engelsch fchrijver, in 17/3
1713
te Clomwell
C!011lwelt in Ierland geboren. Hij ging in 1732 naar Cambridge
Cam bridge ,
om zich in de Godgeleerdheid te oefenen; doch onde~fchejdde
onde.fcheidde zich
hier meer door zijne vrol ijkheid
\jkheid dan door
d-oor vlijt;
vlijt;, meer door den eige.
nen gang
ganr: zijner denkbeelden, dan door kunde. lmusfchen
lmusrchen verkreeg
lIij
zUns ooms de predikantsplaats te Sulton,
Sutton,
hij door de medewerking zijns
en later ook nog die te Stillil1gton,
Stil/il1gton, benevens eene prebende bij de
Waarna hij in 1741 huwde. Sutton was de
kathedrale kerk te 'lork,
'rork, waarna
plaats van zijn verblijf, alwaar hij,
hiJ, zoo als hij zelf verhaalt, .den
den tUd
tijd
met lezen, teekenen , fchilderen en jagen doorbragt; latende hij zijne predikdienst meestal door vicarisfen
vicarisfcn waarnemen. Van 1762 tot
J764 reisde hij voor zijne
1764
z~ine gezondheid naar Fra1/kri:fk,
Fra1Jkri./k, en in 1765 naar
italië,
Italië. en fiierf, kort na zij ne terugkomst,
terugkomst. in 1768, zonder
zondcr het geringfl:e
welke hem in alle de
ringfie van die vrolijkheid verloren te hebben, wel'ke
omi1:al1dighetlen
oml1andigherlen des levens fieeds bijbleef. Zijn ecrUe
eerUe werk was een
Roman, getiteld; tlle
tile Lije
Lift and Opinions of TRISTRAM
TRISTRAlII SrIANDY
~l'fANDY (het
lel'ell
/epen en de gevoelms
gevoele/ls van enz.) 9 deel
deelen
en bevattende,
bevattendc, die van 1759
tot 1766 in het licht ver[chenen. In dit werk, hetgeen hijna
h~ina in alle
befchaafde talen is overgezet,
onrgezet '. [peclt
[peelt een bejaard land.edelman,
land. edelman , die
zich verbeeldt een wijsgeer tC
te zijn,
z\jn, en
CH zijne zeldzame, wonderlijke
grondl1ellingen in de opvoeding van ecnen
grondfl:ellingen
eCllen eenigen zoon aan den dag
legt, de hoofdrol. Het belagchelijke der {choo![che
fchoolfche Wijsbegeerte en
Geleerdheid; de menigte komieke, met aandoenlijke
aalldoenlijk.~ trekken door.
doormengde,
mengdc, fchilderingen van tooneelcn
tooneelen en
cn karakters uit bet huisfelijk leIe.
ven; de fchrandere ,aanmerkingen omtrent het menfchelijk
mellCchelijk han,
hart, en het
luimige, dat allerwege iJl
in dezen Roman doorl1raalt,
doorf1:raalt, maken denzelveu
tot een zoo bont geheel, als
nis welligt in geene taal voorhanden is. In
]1767
767 gaf STERNE, doch onder dcn
den naam van YORm, (de zotskap van
dcn koning van Denemarken in
den
iJl de HAJI1LET
lIA~qLET van Slwkespear);
S,'zakespear); zijne
Scntill1mtat
Scntime1ltal journe:y
jOllflley throug France and Ital]
EtalJ (Smtimel1tcle
(Sentimentele reize
rehe door
Frrmkrijk en Italië), in twee deden,
Frallkrijk
deelen, in het licht, welke zich door
diepite kennis van het menfchelijk
de diepfte
mcnfclle:ijk hart, den
dcn bevalligfl:en
bevalligfien fchalkach_
fchalkach.
tigen luim, en de teeder!1e
teederUe aandoeningen kenfchctst.
kenCchetst. ZUlle
Zijne Leerrede.
Leerrede12e1t
11e/Z verfchenen reeds in 1760, mede op den nuaam van YORIK, in 2
deelen; waarop hij in 1766 nog twee
twec liet volgen, waarvoor hU ech.
echo
tef
ter zijnen naam plaat1l:e.
plaat!1e. Zij bevatten leerrijke, zedelijke opl1ellen.
opf1:ellen,
waarbij men zich aan zijnen ollordelijken, doch geestigen en luimigen
fchrijftrallt
fchrijftrant herinnert.
herinllert. - Sn:RNE
STErrNE. behaagde
behaa!;de niet alleen door zUile
z~jlle ver.
nuftige invallen,
il1valkn, maar men
mcn vcrlustifide
vcrlusti;;dc zich ook in zijne in het oog
oOb
loopende gellalte,
gel1altc, en in de nog zonderlinge manier zijner ldceding.
Ideeding.
vcrf1:and) zoo in Ellgctand
Engeland als Fralikrijk,
Frankrijk, waardeer.
V de mannen van vcri1and,
den
de.l
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den hem hoog, en
cn droegen hem achting to~; doch, in weerwil der
:lanzienlijke
t13nzienlijke inkomfien
inkomfJ:ell zijner v3ste
v~ste jaargelden. en hetg~en
hetg-~en hij als
fchrijver door zijne werken verdiende (de Iaatlle
laatfle uitgave derzelve
derzelvc
brugt hem 24,000 p.
p.O:.
11:. op), vonden zijne gade en dochtcr,
dochter, bij zijn
bragt
overlijden in 1768, flechts
l1echts fchulden; doch w~rden
werden zij, door gefchengc[chenken, welke zij van zijne familie omvingell,
ontvingell, voor behoefte be.
behoed. Zijne dochter, die aan een' Fran[chcll
Franfchcn edelman gehuwd
gehnwd was,
gaf in 1775
J775 eene
cene verzameling van haars vaders Briel'et1,
Briel'eJJ, in 3 duodecimo deeltjes,
deeltjes. in het licht, waarvoor gedenkwaardighedl!ll
gedenkwaardigheden van zijn
vertromvelijken, eu
en
leven en zijne fàmilie
familie geplaatst, en welke in den vertrolllvelijken,
hem bijzonder eigenen,
frijl gefchreven zijn. In hetzelfde jaar verfche.
cigenen, !tijl
11en
nen almede de Lettres [rom
from YOR]I{
YORIK and ELIZ.~, welke voor eene brief.
tllsfchen STERNE en ilIistress
wisfeling, tusfchen
iJlistress DRAPf:R,
DRAPER, eene TPéstJndifc/ze
lFestJ11difche
vrouw, gehouden worden, en in den toon der vnrig!te
vnrig1te vriendkhap
vriendlèhap
gefield
geneld zijn. lIet is te bejammeren, dat zijn huisfelijk en burgerlijk
leven zoo weinig met de gevoelens van zachtmoedigheid,
zachtmoedi!;hcid, goedhartig.
heid en grootmoedigheid
grootllloedigheid overeentremden
overeenHemden , waardoor zijne werken zich
zoo dikwijls kenmerken. Van zijne fchrifrelJ
fchrifcen zijn, afzonderlijk en
bijeenverzameld , ver[cheidene
verfchenen.
verfcheidene uitgaven in
ia het licht ver[chenen.
STERREN.BEELDEN.
STERREN-BEELDEN. Zijn zekere groepen van vaste trerren,
Herren,
welke zich de !lerrenkundigen
Herrenkundigen tot een gemakkelijker overzigt en aan.
wijzing derzelve gevormd hebben. Reeds in de oudheid maakte men
daarmede cenen
eenen aanvang. De namen dezer beelden zijn van zeer ouden en
cn onzekeren oorfprong. Doch de nieuwere
nieuwele 11:errenkundigen,
11:errenkl1ndigen, h~t
het
voorbeeld hunner
hUllner voorgangers volgende, hebben op foorcgelijke
foortgelijke wij·
wijze bij de oudere !lerren.groepen
!lerren_groepen niel1we
nieuwe bi.igevoegd.
biJgevoegd. De eer!l:e
eerHe oor.
fprong
iprong der Sterrenbeelden is waar[chijnlijk hij
bij de Egyptenaren
EgyptclIrlrerl te
zoeken, van wdken de GriekCil
GriekeIJ de hunne, tcn
r~n minne
minfle gedeeltelijk,
gedeelcelijk,
hebben overgenomen, en tot de Romeinen overgebragt , die dezelve
overgevoerd. PTOLO~!EU
PTOLO~IEU s geeft 48 Sterverder in Europa hebben overgcvoerd.
renbeelden op.
op, die nog tegenwoordig de Ptolomeifche
Ptolomeifchc genoemd
worden, en de volgende
vol!;ende namen dragen: I. De 12 Sterrenbecltfen
Sterrcnbeelden
van den Diercnricm:
Dierenriem: de Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leet/1jl,
Leeuw,
rf/eegj~·l1twl, SchorpioeIJ,
SchorpioeJl, Schutter, Steenbok,
Steeubok, 1t""termall
lI7"termall en
1I1aagd, lYeegji:lJaa!,
de l'isji:hcll.
Pisfi:hen. H. De 2 I Sterrcnbcl?lden
Sterrenbeelden in het Noordelijk halfrond:
tie
de groote Beer, kleine Eeer,
Beer, Dra/Ik,
Draak, Cl'plzells.
Cl'plzellS, Cmfiopea,
Ctlsfiopea, A1IdromeAlJdrome-

da, perfeus,
perJeus , PegaJus
Pega/us,, het kleine Paard, de NoordenliJke
NoorJenlijke Tria11gel,
Tritmge! ,
Foertnan, Eootes,
Bootes , Noordelijke kroon,
Ophiucht:s, Slang, Iferkl/les,
Voerman,
krooll, Opltiuchtts,
flerkllles,
Adelaar, Pi.fl,
Pijl, Lier, Zwaan en Dolphijll;
Dolphiju; terwijl 111.
UI. de 15 StcrSterrenbeelden, in het .zuidelijk
J:uidelijk halfrond, de Orion,
Orio11, lf/alvisch,
If/a!visch, Eridanus, Haas, kleine !lond,
llolJd, groot!!
grootl! Houd,
Hond, Hydra, Beker, Raaf, Cet/Celltal/rUS,
tal/ritS, TI/alf,
lFo![, het
,'tet /i/taal',
Altaar, de Zuidelijke Fiseh,
Fisch, het jèltip
jèhip Argo,
zuidelijke !\"ronn
A'ronn genoemd worden. en de zuiddiji.:e
De dichters der oud.
lJeid
heid verbonden
vcrbonden de Sterrenbeelden, zecr
zeer zinrijk, met de bij hen zoo
geliefkoosde mythen cn
CIl fàbelen.
f~bl!len.
Andere fic:-rci;undigen
tre:Tc!;ulldigcl1 vermeerdcrden
venneerderdell deze beelden met eeu
een groot
groOt
aau.
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aantal anderen, uit het Zuidelijk halfrond, eu zijn wij de u volgengende aan BAIJER verfchuldigd: de Indioan,
Indiaan, de Kraanl1ogel,
Krtlanl1ogel, Phenix,
Vlieg, zuidelijke
zuideli.ike Triangel, Partldi.isvogel,
Paradi.isvogel, Paat/w, /lmers'kaanji:he
/lmers'kaanfche Gans,
Gom,
Waterjlang ,Zwaardvisch,
,Zwtlardvisch, Vliegende
f/liegende visch
viscl: en Kameleon. Bij dezen
voegde HALJ.EY,
HALI.EY, in 1675, gedurende zijn verblijf op St. He/ena,
Helena,
Karels-ejk, en la CAIJ.J.E
CAILLE in de eerUe
nog de Karels-eik,
eerfie helft der lilde
ISde eeuw,
bij zijne verweving aan de Kaap de Goede Hoop, nog 14 Sterren_
beelden. als: Beeldhouwers werkplaats, Scheidkundige Oven, Slinger.
uurwerk, Ruitvormig Net, Graveernaald, Schilders-ezet, Zee-kompilS,
pas, Zee-octant, Luchtpomp, Cirkel, LinieLinie. en Hoekmaat , Teles.
koop, Mikroskoop en Tafelberg. Bij dezen zijn, van tijd tot tijd
nog anderen gevoegd, die wij allen niet kunnen noemen, en ook
niet algemeen zijn aangenomen geworden. De bijzondere !lerren
l1erren van
een !lerrenbeeld
fierrenbeeld worden door GriekCche en andere letters gekenmerkt, en verfcheidene hebben hunne eigene namen. Ook onder.
onderfcheidt men dezelve, naar gelang hunner verfchilIende •, fchijnbare
en fpreekt in dit opzigt van frerren van de eer!l:e,
eerfl:e, tweede
grootte, eu
en derde grootte enz.
STERRENKUNDE. Deze verhevene wetenfchap maakt een ge.
gedeelte der toegepaste Wiskunde uit; be!laat
bel1aat in de kennis van den
!lerren.hemel
fierren-hemel in het gemeen, voor zoover deze ve onder het bereik
onzer \vaarnemingen en afmetingen valt, en bepaalt zich inzonder.
inzonderheid bij de beweging, grootheid en den afstand der hemel-Iigchamen.
Wanneer men bij eenen helderen nacht den hemel aanfchouwt, be[peurt
fpeurt men weldra, dat de !l:erren
fl:erren gel1adIg
gel1adlg van
V:ln het Oosten naar hei
voortgaan. Sommigen, die uit de Oosterkim rijzen, doorlooWesten vooregua!l.
doorlaopen het Zuidelijk deel des hemels, en gaan in het Westen onder;
terwijl eenigen nimmer beneden de kimmen dalen, en om
0111 eed
ee.! onvetanderlijk punt des hemels, digt bij de poolller,
pool11er, wemelen. Deze
fierrenkundigen ten grondllag der tijdsbepa.
beweging nu ligt bij de !lerrenkundigen
tijdsbepalingen, en is ontwikkeld,
omwikkeld, met behulp der Wiskunst, uit derkelver
der~elver
gewigtigl1e
gewigtig!le gevolgen. Sommige !l:erren
!lerren behouden altijd, met betrek.
king tot elkander, dezelfde plaats; anderen daarentegen hebben eenen
eigenen en fchijnbaar onregelmatigen loop, waarom men de eerlte vaste, de laatl1e
laat!le dwaaljlerren of pI aa eten noemt. De Sterrenkunde leert
deo
laat!le, waarouder ook die der zon of !ie
lie ver
den omloopstijd der laat!l:e,
der aarde' en maan, (welker eigene beweging men wel van hare dageIijkfche
0115 wislijkfche moet onderfcheiden) bepalen; derzelver afstand van ons
Hand der plakunfiig meten; derzdver loopkringen ontdekken; den ftand
Jleten; de zon- en maan-verduisteringen
lleten;
mann-verduisteringen berekenen, en in het algemeen alle hemelverfchijnfels,
hemelverfchijnCels, zoowel eeuwen als jaren vooruit, met
eene zekerheid bepalen, welke voor den ongeoefellden in
Îll dez e wetenfchap bijna ongeloofelijk is.
Zonder de Wiskunst ware de Sterrekunde in hare eerl1e
eerfl:e kinds_
kinds.
heid gebleven. De Sphaerifche en vooral de Phyfifche Sterrenkunde, die de wetten, waarnaar zich de hemel.ligcbaul~n bewegen.
uit
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uit de :tlgemeenc
algemeene theorie der zwaarte en beweging afleidt, rtlstcn
rusten ge.
lJeel
Sterrenkunde nimllim.
heel op wiskunstige gronden. Dan, ofschoon de Sterrenkundc
mer haren tegenwoordigcn
legenwoordigcn trap van volmaaktheid, zonder
zOllder de Wiskunst, zoude bereikt hcbben,
hebben, en
cn men tot eene ~Io'!edige
~'olJedige kennis derzcl.
olltberen, bchoeft
behoeft echter iemand,
ve de hoogere Wiskunst niet kan olltbercn,
die alleen uit eene edele nieuwsgierigheid dezc
verhevene wetenrchap
deze wrhevene
wensc
lecren kennen, en het nuttige en verhevene derzei.
derzeI.
nader wen
sc ht te leeren
ve wil bevatten, juist niet met de hoogl!re
hoogt!re deelen
deden der Wiskunde bekend te zijn, alzoo de toegan g tot het meest belangrijke in de StereigenIijken fier!l:errenkunde voor den liefhebber, evenmin als voor den eigenlijken
renkundige , gefloten is; alleen met dit onderCcheid , dat de laatfie,
laat!1e,
<loor de Wiskunde
Wi~lmnde dieper in de wetenCchap
wetenfchap wordt ingeleid, terwijl
door
de eerfie
eer!l:e zich met eene meer oppervlakkige kennis moet verge·
vergenoegen. Zoo zijn er in onzen tijd vele gefchikte handleidingen,
om lOt eene volledige kennis der Sterrenkunde te geraken,
geraken. zonder
jui~t grondig in de Wiskunde behoeft ervaren te zijn; alal.
llat men juist
dat
leen hangt hier veel af van de wijze, waarop dezelve behandeld
hen,f echter, die zich met eene oppervlakkige kennis
wordt. Voor hen
Stcrrenkun de niet te vrede houden, is eene algemeene kennis der
der Sterrenkun
regtlijnige en kloot[che
kJootfche driehoeksmeting der aequatien, reekfen
regtliJnige
reek fen en
I,)garithmen , benevens de leer der kegel
kegelfiJcden,
in eden , noodzakelijk, om
l,)garithmcn
zich in de Sterrenkunde te kunnen oefenen, en hare voorfl:ellen te
bevatten.
Den eerf1:en
eerfl:en oorfprong der Sterrenkunde
SterrenkntJde moet men in de fl:reken'
fireken'
van het oude BabylolJ,
Babylon, in de' vlakten van Syrië cn
en "Egypte,
'Egypte, bij eeneen·
voudige herdersvolken , zoeken; doch de eer[[e
eerae aanvang dezer wew(!tenCchap was, gelijk die van alle, zeer gering. Men vergenoegde
tenfchap
zich aanvankelijk met de kennis van den fland
!l:and der helderfl:e
helder!1e fierren
!l:erren
in zekere jaargetijden, en van derzelver op- en ondergang, tot dat
de Egyptenaren,
EgyptenareIl, bij wcI!rcll
well,ell misCchien
misfchien de oor[prong
oorfprong der Sterrenbeelden en benamingen der frerren
fl:erren te zoeken is ; de Plzulliciërs,
Phmiciërs, die op
}lUnne
hunne fchcepstogtcn
fcheepstogtcn de fierrcn
!l:erren vlijtig waarnamen,
wa~rnamcn, en eindelij k de
Griekell
Grieken (waaronder TIL\LES,
THALES, ANAXD1ANDE.l~,
ANAXL\1ANDE.I~, ANAXI~IENES,
ANAXI:\IENES, ANAANAXAGORAS, en inzonderheid EUDOXES en ARIS'L\RCIlUS
XAGORAS,
ARlST.\RCllUS van Samos,
o1l1draaijing der aaraar·
die omtrent 264 jaar voor onze tijdrekening de omdraaijing
elJ ecnige
GriekCche wijsgecren verdienen genoemd tC
de beweerde, en
cenige Griekfche
te
worden) de Sterrenkunde tot
tor een' hoogercn
hoogeren trap opvoerden, en de.
ze, ten
teil laar!1e,
laari1:e, onder de regering van PTOLO:\IEUS
PTOLO~IEUS PHILADELPIIUS
PHILADELPHUS,J
eene meer wetcn[chappelijl:e
werenfchappelijl:e gedaante verkreeg. Inzonderheid verPTOLOl\lEUS eelH~n
eenen beroemden naam. Zijn
wierf zich de fl:errenkundige
!l:errenkundige PTOLOlllEUS
fl:elfel
!l:el[cl bleef verCcheidene
ver[cheidene eeuwen het
hct heerfchende; en het was eerst
COPERNICtJS, die het waagde, om een
cen ander en beter in des zelfs
l1ellen, hetlVelk
hetwelk echter
echtcr de goedkeuring van TrclIo
TYClIO 13Rt\I1É,
llRAJlÉ.
plaats te f1:ellcl1,
met wien tevens een nieuw tijdvak voor de beoeftnemle
beoefenende Sterrenkunde
ni ct wegdroeg. Op de waarnemingen van dezen,
geopend werd, niet
grondde KEPLER,
theoïic \"an
clliptiCche ge;.!;e.
KEPLCR, fden
F~dert 16);),
16:>9, zijne theorie
\"all de elliptiCche
daan.
daan-
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dnance der planeet. banen; terwijl tevens de ontdekking der verrednnnce
Idjkers de grenzen van het gebied der Stcrrcnkundcl1iet
Sterrenkunde niet weinig uit.
uit_
kijkers
breidde. Naderhand bcwczen
ALl LEf , LONGOMONbewezen LANDSIlERG,
LANDSJlERG, G
GALILEï,
LON'GOMONRAN, NICCIOLI, en bovenal HEVEL, HUIGENS,
llUIGENS, (de laatfie
laatlle door
flinger-uurwerken enz.) en DOMINICVS
DOlVlINICUS CASSINI de
de uitvinding der flinger-uUfwerken
uitmuntelldl1e diensten aan de Sterrenkunde. Ook toen begon
begon FLAM_
uitmuntendll:e
STED zijne voortreffelijke waarnemingen, en legde NEWTON, op
J7de eeuw, den grond tot het gevoelen, dat de
het einde der 17de
zwaarte- -of
,of aautrekkil1g~kracht
aaurrekking{)kracht de oorzaak der beweging van alle
zwaarte·
Iigchamen zij. Dit zijn gevoelen werd door
<I~ in J669
doord~
1669 begonnen,
v.oortgezette, meting van eenen meridiaan boog bevestigd;
en federt v.oongezette,
terwijJ zijne
zijneuitgevondene
terwijd
uitgevondene fpiegel-teleskoop tot menige nieuwe ontdek.
king,
.in lateren tijd, inzonderheid in de handen van HERSCHEL,
king,in
waarnemingell
aanleiding gaf. De Sterrenkunde kon zich dus, na de waarnemingen
HALLEIJ, FLAMSTED
FLAMSTED,0' LA CMLLE,
CA1LLE, BRADLEY, CLAIRAN'r,
CLAIRAN'f,
van eenen HALLEJJ,
MASKELlJNE, HERSCllEL,
HERSCHEL , PIAZZI, VON ZACH, en de bere.
bere_
MANER, MASKELJJNE,
EULF.R, LAGRANGE,
LAG RANGE , LA PLACE, en vele andere
keningen van eenen EULER,
IS en 19de eeuw
eenw
beroemde mannen, op de gelegde gronden, in de 18
vereelligde pogingen dezer mannen,
verheffen, zoodat men, door de vereenigde
het thans reeds tot eene hoogte gebragt heeft, die men zelfs voor
weinige jaren naauwelijks bereikbaar waande.
Wij zouden -ons
ons bellek
bel1ek verre te buiten gaan, indien wij breedvoerig
alle de voordeelen wilden opgeven, welke de Sterrenkunde en hare
maacfchappiJ heeft aangebragt.
aan geb ragt. Haar intoepasfing der menfchelijkke maatfchappij
vloed op de Aardrijksbefchrijving en Tijdrekenkunde is onbetwistweldadigite gevolgen voor de
baar; terwijl hare beoefening van de weldadigfte
kan alleen de juiste ligging der plaat.
plaatzeevaart geweest is. Door haar lmn
fcn bepaald worden; eelle
eene uaauwkeurige
nuauwkenrige aanwijzing der klippen en
ell
fen
ondiepten gefchieden, en dus ook de koers, dien het fchip nemen,
plaatfen , welke het ontwijken moet, met juistheid
en de gevaarlijke plaat[en,
kOI11worden voorgefchreven; terwijl zij, vóór de uitvinding van het kompas, de eenige geleidll:er
geleidf1:er was, die den moedigen [chipper
fchipper op den
ruimen oceaan den weg aanwees, dien hij te volgen had. Bovendien is de inwendige waardij der Sterrenkunde, en hetgeen zij ter
befchaving en uitbreiding der menfchelijke vermogens, uit eigen
nard, moet bijdragen, hoogst belangrijk; doch ook hier moeten wij
aard,
ons alleen tot de opgave van eenige voorname trekken, welke haar
kenfchet[en.
kellfchetfen. bepalen. Zij is een der meest ge[chikte
gefchikte weten[chappen
wetenfchappell
edelf1:e vermogens van den men[chelijkell
menfchelijkell
voor de ontwikkeling der edelll:e
geest, en hare beoefening is een krachtig behoedmiddel voor de
del'
heerfchappij der driften en lagere begeerten; zij is de grenspaal der
menrchelijke weten[chap
wetenrchap omtrent zaken, die onder het bereik der
del'
menfchelijke
naauwl1e verband ttls[chen
tusfchen de zinn
zinnelijke
zintuigen vallen; levert het naauwll:e
elijke en
verf1:andelijke wereld op; geeft het fchoonst ideaal
ideaal van het groote en
elI
verll:andelijke
Uit111umendf1:e bewijzen voor de
verhevene; bevat de krachtigf1:e en uinnuntendfl:e
vall het Opperwezen;
Opperwezen i nemt
aemt hft
het hart tot de ootniocootmoevolmaaktheden van
di.
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dige vereering van hetzelve, en voert ons op tot de verhevenrte [)e
Cle
grippen voor des men[chen
menfchen voorcreffelUkheid;
voorcreffelUkheid ; tenvijl zij alle bekrombekram·
pene en partijdige denkbeelden van dezelve wegneemt. De Sterren.
die laatf1:e
laatl1e betrèft,
betrdt, met aanbidding den EeuwiEeuwi.
kundige vereert, wat dit
gen Geest, in wien
wicn alles leeft. Hij gevoelt de waarde zijner verhe.
namur en bel1:emming;
vene natuur
belÏ:emming; terwijl hU het befl:l1ur
bell:uur der wereld, hethet.
h~i nimmer kan bevatten of doorgronden, aan
:Jan de wijsheid des
geen hij
Almagtigell toevertrouwd, en zich zelven en zijne medemenfchen
medemenfchell
leen
verl1andige en zedelUke
zedelijke wezens, zonder immer
leert hoogachten als verf1:andige
trotsch te zijn op den 110ogen rang, welken hij op deze aarde bettls[chen dezelve én den Allervolmaaklten,
kleedt, daar de afstand tusfcben
waarCchijnlijk, nog door vele verhevener wezenS
wezens vervuld wordt.
waarfchijnlijk,
Sterrenkunde aanmerkelijk veel ter
Eindelijk heeft de uitbreiding der Sterrenknnde
vermindering van het bijgeloof toegebragt. Dikwijls had de onkunde omtrent de oorzaken der zon·
zon- en maan.verdnisteringen,
maan· verduisteringen , en de
bijgeloovige vrees, daaruit ontf1:aan,
ontl1aan, de noodlottigfte
noodlonigfte gevolgen, en
lJiet minder verfpreide de verfchijnillg
verfchijning van kometen fchrik en angst
onder de onwetende menigte, die daaruit de ongelukkigf1:e
ongelllkkiglle gebeurte.
gebeurrenisfen voor de toekomst voorfpelde;
voor[pelde; doch de vordering in de Sterrennis[en
kunde heeft deze dwaze vrees, en tevens het geloof aan voor[pe!.
voorfpel.
lingen uit den 1l:and
l1and der gefl:enlten,
gel1ernten, hoewel niet geheel weggenomen,
nagtans aanmerkelijk
dezelve
!JOgtans
~allmerkelijk verminderd; zijnde dezel
ve op verre lIa
na niet
voorheen, fints
Gms men de oorzaken dezer Natuur.
Natunr.
zoo algemeen, als voorheen.
verfchijnfcls
verfchijnfels leerde ontdekken, en derzelver toekomstige verfchij.
l1ing
lling met zekerheid voorfpellen.
STERRENWACHT. (Ob!ervatorium)
(Gbfervatorittm) Zoo noemt men iedere
ll:errenkundige waarnemingen ge[chikt;
geCehikt; doch inzonderheid
plaats, tot fl:errenkundige
een dnartoe
d~artoe ingerigt,
ingerigt , afzonderlijk gebouw,
gebouw. hetgeen van alle kamen
kanten
uitzigc heeft,
heer., van de noodige werktuigen vooreen onbelemmerd uitzigt
zien, en doelmatig ingerigt is, waartoe dan ook behoort een plat
dak, waarvan men den horizon vrij en ongehinderd kan be[chouwen.
befcnouwen.
De beroemd1l:e
beroemdfl:e gebouwen van deze foon vindt men te Greenwich,
Greenwielt •
Parijs, Gotha, Palermo en andere plantfen.
plaatfen. De nieuwe Sterrenwacht te Göttingen is,
is. uithoofde van den in 18
1818
J 8 aldaar geplaatfl:en,
geplaat1l:en,
meridiaan-cirkel, merkwaardig. E
Een
en draagbare Sterrenwacht is
een werktuig, waarmede men fpoedig eene menigte fl:errenkundige
Herrenkllndige
voor!tellen praktisch kan oplosfen.
voorrlellen
STETTIN. De hoofdf1:nd
hoofdnnd van de provincie Pommeren en het
regerings-dii1l'ikt
regerin;.;s-difl:rikt van elien
dien naam,
Ilaam, aan de linkerzijde van de Oder,
Gder,
op ee!1en
cenen heuvel. Zij is groot, goed bebouwd en wel bevestigd;
11eeft
heeft 5 Luthcrfche I,erken,
kerken, en bevat, buiten het krijgsvolk, 24,$00
24,500
inwoners. Op het koningsplein fl:aat een !1andbeeld
l1andbeeld van Carrarisch
marmer van FREDERIK
FREDt::RIK dm
del) Grootm. Men vindt er allerhande
nllerh:mde manll.
mmJU_
faktnren
fakturen en fabrijken, inzonderheid van brandemmers, buizen, zeep,
kous fen , katoen, gnren, lint, zeil.
leder, tabak, lakens, hoeden, kousfen
ankers voor alle Pruisfianker.üncdcrijen, waarin de anker~
doek, alsmede anker-fmcdcrijen,
[ehe
[che

S
ST
T E U R. (De)
(h3
felle
fehe fchepen
fehepen vervMrdigd
vervaardigd worden. Ook worden er
cr vele zec[chepen
zeefchepell
en andere vaartuigen gebouwd. De handel. voornamelijk de verzending der flad,
fiad, is aanzienlijk; de zeehandel, inzonderheid.
inzonderheid, firekc
firekt
zich niet alleen tot
tot .de
,de plaatren aan de Oost.zee uit, maar ook tot
Holland, Engelalid,
Engeland, Frankri.lk,
Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië, en dezelve zoude nog aanmerkelUker
aanmerkel~ker zUn, vooral in de voortbrengfels en
waren van Silezië, indien niet het vaarwater der fiad voor groote
W2ren
fehepen
fchepen te ondiep ware, en dus de fchepen
fehepen te Swillemunde moesten
blijven liggen; de.
de tol van de SOl1t
Sont het vervoer niet te zeer verzwaar.
verzwaarde, en de fchepen altijd op hunne terugreis
terugrei s vracht hadden. De houthandel is hier een der gewigtiglle
gewigtigfie takken van vertier; ook heeft men
zeezout.handel, en bezit de fiad.
fiad, voor ha.
er de kompagnie van den zeezout-handel,
ren eigenen handel, meer dan 160 fchepen. De Oder verdeelt zich
tcr dezer plamre
plamfe in Ij.(~ takken, waarvan de eene, die bij de fiad heen
ter
loopt, de Oder, doch de overige 3 de Parnitz
Parl1itz en de groote en kleine
Reglitz
gebeeten worden. Aan den linker-oever der Oder ligt de eiRegHtz geheeten
genlijke en meest bevestigde fiad,
fiud, aan den regter de zoogenoemde
!.:lstrldie.
Lastadie. Buiten
Duiten de vestingwerken liggen de voorfieden
voorf1:eden Opper- en
Bwedcliwiek en de T0r72eij,
TOr/zei;", zUnde
z~inde de Lastadie door eene lange brug
iJmedmwiek
met de eigenlijke llad
(bd vereenigd. Onder de openbare gebouwen OU"
derfcheiden zich het groote 110t,
Dot, het gouvernements.
gouvernemems. en landfchapshuis, met eene aanzienlijke
annzienlijke boekerij, het oude tuighuis,
tliighuis, de groote
kazern,
knzem, 3 lazaretten, de beurs en fchouwburg.
fd!Ouwburg. De Duitfche Gereformeerden, de zeer talrijke Franfche Hervormden, en de Katholijken,
110t. Men vindt in Stettin vele inoefenen hunne godsdienst op het Dot.
bij de fiifckerk
fiiftkerk te St. Maria, die iu
in
rigtingen voor noodlijdenden; bU
1798 door den blikfem verwoest werd, een koninklijk akademiscb
akademisch
CYl11nafium,
CYI1111ajium, met 7 Hoogleeraren , waarbij in de Godgeleerdheid, Regtswetenfchap, Geneeskunde, de Hebreeuwfche, Griekfche, Latijnfche,
Wijsbegeerte~
Engelfche en Franfche talen, alsmede in de Wiskunde, Wijsbegt!erte,
Gcfchiedenis
Ge[chiedenis en Welfprekendheid onderwijs gegeven wordt. - Sedert
den Westphaalfchen vrede tot 1713, behoorde Stettfllmet
Stettin met zijnen om.
trek aan de kroon van Zwedm;
Zweden; doch werd in dat jaar door de veroordfche mogendheden
be.
hondene
bondene N
Noordfche
mogendbeden ingenomen, en kwam onder de he.
Pruisft1l, FREDERIK WILLEM I, aan wien
waring van den koning van Pruisfotl,
de fiad in 1720
'720 volkomen werd afgefiaan.
afgefraan. In Wijnm. 1806 gaf zich de
vesting, zonder tegcnfiand,
Franfchen over,
over en bleef met meer
tegcnfrand, aan de Fral2fchen
Tiiflt tot
tOt 1813.
andere pruisûrche
Pruisfifchc vestingen, zelfs na den vrede van Tilfit
door hun bezet. - De haven van Stettin heet Swine:mmde,
Swinei11ttnde, waarbij
zich eene !tad
fiad van gelijken naam, met 2500 bewoners bevindt, benevens eene vesting, die de Swine
S:rÎllc of S!JIillemzmdcr-[chans
SWÎ12c111undcr-!chaltS genoemd wordt.
STEUR, (De) (Acipenfer) behoort tot de 6de orde der
derkraakbee_
kraakbeenige visfchen
visfcben (chol2dropterigii)
(chol1dropterigii) De kop eindigt in eenen puntigen limit;
limit.
de Illond,
l110l~d, die onder aan den kop ligt, kan achterwaarts getrokken worden, en is onget3nd;
on getand ; onder den fnuit zijl!
ZUIl 4 baarddraadjes, die voor
Iuchtope.
den bek liggen; aan de zijden bevinden zich fcheurwijze luchtopel1in~
nin7
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lang uit!!,eftrekr,
ningen, en
el! het lijf is bng
uitgcarekt, met yerü:hcidellc
verü:heidene rijen hochoe.'ltl/rin LINN'.
kige fchildcn
fchilden gcdekt.
gedekt. De meest bekende is de A. Stt/rio
L'EsturgeOl1.
L' EsturgeOIl. De limit
iimit s afgeflompt;
nrgcllompt; de oogcn
oogen zijn klcin,
klein, de iris
geel; het lijf is met 5 rijen [childen
gecl;
fchilden gedekt, van welke
welk~ die op
den
d~n rug uit 11
J J beftaan
beitaan,, en de een over de and.:rc
and()re liggen, waar_
door de visch zich als vijfzijdig vertoont: de gewone kleur is doorgaans groenachtig graauw, met bruine en zwartachtige !lippcn;
nippen j in
30 , de buikv.
bnikv. 25,
25, de aarsv. 24,
24,
de rugvin zijn 38, de borstv. 3°,
Üaartv. 24, beenen; zijne lengte is 6 voet, fom
tijds nog
de fcaartv.
12 voer,
Comtijds
no~
langer. Hij houdt
huudt zich op in de iVoordue,
Nooi'dZl'e, uit welke hij in LenteLente·.
Bloeim. in onze rivieren opkomt, en eertijds
ecrtijds in zee groote
grootc menigmenig_
en llIoeim.
te gevangen werd
werd;j thans worden cr flechts
l1echts enkele gevangen. Zijn
voed[el
viseh, il1zond~rheid
inzondtrheid kleine zalmen,
voedfel bennat
bellaat hoofdzakelijk uit visch,
makreelen» haring en karperse;
karpers; voorts uit alles wat
w at hem voorkomt.
voorkomt,
makreelen.
visfchcll valt iu
in DloeinIoei. en Zomerm.,
zelfs aas. De rijtijd dezer visfchcn
wanneer zij hunne kuit in de rivieren [chieten.
fchieten. Zij zijn traag van aard,
en houden zich des Winters in de zee op; doch overwinteren er
vele in
iu de zoetwater-rivieren. In den Herfst voegen zij zich in diepe plaatfèn
plantlen te zamen, en zwemmen op hunne togten in lange rijen
elkanderell.
achter elkander
en.
De Steur levert voor vele volken, zoo 0111 deszelfs
dcszelfs vleesch,
:tls
eelle belangrijke visfcl1erij
visfcherij op.
als om de kaviaar (zie aldaar), eene
cn kan bijna 1000
1000 pond zwaar worden. De Steuren
Sccuren zijn zeer
uer
vruchtbaar; wegende derzelver
derzclver kuit, die de grootte van hennepzaad
nepz~ad heeft, wel !200
200 en de hom 150 pond.
ponet Zij trekk"n dikwijls in menigte in [malle,
fmalle, doch lange [~holen
fcholen achter elkander, waaruit mis[chien
misrchien het fprookje van verbazende groote',
grootc',
zeeOangelJ omllaan
onrl1aan is. l\I~n
l\I~l1 heeft van dezen visch fJechts
l1~chts
Noord[che
Noordfche zeeûangcn
2z voorname verfcheldenbedcn,
vcr[cheldcnbeden, als: I.
J. den Rusfifchen
Rusûfchen Steur CA.
Cd.
RuthC1lIlS)
RutilollIs) met 15 fchubben
Cchubben op den
d"n rug, en uitnemend [makelijk,
Cmakelijk,
lich het meest in de Kaspi[t:!ze
/{aspi!dte zee en de
d~ rivier de tYvI;a
tYul;a
die zich
ophoudt, en zelden mecr
meer dan 30 pond zwaar \vordc.
,,'ordl'. En 2.
Den LymLym· of Huizellblas.visd
Hllize!lb!as.~'isc.'z (.d.
(A. Hu/o),
Hu[o), met op dcn rug 13 en
op den Haart 43 fchubbcn.
fchubben. Hij heeft
hcefc met den vorigen een
e2n en
hetzelfde
zwaal', en is in7.0nder_
il17;onder_
betzelfde vaderland, wordt wel 2000 pond zwaar,
heid beroemd wegens den vischlijm of huizenbIas , dien men voornamelijk uit deszelfs zwemblaas bereidt; doch die ook, en uit den
gewonen Stenr,
Steur, en uit nog
na;; eene andere [oort
Co ort van dit geflacht, den
dcn
geJlardCl'l
geJlarden Steur (A.
Cd. Stetlatus)
SteUatus) , welke
wdke mede de beste kaviaar opleopJe.
vert, ja zelfs uit de zwemblaas van den walvisch, getrokken
wordt.
STIER - GEVECHTEN behoorell
behooren zoo zeer tot de geli~fkoosdc
geliefkoosde
vermaken der Spanjaarden, dat de pauCen
punten niet
nict in flaat
naat geweest zijn, om
er hen van
vr.n af te brengen. De bcrchuldit;il1~
befchuldi'iin~ van wreedheid,
wreedhcid, welke
fchijnt echtcr
echter eenigmen hun dien aan;;aande te laste legt, [chijm
overdreven te worden; w:mt
w~nt het gebeurt zelden,
zdden, dat ecn
een mensch
menscll
zins overdrevell
bij
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bij die gevechten
gevecllten het leven verliest. Diegene, welke de koning
voorheen bij plegtige gelegenheden gaf, waren zeer luisterrijk, en
veroorzaakten groote kosten; terwijl alles daarbij van des vorllen
vornen bevelen afhing. In de h-oofd11ad en alle groote lleden
neden des rijks werdell
deze Stier-gevechten, door de Spanjaarden Corridas genoemd, of
door ondernemers,
ondernemers" of voor rekening eener openbare casCa gehouden.
In Madrid hadden zij gedurende den Zo 111er,
mer, geregeld, tweemaal iu
algemeene hospi taal,
de week plaats, en liepen voor rekening van het algemeenc
bij welke gelegenheid
000, en
gelegenhcid men den gewonen ontvangst op 22000,
cn de kos.
tcn,
ten, waaronder inzonderheid het loon der vechters, op JOOD piaspias.
Colifeu1IJ
ters begrootte. Deze gevechten worden te flfadrid in het CO/ife1l1IJ
(zijnde een groote Circus, met trapswijze opgaande zitbanken, boven welke zich eene rij loges bevindt) gehouden, en
cn vertoonen de
tlÏterft:e
tliterfte pracht. De vechters, die dit werk als hun eigenlijk handftatigen optogt,
werk drijven, begeven zich in eenen gemengden, llatigen
door eenen magifl:raats.perfoon
magif1:raats-perfoon geleid. naar het ftrijdperk: zij zijn
van verCchillende foort, en be11aan uit Picadores (pikeurs) t vechters
te paard, die als oude Spaan[che ridders gekleed zijn; uit BanderilloBanderillaonderfcheidene
ros of vechters te voet, in een kort wambuis van onclerfcheidene
kleuren, en eindelijk in den Matador, of doodilager, zijnde de eigenlijke hoofdvechter. Zoodra de Corregiàor, of hoofdfchout, het teeken
geeft, wordt de lHer
11ier uit den aal
11a1 gelaten. De Picadores, die zich
in de nabijheid geplaatst hebben, doen den eerflCll
eer([en aanval, waarbij
fomtijds een paard gewond wordt, wanneer de ruiter zich door eene
fnelle vlugt moet redden. Eene bijzondere roort van vechters te
voet, Chllios
Chulos geheet
geheeten,
en , ondcraeul1~n
ondcrll:cullzn de ruiters, door den nier
ftier met
t2rwijl zij zich in geval van nood,
hunne vaandels bezig te houden; t(!rwijl
door eenen fprong over de houten fchutting, welke den Circus omringt,
kunnen redden. De Ballderilloros trachten vervolgens hunnen Bande.
ril/as
riltas (eeu' uitgeholdcn
uitgeholdell met kruid gevulden cn met papier omwonden
11af, aan beide einden
ei1'lden met weerhaken
weerh3ken voorzien) aan den 11icr
11ier vast te
hechten, en wanneer hun dit gelukt, br?,nden de Vllurwerken,
vllurwerken, die
dcn fiaf
11af bevinden, los, en de Hier loopt woedend in het
zich in den
rond. Thans treedt de il1atador met een ontbloot zwaard en vele
deftigheid te voorlchijn,
voorlèhijn, en tracht den 11ier den laatl1en
laat11el1 1100t toe te
brengen, die, wanneer
wanne'er dit gebeurt en hij gedood is, wordt wegge.
f1eept,
fleept, en door eenen anderen vervangen. Is de 11ier
fHer te traag, dan
dall
worden honden dp hem afgezonden; maar is hij te woedend, dan
gaan bij deze gevechten fomtijds vele paarden verloren. Hoe zwakker de hitte is, zoo veel te woedender zijn de 11ieren. Niet zelden
hebben bij deze gevechten kluchtige tooneelen plaats, en bedient men
den nlg van den 11ier fpringen, zonzich van afgeregte apen, die op dcn
der dat hij hcn
hen kan bereiken; ook houdt men hem poppen van 11roo
voor, tegen welke hij dan zijne woede rigt, of lleken
fteken zich eenige
gewllad. om den fiier te tergen, en
voetgangers in een belagchelijk gewaad,
aallCchouwers te vermaken.
tevens de aanCchouwers
ALGEl\1EENWOORDENU.
ALGEMEENWOORDWIJ.

VI.

Qq

STIER.
STIER'.

(fg6 STIERMARt<.EN.
626
STIERMARKEN. -

STIKSTOF,
STIKSTOF t STIKSTOFLUCHT.
Oosten~
STIERMARKEN (Hertogdom). Eene provincie van het Oosten.
rljkfehe keizerrijk.
keizerrijk, eenc
eene oppervlakte van 400 vierkante mijlen en
rljkfchc
ruim 800,000 inwoners bevattende. Zij wordt
worde in Opper- en Neder.
Stiermarken verdeeld. Het eerfle
eerfie heeft vele hooge bergen en een
ww klimaat; het laatfle
rLlW
laatfl:e is vlakker en zeer vruchtbaar. De Enns, de
Muhr, de Drau en Sau maken de voornaamfl:e
voornaamfle rivieren uit. Meren
~ijn er genoeg,
heefe men geen gebrek;
zijn
genoeg. en aan gezondheidsbronnen heeft
zijnde de láadl:e
laatfl:e ten minile
minne 13 in getal.
Een groot gedeelte
des lands wordt van hooge, uitgebreide bergketens doorfneden, welke
tot de Alpen
Afpelt behooren, en waarvan vele toppen :a1.toos
,nl.toos mee
met fneeuw
bedekt zijn. Aan Delfstoffen levert Stiermarken eenen rijkdom op,
beboohoedanig in weinige landen gevonden ·wordt. Onder dezelve belloo.
ren porcelein. aarde, mergel, bolus, marmer, bergkristal, ja~pis, chalchal.
cedon, quarts, glimmer, granaat,
zwavelkie.s, gips, turf, fieenkogmooat, zwavelkie$,
uitllekend goed ijzer, kobalt,· nikkel,
nikkel. arfcnik,
arCenik,
len, zwavel, veel uitll:ekend
bismuth,
lood" eenig goud., zilver, vi.
bismLlth, zink, galmeij, veel koper, lood.,
triool, aluin, falpeter en keukenzout in menigte. Neder-Stiermarken
,(jpper-Stiermarken ,vele
pijnboomen op.
levert veel houtgewas, en 'Opper-Stiermarken
Nele pijllboomen
trekt:; terwijl men ·aan·
waaruit men hars
bars en terpentijn trekt.;
aan' de Hongaar.
fche
fehe grenzen voortreffelijken wijn, alsmede vlas en eenige hop ver·
bouwt. In het Dierenrijk vindt men allerlei fnmkelijke vis[chen,
visfchen, vele
behoenderfoorten, gemfen., witte hazen en kapoenen. De inwoners be·
fia:m nit
uit Duitfchers
J)uitfchers en Wenden, en vinden hun be(l:aan
befl:aan voornamelijk
fiaan
in den landbonw, bergboulv, handwerken, koophandel en vrachtvaart;
hom-. zoutzollt- en kolenhandel in het
doeh de behoeftiger klasfe in den hout-.
doch
klein, in het kolenbranden
kolenbranden_..• vlas.,
vlas_, katoen- en wolfpinnen enz. Over
worde de landbouw in @pperhet algemeen wordt
epper- beter dan in Neder-StierNeder-Stier.
111arkcIJ
marken behandeld. Men verdeelt de akkers in morgens (Joche) van
800 vierkante roeden.
roeden, en gebruikt in Opper. Stiermarken voor 30
morgen, 3 paarden of6 osfen en 6 menfchen; doch in Neder-Stiermenfchen. Tarwe, rogge,
marken flechts
nechts 2 paarden of 4 osfen en 4 menfehen.
haver en gerst groeijen
groeijen in dit land bijzonder wel. De weilanden worgemaa;d,, en de klaverbouw is in den Grätzer.
den er 3 tot
tot 4
4- malen gemaa:d
Gt'jjtzer.
tot 1800 centner
kreits het fterkfie;
fterkfl:e; wordende jaarlijks fomtijds 15 Wt
Neder-Stiermarketz levert vele en goede [oorten
roorten
van daar uitgevoerd. Neder-Stiermarkm
van wijn, ·.en Opper-Stiermarken overvloed aan vlas op. De runder.
rllllder.
teelt is van veel belang, en het vee wordt den geheelen Zomer op
de Alpen geweid; bedragende het getal der osfen omtrent 75,000.
Men vindt in Stiermarken vele fabrijken, inzonderheid van metalen,
buitenlandfche handel grootendeels bepaalt; falpeter.
waartoe zich de buitenlandCche
falperer.
en vitriool.zieder~jen,
vitriool.zieder~ien, drukkerijen, papiermolens enz.
Men beremilIioen
kent, dat er jaarlijks alleen aan ijzerwaren ten minfte voor 2 millioen
vervaardigd worden. Grlitz, in eene der bekoorlijkfie fireken van
den
eden Oostenrijkfchen flaat
fiaat liggende, is de hoofdfiad
hoofdfl:ad des geheelen
geheelea
20 fleden
fieden en 3486 dorpen gevonden worden.
lands, waarin !lO
STIKSTOF, STIKSTOFLUCIIT.
STlKSTOFLUCIIT. Eene algemeen verfpreide flof.
fiof.
welwel·
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welke in eenen luchtvormigen fraat een voornaam befinnddeel
befianddeel der
der:
dampkrings-Iucht
dampkrings-lucht uitmaakt:
uicmaakt: zij wordt in al de rijken der Natuur,
Natuur I
inzonderheid in de zamenllelling
zamenflelling van meest alle dierlijke zelf1l:andigzelfJlandigheden aangetroffen.
De Stikllof is befi:endig
befl:endig luchtlucht. of gazvormig, zonder reuk. fmaak of
kleur; is ongefchikt voor de ademhaling en de verbranding; maar niet
nadeelig voor de planten, die in deze lucht zeer goed kunnen groei_
groei.
jen
jen:: zij vereenigt zich, onder bepaalde omftandigheden, met de ZUl1r~
zuur~
[tof,
ftof, en levert naar de verfcbillende
verfchilIende hoeveeiheid
hoeveelheid zuurftof,
zl1l1rftof, waarmede
dezelve vereenigd is , onderfcheidene [oonen
foorten van verbindingen, waarwaar.
onder het falpererzuur en falpeterig zuur. uit zuurftof
znurftof en Stikftof»
maar in verfchilIende
verfchili ende hoeveelheden, zamengefteld,
zamengefceld, het meest algemeen
bekend zijn. llehalve
Behalve met de zuurftof vereenigt zich de Stikftofnog
met eenige andere enkelvoudige ligchamen, en wel met de waterftof,
waterfwf,
koomof,
kooll1:of, zoutfl:of,
zoutflof, kelpfl:of,
kelpflof, potasch en Soda-metaal. - Bij de verrotting
van dierlijke zelfstandigheden fpeelt de Stikfcof e~ne gewigtige rol, en
vormt in verbinding met de waterftof het vlugge loogzout (ammoniak) , dat bij de rottende gisting meest altijd ontwikkeld wordt.
STIJFSEL is een zetmeel.
zetmeel, in vele gewasfen •, doch vooral in gra.
nen en wel het meest in de tarwe aanwezig; gelijk dan ook de laat.
fie over het algemeen tot het maken van Stijfsel gebruikt wordt, waar.
waartoe in ons vaderland vele fabrijken voorhanden zijn. Het tarwen.
meel toch bevat ongeveer drie zesde deelen zetmeel, één deel kleefen l1ijmerige
Ilijmerige fuikerfl:of.
en twee deel
deelen
fuikerflof. Om het zet- van het tarwenmeel
af te fcheiden, behoeft men het laatfl:e
laatf1:e Oechts
l1echts zoo lang in water te
kneden en te wasfchen, dat het water niet meer wit of melkachtig
taatje kleefstof, volkomen naar fiopverw
wordt, wanneer men eene taalje
gelijkende, overhoudt, en het zetmeel uit het water op den bodem
nederzinkt. Men kan ook uit de tarwe zelve, zonder dat zij gemalen of gebroken wordt, het zetmeel verkrijgen, wanneer men dezelve
in een kuip doet, er tweemaal daags zoo lang telkens versch water
opfl:ort,
opflort, LOt zij zich tusfchen duim en vinger laat verbreken, hetgeen gewoonlijk met de 8 dagen plaats heeft. Hierna doet men de
tarwe in eenen ijlen maar fierk geweven linnen zak, en verbrijzelt
hierin dezelve door fiampen,
f1:ampen. drukken of wrijven tusfchen
tllsfchen twee plan_
plan.
ken; terwijl men den zak bij herhaling in het water fl:eekc,
f1:eekc, of er zelfs
gcfladig in houdt, op dat het zetmeel daardoor telkens afgefpoeld,
gefiadig
afgefpoeld.
gewasfcl1en
en in het water opgenomen worde. Dit zetmeel, wel gewasfchen
zijnde, levert het zuiverfl:e
zuiverfie en fchoonfl:e
fchoonfle Stijfselop.
Scijfse I op.
Over het algemeen, echter, gefchiedt de afscheiding van het zet~
meel of Stijfsel fabrijkmatig, en niet werktuigelijk door verbrijzeling
en afspoeling, maar fcheidkundig door gisting, waardoor al het zetmeel volkomen verkregen wordt, en waartoe men zich van zuurachzuurach·
tig water (eau (ure) bediellt,
bedielit, hetgeen op de volgende wijze ge.
ge~
maakt wordt: men verdunt in een' emmer
emm!;!r met water 2 pond bakbak.
kers zuurdeeg, laat het 2 dagen {laan,
fiaan. en
eu giet el'
er dan eenige emmers
Q q 2
warm
Q
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warm water bij. Hierop laat men het wederom !1J1 dagen fiaan
fl:aan t wan_
wanneer het Water
water gewoonlijk z\mr
Z\llJr ,, en dus volkomen zal bereid zijn.
Van dit water
wa~er nu giet men een emmer vol in een
eoo kuip of vat, ter
grootte b. v. van een half okshoofd, vult het vervolgens met water
aan, en doet er dan het meel bij, hetwelk het Stijfsel moet opleveren. Dit mengfel laat men in den Zomer 10,
IQ, in den Wimer
Winter IS dagen !taan
fiaan te wecken;
kunnen de men den genoegzamen voortgang der
weeken ; klllmende
fl:o!fe, en het
gisting ontdekken aan het naar den grond zinken der fioffe,
helder worden van de oppervlakte des waters, waarop zich echter
eenig [chuim
eellig
fchuim vertoont. Dit water giet men nu weg, en wascht boven een aooer
anè:er vat of kuip het op deu·bodem gezonken zetfel,
zet[el, door
cen' zeef of gcfponncn doek van paardenhaar, ,zoo lang tot dat het
water niet meer gekleurd of melkachtig wordt, wanneer men niet
anders
and~rs dan zemelen terug houdt, die men tot varkens
varkens~voeder
.. voeder geStijfSel zinbruikt. Het melkwitte water laat van tijd tot tijd het Stijfsel
ken, en het bovenfte
bovenfie water wordt na verloop van 2 of 3 dagen helder. waarvan men nu een gedeelte afzondert, om bij eene volgende
bewerking tot zuur water te gebruiken.
Om fchoone Stijfsel te maken, mengt men het zetfel
zet[el nogmaals in
zuiver water,
water I en laat het 2 dagen onaangeroerd fl:aan
Haan,, waarna er een
a:uunerkelijk
zetfel op den bodem zjnkt,
a:ll1merkelijk zet[el
zinkt, hetgeen duidelijk uit 3 onderfcheidene· lagen befiaat,
beftaat, waarvan men de eerfie, na dat men het
watel' langzaam heeft laten anoopen,
aOoopen, voorzigtig wegneemt. Deze
water
bellaat uit het overfctlot
derzelbenaat
overfcnot der zemelen, welk uit hoofde van derzei.
vcr
doek gevloeid is, en ook tot voeder voor de
ver fijnheid door het dock
beesten gebruikt wordt. Vervolgens neemt men de tweede laag weg,
en Vl:rmen;?;t
v~rmcn;.;t die met zuiver water, om er oog
nog vele vreemde deelen
zetCel, bezonken ·zijnde, levert het gewone
van af te f-cheiden, en dit zetfel,
Stijfsel; doch is de derde of laatlle
laatrle laag, die ook nog zorgvuldig ge.
wasfchen, en zelfs wel door eene zijden teems geklensd wordt. de
beste. - Het Stijfsel, wel gewasfchen
gewas[chen en dus zuiver zijnde, neemt
vnn den bodem der kuip; legt het op met doek bedekte
men van
teenen horden, om het eerfie water er te laten uitloopen, en fnijdt
fniJdt
er, na eenige vastheid verkregen te hebben, vierkante blokjes van,
die, voor de op ene luiken, ter drooging gelegd, en voorts op daren.
of ovens, volkomen gedroogd worden. Dit gerchied
geCchied zijnde, laten
zich deze klompjes gemakkelijk in die kleine, en zelfs eenigzins re.
gelmatige., fiukjes breken, in welke het Stijfsel in den 11andel
lJandel voorkomt. lIet fijne of gemalen Stijfsel is het gewone haarpoeder.
De heer SlIMUEL
S~MUEL HaLL heeft in Enge/mul
Engelrmd een middel uitgevonden,
om het Stijfsel te ·zuiveren
-zuiveren en te bleeken, en daarvoor patent beko.
men. Ilij bedient zich tot zijn oogmerk van het tarwcnmeel,
tarwenmeel, waaruit het Stijfsel gemaakt wordt, door. aan hetzelve zijne kleurende eigellCcaap te benemen, welke een' gelen tint aan de fioffen
genfch.ap
fl:offell en het
linnen mededeelt; een gebrek, dat door de blaauwfel niet dan gebrekkig herfield
herfteld wordt. Zijn middel befiaat
benant hierin: wanneer de bereiding
van
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van het Stijfsel cat het zuur is overgegaan, en gereed, om in koe~:jes
koe~: i cs
gemaakt te worden, weekt men het in eene
celle hoeveelheid waters,
W3tCrS, genoegzaam, om het de lijvigheid van room te geven; vervolgens mengt
mcngt
men
mcn bij elk pond Stij fscl 4 Iit:es
Iit:-es bleek vocht. befh:ande
befl:~ande uit twee
oncen
~n 4 litres
chlorure de
Je chal/x (verzuurd zoutlmre
zouo>;ure kalk), !n
litr(~s wa~
ollcen chlm'ure
ter ombonden. Na alles wei·
wei doorgefchud
doorgeCchud te hebben:.
hebben, voegt men
dit mengfel
mengCel il:il
fl:;! !laan.
[taan,
er 4 gallons, of 16 litres water bij; en laat die
nederploiling van onoplosbare froffen.
fl:offen, re
te bevorderen.
ten einde de nederploffing
Het vocht afgegocen
afgego~en zijnde, vermengt men
mcn het met 2 oneen
oncelJ ~wavel·
zwavel·
zuur, in 4 litrcs'. warer
water verdnnd,
verdund, voor elk pond Stijfsel; fchudt
fChudt dit op
dat her
het zuur alle vreemde deel en losmake " en w'erpr,
w'erpt,
nieuw om, op dar
litres water op ieder pond Stijfsel,
eindelijk, in' de ontbinding, 16 lirres
CÎndelijk,
wanneer het bekomen vocht zoo lang wordt in rust gelaten. tot het
Stijfsel gezond en gebleekt nederploffe. De wasfchingen worden met
zuiver
zuiver. water herhaald, om het Chloru;'e
ChlorUl'e en het zuur weg te nemen,
dat het !lijfsel
fl:ijfsel nog konde bevatten; wordende vervolgens de fabricering op de gewone wijze voltooid.
voltooid • ,.- De uitvinder verzekert, dat het
fchittercnd en blank van kleur
klem is:.
aldus bereide Stijfsel buitengewoon fchitterend
en dat men bevonden ·heeft ~ dat kanten en mousfelinen, hie.mede
hiel'mede
behandeld ,veel fraaijer en luîsEerrijker
luisterrijker zijn, dan dezelfde froffen)
fiotTen)
gebezigd heeft,
heeft. (*)
(*J
waartoe men het. gewone Stijfsel gebez.igd
Bchalve
Behalve uit
uit.,de
de granen, kan mcn
men ook uit andere planten, voorna-voormt.
de ,aardappelen, de palmboo1l1cn
palmboolllcn cn
en de IndiaanCchc
Indiaanrchc pijlwor.
pijlwormelijk uit deaardappelell,
tel (l'.1arantua 11ldica)
1lldica) ,t bijzonder fcllOon
fcllOGl1 zetmeel
zetmecl verkrijgen : dat ,
uit de twee laatstgenoemdc
laatstgenoemde vervaardigd, bekend onder den naam van
Sago ,en Arrowroot, zijn wegens derzelver
derzelvcr voedend en verzachtend
vermogen zeer gezocht.,
gezoch:: •. Door behandeling met zwavelzuur (vitriOOl
(vitriool
olie) kunnen alle deze Stijfsel foorren
foorten in fuiker veranderd wo;'dcll;
wOi'dcn;
terwijl ook dezc
deze ruiker
fuiker door de wijngisting in brandewijn overgaat; en
fallTijkmatige bereiding van de Stijfsel.
hierop grondt zich dan ook de fabrijkmatige
en aardappelen-fLJiker,.
aardappelen-fbiker,. alsmede van dell
den brandewijn uit aardappelen.
ST~JL (SJi\!ON).
(SJl\ION). Een hoog verdienstelijk Nederlander, den 25
Ha1'lillgcn , uit brave en deugdzame ouders
van Sprokkelm. 1731, te !ladingen,
STlJL, een voornaam bontreeder
bonrreeder,, ver_
ver.
geboren. Zijn vader, JELLE STIJL,
loor
1001' zijne echtgenoote, EUKB
Emm HljLKES
HULKES HANEKUIK. kort na de ge.
Z9g zich door Zij:1C
zij:1e tijboorte' van dit eerfl:e pand hunner liefde, en zag
Ï!1. fraat
fiaat gefield, om de opvoeding van dezen zijnen
delijke middelen ia·
zoon op de
dt: beste wijze te kunne11 bezorgen.
bezorgcn. Na vooraf de eerUe
eerfl:e
gronden van onderwijs gelegd te hebben, werd dat in de Latijnfche
Latijn[che
BERGEN toevertrouwd, die destijds altl:lar
aldaar
taal aan den geleerden VAN BEIlGEN
Conrector, en naderhand Rector te Tiel was. In zijn 13de
l3de jaar
betrad hij reeds de Hoogefchool te Frrmekcr, en wel in een ge.
lukkig tijdvak voor de voldoening zijner zucht tcr beoefening;
beoefening der
oude Griek[che cn Latijnfche
Latijnrche fchrijvcrs, welke,
welke. hem tot het einde
van
.I1lg~m. Komt. en Letterbode,
Lcttcrbod., 1824, No. 4(1,
4::,'
(*) nIen zie dlgem.

Qq3
Q
q 3

63 0

S T IJ L. (S.)

van zijn leven bijbleef. VAt.CKENAAR
VJlt.CKENAAR en anderen leidden hem tot
de zuivere bronnen V:lIl
V:lI1 menfchelijke
menfcheIijke wijsheid, en vormden ziJoen
zijnen
het niet
niee wel konde misfen , of hij moest onder zulke
fmaak, zoo dat hee
meesters groote vorderingen maken. Genoemde Hoogleeraar moe.
moedigde zijnen ijver aan voor de kunst van 1"eciteren,
1"CClteren, zoo bevorder.
lij:!
lij;{ voor het gevoel van het fchoone. Dezelfde en SCHRADER,
SCHRJlDER, die
destijds begon beroemd te worden, beil:uurden
befruurden zijnen aanleg en zijne
neiging wt
cot de Dichtkunst, waarin het eeril:e
eerfre van
vnn zijne bekende proeven, toen hij naauwelijks
nnauwelijks 18 jaar bereikt had, het dichtfluk was, ach.
ter de
dc redevoering van VALCKENAAR gevoegd (de pri«á
prisçá ae nuper4
rerut1J Belgiem'ulIl
,'icisfitl/dinae), in 1742 gehouden. Zich aldus met
Be!giem'U1/1 "icisfitudinae),
eenen
cenen voorbeeldigen ijver op de beoefening der voorbereidende wetenfchappen toeleggende,
weleggende, was hij onder het
bet geleide van den beroemtot de hoogere graden der Wiskunde
Wiskllnde geflegen,
den YPEY cot
gefregen, voor welke
wetenfchap hij eelle
eene bijzondere neiging had, en die door hem, met
veel vrucht, onafgebroken beoefend werd.
Na aldus 4 jaar te Franeker hebbende doorgebragt , moest hij zich
tot eenig beroep bepalen. Het Godgeleerde en Geneeskundige vak
beraad,
kwam bij hem het meest in aanmerking: hij koos, na rijp beraad.
het laatfie, en bleef fiandvastig
frandvastig bij dit zijn genomen belluit;
betluit; genoot
!l
2 of 3 jaar te Fral1eker
Frol1eker het onderwijs van den beroemden OUWENS,
bij wien hij in hooge achting fl:ond, en vertrok vervolgens naar Lei}Leijtim, om ALBINUS
ALBlNus,, GAUBIUS, ALLEMAND en anderen te hooren.
booren.
Alhoewel hij zich hier op de wetenfchappen van ernfligen aard met
lust toelegde, kwam de zucht voor de poëzij,
poëzij , nogtans, meer en
meer bij Rem boven: zijne lier was zoo wel voor boert als ernst
geil:emd,
gefiemd, van welk eerUe hij blijken gaf, zoo door de uitgaaf in
1753 van een kluchtfpel: De vrijer l1aa,.
naar de kunst, als door dat, in
het volgend jaar, van Krispijn
KI'ispi/n Philofooph,
Philofoop1t, welke beide nukken
fiukken rijk
zjjn in Attisch zout, en op verfcheidene
verfcheidellc tooneelen, het laatfie veelm!Jal te .dmflerdam,
d11lflerdam, met toejuiching zijn vertoond geworden. STJJL
STJ}L
verborg destijds zijnen
zij Ilen l1aam,
naam, en plaatfie
plaattle cr
er alleen zijne gewone
gewonc zinfpreuk voor: Srutim fcartJdmdo.
ji:arndmdo. Hoeveel hij toen reeds in het
bet em·
fiigc
fijge vermogt,
\Termogt, bewees hij in zijn
zijll dichtauk
dichtfluk op een Doodshoofd, hethet~
geen hij
bij in dien tijd vervaardigde, doch niet is uitgegeven.
uitgegeven,
In het jaar 1754 werd hij te Fr/meker
Pram:ker tot Doctor bevorderd, bij welke
gelegenheid hij 'eene
'ccne vool'treffelUke
voortreJFelUke verhandeling deed: de motibus 111USculormn Automaticis
Au/omatieis,, waardoor hij, alsmede door het verdedigen van
verfcheidene
verfcheidenc belangrijke aeHingen
fiellingen (thefes) tegen de bloem der geleerden, te dien tijde veel lofs
loCs verwierf. Hij zette zich vervolgens in
zjjne geboorteflad , Har/ingen,'
Harlingen,' neder; oefende hier de praktijk zeer
zijne
gelukkig, waarin hij
hU den hoofdregel van BOERIlAVE : de eenvoudigheid, mogelijk meer dan anderen, volgde; was een voorbeeld van
belangeloosheid en weldadigheid,
weld2digheid, en
cn vertoonde bij den vreesfelijken
vreesfclijken
ramp, die de ingezetenen van Hadingw
Ilarlingm in 1779, bij toenemende
befmerting,
befmettÎng, zoo deerlijk trof,
trof. zijne grootmoedige menfchenliefde,.
menfcl1enliefde.
zelfs
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luisterrijkfie wijze. STIJL droeg,
zelfs met tigen lijfsgevaar, op de luisterrijkae
in zijn beroep, niet alleen de goedkeuring van zijn eigen hart weg,
kunsegenOOtell, in gevallen van
maar werd ook door de voornaamCl:e
voornaamcte kunsegenoOtell,
groot aanbelang. geraadpleegd, en was 16 jaar lang de fieller der vra.
vraeerlle beoordeelaar der verhandelingen, door het genoot
genoot-..
gen, en eerfie
fchap :.:: Sery/mdls
Se1'vatuJis civibus,
ciVibus, uitgegeven, waarvan het inleidend vertoog,
voor het 9de deel'van
deel/van deszelfs werken geplaatst, van z~ine hand is,
uifgebreidegeleerdheid,
en de kenmerken draagt van zijne uifgebreide
.geleerdheid, en van een
verfchilIende, doch op elkander gelijkende,
fijn en fcherp oordeel, om verfchilIende.
vroag bad hij
kwalen en ziekten te kunnen onderfcheiden. Reeds vroeg'
fmaak gekregen in de Franfche letterkunde, en maakte zich tevens
fpoedig meester van de Engeifche, Hoogduitfche en Iealiaanfche
Italiaanfche talen, waarbij. hij ook naderhand die van andere Noordelijke en Zuidelijke
volken voegde.
voeg.cle. Inzonderheid was
w.as hij een grondig kenner van onze
[choone
fchoone en rijke moedertaal,. waarin wij misfchien geenen fchrijver'
kunnen aanwijzen
aanwijzen,,. die
die· dezelve zoo zuiver en gelijkmatig fchreef, als
hij. Vooral was· hij uit eigen gevoel en fmaak welluidende, en zeer
gevat, om lange door korte zinfneden te doen afwisfelen. Toon.
Toon_ en
ert
Teekenkunst werden door hem metmet, gelijken lust beoefend. De laatlle
laatfie
was hem bij zijne Ontleedkunde van veel dienst. welke hem het
fchoone deed bemerken der oude ftandbeelden. waarin de fpieren en
bet meest nnauwkeurig zijn aangewede evenredigheid der ledematen het
verder gevorderd zijnde.
zijnde, viel ook
zen. Naderhand, in deze kunst verder
zeefiukken , waarin zijn
zijn lust op het teekenen van landîchappen en zeel1ukken
beeldhomver en oudheidkundige,
JAKOB NOREL ~ een bekwaam beeldhouwer
vriend JAKOB·
zijn leermeester was.
STijL voor de Dichtkunst en historifche fchilderl1uk.
fchilderfiuk.
De zucht van STIJL
ken, deed hem de hand leenen aan de oprigting van een liefhebberij.
keil,
fmaak,. te lIarlingm.
Harlingen. Het
tooneel, onder eenige beminnaars van fmaak"
Winrerm. 1763 geopend, en hij fpeelde gedurende 13 jaar
werd in Winterm.
Blijfpel,,zoo
zoo mees·
meesveelal de hoofdrollen, zoo wel in het Treur. als Blijfpel
terlijk, dat het twijfelachtig was, in welke van beide men hem het
meest moest bewonderen. Hij behield niet alleen eene gelijke zucht
tooneel, maar daartoe ook eene groote bekwaamheid, tot
voor het cooneel,
in zijnen ouderdom. Reeds in den bloei zijns levens arbeidde
nrbeidde hij
voor hetzelve, en gaf het Treurfpel ,de Mityleners, uit, hetgeen in
den fmaak van CORNEILLE bewerkt is, en zeker met d'e beste oor·
fpronkelijke ftukken
llukken in onze taal om den prijs dingt. Naderhand ver.
vervaardigde hij nog andere tooneelfiukken,
tooneelllukken, waarvan fommigen
fommigen,J echter,
nimmer in druk zijn verfchenen.
verfeh enen. - De Gefchiedenis, fieeds als de
befcbouwende, werd door hem tevens als
fchool der menschkunde befchouwende,
wijsgeer beoefend, en hij zocht, met bijzonderen lust, de opkomst
en den ondergang der fiaten
llaten na te fporen. Wie kent niet zijn uit.
uitmuntend werk, de Opkomst en Bloei der rereenigde
m\lntend
I"ereen;gde Nederlanden,
Nederlandm,
drult voorhanden, en
cn waar achter den
waarvan thans reeds de 3de druk
~rliJkeu SIOI%tmg,
Slol'l:(lng, ter
van /zet
het raderlalld,
I"aderland, gevoegd is, en
he«liJkeu
Ier liefde "an
cn dat
Q q 4
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misfchicn eClle
misfchien
eene tlt:r
der fraaille
fraaWe proeven, welke immer in eenige tnal
tnaI is
verfchenen, van het befchrijvend
verfchencn,
befchrijvcnd leerdicht oplevert. STIJL hield ook,
door later uitgegevenc
uitgegevene verzen, zijnen roem als dichter llaande,
fl:aande, el}
onder deze behooren inzonderheid: Ter gelegenheid van den zeeflag
op Doggersbrmk,
Doggersbank , 1781
178 I ; aan God; op dm Bededag
Beeledag in 1782; Lofzang
nan
fI(m het KweekfchooJ
Kweekfchoo! voor de zeevaart te .dmflerelam,
Am(lerdam, 1785; ASTREA ,
of 17rieji:he
J7rieji:he Lierzang, bij het gebeurde te Utrecht op den aden
zelen van
HENDRIK HOOFT, DANlELS ZOON, op den 'lof/el'
2of1m
Oogstm. 1786; op HENDRm
van Spl'okkelm.
Sprokke/me 1787; Lijkzang
Lijhzrmg op JOHANNES STINSTRA.
STINSTRA • 1791: FreJ7redezalJg
dezong bij den nmwa12g
a012l'Ong der negmtiende
negentiende eeuw, 1I SOl;
SOL; Zang op den
Yrede
Pi-ede vrm
van Amiëm,
Amiël1S, 1802; en eindelijk Freugdezangen
J7reugdezangen bij
bif het Pi'eJ7redefccst te Harlingen, 1802. Alle deze dichtflukken
deftest
dichtfl:ukken ademen zoo we}
mannelijke gevoelens, eigene en oorfpronkelijke gedachten en wendingen, als welluidendheid en orde. Behalve andere flukjes,
fiukjes, zoo in profa als in poëzij , met, of zonder, zijnen naam nitgegeven,
uitgegeven, zijn er }wg
~JOg
vele ongedrukt gebleven, en alleen aan zijne vrienden bekend
bekelld geworden. Onder de laatfie behoort inzonderheid, van den kant van dichterlijke en wijsgeerige
wUsgeerige wnarde.
waarde. zijnen
zjjnen uitlllHl1tenden
ultnlUlltenden Lierzang up de
Onflerfclijkheid
OtJflerfclijkheid der ziel, welke men in het Ge[chiedGefchied. en Letterkunllig
verdienfielUkell landgenoot J. SCHELTEMA ,
dig Mengelwerk
l\1~ngellVerk van onzen verdienflelijkeu
llle deel,
lfle
deel. lfie
lfte fiuk, geplaatst vindt.
STIJL leefde, tot in llOogen
hoogen ouderdom, geheel voor de kunfien,
kunllen, wetell[chappen
tellfchappen en
cn lijdende menschheid, en dacht nimmer, dat hij.
hij op
het woelig flaatstoonecl
fiaatstoonecl zoude geroepen worden. Dit gebeurde echo
ech[Oen hij, met andere vertegenwoordigers van het
bet Vriefche
ter in 1795, toen
volk, de teugels van het bewir:d
bewh;d der provincie, .zoodra
zoodra hij geroepcn
geroepen
werd, aanvaardde; vervolgens
vervolgcns werd hij naar de St:)ten
St~ten generaal in 's HoHa·
ge afgezonden; olllier
omler de leden benoemd,
benoelll~l, die Cel)e
ce11c nieuwe fiaatsregeling
voor !Jet
het Gellleenchest
GCllwenebest zouden .ontwerpen, cn tot .hullnen
JlUnilen voorzitter
verkozen, toen het beraamde onnverp aan
anll de vergadering zoude WOf.
worden aangeboden, walin
waun eer hij dezen last, bij het fiatig tooneel, den
J 7!.-6, onder het uitfprekcn
uitfprckcn een
eener
er trdFelijke
m:fièlijlw I'edevoeredevoeloden van Slagtm. 17!,6,
ring, volbragt. Sedert was hij lid der Nationale Vergadering zelve; doch
hij was hier buiten zijnen werkkring, en zegende derhalve zijn lot,
toen hij in
jn Herfstm.
Hel'fstm. 1797 tot zijne geboortefiad.
geboortcfiad. bloedverw3nten
bloedverW:1men en
vrienden, en vooral
vo()ral tot zijn gelIefd
geliefd boekvemek,
boekvertl'ek, konde terugkeeren.
terugkecl'en.
lIier
bij vervolgens in rust en vrede; behield alle vermogens
Hier leefde hij
cn ligchaam tot aan zijn eiIJde,
eiude, en verdeelde zijnen tijd tnsvan ziel en
fcllcn de
lic genoq;cns
genoegens der
fchen
ticr vriendfchap en de beoefening der Weten[chappen en
fchappen
ell Frnnije
Fmaije kunsten. Bemind en geëerbiedigd van allen, die
hem omrir.gdcn,
omrir.gden, ;~en{)ot
llem
~elloot hij al de
dl! zaligheden, die op cenen
eenen [choouen
fcllOonen
avocditolld
lIvol;dltOlld van eenen weJbef1ci!Gn
wclberred~ll dag hier op :ll1rde
aarde knunen
kunnen gefmaakc
geünaakt
worden; verheugde zich lil
ju liet
het blljde verfchiet eener gelukkige toekomst; zag zijlJe
zijlle ontbinding met gelatenheid en eerbiedige onderwergemoet, eti
en ilicrf
llierf op den
del] 24ilen
24!lell van BIoeim.
B1oeim. )1804,
804, na eene
cenc voorping te gemoct,
:lfgegane
zachtkells,I in den
dell ouderdom van ruim 73 j:aru'.
afgegane beroerte, zachtkens
j:aar.
STUf.
ST.t!L
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STIJL is nimmer
nimmer''gehuwd
gehuwd gèweest; noch heeft zich ooit, door het af·
leggen van eene geloofsbelijdenis, bij eenig kerkgenElotfchap
kerkgengotfchnp ge··
voegde Hij was echter Christen in den verhevenen zin des woords;
fieeds goed doende, en zijn geloof uit zijne werken toonende.
fteeds
STIL-LEVEN. Dezen naam geeft men aan fchilderfmkken, die
alleen levenlooze voorwerpen, b. v. vruchten, bloemen enz. vertoonen.
STILLE-ZEE. Een naam die men aan de ZuMzeegeeft.
ZuMzee geeft. (Zien/da.)
(Zie IIlda..,.)
STINSTRA (JÖANNES).
(JOANNES). Een man, die te regt, voor een del' et'\"fte
fee godgeleerden van zijnen tijd gehouden werd', en tevens een ongemeen bekwaam kerkredenaar
kerkredellaar was. Hij bekleedde lange jaren het leerJ7rieslanti ~
aarambt bij de Doopsgezinde gemeente te Harlingen, in Yries/and
en verwierf door zijne uitgebreide kundigheden en deugdzaam karak.
tef,
aJgemeene achting.
ter, zoo in als buiten zijn kerkgenootfchap, eene algemeene
ilechts voor zijne landgenooten, zijne
zijn,e
Als fchrijver heeft:
heefe; hij, niet flechts
bekwaamheid aan den dag gelegd, door zijne Predikaatjien
Predikaatfien over tie
de
natuur van CHRISTUS koningri,ik, en' zijnen daarover gevoerden pen,.
pen,..
neftrijd met een beroemd Hoogleeraar der toenmaals heerfchende ker.k;CUR.door verfcheidene fchoone Nederduitfche vertalingen (als van CUIt.XE'S Predllef/tien
Predi!entien en RICHARDSON'S Historie van CLARISSE HilRLOWE),
HItRLOWE),
en eindelijk (om van andere fchriften niet te fpreken) doOl: zijn door.,
wrocht taal- en uitlegkundig werk: Oude yoorfpeflingm
yoorfpe!lingm wegens den
Mesflas
deszelfs openbaring;
openóaring; maar zich ook tevens bij de buitenMesfias en tIeszelfs
landers met geenen geringen lof doen kennen door zijn meesterlijk,
vertoog over de Geestdrijverij, hetgeen hij, ter gelegenheid dat deze
vijandig van het redelijk Christendom, op nieuw in de NederllJnden~
NetierllJnden~
onder eene verrcheidenheid van gedaante, het hoofd opftak, onder
den titel van: Waarfchuwing
WaarfchtI'Wing tegen de Geestdrijveri},
Geesttirij veri}, briefwijze .' aan
de Doopsgezinden in 'f7riesland gerigt, in het licht gaf, en zoo we}
in de Hoogduitfche
Hoogduiefche als Franfche taal is overgezet. Deze werkzame
en verdienCteiijke
leeraal'~
verdienftelijke man, in de laatfte jaren zijns levens rustend leeraar~
fiierf in het begin van 1790 te Harlingen ~ in den hoogen ouderdom
ftierf
van 8 I jaar en 5 maanden.
STINSTRA (PIETER) werd in 1747 te Harlingen geboren. Hij
alda~r in hooge acheing,
achting, vooral
vOElral door
geil acht , aldaar
fproot uit een deftig geflacht
de geleerdheid van zijnen vader, GOOlTJEN, of GoëTHItJs,
GOëTHlUS,. en des ~
zelfs broeder JOANNES STINSTRA (Zie ",m
"an den lanlftenhierho'WJn).
lalllfte'J'JhierhoVen).
Bij onzen STINSTRA deed zich fpoedig de neiging kennen, om de voetflappen van dezen. zijnen oom te volgen. Op diens genegen en raad,
en onder het toezigt
zijns, kundigen vaders
toezige zijns
vaders,~ leerde hij in zijne gede Latijnfche fcholen,
fcholell, de beg.Ïnfelen
beg.infelen der oude Talen,
Talell,
boorteltad, op de,
en werd vervolgens in hee
het: voorjaar van 1760 naar Alkmaar gezonden, alwaar destijds ERNST WILLEM
WILLEII1 HIGHT, door keurige TaaITaal- en,
en.
Dichtkunde , fijnen {maak
fmaak en zeldzame bekwaamheid in het ondenvijs
onderwijs
beroemd was. Bij dezen werd hij aan het huisfelijk opzigt en onderwijs toevertrouwd, en voldeed aan de hooge verwachting, die,
die.
luen
had. Na verloop van zjaar
z jaar moest hij, doOI:'
doOI."
lnen van hem gevormd lr.ld.
Q q5
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Ulans ontijdigen dood, in 1762, dit zijn onderwijs derveu, en
keerde naar zijn ouderlijk huis terug, waar hij J gedurende een jaar.
te Harlingen het onderwijs van den aldaar toen beroepenen rector,
VALEr\TINUS SLOTHOUDER
VALEi'\TINUS
SLOTHOUD ER,, genoot, en zich vervolgens van daar, in
Hefstm. 1763 naar de HoogefehooI
Boogefchool te Franeker begaf, om eenige
jaren zich aan de beoefening der Talen en voorbereidende wetenfchappen toe
roe te wijden. Hier hoorde hij de lesfen der toen beroem.
L. C. VALKENAAR in de Griekfche Letterkunde, tot
de Hoogleeraren 1.
dat deze in 1766 naar Leijden
Lei/den vertrok; van J. SCHRADER in de Gefchiedenis en Romeinfche Letterkunde; van S. H. MANGER, en ver
ver...
volgens van J. H. VERSCHUIR
VERscHum in de Oosterfche Talen en Oudheden;
van N. YPEY in de Wiskunde; van A. BRUGMANS in de Wijsbegeerte
en Natuurkunde; van H. CANNEGIETER in het regt der Natuur; van
H. VENEMA in de Kerkelijke Gefchiedellis,
Gefchiedenis, en, bij afzonderlijk onderwijs, van P. CONRADI in de Natuurlijke Godgeleerdheid. In helaatst van dit vierjarig tijdvak
tijdvak,J in Slagtm. 1766, bij bijzondere gele.
Amflerdam bevindende, kreeg hij kennis aan JEROJERO.
genheid , zich te .dmflerdam
NIMO DE BOSCH, naderhand als geleerde zoo bijzonder, en met regt,
geacht. De vriendfchap en dagelijkfche verkeering met dezen man
was voor onzen STINSTRA van veel belang, hetgeen hij ook naderhand
openlijk erkende. Door de invallende en 1angdurige
'langdurige vorst. van
1767, moest hij langer te .dmflerdam
Amflerdam vertoeven, dan zijn
3766 tot 1767.
oogmerk was; doch maakte, imusfchen, met dezen en andere beoefenaren der oude letteren meer en meer kennis en vriendfchap. Van
daar,
dmlr, voor korten tijd teruggekeerd zijnde, begaf hij zich in den
Herfst van hetzelfde jaar weder derwaarts, om aan de Kweekfchool
fiad zijne Godgeleerde fl:udiën
fiudiën verder voort
der Doopsgezinden in die fl:ad
te zetten, wanneer de vriendfchap met DE
DE BOSCH, door onderling
verkeer. nog naauwer bevestigd, en hij tevens met onderfcheidene
verkeer,
geleerde mannen en vrienden der letteren meer en meer bekend werd.
Te Amjierdam
/lmjierdam bragt STINSl'RA
STINSTRA 3 volle jaren door, om zich in de
Godgeleerde wetenfchappen te oefenen onder zijnen voomelfelijken
voomeffelijken
1761 Hoogbloedverwant, den geleerden OOSTERBAAN, die finds 176[
teeraar was bij het KweekfchooI
Kweekfchool der Doopsgezinden. In het eerfl:e
eerfie jaar
leeraar
hield hij, volgens gebruik, eene Oratio de Historiae
Histodae Ecclejiasticae
e~gnitione Theologo in primis necesfaria,
,~gnëtiol1e
necesfaria , en eene andere de neg/cctu
negtecto
1fostra
aetate Theologiae fludio, ,et de optima
optimo mali refarciendi
ffostra aetale
1tlodo,
JfJodo, waardoor hij eene algemeene goedkeuring verwierf: ook leTerde
verde hij eene Disfertatio PS'Jchologica, de [deis {implicibus menté
nO/I innatis,
innalis, verum
lIerUln acquifitis.
acquiJi'tis. In vervolg van tijd
[ijd legde hij
humanae nolt
zich op prediken toe
toe,J waarin hij
bij zich ook te huis,
buis, gedurende de vacantiën, onder
ouder zijne vermaarden oom, J. STINSTR;\,
STINSTRA , oefende; verAmflerdam, en werd kort daarliet in Slagtm. 1770, als proponent, ..Iimflerdam,
gemeente
Franekcr,
op tot leeraar beroepen bij de Doopsgezinde gemeen
te te Franeker.
alwaar hij zijne dienst in het begin van 1771
177 I aanvaardde. Iiier
Hier vond
hij.
hij, behalve andere kennisfen
kennisfel1,, de meesten zijner vorige leeraars wewe.

der,
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der; doch inzonderheid {loot
floot hij met dan Hoogleeraar VAN SWINDEN,
dien hij
hU hier aantrof)
aantrof, eene naauwe
nllauwe vriendfchap,
vriendCchap, welke voor hem
bern zeer
aangenaam en leerzaam was, en 14 jaar onafgebroken voortduurde,
[Ot
bet Athe.
lOt dat deze zijn vriend in 1784 tOt Hoogleeraar aan het
neum te Amflerdam beroepen
beroepen. werd. Naauwelijks ~ jaar later werd
aan STINSTRA
ST1NSTR1\ zelf, in Lentem.
Lelltem. 1786, het Hoogleeraar'ambt bij de
kweekCchool
kweekfchool der Doopsgezinden in die fiad, in plaats van zijnen
zjjnen
ÜOSTERBAAN, op.
waardigen vriend, den verdienfielijken Hoogleeraar OOSTERBAAN,
gedragen; doch in weerwil van den fierken
fierlten aandrang, van meer dan
VAN!
van éénen kant, en het hartelijk verlangen zijner beste vrienden VAre
SWINDEN en DE BOSCH, verfchoonde
verfcllOonde hij zich beleefdelijk vr:n
vr.n het
aannemen van dezen post, en hechtte zich federe
feden meer en meer aan
zijne geboortell:ad,
geboortellad, die hij, gedurende zijn volgend leven, zelden. dao
om zijne bloedverwanten voor eenen
een en korten tijd te bezoeken, verliet.
STJNSTRA leefde gaarne in den kring van zijn huisgezin; in dien zijner vrienden en bekenden; in fiille
fl:ille letteroefening bij zijne fchoone
leernar-ambt. Gezel.
boekverzameling en in de waarneming van zijn leemar-ambt.
aard, niet ongenegen tot geestige, fomtijds weleens
wel eens eenig..
lig van aard.
zins fcherpe,
Ccherpe, fcherts, maar zeer beleefd en bercheiden
beCcheiden in taal en gedraging, was hij een aangenaam lid in de gezellige verkeering; ter.
wijl zijne fchranderheid, zijn juist oordeel en fijne fmaak, zijne nitge-o
uitgebreide kundigheden.
kundigheden, en daarbij zijn verwonderlijk levendig geheugen,
zijnen omgang belangrijk en leerzaam maakteIl.
maakten. Dit alles, te zamen ge.
Slomen,
Mmen, deed STINS
STINSTRA
TRA in zijne letteroefcningen
letteroefeningen eenen hoogen trap vall
juiste en vaardige geleerdheid bereiken. Hij had eene bij uitnemenheid
rijke en grondige kenuis van de talen der Grieken en Romeinen
Romeinen:ij
alsmede van
vau de Engelfche
EngelCche en Fr:mfche,
Fr:mfche. en was zeer gemeenzaam met
de beste fchrijvers en dichters in al deze Talen, bij welke hij in de
laatf1:e
laatfie jaren ook nog de Hoogduitfche voegde. Iu
In alles, wat voortS
tot Letterkunde en Wijsbegeerte behoort, alsmede in verfcheidene
verfcbeidene
takken van Natuurkundige wetenfchappen, was hij zeer bedr~eD
bedreTen t
en ook een keurig liefhebber der muZijk.
muiijk. Zijne uirge11rekte
uirgefirekte boekenkennis was niet minder merkwaardig: in allerlei takken waren hem de
beste en zeldzaamfre
zeldzaamlle werken, in derzelver waarde en llanmerkelijke
aanmerkelijke
bijzonderheden, meestal met de Letterkundige gefchiedenis
derzeI. \,'.
geCchiedenis van derzel.
ver fchrijver of uitgever, bekend, en had hij
bij zich, in overeenkomst
boekerij, {ot
ver·
hiermede, eene keurige en rijke boekeriJ,
hiermede.
tot zijn gebruik en vermaak.
maak, verzameld, welke inzonderheid in een
eenen
en aanzienlijken voorraad
van de beste en zeldzaamfie
zeldzaamlle uitgaven van oude Griekfche en La.
tijnfche klasGeke
klasfieke fchrijvers uitmuntte.
Als Godgeleerde zich naar de voorbeelden van :tijn
tijn oom en van
t:ijnen
~ijnen leermeester gevormd hebbende, behaagden hem bîj
bij voorkeur,
in dat vak van befchouwende en beoefenende kennis, de Engelfche
EngeIfche
eerf1:e helft
herft der
geleerden, vooral van her
het einde der 17de en de eerlle
18de
t8de eeuw; doch nict belemmerd door eenig menfchelUk
menCchelijk gezag, voor
zich zelven vrijmoedig denkende, en groote waarde fiellende in eene,
eéne,

door
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door geleerde Imlpmitldelen,
11ll'Ipmiüdelen, wel ge1l:erkte
gefierkte Uitlegkunde, grondde hij
<loor
zijne ern1l:ige
ernfiige overmiging
overt:ligillg van de waarheid van de Christelijke Gods.
dienst,
firekking, op hetgeen hij
(Henst, en deszelfs verhevene en zedelijke 1l:rekking,
als de leer <!Ier
mer Openbaring, n:l
na zorgvuldig onderzoek, meende te mogen aannemen; en van deze overmiging
overtuiging droegen zijne keurig opgefielde en grondige leerredenen de duidelijk1l:e
duidelijkfie blijken. STINSTRA bekleedde bet
bt 30
30 jaar, waarna bij hetzelve
hetzelv,e in 1800
1800 neder..
bilt leeraaram
leeraarambt
legde, en bij eene plegcige
plegtige leerrede van zijne gemeente afscheid
Nn fcheen het, als of hij het overige zijner
zjjner dagen in fiille
fiilIe
nam. Nu
ambtelooze rust, voor de zijnen, zijne geliefkoosde letteroefeniugen,
letteroefeningen,
en de verkeering met zijne vrienden zou doorbrengen; doch nog ·jn
'in
hetzelfde jaar werd hij tot mede curator .der
der op nieuw ontluikende
Vriefche Hoogefchool benoemd, en !2~ jaar later tot voorzitter van dat
vernieuwd kollegie
koIlegie verkozen, waarin hij nn
nu den vriend zijner vroeMr., A. J. CONRADI, tot ambtgenoot verkreeg; welken eerge jeugd Mr.
pOSt van bezorger, bij .den fieeds toenemenden bloei der Akademie,
poSt
hij tot hare zoo onverdiende vernietiging in Wijnm.I81I
Wijmn. 18 II bekleedde.
lntusfchen
tot lid van de Nederlandfche maatfchappij
ma:uJchappij
Intusfchen was hij in 1807 tOt
Leijdm verkozen, en had men van zijne groote
van Letterkunde te Lei/den
bekwaamheid en geleerdheid mogen wenfchen, daarvan duurzamer
vruchten te oogsten, door fchtiften,
fchriften, die tijdgenooten en nakomelingen
zouden hebben kunnen leeren ; maar STINSTRA heeft nooit iets ."gegefchreven, ·hetgeen
"hetgeen men aan eene zorgvuldige, omzigtige naauwkeurigheid , zoo bezwaarlijk te voldoen, en mogelijk ook wel aan de
omfiandigheden des tijds, fchijnt te moeten toe[chrijven.
toefchrijven.
.omfiandigheden
Als burger was STINSTRA een warm Ivriend zijns vaderuands.
vadel1]ands. Ge",
Ge~
vormd
vonnd in den kring van ver1l::lIldige
verfiandige voor1l:anders
voorfianders der vrijheid van het
Gemeenebest, was hij van hunne grondbeginfelen geheel doordrongen;
doch verkoos hij nimmer, bij de veelvuldige
veelvl1ldige verandering van zaken,
daaraan een dadelijk deel te nemen; en het was eerst in lateren tijd,
dat hij zich de benoeming liet welgevallen tot lid van den »aad
raad der
ftad
Fr/111eker, welken post hij tot het einde zijns levens, met dien
fiad Fralleker,
van Curator der Latijn[che
federt lange jaren, met genoegen
Latijnfche fcholen, [edert
ligchaamsgeftel ,en
, en beheeft. - STINSTRA bezat een gezond Iigchaamsgefiel
bekleed heefr.
hield. in zijne ver gevorderde jaren, fieeds dezelfde helderheid van
hield,
zielsvermogens, en het onbelemmerd gebruik zijner zintuigen, met
llitzondering van eenigehardhoorigheid;
eenige 'hardhoorigheid; doch in de 2J2 laatlte
laatfie jaren
laatfie koortfen
zijns levens verzwakte hij allengskens, waarbij ten laatlte
herhaal<:le aanvallen
allnvallen van zenuwkwamen, die van tijd tot tijd door herhaalde
verdien1l:eIijk leven.
leven,
werden,, en eindelijk aan zijn verdienfielijk
beroerten gevolgd werden
van Winterm. 1819, een einde maakten.
maakten•. STINSTRA is tweeop dea 18 vanWinterm.
JUaal gehuwd geweest •; eerst aan )Wejufvrouw
Mejufvrouw NEELTJE SCHELLlNGWOUW,
SCHELLINGWOUW,
maal
naJiet, en naderhand, in 1782
J78J2 >
•
die hem eenen zoon en eene dochter naliet,
aan Mejufvrouw AALTJE WJJBENGA, welke echt 111et
luet 3 zonen cn
eu
alle welke kinderen hij het
even zoo vele dochters gezegend werd; aUe
genoegen had 1 voorfpoedig te zienopgroeijen
zienopgroeijen,, aan de zorgen der
vp..
op.
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opvoeding volkomen te
w beantwoorden, en cot
tot gewenschtcn
gcwcnschtcn fiand ko~
men; alleen zij
zijnn oudllen
oudl1:en zoon, die geneesheer te j;'ralleker
j;'rancker was,
daalde voor hem, in 1812,
1812 , ten grave.
STIPENDIUM. Zoo noemde men bij de Romeinen het'
het loon der
foldaten;
roldaten; doch tegenwoordig verll:aat
verf1:aat men door deze benaming eene
Slipmdieltell ge·
gebepaalde fom, welke aan jjongcJingell
ongelingel! (die hierom Stipenditlte/l
noemd worden), op zekere tijden. tc;r
tcr voortzetting hunner i1udien,
llndien ~
uit daartoe ge[chikte
gefchikte fondfen gefchonken
gc[chonken wordt: in het algemeen elke
vastgell:elde bezolding.
vastgcllelde
StoM, naar eene fiad
f1:ad in Macedonië,
STOBAE US, of }OHANNIS
STOIlAEUS,
JOHANNIS van Stobi,
alwaar hij in de sde eeuw onzer tijdrekening geboren werd. Van
levens-omfl:andighedell is !liets
uiers bekend. Wij bezitten van hem
zijne levens-omllandigheden
nog eene Bloemlezing, of uitgelezene verzameling van merkwaardige
gedenkverzen. welke.
welke,
gedenk. en zedefpreuken, deels in proza, deels in verzen,
uit hoofde van een aantal losfe fiukken
fl:ukken van verloren geraakte fchriften, daarin gevonden wordende, zeer belangrijk is. Zij bellaat
bef1:aat uit
4 boeken, waarvan het 3de en 4-de, onder den titel van Sennonen ,
een afzonderlijk werkje uitmaakt, en eenigermate eene gefchiedenis
gefehiedenis
der Wijsbegeerte, in verfcheidelle
ver[cheidene korte uittrekfels van oude fchrijgeheelc werk is zeer
Zeer leerzaam en
vers, levert. De inhoud van het geheele
HEEREN,
EN , Göttingen
Göttingm 1792gewigtig. De beste uitgave is die van HEER
1801 , in 4 deelen. Men heeft van hetzelve eene zeer oude Duit·
fche overzetting van GEORG
GEORG FRÖLICII,
FRÖLICH, onder den titel van JOANNlS
}OANNlS
STOBEl,
Scharp(inniger Sprüche enz. Bazel
Bazet 1551,
155 I , in folio.
STOllEI , Scharpjinniger
STOCKMANS
(PIETER) te ..dntwerpm
Antwerpen geboren, was federt
STOCKlVIANS,, (PlETER)
1643 raadsheer in den hoogen raad van Brabmzd,
Brabcmd. en wordt voor
Brabandfche wetten en regten
regt en gehouden.
een der beste kenners der I1raband[che
IIij
fl:ierf in 1661, en men heeft van hem, Dccifiones
Decifiones Curiae BraHij fiierf
bant
htmtiae,
jac , Brux. 1670, en De jure Devolutionis
Devotutionis Brabantiae, 1646,
herdrukt bij gelegenheid der aanfpraken van Frankrijk op.
op . Bra.
band,
haud. uithoofde
uithoofd e van het zoogenoemde onvervreembare
on vervreembare regt der
dochters. Ook fchrijft men aan STOCKillANS
STOCKMANS toe !l2 vertogen tegen
Neder_
het ontvangen der paufelijke bullen, en eene verdediging der Neder.
landers tegen het roepen voor, vreemde regtbanken, welke fiukken
fl:nkken
fOllll11igen beweren, dat niet van hem zijn. Zijne gezamen.
echter fommigen
lijke
Iijke werken zijn in 1700 te Brus[el
Brusfel in 4tO uitgegeven, en zijn ge.
gezag wordt in Braband
BrabalJd voor alles afdoende gehonden.
gehouden.
noelllt men in Ellge!and
STOCKS. Zoo noemt
Engeland die aktien en fiaatsfchul.
fiaatsfchuI.
den, waarvan de waarde zeer veranderlijk is, en zich regelt naar het
vertromven
vertrouwen,, dat men in de regering fielt, en naar de op zijn' tijd
betaald wordende renten. I-Iet
Het eigendom in deze Stocks kan wel aan
een' ander worden overgedragen; doch niet anders dan door overfchrij_
overfehrij_
ving in de bank, welke vier maal in het jaar plaats heeft, namelijk; 15
lijk:
IS van Sprokkel-, IIloci-,
Bloci-, OogstOogst· en Slagtm. Men noemt
rlerzelver renten divide11ts,
derzelver
divide12ts, welke ieder half jaar bij de bank betaald
wordcn.
worden. - Door O/lgefulldccrdc
ongefulldeerde Stocks verfl:aat
verfiaat mCll
men in Engeland zoo.

da.
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STOICIjNEN.
STOICIJNEN. -

STOKE. (M.)
CM.)

opgcnomene fchulden der regering, welke door onvoorzien~
danige opgellomene
behoefcen
behoeften worden veroorzaakt. en waaromtrent bij het
hct Lagerhuis nog
niets is vnstge!leld.
v~stgeaeld.
STOICI.JNEN.
STOICUNEN. Waren
Wllren aanhangers van ZENO, aldus genoemd naar
ecne openbare gaanderij in Athene, de Stoa geheetcn
geheecen , in welke hij.
omtrent 3 eeuwen voor onze jaartelling leeraarde , en zijne wijsgee.
wijsgee~
rige fcllOOl
fcllOOI l1ichtte.
!liclme. Hunne grondfl:ellingen
grondilellingen waren hoofdzakelijk de
zuiverder dan dat
volgende: God was een zuiver aetlJerisch
aetherisch vuur, zlliverder
van de zon en de nerren , hetgeen, even als de ziel het ligchaam.
de
<Ie !lof bezielde. De ziel was eene vonk van het Goddelijke wezen.
vftn
van eenen vurigen aard, het beginfel van alle men[chelijke
menfchelijke werkzaamheid, doch aan de wetten der ligchamelijke wereld onderworpen,
on!lerfelijk; maar bet1:emd,
en gevolgelijk niet onflerfeIijk;
be!lemd , om, na hct
het vergaan
der wereld door vuur, wederom tot de Godheid terug te keeren.
uit welke
wel1{e zij was voortgekomen. De Stofci./11e11
Storcijnm,, bijzonder getlreng
get1:reng
in hunne zedeleer , noemden vrij te zijn van aandoeningen en drif.
driften, en van alles wat de ziel verontrustte. Wijsheid: pijn en fmart
befchouwdcn zij als geen wezenlijk kwaad;
kwnad; zelfs onder het zwaarzwaar.
befchouwden
Re
fte Iijclen
lijden was de wijze gelukkig, altijd dezelfde en !leeds
fieeds vergenoegd:
aneen hij was vrij en rijk, zoo wel voor de liefde als voor de vriendfchap vatbaar, en niets konde hem onverwacht overkomen, daar hij
op alles
aU c's voorbereid was. " Volg de gezonde Rede I" " was bij hen
de hoogfle
hoogtle wet, welker opvolging alleen de weg tot ware gelukzagelukza.
ligheid was: deugd en gelukzaligheid waren één, en alleen de Wijze,
die de Rede volgde, bezat de gelukzaligheid eeuwig en onverander.
onveranderlijk in zich zelven. - Men zie: TIEDEMANS Sijstem der
det' St()ïfr:helt
Stoifclrelt
Philofophie
Plrilofophie •, Leipz. 1776.
1776.
. STOKE (MKLrs).
(MELIS). Een monnik, en naar gelang van den tijd,
waarin hij leefde, een man van zekere geleerdheid. Hij fchijnt
fcbijnt eeni.
eenigen fmaak in de Dichtkunst gehad te hebben, zoo als blijkt uit zijn
Rifm-kro1Jifk, hetwelk van den kant van den kreukreu.
bekend werk de Rifm-kronijk,
pelen gang der regels wel weinige waarde
waftrde bezit; doch door mannen
deneertlen rang voor een waardig gedenkauk
gedenkfl:uk der aloude Gefchie.
Gefchievan deneerfien
is befchol1wd
befchollwd wordt; gelijk zij het dan ook hierom waardig heb.
hebdenis
den
ben geoordeeld, om aan de uitgave en opheldering van hetzelve hunnen tijd te bet1:eden.
beaeden. Deze Kronijk behelst, meestal, geene
ge ene andere
gebeunenisfen, dan die in zijnen leeftijd zijn voorgevallen,. en door
gebeurtenisfcn,
hem of zijn bijgewoond, of uit den mond van geloofwaardige getuiopgeteekelld. Hij begon dit zijn werk onder de regering en
gen zijn opgeteekend.
op verzoek van den ongelukkigen graaf FLORIS V; vervolgde het on<>pverzoek
der die van de graven JAN I en II, en droeg het op aan den derden graaf na FLORIS, WIUEM
WILJ.EM III , met wiens huwelijk hij zijn ver·
verbefluit; voegende aan het einde zijns werks eene flotrede.
flotrede,
baal bel1uit;
waarin hij den jongen graaf, toen 19 jaar oud, ernl1ig
ernilig tOt
tot zijnen pligc
vermaande. De eert1:e
eerae uitgave van deze Kronijk
KroniJk werd bezorgd
.loor
.wor den geleerden JANUS DOUZA,
Douu, of JAN VAN DER DoES.
DOES. Op h~m
hem
volg.
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volgde CORNELIS VAN ALKEMADE, die het werk met tijne aanteekeningen verrijkte. en in den tekst aanmerkelijke verbeteringen
verbcteringen maakte.
Ondercusfchen
Ondertusfchen zijn deze uitgaven
uitgavcn in verre na niet te vergelijken met
die van den geleerden
gcleerdcn llALTHAZAR HUIDEKOPER, wiens aanteekeningen
gcn op deze Kronijk eenen
eellen fchat van vaderlandfehe
vaderlandfche Oudheidkunde
bevatten.
STOKHOLM. De hoofd. en keninklijke relidentie-flad
relidentie-fiad van ZweSto/eholm. Zij ligt gedeeltelijk
gcdeeltelijk op eilanden, geden, in de provincie Stokholm.
deeltelijk op fehier-eilanden, die door oDderfeheidene
ondcrfcheidene bruggen zijn
nan elkander verbonden •. De fiad befiaar
befiaat uit 9 voorname deelen,
als: Staden of eigenlijk Stokltolm. Ridderholm , lIelgoltlndsholm
Helgolandsholm (of
Beckholm, Koningsholm en La.
Heiligen Geest-Eiland), Skeapsholm, Beclr.holm,
dogansland; wordende de beide voorl1:eden
dagansltlnd;
voorfieden Noorder_
Noorder- en Zuider.Ma/m
Zuider.Malm
genoemd. Zij heeft meestal breede en zindelijke Ilratcn;
Hraten; de huizen
fieen, van 4 tot 5 verdiepingen hoog, en gezijn meerendeels van fleen,
deeltelijk met blik of koper gedekt; doeh
doch vindt men in de voorflC4
voorfiC4
Stokhalm heeft !l mijlen in den omtrek,
den nog vele houten huizen. Stokholm
!l0 kerken, I!l
t!l bruggen, meer dan 4000 huizen en 65000 inwoners.
Onder de kerken is de oude Gothifche
Gothifehe Ridderholms.kerk, met de
koninklijke begraafplaatfen , in dat gedeelte der fiad, Ridde1'holnz
Riddel'holnz genoemd, liggende, de merkwaardigfl:e
merkwaardigfie , en onder de bruggen zijn de
lange fehipbrug, de prachtige fieenen brug, uit de fiad naar Noorder.
fehreden lang, alsmede de nieuwe
Malm leidende, en bijna 1000 fchreden
fl:ad naar Zuider.Malm loopt, de aanzienlijkllen
brug, welke van de fiad
aanzienlijkl1:en
De marktpleinen zijn meestal zeer ruim, en onder de openbare gebouwen munten inzonderheid uit het koninklijk relidentie.flot
refidencie.floc met
zijne kapel en kostbaarheden,
kostbaarbeden , hetgeen in den Italiaanfehen fmaak
gebouwd is, in 1754 voltooid werd, en waarin zich de koninklijke
boekerij cn een muzeum bevinden; voorts het ridderfchaps- en tuighuis, de bank, de raadhuizen in de ftad en Zuider-Mtlll1l,
Zuider-Mall1z, de koKOllingsnolmer brug heeft men
ninklijke fial,
flal, de munt enz. Van de K011ingslzolmer
het gezigt op verfcheidene heerlijke, afzonderlijke paleizen van
Zweedfche grooten, en in de nabijheid van het koninklijk flot ziet
Zweedfehe
men het bronzen fl:andbeeld
fiandbeeld van GUSTf.vus 111, door de burgers van
Stokno/m, tot een aandenken van zijne behaalde overwinning ter
Stoklzolm,
zee opgerigt; alsmede op het plein van het Ridderfehapshuis
Ridderfchapshuis de
metalen beeldzuil van GUSTAVUS I, op een voetftuk van groen
Zweedseh marmer rustende, en eindelijk in de voorfiad
voorftad Noorder.
Malm het fl:andbceld
fiandbeeld van GUSTAVUS ADOLPIIUS den Grooten. Onder
de geleerde en algemeen nuttige inrigtingell
inrigtingen in Stokholm behooren
voornamelijk de in 1739 opgerigte en in 1741 bevestigde akademie
van Weten[ehappen, welke eene aanzienlijke boekerij en verzameling
van Naturaliën bezit; de akademie voor de fraaije Weten[ehappen
Wetenfchappen en
Gefchiedenis, door de koningin LOUISA ULRIKA in 1758 gellieht;
gellicht;
het Oudheidkundig collegie
eollegie;; het koninklijk kantoor van Landmeting ; de
[chool
fchool voor de Zeevaart; de krijgskundige Akademie, benevens die
voor
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genootrchnp voor het puvoor de Schilder- en lleeldhouwkunst; een genootfchnp
bliek onderwijs, onder den naam van Socielé Litteraire; het in 1768
opgerigte Collegiummdiclt1lt, met 40 geneesheereIJ,
geneesheercn, die in de provinCÎen
vinden onderhouden worden; het Inëntingshuis; de inrigting voor
veneri[·che zieken; de 3 Wees- cn Vondclinphuizen,
Vondclinphnizen, waarvan de 2
cerll:ein 163'2 en 1755 op kosten der îtd bcfUcht zijn, en het 3de
cerHein
in 1153 door de vrijm~t[claars
vrijmet[elaars werd aangelegd; de :l'2 huizen voor
kraamvrouwen; het in 1712 opgerigre adfistentie-kamoor, en hee
het
vrijwillige Werkhuis, dat in het volgend jaar werd opgerigt.
StokhtJ!m is ruim en veilig; doch derzelver ingang
De haven van StokhtJlm
eilaliden of fcheren.
fcheren,
is, uit hoofde der menigvuldige rotsachtige eilatiden
gevaar1ijk, weshalve men (en
ten beste der [cheepvaart een kantoor v:tn
V:1I1
lOGtfen
10000t[en heeft opgerigt. Op de [cheepstill1l11erwerven
[cheepstiml11erwerven worden zoo wel
voor de kroon als voor buitenlanders [chepen
fchepen gebouwd. Men heeft
hier 2z ge[chutgieterijen,
gefchutgieterijen, zeildoek-, zijden- ~ wollen-, laken, fpiegeIfpiegelen echte en onechte porfelein-fabrijkel1, benevens 4 fuiker-rafinerijen, voorcreffelljke
voortreffelijke papier-molens enz. Op Ladagansland vindt Inen
eene plantage van omtrent 30,000 moerbezië-boomen, en legt men
xichmet
zich
met ijver op de zijdeteelt toe. Van den Brunkenherg, of de
nieuwe il:errenwacht, kan men de geheele fl:ad overzien, en bij den
gezondheidsbroanen_ Op Zltider-Malm
Zuider-Malm is eelle
eene
Sabbathsberg zijn 2 gezondheidsbroanen.
('11 op het raadhuis eene Rnsfi[che
RusûCche
Nederduit[che Hervormde kerk, en
h00fdpla?ts van den Zweedfchen handel, die
kapel. - Stokholm is de h00fdpla2ts
door -de
Mt'J!t11 meer ongemeen bev0rderd
bevorderd wordt.
de vaart op het groote Mt'Jlal
Van de '1003 k6opvaardijfehepen,
keopvaardijCeh\!pen, welke Zweden in ISO.) telde, bef1ec~ts 152. zat de fl:ad 235, doch Gothenburg l1ec~ts
Onder de wandel.
tuin, de koninklijke
plaatfen behooren inzonderheid de koninklijke min,
omfireken van de
diergaarden, met 2 gezondheids-bronnen, en de omfirekcn
landgoederen Friedrichshof, Carlsherg,
Car!sherg, en Ulrichs-thal.
Ulric1ts-thal.
STOKVISCH. (Zie KA13ELJAAUW).
STOLA •.
Romein[che vrouwen, die zich in
•.. Een kleed, hetgeen de Romeinfche
het eerst, even als de mannen, in een' Toga kleedden, in lateren tijd
droegen. De Stola was een' lange Tunica, of onderkleed, met mouwen, die tot op de voeten hingen, welke niet alleen door aanzienlijke,
maar ook door geringen
geringel1 gedragen werd, alleen met dir. onder[cheid,
dat de Stola der laatlle
laatll:e van één enkelde, gouden !l:reep
l1:reep,, doch die der
eerHe
eerll:e van meerdere ltrepcn
ftrepen van goud en purper voorzien waren, en
bovendien van onder nog een breed boord[el
boordfel of franje (injlita) hadden.
mog~
Openbare meisjes, en vrouwen wegens echtbreuk veroordeeld, mogten de Stola niet dragen, en werden van daar Togatae (in eene Toga
gekleedde)
gekleed de) genoemd; doch daarentegen werd zij door eerbare, of
ook wel door aanzienlijke vrOl1\ven
vrouwen gebruikt, die er tevens een injlita, of boordfel
boord[el,, aan droegen. - De Stola, welke tot het plegtplegt_
gewaad der geestelijkheid behoort, befl:aat,
bell:aat, uit een iallg, breed wit
zijden lint, met üijf linnen gevoerd, hetgeen de diakens over den
linker fchouder
lioker
fchQuder naar den regter heup, in de manier van een ordens·
ordens-
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band, doch de priesters over de beide fchouders en d'e borst, kruis.
ling afhangende, dragen. Zij heeft 3 kruifen ; is dikwijls aan de
einden van fchelletjes voorzien; bij de prelaten met borduurwerk en
paarlen verfierd, en ter verrigting der mis vol1ll'ekt noodzakelijk. Onder de Protestanten wordt de Stola nog alleen door de geestelijken
der Engelfche kerk gedragen.
STOLP (JAN). De nagedachtenis dezes mans zal fieeds bij elk,
die Geleerdheid en Godsdienst op regt en prijs weet te Hellen, in zegening zijn. Zijne woonplaats was Lei/dm,
Leifdm, alwaar Rij, den 13den
laden
van Wijnm. van het jaar 1753, in eenen hoogen ouderdom frierf.
ilierf. Hij
leide hier een ambteloos leven, als burger der Hooge fchool, tot
,aan zijn einde, en !lond
fiond bij eenen ieder, die hem van nabij kende»
geleerdheid. doch bovenal om zijne
door zijne zucht tot mannelijke geleerdheid,
ver11andige godsvrucht, en hooge waardering van de Christelijke Openverfiandige
baring, in groote
g~oote achting. Uit hoofde zijner ongeveinsde nederigheid
maakte hij \yeinig geruchts in de wereld; doch befchouwde altijd
V~1l1 fommige zoogenoemde
met een hartelijk leedwezen de pogingen Vl1l1
wijsgeeren,, om de gronden van alle godsdienst, vooral van de
wijsgeeren
Christelijke, te ondermijnen. Hij was derhalve op middelen bedacht, om den loop van dit kwaad te {tuiten,
nuiten, en daalde met deze
Jofwaardigegezindheid ten grave, na dat hij alvorens, bij zijn leven,
fchikkingen beraamd had.
lef
ter bereiking van zijn oogmerk, de noodige fehikkingen
Bij het openen van 's mans laatfl:en
laatflen wil, bleek her,
het, dat hij,
h~i, uit zijne
nalatenfchap,
nalatenfehap, aan Leijdens Hooge fchool eene fom van tien duizend
gulden berproken
befproken had,
had. met last, om uit de renten dezer hoofdfom
hoofd[om,,
a~\ll den
dcn fehrijver
om de 2. jaar, aan
fchrijver van het best gekeurde antwoord.
op voorgefl:elde prijsvragen, cellen
eellen gouden eerpenning uit te deelen,
llende tevens 8 leden van den Akadeter waarde van 250 gulden; fl:e !lende
miCchen fenaat tot uitvoerders van dit gedeelte van zijnen uiter11en
uiterfien
mifehen
wil, en tot keurmeesters van de in te komen verhandelingen, met
magt aan de overblijvende, om het getal der uit gevallene, het zij door
overlijden, als anderzins ,aan
, aan te vullen.
vullen, en bepalende verder, dat
hunne voor!lcllen
voorfl:ellen zich moesten bepalen tot zulke onderwerpen" die
onein.
" of den grondOag van alle Godsdienst, het be1laan van een onein·
" dig, almagtig, wijs en goedertieren Opperwezen, uit de befchou.
krachtiglte bevestigen; of die de zedeles.
" wing van het heelal ten krachtiglle
" feu
overeènfen van het Evangelie, niet alleen in hare redelijkheid en overeèll" komst met, maar voonll
vooral in hare voortreffelijkheid boven, de wetten
" en pligten, die zonder de hulp der Openbaring uit het licht der
" Rede gekend worden,
wo:den, in een helder daglicht plaatren
plaatfen , len
ten einde
etnde
" derzelver betrekking tot, en haar invloed op de bevordering van
" het geluk der menfchel\ike
menfchelijke zamenleving, alsmede van de hoop van
" een toekomend beter leven, daaruit opgemaakt,.
opgemaakt, en de Goddelijke
" oorrprong
oorCprong van de Christelijke godsdienst, dus tevens, bij wettige
" gevolgtrekking, bewezen worde." Ten einde zijne fiichting.
fl:ichting. 0l1Oll·
der den naam van Stolpiaansch leg:J.llt
leg:lRt bekend, zoo veel mogelijk aan
WooRoENn. VI
ALGEMEEN WooRDENn.
R r
der.
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derzelvel' doel te doen beantwoorden, begeerde voorts de waardige
derzeIvel'
man,
lnan, dat lieden van allerlei landaard, en belijders van alle gezindheden, naar het Uitgeloofde
uitgeloofde eer-metaal zouden mogen dingen, mits
zich in hunne antwoorden onthoudende van befpiegelingen, die de
gezindheid, welke zij waren toegedaan, bijzonder kenmerkten.
De heer STOLP mn:tkte,
m3akte, behalve de gemelde [om,
fom, 1000 gulden ter
bekostiging van den fiempe!
fiempel des gouden eerpennings, die keurig geteekend en door hem zelven met gepaste randfchriften voorzien was.
Aan de eene zijde ziet men de Godsvrucht, een
eenen
en jongeling geleidende, en dien met de hand wijzende op den tempel der Gelukzaligeenen berg ligt. Op den voorgrond !laat een altaar,
altll!lr,
heid, die op cenen
hebbende aan de voorzijde een brandend hart, en van boven een open.
opengeflagen boek, verbeeldende de 4 Evangeliën. Jn
j n den rand leest men;
men:
].Jilonjlrat, iter, Tutumque facit, dat is: Zi.i
Zif wijst den weg en maakt
lJiJonjlrat,
dietl
dim zeko·. Onder aan fiaat: Praemium' /lead. Leydenjis ex Legato
J. STOLP, dn
dat is: Eerpt"ijs van Leijdensclz
Lájdensclz Hooge Jèhool,
f'chool, uit het legaat van J. -STOLP. De tegenzijde vertoont het zigtb\lar uitCpanCel
van zon, maan en fien"en.
fierren. Op den voorgrond zit eene 1Uannelijk~
gedaante, omringd van eeue
eene hemelglobe en andere werktuigen
werktuigen,,tot
tot
!lerrenkundige
l1errenkundige waarnemingen geCchikt, houdende cenen verrekijker in
de hand, en daarmede naar boven wij zende, met het randrchrjft:
randfchrift:
Auetorum
/fuctorum 1l1a1zifèstat opus, beteekel1el1de:
beteekenel1de: het werk verkondigt den momaker. Beneden heeft men
111en eenige ruimte
ruitnte gelaten, om er den naam des
bekroonden fchrijvers in te graveren. - Eind~lijk
Einddijk was het de wil van
den godvruchtigen STOLP, dat het overfchot van de renten der gemaakte hoofdfo111 belleed zoude worden tot aankoop van goede fchrijfchrij_
vers, die ter verdediging van de Cbristelijke
Christelijke godsdienst de pen ge.
voerd, of over de Zedekunde , Natuurlijke Historie en Natuurkunde
ge[chreven
boekfchat van
geCchreven hadden, ten einde hunne werken onder den boek[ehat
Leijdens
Leijtlens :-Iooge
:-rooge fchool,
Cchool, voor zoo ver zij daaraan mogten ontbreken,
vaa Godsdienst en Ze.
te plaarfen. Niemand, die in de beoefening van
delnmde
dekunde belang !lelt,
ftclt, kan het onbekend zijn, dat, federt
fcdert deze in.
inrigdng
door hare befhmrders,
beHuurders, verièhcidel1e
verièheidene gege.
rigting van den heer STOL?, doer
leerde en doorwro~hte
doorwrochte verhandelingen, over uitgeièhrevene prijsvra.
gen, door den druk zijn gemeen gemaakt,
gemaakt., Waarvan
waarvan de fchrijvers,
zoo wel binnen als buiten
buicen 's lands, te regt den ecrprijs
eerprijs wegdroegen,
en dus de Nederlanders
Nedcrlal2ders van zoodanige
zoodunige geduchte wapenen tegen het
ongeloof voorzien hebben, als gefchikt zijn, om alle aanvallen vaD
hetzelve voor altoos af te weren.
STOOMllOEKDRUKPERS.
STOOMBOEKDRUKPERS. (Zie: BOEKDRUKPERS).
STOOMBOOT. Een vaartuig, hetgeen, in plaats van zeilen of
riemen, een fcheprad beeft, hetwelk door eene Stoom-l::achine, in
het middenfle gedeelte van
gevaa het vaartuig
vaarmig geplaatst, in beweging ge.
bragt en gehouden wordt. De kracht der fcheppers veroorzaakt, dat
het fchip veel fneller voortgaat, dan eene gewone paketboot: zelfs kan
het tegen wind en firoom
ttroo111 4- Engelfche mijlen in ééu uur afleggen,
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en loopt bij
bIj eenen gun!1:igcn wind nog viermaal [neIIer.
fneller. Ondercus.
fchen
iChen komt het bij de inrigting cener
eener Stoomboot zeer veél op de
juiste plaatfing der
dcr fcheppers,
feheppers, op derzelver behoorlijke zinking
fiuren van het vaar.
vaarin het water, en over het geheel op het fiurcn
Ameri'
tuig aan. Kapitein ROBERT FULTON, (Zie aldaar) een Amerikaan, is de ecrfl:e uitvinder
nitvinder van deze [oort
foort van Stoombooten. De eervOJr[ehrift, te lVew-Tork gebouwd, en liep
He werd, volgens zijn vOJr[chrift,
fie
fiapel, lèden
lèdert welken tijd deze foort van vaar.
in Wijllm.
Wijnm. 1801 van napel,
een land als Amerika, door zoo vele bevnarbare
bevaarbare rituigen, die in ecn
vieren door[neden, van ongemeen veel nut
Uilt zijn, aanmcrkelijk
aanmerkelijk verlJudfon , LorelJzo, Delamenigvuldigd, en worden op de rivieren de Hur/fon
ware, Ohio, lVlisfij'ippi en anderen algemeen gebruikt: zelfs heeft
heefc
men de vaartuigen, waarmede men in Amerika over de rivieren zct,
zet,
van Stoom-machines voorzien. Reeds vroeger vertoonde CLI\RKE
CLAR.KE,J
te Leith in Schotland, eene boot, die door noom
fl:oom werd voort.
gedreven, en eenige
ecnige jaren later eene andere te Glasgow; doch hiC
was eerst in het jaar 1812, dat men met een zoodanig vaartuig proe·
ven in het groot, op de Clyde
C/yde in Schotland, ondernam, en [eden
feden va·
varegell1iatig, tlls!chen
tus!chen Glasgow
G/asgow en Grenock.
ren 16 of 11 Stoombooten ; regelniatÎg,
die rivier op en af. In Engeland had men in 1815 flechts 2 Stoombooten op de Theems, en ééne te Hu!l in ![orkshire, welke alle van
Glasgol/l
G/asgolll derwaarts geb
gebrngt
ragt waren,
waren. waarvan twee, nadat men de radegeHeId had, gedurende
ren van de Stoom-machine buiten werking geHeld
fchoon weder, de overvaart, uit Schotland, langs de Oostkust van Engeland, door zeilen deed; doch de derde, daarentegen, door de
kracht der Stoom-machine bewogen, uit den mond der Cl}'de uitliep;
bijna de geheele Oost· en W(!stkust van EngelCJlld
Engeland omllevende, en
alzoo de eerlte Stoomboot was, die zich op de hooge zee waagde.
De gewone inrigdng
inrigting eener
eeller Stoomboot is deze: in het voorfle en
achterfl:e gedeelte derzelve bevinden zich de kajuiten, of verblijfplaatverblijfplaat.
fen, voor de reizigers, wanneer zij als paketboot gebrnikt
gebruikt wordt, of de
ledige ruimte voor de vrachtgoederen. In het middcnfl:e gedeelte van
het vaartuig is de Stoom'machine, waarvan Je Hoomketel
floomketel aan de
regterzijde naat,
flaat, wanneer men van het achterfte der boot naar den
linker· of
voorJ:even
vooril:even ziet; terwijl de cylinder en het rad aan de linkerbakboordzijde gevonden wordt. Door het op- en nedergaan van de
kolf wordt aan iedere zijde der boot, door eene fpil , een loodregt
loodregc
fmand
fcaand fcheprad rondgedraaid, hetgeen met de olldcrOagtige
onderOagtige raden
van watermolens vele overeenkomst heeft, en waarvan ieder fchepfehepper omtrent 11 voet in middellijn en 3i v·oct
v·oet breedte heeft,
heefe, en
is, Deze raderen liggen vom een
uit dik geOagen ijzer vervaardigd is.
vierde gedeelte van de middellijn onder water, en dit
die onderae
ollderl1e gedeelte, lr.et ieder fchepper daarvan, vervult de plaats van een roeifcbeppers, bij
riem. Om het onaangenaam geraas, hetgeen door de fchePPt:rs,
kUllnen worden veroorveroor~
derzelver nederdaling in het water, zoude kunnen
ecne l"igting,
rigting, dut
dat zU
zij
zaakt, te verhoeden, geeft men dezelve zulk eene
R rl' 2
fcll\lin
fcl1\1in
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fchuin tegcn de as flaan,
Ilaan, wanneer zij bij hunne duiking in het wa·
fclmin
cencn fchuinlèhen
fchuinfchen hoek
hock vormen, in plaats van tcgen hetzelve
hetzclve
ter cenen
/laan, en zij dus zacht en gelijkvormig
gclijkvormig op het
hct water
w:ltcr werken.
werkcn.
te flaan,
dc fchielijke
fchielijkc omdraaijing der fchepraderell
fchepraderen wordt de {helle
fnclle vaart
Door de
gun1l:igen
der boot bewerkt, die gewoonlijk 6 of 7, en, bij een' gunHigen
cn tamelijk fiille
frille zee, IIII or
of 12
u zeemijlen in één \1Ur
uur kan afafwind en
gelladig een fl:crk
fierk
leggen. Onder den ketel der Stoom-machine moet gefl:adig
vuur onderhouden worden, waartoe men rekent, dat in 24 uur 5S
fieenkolen noodig zijn; De rook wordt door cene
eene wijde, van
ton ileenkolen
fchoorlleen
gef1agen ijzer vervaardigde , buis geleid, welke foort van fchoorl1:een
tevens tot een' mast gebruikt wordt, waaraan men eene zeilllang
zeilfiang en
bakllee.
een zeil kan vasthechten. De oven onder den ketel is van bak!l:ec.
Hen gemetfcld,
gcmetfeld, die door ijzeren banden worden bij elkander gehou!Jen
houtcn Schcepswanden
Scheepswanden met ijzer beklee:d zijn. Rondden; terwijl de houten
om den oven
ovcn is de hitte bijna onverdragelijk; doch moet er
cr alw<,s
altoos
tegenwoordig zijn, die door geltadig
gelladig poken het aanecnbakken
aanecllbakken
iemand tegcnwoordig
De hierboven opgegevene
der fieenkolell
Ileenkolen verhindert.
opgegcvcne belloodigde
benoodigde
brandllofFen
brandltoffen zijn tot hiertoe uorzaak.
oorzaak. dat de Stoombooten tot
COt zet:r
zeer
verre reizen, en inzonderheid tot het overvoeren
ovcrvoercn van koopwaren,
niet wel kunnen
kunncn gebruikt
gebrnikt worden;
wordcn; doch belangrijker is derzclver
derzelver nut,
tijden van oorlog, als advis-jagten, en, ovcr
over het algemeen,
algemecn, ter be~
bein tijdcn
inzondcrheid in de Zomermaanfpoediging van den loop der posten, inzonderheid
den, wanneer er dikwijls windl1:ilte
wind11:iIte op zee
zce plaats heeft. Het is
door dcn
den togt,
eogt, welke de
dc bovengenocmde
bovengcnoemde Stoomboot van de Clyde
Ctyde
wt in de Theems, in volle zee, gedaan heeft,
tot
hecft, bniten allen twijfd
twijfel
gelleld,
ge.
gefield, dat de roeijende , door de Stoom-machine
Stooll1~machine in beweging gebr!lgtc,
bragte, fchepradcn
fchepraden ook op eelle
cene 110rmachtige
l10rlllachtige zee hunne dienst
dieust
golvcn wel langzamer dan
weigeren, en de Stoomboot
Swomnoot door de goh'en
niet wcigercn,
op eene 11:iIIe
lli1le zee, maar
maur toch altijd nog met eene fhelheid
ihelheid voort11:u.
VOOrtl1:u.
wen, welke de gewone van een fchip overcreft.
overtreft.
Het voordeel, hetgeen de Stoomboocen langs de kusten en riviercn
rivieren
lIet
opleveren,
oplevercn, fchijnt thans genoegzaam bevestigd door derzelvcr meer
en meer toenemend gebruik, niet
nict alleen
allecn in Amerika en Engelfind,
Ellgeland ,
maar ook in andere landcn.
landen. In Duitschland
Duitschtand vcrfcheen
verfcheen de eerlle
eerfie Stoom.
Stoomboot
boor op dcn
den Rijn
Ri/ft bij Ket/tm
Keulm den u
12 van Zomerm.
Zomenn. 1816.
1816, Zij kwalU
klVam
n3ar Fronkfert
Fl'allkfort aan
ann den IIkin
11khz be11:emd,
b efiemd, en gegc~
van Rotterdam, was naar
heel ingerigt als de hier boven befchrevene;
bclèhrevene; doch brugt
brngt het niet tot
Wt
de laatstgenocmde
l2:ltstgenocmde 11:ad,
!1ad, en mcn
men fcheen zich overtuigd te hebben,
dcn Ri/tl
Rijn niet zecr
zeer gefchikt was.
dat dit vaartuig tot de vaart op den
Dijua
Hamburg, die van
Bijna gelijktijdig kwam cr
er ook een Stoomboot te Hamburg.
Cuxhaven
ClIxhaven af, tegen den Ilroom,
fl:room, de reis in 10 uut
uur had afgelegd. Zij
2!2~ breed; de daarin gebragte Stoom-machine
was 63 voet lang en .22~
oefcndc
tllsfchen
oefende de
dc kracht van 34 paarden, en zij werd als postfchip cusfchen
Hambllrg eu
en Cuxhaven
Cuxhavcn gebruikt, welken overcogt
overtogt zij drie maal ter
Hamburg
week heen en weder dced.
deed. Deze Stoombooten, gelijk ook die, welke
weck
onlangs uit Engelnnd
EngelrJnd naar Parijs op de Seil1e
Seille gebrngt werden, bencbenevens
vcns
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vens die van den Engelschman BAIRD te Petershurg,
Petersourg, welke dageli.iks
geregeld van daar naar /{roonJlod en terug vaart, en daartoe 3 uren
Dliilsch.
noodig heeft, waren alle in Engeland gebouwd; doch in Duilsch.
!{md
I(md heeft HU:I1PIIREYS
HU:l-IPIIREYS de eerUe
eert1:e Stoomboot te Piche!sdorf aan de
Spree doen vervaardigen, welke regelmatig van Ber/i/Il
Berlifll naar HamhU1"[J
hurg voer; maar in 1813, bij mangel aan reizigers, weder te niet ging.
Ondertusrchen maakte het fpringen van den ketel eener Stoomboot,
Ondertusfchen
jn Zomerm. 1816, in het gebied der vereenigde Noord-Amerikaanfche
in
Staten J op de zaak zelve eenen l1adeeligel1
nadeeligen invloed. Zij lag te 1I1aMariette op de lI1isfif1ppi
Mis/ijlppi voor anker, om
0111 eene lading ijzer in te nemen,
wanneer op het oogenblik, dat men de ankers wilde ligten, de froom
fl:oom
zich te fierk
fl:erk ontwikkeldc,
ontwikkelde, en den ketel deed
dced fpringen. Ter gelegenheid
hcid van dit ongeval, waarbij vele ongelukken
ongclukken gebeurden, vond DAVID HEAT",
HEATH, in Nieuw-Ielfe.v,
Nieuw-Ielfey, eelle
cene gcheel
geheel nieuwe bouworde van ,den
Hoomketel uit, dien hij niet, -zoo als tot hiertoe plaats had, van
gegoten, maar van geflagen
geflagcn ijzer vervaardigde, en waaraan hij de
veilighcids.klt!p,, door haar in een ijzeren koker te beflllitell,
beOlliten, voor
veiligheids.klep
ieder onkundigen olltoegankelijk m:13kte.
maakte. Bovendien heeft hij, tot
meerdere veiligheid, aan dcn fl:oomkctel
froomkctcl nog een' }.romme
I,romme buis gehrngt,
met cen
een berekend gcwigt
gewigt van kwikzilver gevuld is.
hragt, welke mct
Wanneer llU
nu door eén of ander toeval. de ijzere koker, waarin
de veiligheids-klep
beflotcn is, breken, en daardoor de klep voor een
vciJigheids-klep befloten
moge worden. zoo kan er echter- een
oogenblik buiten werking gefield mogt
zoodanig ongeluk, als het bovengemelde, geene plaats hebben; terwijl alsdan de aoom
t1:oom de kwik moet uitwerpen, en beiden te gelijk
uit de buis zullen firoomen.
fl:roomen. Ook de werktuigkundige OWEN, te
Stokholm, heeft eene aanmerkelijke verbetering in de Scoombooten gemaakt. Daar de tot hiertoe gebruikelijke zij raden meerder of minder
in het water duiken, naar mate het vaartuig bevracht is, waardoor
derzelver werking ongelijk wordt, en ook het eene rad, wanneer men
te gelijk het zeil gebruikt, dikwijls Ilaauwelijks
naauwelijks de oppervlakte van het
water raakt, terwijl het andere geheel onder water is; zoo heeft
OWEN het doelmatig geoordeeld, om aan het achtertle
achtert1:e gedeelte van
de Stoomboot een rad te brengen, waardoor zij, zonder de hulp van
zeilen, in minder dan 3 --minuten_
minuten_ 1110
] 80 vademen ver wordt voortgedreven: eene werking, bijna met die der zeilen, onder de gnnfiiglle
gnnt1:igUe
omaandighedcn,
aaande, zonder aan het gebrek der laatlle
omt1:andigheden, gelijk fiaande,
Jaatt1:e
onderllevig te zijn. Volgens dit denkbeeld heeft OWEN reeds 2 vaaronderhevig
jn werking zijn. - In Denemarken
tuigen gebouwd, die bereids ook in
nam men mede verfchcidene proeven met Stoombooten ; doch het
was eerst omfireeks
omllreeks de helft van 1824, dat men dezelve tot de overvaart over de Be/dt gebruikte, en zich daartoe van eene.
eene, in Enge.....
land vervaardigde, bediende. - In het laatstgenoemde rijk hield zich
zelfs het parlement, in 18 J 7, met het onderwerp der Stoombooten
bezig. en ontwierp,
bezig,
ontwierp. 113
na hllt
het zorgvuldigst
zorgvnldigst onderzoelt,
onderzoek, een voorfchrift,
lloomfchepcn moeten worden in.
waarnaar, van dien tijd af, deze fioomfchcpen
R.rl
&en.r3
&e·
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Stoombooten meer en meer
gerigt. Ook in ons vaderland, waar de Stool11bootcn
lil
In zwang gerakcn,
geraken, Cll
en cr
er zelfs eene bijzondere maatfchappij
lllaatfchappij van is
opgerigt, hecft
heeft de koning een dergelijk vüorfchrift ontworpen, en
bekend gemaakt.
STOOlVI- of DAl\IPMAClIINE,
DAl\TPMAClIINE, ook wel PlIurmacnille
Puurlllacnille genoemd,
is een werktuig, hetgeen door [lOom of damp van kokend water wordt in beweging getmgt. De bewegende kracht wordt eigcneigenlijk door de drukking der lucht veroorzaakt, welke door de plütfeHjk
plotfelijke verkoeling van den heeten fl:uom
fl:'Jom om
ontHaat,
Haat , dil!, wanneer het
bef10ccn k~tel is heet gemaakt, eene
eent! 1600 maal groowater in eenen be!10tcll
tere ruimte inneemt, en een e elasticiteit of veerkracht bezit, die
alle andere lnchtfcorcen
lnchtfoonen zeer verre overtreft, welker kracht op eenen
cenen
vierkantell voet op 2216 pond wordt ge[chat; doch dit alles houdt
op, wanneer de [toom,
fwom, door den invloed der koude, verdigt wordt.
hoofdzakelijk uit eenen hef.
Het werktuigelijke dezer machine bef1ar.t hoordzakelijk
boom, die aan het eene einde b. v. met zuigpompen, welke water moeten ophalen, en aan het andere met een' kolf verbonden is, welke in
een' cylinder of buis fluit, die met eenen koperen ketel, op
cencn
eenen oven gepla~tst,
geplaatst, in verband fiaat.
f1aat. Uit dezen ketel wordt de
mee heeten waterdamp
cylinder van onder, door middel eener buis, met
gevuld, die door deszelfs verbnende
verbazende uitzettende
uitzcttende kracht de kolf, en
tevens den een en arm van den hefboom, lhe!
lhcl om hoog drijft, en
cn
daardoor dcn
den anderen doet dalen. Van boven cn
en op zijde van den
cylinder is cene opening, waardoor, zoodra zij door het rijzen van
de kolf vrij wordt, genoegzaam koud water in denzelven indringt,
he,geen dan den 11:0am
ftoom verdigt, en daardoor eeEe
eeEC ledige ruimte verheögeen
oorzaakt, waarin de opgerp.zene kolf en den eenen arm van den hefboom nu aanfionds
aannonds nederdalen. Onmiddellijk hierop drijft nieuwe indringende damp de nu gezonkelle
gezonkene kolf weder opwaarts, tot dat cr
er
weer eene nieuwe verdigting
venligting van den fioom,
noom, door het indringen van
koud water, plaats heeft, zoodat bet rijzen en dalen van kolf en
hefboom zoolang voortduurt, als cr
er nog !loom ter opheffing, en koud
kond
water
verdigting voorhanden is. Volgens eene
war
cr ter verdigtinfj
ecne latere uitvinding,
wordt ook de na
noom
om ter nederdrukking
ncdcrdrukking van de kolf gebezigd.
Het oorfp:onkc1ijk, ruwe denkbeeld eener Stoom.machine wordt
:!nn
:wn den markies van li"on"c\"cster tocgefchreven,
toegcfchrevcn, waarna kapt. SAVAll.Y,
SAVARY,
40 jaar later. dezelve bc;~igde, 0111
om het water uit de tinmijnen van
COl"llwallis
Corllwallis te [cheppen;
fchcppen; doc"h zij bleef no;; zeer onvolkomen. NEW.
CO~IEN,
COl\IEN, een ijzerkoopcr,
ijzerkooper, en CRAWLEY
CRAWLF.Y ccn glazenmaker, zetteden met
SaVARY
SAVARY de proeven voort, en verkregen in 1705 patent voor hunne
bijzondere machine, welke, uit hoofde harer belangrijke verbeterin_
gen, onder den
der.. naam van NEWCOllIENS EngÎlIe,
EngÎl1e, bekend werd. Er
bleven echter altijd nog vele onvolkomenheden over, tot dat nRIGH~
BRIGHTON, een bekwnam
bekw~alll kUIlstenaar
kUIlstcnaar , in 1717 het geheel der ondergeonderge_
fchikte bewegingen dezes werkwigs vereenvoudigde, en het in dien
vorm
vorlU bragt, waarin het tot op den huidigen dag, zonder wezeJllijke
wezelllijke
vervcr-
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verandering, gebleven is. Vele dezer Stoom-machines werden itl
)ll
bergwerken gebruikt; doch de verbazende hoeveelheid lleenkolcn.
lleellkokn.
die
llie men er toe noodig had, bleven altijd een grl)ot
groot bezwaar, hetgeen men vrucheeloos
vruchteloos heert
heen gelracht
getracht uit den weg te ruimen. DocDoe(ef
ter ELOCR,
BLOCK, een beroemd Hoogleeraar in de Scheidkul1de,
Scheidkunde , toonde
in 1763 den weg aan, langs welken men de verhouding tllsrchen de
aangewende hitte
bitte en den daardoor
daardoof veroorzaakten Hoom
floom kan berekeJlen;
nen; terwijl jAMES
jilMES WATT,
WATT, omfl:reeks
omnreeks dezen tijd bij hem geroepen,
om zijn model van cic
de Stoom-machine te heri1:ellen,
herfl:ellen> daardoor gele.
genheid vond, om zijne vOOl"hcen
voorheen genomene proeven tot meerdere
volkomenheid te brengen. Hoofdzakelijk
HootözakeJijk il:rekten
llrekten zjjne
zijne pogingen,
om den fl:oom nog meer te verdigten, en deszelfs kraeht
kracht te VCïlueervenneerderen, hetgeen hem gelukte. Vervolgens verbond hij zich in 1775
J775
met BULTON
BULTON te Birmi1Jghmn.
Birmingham. en feden leverden beiden Stoom-machines van de volkomenfte foort, waarvan men zich niet alleen in
bergwerken , maar ook in fpin[pin- en andere fabrijken,
fabrijkcn, bij de brouwe.
brouwerijen in Londoll,
Londofl, lIlsmede
Illsmede tot fl:oombootcll
floombootell , i100mwagens
floomwagens enz. zoo in
Engeland als elders, met ongemeen veel nut bedicnc.
bedient. Men noemt
deze Stoommachine \VATTS,
\lVilTTS, of El1gelfc/ze
ElIgelfche Stoom-machine, omdat de
Ellge!fclten
ElJgeljèhen haar inzonderheid tot meerdere volkomenheid gebragt hebben.' In Duitschlalld heeft
heert zich de heer RElcm:NBAcH,
RE,lCm:NBAcH, te lJ1ul1ben.
lYltl11chCfl,
dell, mede op de verbetering dezer werkmigell
werkmigen toegelegd; doch
voornamelijk, om dezelve tot eellen
eenen geringeren ol11v,mg
omvang te brengen,
de kosten van onderhoud te verminderen, en hen tot verfchilIend
verfchiiIend
technisch en huishoudelijk gebruik dienstbaar te maken. De werktuigkundige ALBERT,
ALBER'f, te Fral;kfort
Frat;kfort aan
mm den lIlain,
lYlain, vervaardigt StOO1l1_
StOOl11_
I!1aehines
luachines van eenc verkiefelij
verkielèlijke
ke grootte. In het bergwerk te Ruthenburg
burg,, aan de SaaI,
Saai. zijn zjj voorlang in gebruik, en te LQrJdol1,
LQrtdon, waar
men voor ruim 30
30 jaar fleehts
lleehts enkel de ·Stoom-machines
Stoom-machines vond, zijn
er thans duizende, die allen
allcn tot bijzondere oogmerken
oogmerkcn gebezigd
worden.
STOOMRI]TUIGEN.
STOOlVIRIjTUIGEN. Ook deze worden door fl:oomm:tchines
fioommachilles
voortgedreven, en zUn V:111
van Engelfche uitvinding. In Leeds heeft
men een zoodanig werktuig, dat langs groeven van gegoten ijzer
loopt, anderhalf mijlen van de fl:ad voortrolt ; van daar met eene gelleegehecle
Ie lading van kolen terug keert; eenen last van meer dan !WO,OOO
200,000 pond
pont!
vervoert, en flechts
llechts door één man belluurd
bel1uurd wordt. In Ncw-Castle
New-Cttstle
trekken beweegbare fioom-machines,
fl:oom-machines, geheele fleenkolenwagens,
lleenkolenwagens I en
Van zelve voor.
__
hebben eene geheele reeks derzelve achter zich, die van
voor-"",
waarts
waans gaan. De eerCle
eerUe ltoomwagen
fl:oomwagen in Duitschland, volgens het Engelschlllodel,
gels eh model, is feden
federt 1815 in de koninklijke ijzergieterij te Berlijn
li/n in gebruik,
g6bruik, en beweegt zich
Ziell in itzeren groeven.
groeven, zonder paarden,
rlen , en met zulk eene
eeHe kracht, dat zij in fl:aat is, 0111
om een' last van
50 centncr
ccntncr te kunnen vervoeren.
STORAX. De hars van den boom van dien naam,
naam. welke in de
warmere landen
lnnden van Europa, doch
doeh voornamelijk in Azië eu
et1 Afrika
4R r4
groeit;
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groeit. De hars wordt door infnijdingcn uit den bast verkregen, en
el!
beeft eigenlijk
tegenwoordig meestal als rookmiddel gebruikt. Men heeft
Storax. waarvan de eene in korrels, de andere in
3 [oorten
foorten van Storax,
1l11kken,
ll11kl,eu, en de derde in klompen befiaat. De beide eerUe
eerfie [oorten
zijn welriekend en duur; doch of de derde \l!el uit den echten Sto·
Storax, en niet veeleer door kunst, is zamengefield, is twijfelachtig.
STORM is: 1. in de Krijgskunde een aanval op de vijandelijke
vijandelijlte
z~jne
troepen en verfchanfingen met gevelde bajonet,
bajonet. om alzoo in zUne
kolomÎnen
zijne werken te beklimmen; !!.
2. verf1:aat
verfiaat
kolomînen te dringen, of zjjne
f1:erke beweging der
men er in de Natuurkunde door eene ongemeene fierke
lucht. De wind (Zie ald:JtJr)
ald::Jtlr) is zich namel\ik
namel~ik niet altijd gelijk: [omfomtijds is zijne beweging gelijkvormig; fomwijlen ongel1adig;
tUds
ongefl:adig; nu eens
ge1l:adig, dan weer gematigd, dan eens buitengewoon [nel,
fnel, en dikwijls
hl! in een tlllf
uur nuallwelijks
nuauwelijks 12
I!! voet af; terwijl de Storm, in tegenlegt hU
deel in eène
eene [ekonde
fekonde van 8 tot
tOC 100 voet kan ·doorloopen.
"doorloopen. De meeste
en zwaarfie 1l0rmen
llormen komen uit zee, alzoo de elektrieke nederplofzijn,
fingen , iuzonderheid boven de koude zeeën, mènigvuldiger zijo,
dan boven het vaste land; en van hier dan ook, dat in het middelhevig!l:e fiormen uit het Westen waaijen.
fie gedeelte vnn Europa de hevigfie
boomfiammen, die van binSTORMllALKEN. Zijn uitgeholde boomflammen,
bandgrnnatell opgevuld, aan beide
nen of alleen met kruid, of met bandgranaten
laag wiel, en van buiten van ijzeren punten voorzien
einden van een lang
zijn. Zij worden aan de buitenae fieHte
f1:eilte der borstwering vastgemaakt,
en op het oogenblik.
oogenblik, dat de vUand dezelve beklimmen wil, door een
Jeidvuur aangefioken en losgelaten, wanneer zij dikwijls vrij wat nadeel aan denzelvel1
denzelven toebrengen.
STORM - KOMPAS. Eene Deenfche uitvinding. De koperen
fpi!,
fpil, namelijk, is niet, zoo als bij het gewone kompas, op den bovastgemaakt: terwijl zich
dem van de doos, maar aan de naald zelve vastgemaaln:
op den ,grond der doos het hoedje (ChlJppe),
(Choppe), omgekeerd, bevindt,
fpil met de naald beweegt. Door deze inrigting
inrigtir.g
waarin zich de [pil
wordt, bU de gewone Cardanfche manier. om het kompas op te
hangen, de beweging van het [chip
fchip nog meer gebroken, en is te':'
yens minder merkbaar aan de magneetnaald. - Men zie: VON
VaN ZACHS,
Correspond. Astrol1om.
Astronom. Genua 1818.
STORM-LADDERS. Zijn groote ladders, die men kan aanhangen, om eene plaats te beklimmen. Men heeft er 2 [oorten
foorten van:
de eene befiaat gewoonlijk uit touwen, door welke dwarshouten ge.
1l0ken
lloken worden, die in de plaats van [porten
fporten dienen; de andere uit
verfcheidene korte ladders. die met haken aan elkander verbonden,
ell van boven van grootc
eil
groote ijzeren weerhaken voorzien zijn, waarme.
de zij in den muur kunnen gehaakt worden.
Vestillghollwkunde lig';'
STORM-PALEN. Zoo noemt men in de Vestinghol1wkunde
lig.
palisfaden. of [pits
gende palisCaden.
fpits roeloopende palen, \Tan 7 of 8 voet lang
en 3 tot4 duim dik. lVfenlegc
Men lege dezelve gewoonlijk tnsfchen
ttlsfchen de gracht en
borstwil"ing op de berm van een' [chans
fchans zcodaniginden
zcodanig in den grond, dat
de borstwiI"ing
bUll.
hUil
..
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bunne met ijzer bellagene
beflagene punten nu boven, en dan benedenw:mrts, en
naar
Daar het land afhangen. Dezelve zijn fomtlJds nog met latten aan elkander
gehecht, en beletten bij eene verfchanÎIng
verfchanfing het beklimmen der borstwering.
STRAALSOND. De hoofd!1ad
ZU'CI!dsch·Pom*
hoofd!tad van het voormalig ZU'CI!dsch-Pom*
meren. Zij werd bij den vrede van Hiel in 1814 aan Denemarken
Dener11twken ~
en in het volgende jaar, bij verdrag, door dat rijk aan Pruis(en afge!1aan, en is tegenwoordig de hoofdplaats van een regerings.distrikt
der Pruislirche
PruisliCche provincie Pommerm.
Pommeren. Straal!ond ligt aan de Oostzee,.
tegen over het eiland Rugen; wordt door moerasfen , kanalen en
meren omringd; bevat 13,5°0
13,500 inwoners; beeft eene goede en' vei~
lige haven, en drijft eenen aanzienlijken handel. Ten tijde van het
Hanzee-verbond
fabrijken van lakens en wollen
Hanzee·verbond had deze !tad vele fabrUken
!toffen , die tegen woordig echter meestal vernietigd zUn;
zijn; zoo dat de
fioffen,
inwoners zich thans voornamelijk op het mouten toeleggen ~i van
welk artikel jaarlijks tusfchen
rus[chen de 6 en 7000
7000 last worden uitgevoerd.
Tarwe, garst, rogge, erwten en Ponnnerfche
Ponllner[che wol worden insgelijks
veel naar Holland, Engeland, Frankrijk. Spa1lje en den Levant ver..
zonden. Dc
De fiad
!tad heeft verfcheidelle
ver[cheidelle aanzienlijke kerken, waaronder
4 met koper gedekt, en zeer hooge en fmaije
frnaije torens. De hoofdkerk
[ehoone doopvont en altaar, benevens
te St. Nico/aï, met derzelver fehoone
hare menigvuldige graftomben en oudheden, alsmede dc
de IVlaria.kerk,
llÎt
llit hoofde harer bouworde, keurige fehilder1l:ukken
[ehilder1l:ukken en voortreffelijlt
voortrejfelijlt
orgel, zijn bezienswaardig. Onder de openbare gebouwen verdIenen
verdienen
eene bijzondere opmerking het gouvernements·hl1is,
gouvernemencs·hl1is, het rnádhllis
rnádhuis met
!l groote zalen en eene aanzienlij ke boekerij, het gymuaÎIlllTI,
gymnafium, insge.
lijks mer
met eene bibliotheek en een voortreffdijk kabinet van munten;
het tuighuis, de magazijnen, het tucht- en
het weeshuis, de munt, hee
krankzinnigen.huis, en het buiten dc
de Kulerpoart
Kuierpoort nfll1gelègde
:tnngelègde water.
werk. Inzonderheid verdient de in 1800
1300 door de regering opgerigte
werkfc1lOol
werk[cIlOol eene loffelijke melding. - Sedert 1815 bevindt zich in
Straaljzl11d
Straaljzmd een PruisÎIseh
Pruisfisch Jandsbennur.
Jandsbeiluur. De ftad heeft veel in 3 beo
legeringen geleden; in I ó28
ó23 IIfl oeg WALLENSTEIN, doch te vergeefsch,
vergeefs eh,
doeh in 1678 werd zij door den keurvorst
het beleg voor dezelve; doch
FREDERIK WILLEM:
WILLEM van Bral1d01bZ/f~p;,
Bral1d01burg, l1a
na een hevig fchmgevaarte,
[chmgevaarte, en
in 17'5 door de verbondene Noordfche mogendheden veroverd; ook
die der Nederlanden
Nederlandel'S in 1807 is bekend. Thans zijn d~ vestingwerken
her[chapen.
vernietigd en in aangename w~ndelingen herfchapen.
STRAAT (PIETER) verdient bij
b\i de Nederlandfche
NederlandCehe nakomelingfchap
in gezegende nagedachtenis gehouden te worden, uit hoofde zjjner,
zijner,
PlETER VAN DER
DER DEURE, nitgevonde!lc
uitgevonden!:! nieuwe wijze van
met zel,eren PIETER
zeewering, waartoe het volgend merkwaardig voorval, door den HistoI-Jistoriefehrijver
riefchrijver WAGENAAR te boek ge!1eld, aanleiding gaf. (*) Voorheen
{FestwerdcE, namelijk, de zeedijken hier te lande, inzonderheid in 'Festbe[chut; doch deze zeewering wa!
Friesland, met balken en paalwerken befehut;

nog
C-)
C·)

Zie:

Vade~la'1IJfchl
Vade~lantlfckl JJjst,~je,
/Iisr,,,ie,

deC!
ded XIX, bladzijde SlO-SJ2.
SlO-SJ:.
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l'ries/tmd, met balken en paalwerken beCchm;
berchut; doch deze zeewerIng Was
nog geen 3 eeuwen in gebruik gi.!weest, toen men een CchadcliJk
rchadelUk ongeomde:kte. hetgeen hetzei ve doorboorde en van
oierte
Jierte in het paalwerk ontdekte.
binnen uitholde. waarvan het gevolg was,
was. dat het paalwerk, bij den
minfien nag van hcc water, 0111 vcr gerukt, en de weerlooze zeedijken aan een zigtbaar gevaar van doorbraak
doorbraaJc werden blooq;elleld. In
hct eerst
cerst aan den WestknppelCchcll
Wcstknppelfehen dijK, op het
1730 ontdekte men het
eiland Walc!leren, en cen
een jaar lacer
latcr aan den West-Vnelcnen dijk. bij
IJ'Jedenblik, alsmede aan den IJclder,
IJclder. op Texel en langs dC!
de kust WIl
Vdll
Yrieslafld.
Friesland, dat een groot getal palen gehi.!cl
geheel doorboord waren door
11ijmeri~en worm, dil!
dl\! cellcn
C~I1en harden, fchelpachLigcn
fchelpachligen
cenen wecken
eenen
wccken en 11ijmeri~l!1l
had. uit 2 rasp.
rasp- of zaagsgewijze gevormde deden
d~elen betlaande,
beaaande,
kop had,
eenen weg door het hardile,
hardne,
door: welk wapentuig het dii.!rtje zich ecnen
het çikenhollt
çikcnhotlt niet uitgezonderd, ballen kondc.
konde. Ter wederzij
wederzijde
de van
clen
rcllelpachtige Cc
rcharen.
haren , die veelveel.
den weeken !laan
llaart had deze worm 2 Ccllelpachtige
tUds buiten het hout uitltaken , en den Haart,
naart, waurdoor hij ademde,
tijds
iChade, door dezen worm C') aan
befChermden. De aanmerkelijke lChade,
's lands zeedijken te weeg gebragt ,• en het groot gevaar, waaraan
Hollolld
Holland inzonderheid daardoor bloot Hond, gaf aanleiding, om naar
middelen om te zien, om hct
het kwaad te herfl:ellen;
herlteUen; doch men vond
gerchikte middelen tOt
tot dat einde, of zij waren te kostba~r
kostbaar
geene geCchikte
PIETER STRMT
STRAAT en PmTER
PlETER VAN DER DEURE,
DWRE, in
iu
Eindelijk bedachten PlE.TER
fchuinrche glooijing
glooijillg van keihet volgend jaar, het leggen van eene fcnuinCche
klipileenen, tegen de buitc:lzijèe
buite:1Zijde van den dijk, hetgeen men dan
dau
en klipfleellen,
ook kort daarna in het werk Helde. De uitvinders van dit plan verbeterden het echter naderhand, inzonderheid door het kggen van wie.
gevaarlijkrte plaatCcn
plaatren van den Wesl-Vriefchen zeedijk,
ren tegen de gevaarlijkttc
wieren, voor den a::rdcn
a~rdcn dijk, tot eene
rene zekere laagte
waartoe zij de ",ieren,
zettcn, die
lieten afspitten, en nieuwe wicrvakken tegen den dijk zetten,
met paalwerk, in de oude wier geflagen,
gel1agen, geCchoord
gerchoord werden. Voor
eCllC fchuinlè:hc
fchuinfche glooijing van Heen gelegd,
gelegd. tot op
dit paalwerk werd ecnc
den grond der zee, wnardoor
wr,ardoor de palen tegen de wormen
wonnen beveiligd
bleven, en de dijk weinig van den drang cn
en Dag des waters te lijden
had. Hierdoor werd ar.n
30n het gewormte den weg afgeCneden
afgefileden naar het
paalwerk, en het land van amu1Jerkelijke
aa1l11lcrkelijke kosten ontheven. Op deze,
[cdert 's
'5 lands zeedijken beter ol,>
[oortgc1ijke wijze, heeft men federt
en fool'tgclijke
vele plaatCen
plantren beCchermd,
befchermd, dan eertijds. alleen door middel van paalwerk, pleeg te gcCchieden.
gerchieden. Olldenuslèhen
Olldertllslchen berchouwde
beCchouwde men den gewcrk,
fchetilen
fchctlten worm als cc
eene
ne tuchtroede des Allerhoogilcll,
Allerhoogflcn, om welker
'5 lands kerken
kerkeu gcCmeekt
germeekt werd;
afwending,
afwcnding, op bevel der overheid,
overheid. in 's
en,
CO) Volgens l!Lt'ot?:l<RACIt
!!Lt'''''l<nACIt is dit dier reed"
re.ds \'oor
,'oor lal1g
lang in de beide lndiln
["dië" bekend
geweest, en behoort
behoort. onder ~c
de or(!c
Of(:C der Tcrsdo.
Ilet WOont in eiken..
eiken .. , dennen_
hout, waarin
waarIn het zich
ZIch gangen.,
gangen, ter dikte van een
ecn vinger, boort:
boort, die mee
met
en ander hottt,
eene hro()z~
brooz~ kalkfchn:1.1
kaB.:fcha:ll bekleed zîjn. BI.U;\IENgAClI
UI.u:xrgNEACH meent,
mc~nt, dat deze worm,
wurm, no;.;
no;:;
tegonwoord.g , vooral aall
aan dcu
deu Wcstkuppelfchcn
WcstknppelfchcD dijk,
dijk. [ollJtijds veel
ved vCfWocstic;;
vCfWocs:ic;:.
tegonwoord,g
unrcgt.
:taDrq;t.
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en
cn ,_ echter, was hij,
hij. bij dc uitkomst, een zegen voor de ingezete_
ingezetene; van Nederland, alzoo dezelve aanleiding gaf tot eene ontdeknen
king,
eell· aanzienlijk Ige.
1ge.
king , die men nooit gekend had, en waardoor eendeelte van ons vaderland van eene menigte, anders onvermijdelijke,
rampen is bevrijd gebleven.
STRAATSBURG. Ee!lC groote en wet bevestigde ftad in den
hoofditad der geheele provincie, thans
Neder_Elzas, voorheen de hoofdflad
den Neder.RiJn,
Neder.RiflJ, liggende een half
die van hct Fran[che depurteme!lt dm
uur van die rivier, in eenc [choone vlakte aan de bevaarbare !tIe,
!t!e.
die bij de i1:ad de Breusc!z ontvangt. Hare grootl1e
grootlle lengte bedraagt
1400 en hare breedte 1030 toifes (halve roedcn).
roeden). Zij heeft 200·l1ra200·ll:ra1400
ten, 4416 huizcn,
tcn,
huizen, en 49,056 inwoners, die meestal de Luther[che
Lutherfche
eerl1en hebben 7,
en Roomsch- Katholijke godsdienst belijden. De ecrl1en
de laatl1en
laatll:en 6 kerken. De 1l:ad
1l:nd is over het algemeen in eenen ouderoudcrwet(chen trunt
wetCchen
trant gebouwd, doch heeft rondom uitmuntende vesdngwer~
vestingwerken mct
met eene fierke
1l:erke citudel, die eenen regclmatigen vijfhoek uitmaakt, door VAUBAN in 1684 gebouwd is, en welker werken zich
tot aan den Rijn uiti1:rckkcn.
uitf1:rekkcn. Merkwaardig zijn: J. de oude Gothifche
fehe groote domkerk of de llJtmjler, met 5 portalen en een groot orgel,
hetwelk 39 registers en 2242
2242 pijpen heeft. Derzelver toren wordt door
geenen anderen in hoogte overtrolfen
overtro(fcn:: hij is
i s van vlerkumeu
vicrkameu fieen ge.
2 5 trappen geleiden naar de kroon.
bouwd, 445 voet hoog, en 7725
2. Dè ProtestantCche
Protestantfche St. Thomas-kerk met de heerlijke graftombe
maarfehalk van SIkfe. Onder de openbare ge ..
van den beroemden maarfchalk
bouwen verdienen de volgcnde opmerking, als: het prachtig konink~
lijk paleis, het
hee voormalig kollegie der jezuïten met zijne boekerij;
verfeheidene kloosters, de koninklijke munt, het tuighuis-,
tuighuis·, de geoge..
verCcheidene
fchut-gieterij, het raadhuis, het wel ingerigt burger-armcnhuis,
bnrger-armenhuis, zeer
vele liefdadige en andcre
andere fiichtingen.
!lichtingen. Voorts heeft Straatsburg eene
fehool en Gymllajium,
GYlllllajium, een KathoJijk en Pro...
Protestamfche Hooge fchool
testamsch
testantseh Seminarium, eene artillcrij-[chool,
artillcrij -fehooI, eene fchool voor vroedvrouwen, ecn
een genootf;:hap
genoot[;:hap van kunsten en weten[cr.appen
wetenfcl:appen en van den
landbouw, verzamelingen van fchilderijen en natuurlijke zeldzaamheden, en meer andere nuttige inrigtingen. - De i1:ad
fl:ad is in het bezit
blocij enden handel, en heeft tabaks.,
tabaks_, geweer., wollen_,
wollen-,
van eenen bloeijcnden
linnenlinnen. en rijdtuig.fabrijkenj,
rijdtuig-fabrijkenj, waschwaseh- en liunen-bleekerijen,
linnen-bleekerijen, looijerijen,
jaarmarkten•. In haren heerlijkeIl
olie-molens, lettergieterijen en 22 jaarmarkten.
omtrek vindt men een gedenkteeken voor den generaal DESAIX.
STRABO. Deze beroemde Griek[che
Griekfche aardrijkskundige
aardrijksknndige werd te
Amafea, in Capadocië, omi1:recks
om1l:recks het 19dc
19de jaar onzer tijdrekening
geboren. Hij beoefende in zijne jeugd de Rederijkkunde en Wijsbegeerte van ARISTOTELES, en maakte zich in lateren tijd met de leerf1:el.
leerfl:elStoïcijllen bekend, die hij dan ook vervolgens aankleefde.
lingen der Stoïci/1Je11
Hij deed lange reizen door Griekenland, Italië, Egypte, en ook door
zijn vaderland; poogde alle deze landen en oorden naauwkeurig te
onderzoeken, en de hoogstmogelijke echte berigten , omtrent de
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Staatkunde, en
en , te
Cn de ligging en onderfCheidene
onderrcheidene krachten der fiat
11aten,
verzamelen. Wij bezitten van hem nog een uitgebreid aardrijkskun_
aardrijkskun.
dig' werk, in l!l
111 hoeken,
boeken, bevattende niet alleen drooge naamlijsten
dig
vAn
van landen en volken; maar ook uitvoerige berigten omtrent derzel'Ver zeden en regeringsvormen. Hij putte zijne berigten gedeeltelijk
ver
uit eigene waarnemingen, en gedeeltelijk uit de toenmaals voorhanden
HI!.KATAEOS, ARTEi'.llDORUS,
ARTEMlDORUS,
aardrijkskundige werken van eellen I-IE.KATAEOS,
zijnde anrdriJkskundige
EUlloxrusen
ERATOSTHENES: ook bediende hij zich van gefchiedEUDOXIUS
en ERATOSTHENES:
fehrijvers cn
en dichters, en bragt op deze wijze een werk rot
tot fiand,
fchrijvers
rijkheid van inhoud en grondige kennis alle vroegere overhetgeen in rUkheid
:rof,
trof" en nog voor ons van het grootfl:e
grootl1:e belang is. CASAUBONUS
CASAUBONUS velt
ever
hetzelve zulk een gunstig oordeel, als l1aauwelijks
t)v~hetzelve
naauwelijks op een of
twee werken der oudheid kan worden toegepast. De beste uitgave
SIEBENKEES begonnen, en door TZSCHUCK&
TzscHucKE voort~
voortis die, welke door SIEBENKEES
.gezet,' doch niet voltooid is: dezelve
deze! ve be!l:aa!
befl:aat uit 7 deelen,
deelell, en is te
.gezet'Leipzig van 1796 tot 18II in het licht verfchellen.
verCchenen. Bovendien wordt
ALMELO VEEN
VEEN ,, Amjlcrdaln
Amfterdam 17°7, 2 deelen in
111 folio,
de uitgave van ALMELO
.zeer hoog gewaardeerd.
STRAF. Noemt men in het algemeen elk kwaad, dat den mensel1
menselI
wegens eene ongeoorloofde handeling wordt toegevoegd. In het bij.
zonder draagt dit kwaad dezen naam, hetwelk den overtreder der
wetten, [er
ter beveiliging der burgermanrfchappij
burgermaatCchllpp:ij en derzelver leden te.
te•
.gen
gen inbreuk op hunne regten gemaakt, bij de wet is bedreigd, en
beten gevolge van dezelve wordt toegevoegd. Het doel der be-dreiging is regtsveiligheid ; het doeI
doel der toepasfing de noodzakelijk.
heid,
befchouwd worde.
warde. De
beid, dat de 11rafbedreiging
firafbedreiging niet als ijdel befchonwd
firaf met regt bedreigd wordt, is in derzelver
grond, waarom de 11raf
wepasfing der bedreigde frraf
onmisbaarheId gelegen; en de toepasfing
(haf is regt.
vaardig, omdat dezelve niet anders beCchollwd
befchouwd kan worden, dan als
eene zaak van algemeene goedkeuring. De omwikkeling
ontwikkeling dezer waarheden behoort [Ot
tot de grondbegillfelen
grondbeginfelen van het Strafregt.
Strafrcgt.
STRAFREGT , beteekent
beteekem zoowel het regt van den Staat, om
firaf te bedreigen, en toe te pasCen,
pasfen , als de wetenCchappeIijke
wetenfchappelijke Ollt.
ont.
flraf
_wikkeling der gronden, waarop dat regt berust, en van des
zelfs
deszelfs
gebruik
~ebruik in bet
het maatCchappelijk
maatfclmppelijk leven. Ook hetgeen.
hetgeen, ten opzigte van
Jlraffen, bij de wetten van eenigen Staat bepaald is, komt
misdaden en frraJfen,
onder deze benaming voor, b. v. het RomeilJfche,
Romeinfdlc, Fratlfche,
Franfche, OosOos·
lelll'ifkfche, Beiferfche Strafregt. tenl"(jkfche,
In de kindschheid der maatbeleedigingen, ligt opgewekt gevoel en
fchappijen, bij veelvuldige beleedigillgen,
hevige wraakzucht, toen de regeringen nog dien kracht niet hadden,
.als in
i~ behoorlijk ingerigte 11aten,
fiaten, -nam
nam elk beleedigde voldoening voor
als
he[ ongelijk hem aangedaan, en flechts
!1echts het bloed van den beleediger
belcediger
·het
was in fraat,
fiaat, grove overtredingen uit te wisCen.
wisfcn. Bij
Dij den dood van
den beleedigden trokken overgeblevene vrienden z~jlle
zUlle zaak zich aan.
aan,
en hielden niet
nict op den beelediger te vervolgen, voor zij bevredigd
waren. Zoo prijzen
prijzcn de helden bij IIoJllERu$
IIoJIIERu. den
dcn vermoorden vader ge.
luk.
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lukkig. die zijnen zoon als wreker achter laat. Dij het tOenelDet1
toenemen
ftlkkig,
cn hebzucht kwam het afkoopen der belcedigillgen
belcedigingen
van behoeüe en
in zwang. wel minder verwoestend dan de bloedwraak.
bloedwraak, maar meer
niet alleen finaad
filluad en verfinading,
verfinadillg, maar ook het leven
verachrelijk, daar nict
geCchat werden.
der menlèhen en de eer der vrouwen als koopwaar gefchat
l1aatsbe1l:lIl1r trok zich eerst
eersc alleen zood:!nige
zoodanige misdrijven aan, die te.
Het llaatsbe1l:lIur
algemeene veiligheid
veiligbeid of de aangenomene godsdienst gepleegd
gen de algcmeene
ll:raffen waren meest wreed en onmenwerden, en de toegevoegde {haffen
fchelijk. Eerst later bemoeiden zich de hoofden van den llaat
f1:aat met
de verongelijldngen tegen
(egen bijzondere perfonen, en tr:lchtten l1echts de
ruwe driften te beteugelen, het zij door het regt van weerwraak:
weerwraak
het zij
en afkoop binnen de grenzen der gematigdheid in te fluiten, hee
door bet
het openen van vrijplaatfen voor ongelukkige misdadigers. Eerst
befchaving doet het eigenmagtig geweld ophouden. en
gevorderde beCchaving
fielt de bevoegdheid tot {haffen,
{1:raffen. bij uitfluiting, in handen der over.
heid; dan eerst ontflaan
d:m
ontl1aan er flrafwetten,
ilrafwetten, en men geraakt eerst dan
tot eene meer juiste en billijke overeellfietnmÎllg
overeenilemming ttlsCchen overtreding
en f1:raf.
I1rafwetten niet altijd aanwel1raf. Deze is echter in de vroegfle
vroegfl:e llrafwetten
zig, welke nog bovendien ver[chillen
verCchillen naar de zeden
uden en de geaardhUllne beCchaving
be[chaving en godsdienstige gevoelens
gevoelens.9
heid der volken, naar hunne
naar luchtflreek
llaar
luchtfl:reek en Iandsgefl:eJdheid.
landsgefl:eldheid. De Oosterlingen, ligt geraakt
en wraakgierig, waren reeds oudtijds aan barbaar[che
barbaarfche firafbepalingell
ilraf11epalingell
Griekenland meer dan elders"
elders.
onderworpen. Deze verfchilden in Grieken/and
naar
llaaf den verfchillenden
verfchilIenden toefl:and der volken. Streng waren de wètten
wècten
van DRACO,
DRAco, van LYCURGUS,
LYCURGUS , van
vall ZALEUCUS; zacht die van SOLON
SOLON.9
welke meer het eergevoel, dan de vrees zochten op te wekken. De
firafwetten te Rome, eerst hard en bloedig.
bloedig, wérden door den tijd
verzacht; ja eellmaal,
eenmaal, zegt mcn,
men, zoude het gevoel van fchamnte
fchamme zoo
krachtig geworden zijn, dat de berisping van den Ccnfor
Cenfor genoegzaam was, 0111 overtredingen te weren, en balIingCchap
ballingfchap de zwaarfie
il:raf voor den RomeinCchen
Romein[chen burger was. Met het te niet galm
ga:m
lle fhaf
van den volksgeest; onder de bemoeijingen der eerzncht;
eerzucht; met de
verdrukking der magtigen, en dede afmatting van dcn
den gevoerden
bllrgerkrijg,
burgerkrijg, kwamen nieuwe en zwaardere f1:rafwetten
ilrafwetten in gebruik,
die echter nog veelvuldige fporen dragen van de vroegere gematigd_
gematigdheid. ln
In de middeneenwen
middeneellwell was de Weiland
cuel1:and van het Strarregt
Strafregt beo
klagelijk. Bij de DlIit[che
DlIitfche volken oefenden de hoofden der h.lisge_
h.1isge.
zinnen hetzelve uit over hunne afstammelingen en onderhoorigen.
verfchaftelJ. Alleen
waarbij zich de beleedigden zelve voldoening verfchafcell.
in den krijg aan hunne opperhoofden onderworpen, waren lafhartigIafhardgheid
beid en verraad de eenige misdaden, welke deze zich aantrokken,
aantrokken.
en welke flraffen
ilraffen van godsdienstige plegtigheden vergezeld gingen.
Onder de Fral1kifche
Frtmkifche heerfchappij werd de band der maat[chappelijke
maatfchappelijke
zamenleving eerst wel enger
ingelleldc regtbanken be_
becnger toegehaald, en ingefielde
teugelden de bijzondere wraakneming; doch deze bleven hiertoe niet
altijd even krachtig, en waren
warell dikwijls buiten flaat,
Haat, den eerbied voor
VOOI'
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wètten te handhaven. Van daar waren oorlogen onder famili~n
familiën
de wetten
bloedwraak nooit veelvuldiger en heviger, dan in deze tijden.
tijden,
en bl~edwraak
[Oen de verilapte
verGapte magt der overheden de orde niet meer konde in
toen
in vergetelheid geraakten. .Alleen
Alleen de
ftand houden, en .de wetten iLl
bewlj~endermisdaden,
ORDALIËN), geven
bewijzen
der misdaden, toen toegelaten (Zie: ORDALL~N),
[oeHand van het Strafregt reeds genoegzaam te kendcn beklagelijken toeftand
den
neu. De regtbanken waren weldra zonder klem en kracht; behalve
nen.
eerSt door overmatige geftrengheid,
die der geestelijkheid, die zich eerst
hlter door onedele hebzucht, kenmerkten. Toen de vorsrén,
vorstèn, in oorlater
logen tegen magtige leenmannen gewikkeld, het regt niet meer konontllonden de Vehmgeregten in Westpha!en.
Westphnlen, die
den doen opvolgen, ontflonden
ftraifen;
eigenmagtig het regt wilden handhaven en de euveldaden ftraffen;
doch' weldra in werktuigen van bijzondere wraakneming ontaardden.
doch
eerf1:e verbeteringen van het Strafregt waren in de fieden
f1:eden zigtbaar,
De eerfie
tijden i van keizer HENDRIK I1 af aan, maar vooral federt
die, van de tijden'
den afloop der kruistogten,
kruiStogten, gefiicht, en, in magt toegenomen, krach.
f1:raifen tegen de misdaden vast
vastilelden
tige firaffen
fielden , waartoe hun de toenmali.
ge verbreiding van het Romein[che
Romeinfche regt uitnemend te hulp kwam.
Onder de Germaanfche
Germaan/de volken der middeneeuwen , hadden ook de
Friezen,' \Tan
-van de Sinefa!
Sincfal tot aan de Elve langs de zee woonachtig ,
Friezen,
hunne eigene wetten, die grootendeels in firafbepalingen
ilrafbepalingen bef1:onden.
bef1:onden,
lJUnne
waarV~l11 de oudlle
oudf1:e reeds tot de tijden
tijden van KaREL
Groalen opKAREL den Grooten
waarvan
klommen, en nog de fporen dragen van
eerdienst. De.
vall den Heidenfchen eerdiensc.
Deze, zoowel als andere wetten van volgende eeuwen, zijn wel ge.
kenmèrkt
kenmerkt door de gebreken dier tijden; doch ook wegens eenvoudigheid" en dikwijls door zachtheid, aanbevelenswaardig. De Wetwetten der veertiende eeuw bij den Opflalbóom
Huriel:
OpJlalbóom in de nabuurfchap Huricn
gemaakt, hadden vooral ten doel het re keer gaan van veelvuldige
ongeregeldheden, en de befcherming der openbare veiligheid in het
toen reeds in engere grenzen, van
vall de.
de /{inhem
Kinhem tot de Wezer,
!f7ezer, beperkte Friesland, die echter bij het omilaan
..
omf1:aan der burgeroorlogen tus
msfchen Schieringers
Schicringers en Vetkoapers
Pétkoopcrs haar gezag verloren, dat geheel te
dIe de verfchilIende
niet ging bij het losrukken van den band, dle
Vriefche volken vereenigde, toen allen fchier
fchicr aan onderfcheiden@
onderfcheidene
heeren onderworpen werden. Onder deze liet JORIS van
yan SakJe,
Sakfe,
die Friesland tusfchen
tus[chen het rtie
Ftie en de Lauwers beheerschte, zich
áan de lijfstraffelijke regtspleging het meest gelegen liggen, door het
1504 en het in
infiellen
Hofgeven van eene Ordonnantie in 15°4
ileJlen van het Ho;:'
regtsoeft!ning
of Opperst Geregt, waardoor eenheid en kracht van regtsoefcning
omfiond, die elders ontbrak, en vele misbruiken werden verdreven.
onrftond,
ROl1lein[che regt, die aldaar in 1524,
15'24, bij
De aanneming van het Romeinfche
verdrag met KaREL
KAREL V, plaats had,
bad, gaf,
gnf, bij het zwijgen der landswetten, een meer zeker rigtfnoer,
rigtfilOer, dan men elders bezat. Veel grODgroo.
ter echter was de ·invloed,
genoemde keizer op het lijf.
invloed, die de even
cvcngenoemde
lijf..
f1:raffeiijke
firaffelijke regt
reGt uitoefende,
uitoefelllle, door in 1532 op den
dt!n Rijksdag te Renlgemeene lijfstraffelijke geregtwerordening
gerfgtwerordening voor gegensburg eene algemeene
heel
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heel Duitsch/al1d
Duitschlalld re
te doen aannemen, die naar zijnen naam
n:1am genoemd
wordt, en nog in fommige landen, heden ten dage, in gebruik is.
wordt.
Hoc
Hoe vele geleerden op dit wetboek en deszel[s
deszelfs gel1renge firafbepal1rafuepa.
lingen hebben aangemerkt, is hetzelve hoogst prijsfelijk
prijsfelijk,, zoo mt'n den
tijd wa,ll1eer,
wa!ll1eer, en de ongclijkfoortigc
ongelijkfoortige bOlllvl1offen,
bOllWf1:offcll, waaruit het is zamengel1eld, in aanmerking
a:ll1merkiIlb" neemt, en tevens acht
achr flaat
llaat op het heer
moeijelijkbcdcn, dat
van moeijelijkheden,
dar men te
te overwinnen had. Van deszelfs
aanneming af dagteekent het verjagen en ophouden van een aantal
misbruiken, die uit de middeneeuwen waren in zwang gebleven.
Andere landen waren minder gelukkig, daar hun Strafregt
Srrafregt,, uit fiude
éude
gewoonten en losfe verordeningen befl:aande,
bef1:aande, geene eenheid noch
overeenf1:emming had, of groorelJdeels,
groorendeels, bij gebrek van zekere bepalinovereenfl:emming
der'regrers
regt ers afhing, die hunne vonnisfen inrigtten
gen, van de willekeur der'
naar de gemeene' dik
dikwijls
wij Is onzekere gevoelens der Regtsgeleerden" of
!laaf
naar her
het aangenomen gebruik. Dit had pl~ats
pl:1uts in Italië, waar de lijffiraffelijke Regtsgeleerdheid
vroegst beoefend werd, en in Frank.
Regtsgeleerdbeid het vro::gst
Frank"i,jk,
"ijk, waar de verordeningen van FRAl\'ÇOIS
FRll~ÇOIS I alleen de wijze van
fegtspleging
voor welke LODEWIJK
LODEWljK XIV, in 1670, eene anregtspleging regelden, vo'or
l1elde, die reeds bij hare geboorte aan SEGUIER,
SEGVlER J
dere' in de plaats f1:elde,
Lll:HOIGNON
LA!\!OIGNON en andere regtsgeleerden , wegells
wegens hare fcherpheid,
feherpheid, misha3gde. In Engeland, waar het Strafregt
haagde.
Srrafregt hard en onzeker, de dood.
doodfiraf
l1raf veelvuldig was, vond men.
men, alleen in het
hét openbare der regtspIeregespleen de infchikkelijkheid
in[ehikkelijkheid der gezworenen, een' waarborg tegen
ging cn
onregtva:mligheid
onregtviU!rdigheid en onmen[chelijkbeid.
onmenfchelijkheid. In de Neder/andt1l
Nederlfllzdell was,
l1a
na de afschudding
afsehlldding van het juk der Spaan[ehe
Spaanfche heerfehappij,
heerfchappij, het
Strafregt in de verfchillenJe
Stl':lfregt
ver[chillen.le provinciën
provineWn zeer onderfcheiden.
onder[eheiden. De Ordonnantie
dOl1l1untie van de Crimineele
Cri11linecle Justitie, en de aijl
frijl van de proceduren
in erimineele
crimineele zaken, door PIIlLIPS
PIlILIPS Il in 1570, gegeven, hadden over.
overal geel1e
g'eené kracht van wet bekomen, en ,verden
werden,, zelfs in Holland.
niet l1ipt
nipt opgevolgd. Hier waren ook de misdaden en f1:raffen
l1raffen fchaars
feIl aars
bij de wetten bepaald, en het Strafregt werd er meest, volgens de
meeningen der meest beroemd,~ regtsgeleerden , uitgeoefend. In ande.
re provinciën, als Gelderland,
Gelàerlafl(/, Utrecht, Friesland, Overi.Jsfel
Overifsfel en
eu
Gronillgen,
Gl'oniligm, behelsden vele land- en fl:adsregtcn
l1adsregten tevens uitdrukkelijke
firafbepnlingen. Deze waren
firafbepnJingen.
W3fen echter
eehrer overal ver[chillende
verfchilIende en de onaf.
onderfeheidenc gewesten was oorzaak, dat er
cr geene
hankelijkheid der onderfcheidene
eenheid in de lijfstraffdijke
lijfstraffdijkc wetgeving te venvachten
verwachten was. Na de
fiaatsomwenteling
fiaatsol11wenteling van 1798,
1798 J en de daarop gevolgde ineenfmelcÏng
ineen[metdng
der Nederland[ehe
Nederlaudfche gewesten, onder eene en dezelfde oppermugt.
oppermagt,
olltl1onden er fpoedig beraadilagingen
beraadllagingen over de vervaardiging van een
ontl1ondell
algemeen lijfstraffelijk wetboek, waarvan in 1804 een ontwerp
omwerp het
her licht
Jicht
zag; hoezeer de zaak haar beflag
beilag eerst kreeg onder LODEWljK
LODEWIJK NAPOLEON, in 18°9,
1809, wiens Crimineel wetboek
wethoek echter, reeds in 18I1
18I1,,
plaats gemaakt heeft voor het Fran[l:he
Frunfl:he Stmfregt, dat wij nog gebruiken, tot aan ue lang verwnc!me
verwachtte invoering van het nieuwe Nederlal1dîche.
rlerlandfche.
Ook
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Ook
Ook elders
elders inin Etlropa
Europa was
was het
het Strafregt
Serafregt verbeterd.
verbeterd. De
De verîchrik.
verrchrik_
kelijke
ke1ijke mishandeling
mishandeling van
van den
den ongelukkigen
ongelukkigen JEAN
JEAN CU.AS
CU.AS tete Tau/ol/fe
Touloufe
in
iu 1761,
1761, welke
welke de
de ganfcbe
ganfcbe D1enschheid
menschheid zich
zich aantrok,
aantrok, daar
daar VOLTAIR&,
VOLTAIR&,
voor
voor het
het oog
oog der
der geheele
geheele befchaafde
befchaafde wereld,
wereld, de
de priesterlijke
priesterlijke dweep.
dweepzucht,
en de
de gebrekkige
gebrekkige wetgeving
wetgeving aan.
aauzucht, de
de regterlijke
regterlijke onwetenheid
onwetenheid eu
tastte, bragt
bragc het
het eerst
eerst de
de gemoederen
gemoederen tot
tot nadenken.
nadenken. Weldra.
Weldra. in
in 1764,
17 64,
tastte,
verhief de
de markies
markies BECCARIA
BECCARIA iuin ecn
een Italiaansch
Italiaansch gefchrift:
gefchrift: Over
Over de
de
verhief
Misr/aden ets
ets Straffen
Straffen ,, zijne
zijne !l:em
fl:em tegen
tegen veelvuldige
veelvuldige misbruiken,
misbruiken,
Misdaden
fchier overal
overal ingel1open.
ingel1open. CATHARINA
CATHARINA II,
II, was
was de
de eer!1:e
eer!î:e die
die naar
naar
fchier
hem
hem luisterde,
luisterde, en
en last
last gaf
gaf tot
toe verbetering
verbetering van
van het
het Rusfifche
Rusfifche Strafregt
Strafregc ;;
doch
hare bedoeling
bedoeling isis nog
nog op
op heden
heden mN
met geen
geen bellisfend
bellis[end gevolg
gevolg be.
bedoch hare
kroond
kroond geworden.
geworden. LEOPOLD
LEOPOLD van
vao Toskanen
Toskanen voerde
voerde in
in 1786
1786 een
een nieuw
nieuw
Strafwetboek in,
in, het
het eerfte
eerlle dat,
dat, gezuiverd
gezuiverd vall
van de
de overblijfselen
overblijfselen der
der
Strafwetboek
en geli:rengl)eid,
ge1i:rengbeid, menfchelUker
men[cbelijker bepa.
bepa.
-middeneeuw[che onwetenheid
onwetenheid en
'middeneeuwfche
lingen bevatte,
bevatte, door de afschalIing
afschalling van
van de pijnbank,
pijnbank, van de
de ligcha
Jigcha••
me1.ijke verminking, van
van de
de verbenrdverklaring
verbeurdverklaring der
der goederen, ja zelfs
..metijke
wel~e laatfte andere wetgevers voor . onontbeerlijk
van de doodftraf, wel~e
-hielden. Van daar, dat deze ftraf,
[traf, die bij het wetboek van Oostènrijk
Oostenrijk
~,anl JOZEF II in 1787 was uitgeOoten,
uitgefloten, in dat van FRANS H, in 1803,
~.ani
_weder is herfteld.
her[teld. In Pruisfen werd lang over de nieuwe wetgeving
,weder
.beraadOaflgd,
.beraadflajlgd, zoo dat eerst in 1794 het algemeenewetboek werd
ingevoerd. lf7est.Gallicie
H7est.Gallicie ontving in 1795, Bamberg
Bamherg in 1797, een
nieuw ftrafregt.
fcrafregt. Dat van Beijeren
Bei/eren in 1813., na zor;;vuldige beraad.
flaging, vastgefteld,
vascge[teld, is meer dan eenig ander Strafwetboek ber.oemd
llaging,
beroemd
geworden, daar het bijna geheel in Oltienhurg
Oltienburg is aangenomen, ia
grootendeels ten voorbeeld gefcrekt
gefi:rekt heeft in Wurtemherg,
lYurtemberg, Wei.
rnllr, St. Gallen, Bafel, ja zelfs in Zweden en Noorwegen, waar men
tHar,
een nieuw Strafwetboek is wachtende. Hetzelfde heeft plaats in
Hamburg. Hesfen , Sakfe, Zztricn
Zttrich en Polen. In Spanje
Holflein, Hamhurg.
was een nieuw wetboek van StrafregF door den Koning en de ;Cortes
goerlgekeurd,
Fral1goedgekeurd, welks invoering door den gewapenden inval der Franfeiten, en de daarop gevolgde verwarring. en tweedragt, verhinderd
felzen,
is. In Frankrijk waren
waren de klagten luide
luide onr
ov(;r den
den deerniswaardigen
deerniswaardigen
is.
~pe[cand
Jpeftand der
der lijfstratfelijke
lijfstraffelijke wetten
wetten en
en regtspleging
regtspleging ;; maar
maar eerst
eerst n3
na de
de
gro.ot(! fcaacsomwentelil1g
f[aatsomwenteling is
is deszelfs
deszelfs verbetering
verbetering begonnen.
begonnen. Na
Na de
de
1100t2
invoering van
van de
de regtbanken
regtbanken der
der gezworenen,
gezworenen, uit
uit Engeland
Engeland ontleend,
ontleend.
Jnvoenng
werd in
in 1791
1791 een
een wetboek
wetboek van
van Scrafregt,
Strafregt , en
en in
in 1795
1795 een
een wetboek
wetboek
werd
.op
.op de
de lijffcratfelijke
lijfftraffelijke regtspleging
regtspleging vastgefteld,
vastgefLeld, die
die beide
beide den
den Iften
lfcen
:van Louwm.
Louwm. 181
181 11 door
door nieuwe
nieuwe vervangen
vervangen werden,
werden, welke
welke toen
toen ook
ook
:van
bij ons
ons ingevoerd,
ingevoerd, thans
thans nog.
nog. behoudens
behoudens eenige
eenige wijzigingen,
wijzigingen, in
in
bij
gebruik zijn.
zijn. Over
Over de
de waarde
waarde dezer
dezer wetboeken
wetboeken is,
is, eerst
eerst na
na den
den
gebruik
val
val des
des keizers,
keizers, fcherp
fcherp geoordeeld
geoordeeld door
door DESTRIVEhUX,
DESTRIVEAUX, BAVOUX,
BAVOUX, en
en
vooral door
door BERENGER.
BERENGER. Derzelver
Derzelver inhoud
inhoud isis het
het best
best opgehelderd
opgehelderd
vooral
door
door LE
LE GRAVEREND
GRAVEREND en
en CARNOT.
CARNOT.
Het Fran[ch
Fran[ch wetboek
wetboek van
van 1791
1791 had
had niet
niet flechts
Oechts invloed
invloed in
in Europa,
Europa,
. Het
maar werd
werdinin 1812
1812 grootendeels
grootendeels in
in Hai/fi
Haijli ingevoerd.
ingevoerd. De
Dedmel"ikanen
dmedkanen
maar
hou.
hOll.
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honden zich lJlet
met het verbeteren
vcrberercn hunn('r
hunner firnfwetten
f1rnfweuen fchaars onlediR.
onledip:.
houden
Alleen de fraat van Louijlona
Loui/im1tl heefe
hcefe een
eCIl ontwerp van cen
een''nieuw
nieuw wel'.
We!"boek door LIVIl\'GSTO="!
LIVINGSTO:\' doen ge'eed
ge:'ecd maken. De overige Statcn
Staten iJl
jij
Noord·Amerika
NMrd·/Jmerika hebben, met weinige verzachtingen, de ftr~fwettel1
ftnfwetten be.
houden,
Engd(i.·,'letl ontvangen hadden, behalve i'clJfyl]Jcnfy!_
honden, die zij van de
dl' En:;-dJi:!zCIZ
l'onië,
maatfchappij heeft
l'fmië, dat de oude ,vetten
wetten vr:il
nn den fdchter
frichter zijner maatrchappij
teruggeroepeu.
teruggeroepen. De vcr2r:deringen,
velnederingell, door de vernieuwing
vernieuwi.ng van het StrafStraf.
regt. in zoo vele
vcIe landen aangebragt
aan geb ragt ,zijn vooral zigtbaar iIJ
in de ve1'_
vermindering der doodfcraffen;
doodflraffen; de verzachting der lijfstraffen; het af.
minderini{
fcbffen
fchaffen der pijnbank; het ophouden van folteringen en martelingen;
de zeldzamere verbanningen en vermeerderde cuchthllisftraf;
cuchthuisfrraf; voorts in
de uitwisfching
uitwisrching v~n vele handelingen uit de rij der misdaden, of in
derzelver meer naal1wkeurige
naanwkeurige waardering; eindelijk ook hier en elders
in de openbaarheid
openb~8rheid der regrspleging, doch tevens in de ang!1ige
angflige
beperking van her
ber regterlijk oordeel.
Dao
Dan de bemoeijingen van
VOLTAIRE en BECCLIRIA
BECCIIRIA hadden niet alleen invloed op de TFetgeving,
l17etgeving,
maar bovendien op de Regtspleging
Regtsp/eging en de Regtsletr.
Regts!ur. - De Regtspleging
werd in vele gewesten meer onzeker dan te voren, daar de oude
wetten, nog mer de overblijfselen der barbaarschheid befmer
befmet , in
minachting, ja zelfs in onbruik geraakten. In vele raadzalen \<Jeerschte
~eerschte
verdeeldheid tusfchen de aanhangers der oude, en geenzins afgeCchafafgefchaf:"
te wetten, en tusfèhell
tllsichell de vooril:1nders
voorfbnders der nieuwe begrippen, op
menfchelijkheid en befchaving gegrond, waarvan eene onzekere en
waggelende regtspleging het gevolg was, die eerst verholpeIl
verholpen werd,
door de Wettcll
wettc'l1 in overeenfiemming
overeenfl:emmiilg te brengen met
Illet de gevorderde begrippen der men[chen.
menfchen. Elders was
wr.s men gelukkiger, waar de
wnren , en bloedige firaftooneelen
i1:raftooneelen zeldzaam
wetten bij tijds verzacht
verz'lc!Jt waren,
gezien werden: hier toch behielden de wetten het noodige gezag,
gezag.
en derzelver verbetering was minder het gevolg der ftrenge
firenge noodzakelijkheid. De leer V;,ll
V;;D het Strnfregt
Str~fregt onderging ook feden hee
het
midden der achttiende eenw
ee\lW aanZip.l;lijke
nnnziel;Jijkc veranderingen. In het eerst,
voor en tijdens de
6e l1erf.l:elling
herüeliing der werenfchappell,
wetenfchnppen, als een deel van
het burgerlijke
burt;erlijke rept
rcp,t aangezien, werd het
bet :lJl2en
alleen behandeld, wanneer
men bij de Ilitleg-ging
uitlegging van de Pandecten, den Codex of de DecretaDecl'etatien aan de boeken gekom~n was, die de misdaden en firaffen,
ftraffen,
lien
ten onderwerp bncJden.
hadden. lVlen putte echter
cchter de leer niet
lliet enkel uit de
zuivere regtsbronncn,
regtsbrollnen, maar vooral uit de talrijke en tegenfirijdige
tegenflrijdige
gefchriften der randteekelia8rs
randteeker,aars of glossatoren,
g!ossatoren, waardoor de boeken ~
die over het Strafregt
Strnfregt bandelden
handelden,, even duister als omnagtig
omûagtig werden.
eerfl:e beoefenaars "nn
vnn dir
dit gedeelte der Regtsge.
De Ita!ia12e?!,
Ito/ioml!, de eerfie
leerdheid, z~jn
z~in de overj~en
overi;er. bi~rin
bb-in voorgegaan, en hebben uit deze
bouwfl:offcn hunne vroel.\!1e
vroegf1:e fbCels
lle:ièls van Strafregc
Strafregt genomen.
;;enomen. CLARUS
bOl1wfioffen
cn
en F
FARIN.1ClUS
ARINt.CIUS ftrekken
Ctrekken hiervan ten voorbeelde. In Dttitschland
Dllitschland was
net
vall onderzoek, doorhet Strafregt
Srrafregc meer dan elders een voorwerp van
dien men daar een afzonderlijk wetboek had, en dus tot afzonder~
afzonder.
maar v:m daar
d3ar berron.fen
bei1011clen de
lijke beoefening meer geleid werd; manr
AT.GEMEIèN
ALGEMEEN WOORDEN!!.
WOORDENB. VI.
S s
,\\'er.
wer.
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werken der geleerden meest in ophelderingen vnn
van dit wetboek en in
leerboeken. uit hetzelve geput, dan in wetenfchappelijke onderzoekingen. Frankrijk heeft weinige fchriJvers van vroegeren tijd voor
het Strafregt aan te wijzen, even als de Neder/anden,
Nederlanden, waar DAM.
HOUDER, MooRMAN
MOORMAN en REIN.U de voornaam(l:en waren, die zich met
hetzelve onledig hielden. In Engekmd
Engeland werd BLACKSTONE door zijne
nafporingen ook in dit vak beroemd. Na dat BECCARIA gefchreven
had, en zijn boek in bijna al de talen van het befchaafde Eur,p"
Eu,.,p"
overgezet was, nam de zucht voor de 1l:udie
fiudie van het Strafregt , en
vooral van de lijfstraffelijke wetgeving en derzelver verbetering,
hand over hand toe. Vele waren weldra de prijsvragen van onderfcheidene genootfchappen hiertoe betrekkelijk, en veelvuldig de verhandelingen en andere werken. die hierover het licht zagen. De
meesten waren echter meer ontfiaan
ont1l:aan uit menschlievende opwellingen
en gezindheden, dan uit re~tsbeginfelen ontwikkeld,
omwikkeld, en hadden meer
ten doel, misbruiken aan te wijzen, dan de wetenfchap op te bouwen. Allen riepen om menfchelijke 1l:rafwetten,
firafwetteu, waarbij velen ver.
gaten derzelver noodzakelijke gefirengheid in het oog te houden.
Onderfcheiden waren in dit opzigt de verdiensten van BRUSOT DE
WANN1LLE,
WANNILLE, SERVIN, DE PASTOIlET, VAN SODEN, WIELAND, en an·
deren. Er waren er echter, die bij hunne beoefening ook de wetenfchap bevorderden, zoo als in Italië RENAZZI en CREMANl,
CREMANI,
en in Duitsch/and
Duitschland HOMMEL, MICHAëLIS en anderen. Eerst toen de
1l:udie
fiudie der kritifche Wijsbegeerte, algemeene belangfielling voor
wijsgeerig onderzoek bevorderde; toen men de beginfelen dezer Wijsbegeerte ook tot de Regtsgeleerdheid overbragt, en deze 1l:renger
firenger
van de Zedekunde fcheidde; toen men ook het Strafregt op alal_
gemeene gronden begon op te bouwen; toen eerst ontaond er
eene wetenfchappelijke bewerking van dit deel der Regtsgeleerdheid.
Men fpoorde de gronden van het Strafregt op; ontwikkelde naauwkeuriger den aard en de bedoeling der firaffen, en ftelde
feelde wijze regelen voor de mate der firafbaarheid vast; omtrent al hetwelk KLEIN,
KLEINSCHROD, STÜBEL, GROLMAN , FEUERBACH,
lll1deFEUERBACH. TITTMANN
TITTl\IANN en anderen uitnemende verdiensten hadden. De NederlatJIJers
NederlfJfJfJers hebben weinig
gefchriften in hunne taal, waarin het Strafregt wetenfchappelijk behandeld is. De aanmerkingen van KEMPER
KEMPl!.R op het Crimineel wetboek van Holland zijn in dit orzigt zeker het beste. Alleen in
Akademifche verhandelingen, vooral der laatfie jaren, zijn vele on011derwerpen van Strafregt zoodanig ontwikkeld, dat het blUkbaar
is, dat ook dit deel der Regtsgeleerdheid in ons vaderland vele en
bekwame beoefenaars vindt. De Letterkunde, zoo ver zij tot
het Strafregt behoort,
behoort. werd eerst door BRUNNER in 1804, en G. W.
BÖHMER, in 1816, breed er voorgefield , doch beider werk is nog
onvoltooid. Dat van den lnatfien
laatfien zal weldra vervol~d en voleindigd worden. De Gefchiedenis van het Strafregt , vooral in Duitsck.
Duitseh.
kmd,
befchreven. Eene
Eelle llleer
meer volledige
Itmd, is in 1309, door HENKE befchrevell.
Ge-
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Gefcbiedenis,
Gefchiedenis, die :llle
lllle tijden en volken vervat, is nog niet bearbeid
en vooreerst nog te vergeefsch
vergeefscll gewacht.
STRANDREGT. Hieronder verfl:aat men: 1. het regtsgebied over
alles, hetwelk zich aan het {hand
fl:rand en op de kusten der zee bevindt;
2. het regt van den landheer, om zich alles toe te eigenen, wat aan
fhand
firand fpoelt, of op de kust gevonden wordt, zoo als b. v. in Perzië
de paarlen; aan de kusten van Afrika het goud; aan de Oostzee de
agaat en barnfreen;
barnfieen; langs de kusten der il1iddellandfche zee de koralen enz.; doch ook verfraat
verfiaat men, 3. door Strandregt het afschuwelijk
bedrijf, om zich van de goederen en kostbaarheden, die zich
op een gefrrand
gefirand fchip bevinden, zonder eenig opzigt op den wezenlijken eigenaar, meester te maken. Dit regt is zeer oud, en was
voorheen in Duitsch!and
Duitschland en andere landen bijna algemeen in gebruik:
zelfs fmeekte men in de kerken het Opperwezen, om het flrand te
zegenen, dat is: om vele menfchen fchipbreuk te doen lijden. On.
dertusfchen werd dit, der menschheid zoo zeer onteerend , overblijffel der barbaarfche eeuw, grootendeels , frilzwijgend
flilz wijgend vernietigd, en
in Duitsch!and zelfs bij eene uitdrukkelijke rijkswet afgefehaft.
afgefchaft. Se.
dert is men in de landen, die aan
aun zee liggen, omtrent de onderlinge
verpligting overeengekomen, om de reederijen en de lading van een
doch de.
ilrandend
flrandend fcbip, zoo veel mogelijk, te redden en te bergen; doeh
zelve tegen betaling van een billijk bergloon, uit des febippers
fchippers ree·
derij en koopmansgoederen
koopmansgoedercn,, aan den
dcn wettigen eigenaar terug te geven. Ondertllsfchen
Ondertllsfchcn bepaalt zich deze overeenkomst alleen tot de
eerlijke feheepvaart
fcheepvaart ,maar geenzins tot roofschepen, kapers, fehefchepen, die contrabande goederen voeren, of zich moedwillig aan verhUl1ne ladinladin.
bodene plaaefen laten aalldr\iven;
aalldr\ivell; wordende dezelve met hunne
gen gewoonlijk verbeurd verklaard.
STREEK. (De) Zoo Doemt men den fraaijen frraatweg,
firaatweg, tllsfchen
tusfchen
Hoorn en Enkhuizen, die 3 uur gaons lang is, en 8 welvarende dorpen bevat, als: 1. rf/ester-Bink/u:!',
Tf7éster-Blnklcer, kerkelijk vereenigd met z.Oostef'z.Ooster13!okke;', in welker nabjjheid
11/okke;',
nabijheid JAN
JAN ARENTS, op den I4den
14den van Hooill1.
Hooim.
1566 de eerfre
eerfie leerrede, na de hervorming, in Noord~Hol/and
Noord~Ho/lal1d hield;
3. de Binnewijfelld,
Binnewijfend, kerkelijk vereenigd
vcreenigd met 4. Westwoud.
JVestwoud. De kerk is
H eidenfche kapel geweest; 5. Hoogzeer oud, en, zoo men wil, eene Heidenfche
kerspe!,
kerspel, met een tolhek naar Medenblik
Medenbiik;; 6. Lutje Broek, den 11JI den van
Lenrem. r763 b~jna
b~ina g('heel afgebrand; zijnde de kerk en pastorij genoegzaam de eenige gebouwen, die bewaard bleven. In Noord-Ho/.
Noord-Holland alleen werd voor dezen brand ingezameld f 34,584: 16: 10 p.;
7. Grootebroek, oudtijds fiede Grootebroek, een [choon
fchoOll dorp met 1450
inwoners, en 8. Bove71kcl'spe!,
BOVC71kcl'spe!, het laatfl:e dorp aan Enkhuizen.
De inwoners dezer dorpen bet1aan
beaaan van den landbouw en veeteelt;
de Streeker tuinvruchten worden voor zeer fmakelijk gehouden.
STRONTIANIET. Eene ileenfoort, bij Stron!irJ/J
Strot/tia/J in Schotland
gebroken wordende, en hierom aldus genoemd. Zij levert eene haar
bijzonder eigene narde op, welke nieuwere fcheidkundigen voor een~
SS 2
grond-
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grondltof houden, die de hoofdcigenfchappen bezit,
grondllof
bezit. dat zij met
eene olUbinding
ontbinding derzelve
zoutzuren naaldvormige kristallcn
kristallen vormt, en eenc
in wijngeest, wanneer papier, katoen enz. er mede doortrokken en
aangeltoken
eene karmozijn·roode
karmozij:Hoode vlam brandt; terwijl hare
aangelloken is, met cenc
tafclvormi~e kristallen
ontbinding in f.'\lpeèer-zuren
f.'\lpcter-zuren zeszijdige, dikke, tafclvormige
tweederki zuren, namelijk kool- en
voortbrengt. Deze aarde is met tweederlci
zwa·Jelzuur t verbonden. De koo!zure Strontianiet is mecst
zwa·lelzuur
meest bleek aspergie-groen, deels witachtig.
witachtig, doorfchUnend en glinsterend, deels
glas glanzig •, vezelig.
glasglanzig
vezelig, 1langachtig
llangachtig zmnengehoopt,
zamcngehoopt, meestal voorkomende in wigvormige, van elkander gefcheidene kristallen. Zij is half
granÎt-bergen bij bovengemelde
hard en wordt in de lood-aderen der granit.bergen
plaats. doorgaans in zwaar-fpaath
plaats,
zwaar-fpasth ingegroeid, gevonden. Tot de
zwavelzure Strontianiet behoort de Celestirl.
Celestin. Zij is graanwachtig blaauw
van kleur, op de dwarsbreuk vezelig, komt in l:1gen
i:Jgen omtrent ter dikte
van een vinger voor, en wordt in Penfylvanie, omfl:reeks l'itsburg,
gevonden. Behalve deze is er nog eene
ecne andere foort,
foort. welke lIog
geenen naam heeft, in Sicilië gebroken wordt. op de dwarsbreuk
van uit elkander loopende firalen
ilralen voorzien, en waarvan de buitenvlakte met breedgedrukte vierzijdige piramiden bezet is.
STRUENSEE eu
en BRAND. Twee merkwaardige mannen in de
Deenfche gefchiedenis. JOII.\N FREDERIK,
FREDI!.RIK, graaf van Struenfee,
Stl·uenfee, werd
in 1737 te Halle geboren. Zijn vader was een predikant en zijne
zijn\!
moeder de eenige dochter van den koninklijken Deenfchen lijfarts
ANEL. Beiden gaven hunnen zoon eene zeer goede opvoeding, en
reeds vroeg omwikkelden
ontwikkelden zich in hem groote talenten. Hij verkoos
het geneeskundig vak tot zijn beroep; werd, na zijne volhragte f!unudiën te lIalle,
[JalIe, in 1757.
1757, tot de doktorale waardigheid bevorderd,
bevorderd. en
ging vervolgens met zijn' vader naar Altona,
A/tontI , die aldaar
uldaar als predikam
beroepen was. Hier verkreeg hij eerlang eene uitgebreide praktijk;
doch gaf zich tevens aan allerlei buitenfporige vermaken over. en geraakte met de graven van RANTZAU-AsCHIlERG
RIINTZAU-Asc[I[IERG en BRAND bekend,
die beiden, op verfchillende wijze, in zijne volgende ongelukkige
lotgevallen gewikkeld waren; terwijl de eer!l:e het werktuig van zij_
zij.
nen val, en de laatlle de deelgenoot van zijn ongeluk werd. Ook
verwierf hij de vriendfchap van de weduwe van den veldheer BERItENTHIN, door welker aanbeveling en invloed hij in 1786 tot lijfarts
van den koning benoemd werd, wiell hij als zoodanig
zoodallig op zijne reizen door Duitschland, Engeland en FrankriJk
Frankrifk moest vergezellen.
Na het huwelijk van CHRISTIAAN VII met de prinfes lVIATHILDA van
Engeland, ont!l:ond er eene verkoeling tusfchen het vorstelijk paar,
die weldra op openlijke oneenigheid
oneelligheid uitliep, waarvan zich de konin_
gin weduwe, MARIA JULlANA.
p,infes van Brunswifk-Wot~
JULIANA. geboren p~infes
Brunswifk-Wó/~
fenbuttel , ten b::hoeve
behoeve van haren zoon prins FREDERIK, halven broeder des konings , poogde te bedienen, en waartoe het haar gelukte
om de natie, inzonderheid den
deo adel, ter bereiking van haar oogmerk,
re winnen. De geboorte van den kroonprins, den tegenwoordigen
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Denemarketl, maakte de verwijdering tusrchen
koning van Denemarken,
tusfchen de regegrooeer, en ook CHRISrende vorstin en de koningin weduwe nog grooter,
TIAAN. VII was weinig genegen, om de onverfchillige behandeling zijner gemalin te keer te gaan. Bij de terugkomst van den vorst vertoonde zich het openbaar misnoegeu
misnoegen nog duidelijker. De
pe natie was
in twee partijen verdeeld, waarvan de talrijkile
talrijklle door de !l:aatsdienaars
fl:aatsdienaars
en voornaamfie rijks·ambtenaren onderfl:eund
onderfieund werd. en den jongen
graaf HOLK, de gunsteling des konings, aan haar hoofd had. De koningin weduwe had hare partij te Friédensburg, en de köningin CAROLINA MATHILDA hoopte, door de verwijdering van den graaf HOLK,
BOLK,
zïch weder in 's vorsten gunst, en de haar verfchuldigde achting te
herfiellen; terwijl de graaf alle mogelijke pogingen aanwendde, om
herfl:ellen;
de oneenigheden tusfchen den koning en de koningin te vergrooten.
vergrooten,
waartoe hij, meen ende dat STRUENSEE even zeer bij de koningin als
bij hem gehaat was, den koning overreedde, om hem, in zijne plaats,
aan haar als lijfarts toe te voegen. Dan, dit was juist BOLK'S
HOLK'S ongeluk, want de vorst werd STRUENSEE meer en meer genegen, en de
afkeerigheid der koningin van hem veranderde eerlang in de bewondering zijner talenten en uit!1:ekende
uitfiekende kundigheden. STRUENSEE klom
nu van den eenen aanzienlgken
aanzienlijken post
pOSt tot den anderen op, werd door
adel!1:and verheven, en tot conferentie-raad
conferentie. raad en voorden koning tot den adelfiand
lezer van den vorst' en zijne gemalin, op een jaargeld van J500
JSOO
rijksd. benoemd, in welken poSt
pOSt hij zoo geheel het vertrouwen van
beiden verwierf, dat het hem gelukte eene verzoening tusfchen hen
tot !l:and
fl:and te brengen.
Thans vervolgde STRUENSEE zijn eergierig plan met dubbelen ijver.
Om den verdienstelijken BERNSTORF meer en meer allen invloed te
bjj den koning zijn ontllag,
ondlag, die, op zijne
ontnemen, bewerkte hij bij
aanbeveling, den graaf van RANTZAU-AsCHBERGbenoemde. In de plaats
van HOLK
BOLK kwam EWALD VAN
VAN BRAND, als befiuurder
belluurder der fchouwfpelen
en maitre
fflaitre des plai[irs, en werd tot den adelfiand verheven; terwijl
tevens alle gehaatte ambtenaren omflagen, en hunne plaatfen door
STRUENSEE en de vrienden der koningin bezet werden: alleen de graaf
SCHIMMELMAN , die voorzigtig genoeg geweest was, om zich voor
geene partij te verklaren, en gedurende de gevaarlijkfie oogenblikken
zich naar HaflJburg
Hamburg begeven had, bleef v:m
vim het lot zijner ambtgenooten verfchovnd.
verfchoûnd. Imusfchen
Intusfchen bleef de koningin weduwe, MARIA
JULIANA, te Friedensburg
Fl'iedenshurg eene !l:ille
fl:ilIe aanfchouwfier van al het gebeurde, en betoonde allen, die bij de ministeriëele veranderingen geleden hadden, haar medelijden. Eindelijk werd de zegepraal der
koningin MATHII.DA
MATHIwA voltooid; de koning behandelde haar weder met
al de aan haar verfchuldigde liefde en achting,
~chtinr;, en STRUENSEE poogde haar vertrouwen, benevens zijn' magt
mugt en invloed
invlocd te behouden)
ten welken einde hij den koning van alle bezigheden
bezighedcn zocht te verwijderen, en daartoe aan BRAND den last opdroeg, om hem gelladig
genadig
door vermaken te verfirooijen. Deze leveuswijï.c
nict
levenswijr.c was den vorst niet
Ss
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minder aangenaam, dan gunstig voor de oogmerken van STRUENSEE.
die nu inzonderheid allen per[oonlijken omgang van CHRISTIAAN VII
VU
met zijne fiaatsdienaren trachtte te verhinderen. - In het jaar 1770
J 770 •'
gebeurde er iets, dat de gedaante van het Deenfche
Deen[che regeringsbefhmr
l1uur geheel veranderde. De koning ontbonà namelijk.
namelijk, op aanl1aatsraad, en flelde
fielde in zijne plaats eene
drang van STRUENSEE, den fiaatsraad,
conferentie-commisfie
bepaa::le magt bezat,
conferemie-commisfie aan, die llechts eene zeer bepaa:::le
kon de
noch rang, titel of invloed had, en alleen op zekere tijden konde
bijeen geroepen en naar goedvinden weder ontbonden worden. De
Deen[che adel, die zitting en fiem
fiern in den flaatsraad
fiaatsraad gehad had J desbe[chouwcnde,
zelfs vernietiging als eene inbreuk op zijne regtcn be[chouwende,
beO
oot van dir oogenblik af tot den val des fiaatsdienaars, di
beOoot
dieeden
den
koning dezen maatregel had aangeraden. Onder deze partij behoorde
ook de graaf van RANTZAN-AsCHBERG
RANTZAN-AsCHBERG,J die, met het verlies van zijnen
post als flaatsraad,
llaatsraad. tevens van zijn aanzien en invloed was beroofd
STRUENSEF.. verzuimde van zijnen kant geene middelen,
geworden. STRUENSEE
om zijne magt
mugt te bevestigen, en bewoog de koningin, om het bel1uur
lluur van alle geheime flaatszaken
ftaatszaken in zijne handen te l1ellen.
Hellen. De geheim[chrijver KAMMING , door Rusfj[cben
Rusfi[chen invloed in dien post ge.
plaatst, ontving zijn ontl1ag;
omflag; alle ministers werden, de een na den andeandcren, verwijderd; het geheele befluur
befiuur verkreeg eene nieuwe gedaante.
gedaante,
en alle zaken werden in naam van den vorst
vorSt door de hem omringende
Ondertlls[chen bezat STRUENSEE
STRUENSEF.
per[onen behandeld en uitgevoerd. Ondertus[chen
perfonen
geene genoegzame [chranderheid noch vastheid van karakter, om zich
in zijne
zijn e magt te
[e handhaven. Zijne fiommoedigheid,
fioutmoedigheid, welke hij in
het eerst betoonde, veranderde in bevreesdheid, zoodra een zijner
zamaatregelen tegenfland
tegenfiand vond; en, alhoewel hij de buitenland[che za·
ken volgens eene gezonde fiaatkunde beflllurde,
belll1urde, misten echter zijne
befiuur, de bedoelde oogmaatregelen, [en aanzien van het inwendig befluur,
Inttls[chen was de vernedering van den adel, deszelfs vermerken. Intus[chen
wijdering van het hof, en berooving van alle erfelijke voorregten en
bedieningen, zijn geliefkoosd plan; terwijl hij, ter verbetering van
's rijks geldmiddelen,
geldmiddelen. in alle takken eene nieuwe Staatshuishoudkunde
invoerde, ver[cheidene hofbedienden afschafte, pennoenen
penfioenen imrok
introk
en vele voorname, zoo wel al.
als lagere, ambtenaren en kollegiën van
llUnne posten ontzette, of ombond
ontbond enz. Door al deze maatregelen ver.
hunne
loren
beftaan, en moest natuurlijk het misnoegen des volks
Joren velen hun beflaan,
groot er worden; terwijl zijn naderhand ingevoerd plan, ter opheffing
grooter
van de hofdiensten bij de landlieden, en de invoering eener geldpacht in
derzelver plaats, van den kant van den adel zoo veel tegenfiand
tegenfland vond,
dat hij hetzelve moest laten varen, ofschoon daarvan alleen eene proeve bij de domeingoederen van de kroon zoude genomen worden.
Inmiddels was STRUENSEE zeer zorgvuldig, zoo wel in de waarllaatsdienaar,, als ten aanzien der opvoeding
neming zijner pligten als Haatsdienaar
van den kroonprins; doch werd de koning van dag tot dag omtrent
ri~
dl:! openbare zaken onverl'chilliger:
onverfchiIliger: zijn
zjjn tijd verliep onder eClle
cene mUlaauhou.
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houdende afwisfeling van vermaken, en zijne zielsvermogens werden
prin[es,
blijkbaar zwakker. In 1771 beviel de koningin van eene prinfes,
en was niet weinig beducht, daar zij wist, welke vermoedens men
bij deze gelegenheid omtrent haar had verfpreid,
ver[preid, dat men daaruit
aanleiding zoude nemen, om haar den verkregen invloed te onttoefl:and dezer ongelukkige vorstin, die thanll
thans
rukken. Indedaad , de toeiland
ST'fUENSE.E afhing, moest eenen ieder medelijden inboeze.
inboezegeheel van STf!.UENSEE
men, waartegen het gedrag van dezen fiaatsdienaar, die zijne magt
op de fchandelijkile
fchandelijkfte wijze misbruikte, eene billijke verachting veropdiende. Bedwelmd door het toppunt van geluk, waartoe hij was op.
geklommen, en verblind door zijne trotschheid, was hij alleen be.
dacht, om zijnen naam op de lijst van den Deenfchen adel geplaatst
te zien, en werd diensvolgens tot graaf benoemd; doch daar dit zijne wenfchen nog niet bevredigde, zoo verhief
',erhief men hem tot
tOt de waardigheid van geheimen fiaatsdienaar,
l1aatsdienaar, waaraan een' magt en aanzien ver.
bonden was, hoedanig nimmer eenig Deensch minister bezeten had,
en waardoor hij
bij bevoegd werd, om zoodanige bevelen aan alle departementen uit te vaardigen, als hij mondeling van den koning ontvangen had,
bad, zonder dat hiertoe 's vorsten onderteekening, maar alleen
her
het geheim zegel noodig was; wordende hiervan alleen des Zondags
avonds een llittrekrel
uittrekfel ann
nnn den koning voorgelegd. Zijne vijanden,
hierin het oogmerk befchouwende,
be[chouwende, om
0111 het koninklijk gezag te ver.
vernietigen, bedienden
hedienden zich van de vrîjheid
vrijheid der drukpers, door hem zeI.
zelongunstigfie
ven ingevoerd, fielden zijne fonten
fouten openlijk en in het ongunstigile
licht voor, en fchroomden
fclJrool11den zelfs niet, om de hatelijkile
hatelijkfie befchuldigin.
befchuldigingen tegen de koningin te verfpreiden.
verfpreidcn. De vrijheid der drukpers werd
001. langs zoo meer verbitterd. In deze
wel bepaald, maar het volk ook
hagchelijke oogenblikken verloor hij den moed, en zijne ongerustheid beklom het hoogfle toppunt,
toppUIlt , toen onder 300 matrozen, uit Noor.
Noorwegen naar [{oppel1hage
Koppenhage gebragt ,• om in eenen
eellen rogt
togt tegen de Algeri.i
Algeriff'oldij ,• oproer ontont.
nen te dienen, uit hoofde van wanbetaling hunner foldij
fiond. STRUEl"SEE,
STRUEl'ISEE., nieuwe veranderingen in het bnrgerl~ik
burgerlijk bet1uur
van [{oppenhage
Koppenhage willende maken, vermeerderde hierdoor het getal zijner vijanden; terwUI
terw\il de haat van het volk der hoofdflad
boofdfl:ad fieeds hooger klom, en eindelijk openlijk uitbarstte. De toeiland
toefl:and van den ilaatsnaatsdienaar werd dus met eiken
eIken dag gevaarlijker, en de pogingen van den
Britfchen
Brit[chen gezant, om hem nog te redden, werden door de koningin
met kracht tegengewerkt, vermits zij beducht was, dat hare vijanden
den koning zouden opligten, en haar van al hare
bare magt herooven.
STRUENSEE, nu ziende, dat hij
bij zijne
zjjne vrees voor zijne v~janden
v~jallden niet lanmaatregelen voor zijne perfoonlijke
ger konde verbergen, nam alle l1laatre~elen
plaatite in verCcheiverfchei.
veiligheid; verdubbelde de wachten aan het paleis; phlatite
dene oorden der fiad gefchut,
ge[chut, en liet 6000 patrCnCll
jlattcllCll aan ieder regiregi~
ment uitdeelen; doch dit alles had geen ander gevolg,
::;evoIg, dan dat in den
nacht van den qden
17den van Louwm. 177fJ.,
17712, de koningin CAROLINA MATHlLD,\, de graaf STRUENSEE J zijn
THiLDA,
zjjn broeder, de graaf BRAND, STURZ
SS4
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en nl
~I de aanhangers en vrienden der koningin gevat werden. De
f(rool1enhurg gevoerd, en tegen STRUongelukkige vorstin werd naar /(roonenhurg
E]\'SEE
El\'SEE , door eene bijzonder daartoe henoemde regtbank , gedeelteIJe per[oonlijke vijanden beft~ande, den 2511en van Grasm.
Grasm,
lijk uit zij ne
een vonnis
vOIJnis gei1agen, w~arbij hij van ~.l
~.1 ziJne "vaardigheden
waardigheden ontzet,
en bepaald werd, dat zijne regterhand en hoofd afgetlagcll,
afgetlagcn, ;>;ijn Iigch:lam
g'ezet, doch het hoofd met de
eh aam gevierendeeld en op het rad gezet,
hand op eenen paal zouden geftoken worden. Toen Dr. MUNTER,
die hem, met andere geestelijken, gedurende zijne gevangenis be.
zocht had, den volgenden dag hem berig te , dat de koning dit vonVOIlnis in allen deele had goedgekellrd,
goedgekeurd, en den 2Sften
28ften daaramlVolgende
daaramlVolgcnde tot
deszelfs uitvoering bepaald was, hoorde de ongelukkip:e zulks !TIlt
BKr
vele bedaardheid aan, en befteedde den konen tijd,
t~id, dien hcn;
hen~ nog
overbleef, op eene met zijnen toel1and overeeükomfiige
overecükomftige wijze. Tocn
hij het fchavot beklom zeide hij tegen Dr. l\1U]\'TER:
MUl\'TER: "ik geloof,
,. dat zij, die mijn ongeluk bevorderden, dit uü
uit liefde voor het gocdeden," Hij had het verdriet, dat h~i zijn vriend BRAND nog
" de deden."
moest zien te regt fieJlen.
l1ellen. Onder andere omfiandigheden
omftandigheden zoude STRVSTlWENSEE ongetwijfeld een groot fiaatsman
l1amsman geweest zijn, want zijne
plannen waren dikwijls voortreffelijk; doch niet ge[chJln
ge[chJlu voor eene eeuw,
waarin, noch voor de natie, waaronder hij leefde;
Icefde; terwijl derzelver
derzclver 11Î1uüvoering di!, wijls met te weinig beleid gepaard ging. Hij bedoelde, bij
zijne perfoonlijke eergierigheid, fieeds
fteeds het Leil des volks en des kollings, die zijnen fraatsdienaar uiet begreep, en bovendien te zwak
was, om hem te onderfteunen en te leiden.
leiden, - E WALD VAN BRAND
was de afstammeling eener aanzienlijke adelijke familie in Denemar/ren. Hij fiond bij STRUENSEE, tlic
uit hoofç;e
hoofde van zijn beminnelijk ka.
rakter, in hooge achting; maar was Iiguiunig
Iigtziunig en al te veel aan het
vermaak overgegeven. Zijn doodvonnis kwam in de hoofdzaak met
dat van STRl'ENSEE overeen.
STRUISVOGEL. (De) behoort
behoorc tot de 7de orde der vogels, die
groo.
wel zeer weinige, maar ook zeer merkwaardige, namelijk zulke groote landvogels
lundvogels bevat, welke zich door hunne onverëenigde toonen
wonen of
vingers, en hunne korte tot vliegen onge[chikte vleugels
vlengels zonder
flagpennen, van de overige onder[cheiden. De Struisvogel legt gewoonlijk 15 e~ieren,
e~ierel1, waarna er doorgaans 10
la bebroeid worden. Deze vogels. onder de land vogels . de eerfte en voornamnfte zijnde,
wordt
worde deze klas[e die der Strttisvogelen
Struisllogelen (Struthio1tes)
(Struthio11es) genoemd, welleer gci1acht-l{enmerk in eenen bijna kegel vormigen bek en looppooten gelegen is. De eigenlijke Struisvogel (Struthio Camclus)
Cametus) heeft
aan
:12n de pooren
pao ren 2 vingers, waarvan de buitenfle klein is, en geenen
geenel1
nagel heeft, en aan iedere vleugel twee hoornachtige doornen of fpoeelJe hoogte van 8
ren. Hij is de grootfie van alle vogelen, die eelle
tot 10
la voer bereikt, wel 300 pond weegt, in /lfrika
Afrika te huis behoort, en in verfcheidene opzigtel1
opzigtell eenige overeenkomst heeft lIJet
met
den
d\~n kemel; zoo :115
als b. v. door zijne eeltknobbels, waarvan hij er
cr een
:tan
:\:an
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:lal!
aan de borst en een onder aan het achterlijf heeft, die hem bij het ne.
der
derliggen
liggen , ilapen en zitten tot lteunfel
fleunCel dienen: ook legt hij zich iu
drie tempo's neder .even als het kameel. Zijn onvermogen, om te
kunnen vliegen, wordt door zijne ongelooflijke fnelheid
fhelheid 111 het 100pen vergoed, waarin hij zelfs een paard overtreft. Hij laat zich afregten , om bereden te worden, zoodat zelfs .22 volwasfene
volwasCene per[operfonen op hem knnnen
kunnen rijden.
Ofschoon het vaderland der Struisvogels drabië
Arabië is, waar men
naar eene karavaan kamelen gelijkende, aanze in menigte, van verre lIaar
treft, zoo gewennen zij zich nogtans
nogulIls ook aan koudere luchtl1:reken,
tOt huisdieren maken. Hun vleesch
en latel!
latell zich gemakkelijk cam en tot
is wel niet zeer aangenaam en de eijers, van wier harde en dikke [chalen
Cchalen men drinkglazen enz. maakt, zijn niet zoo fmakelijk
fmakel~k als
hoellders;; doch zij verzadigen meer, en daar een ei wel
die der hoelIders
3 of ItI'" pond weegt, kan men er zeer veel mede uitregten. Het vet
van den Struisvogel, met het warme
wanne bloed gemengd, wordt zoowel
als een fmakelijk geregt, als tot een geneesmiddel, hoog ge[chat;
geCchat; de
huid, zoo dik als die der bokken, wordt tot leder bereid, en daarna
op onderfcheidene
onderCcheidene wijzen gebruikt, en ook de l1:aartpennen
f1:aanpennen en fijne haren aau
aan den hals worden voor geenen geringen prijs verkocht.
De vedereB lu~jgen
I{f~jgen wij door den koophandel uit de Levant, Et/rbaBarba"ijen en de westkust van Afrika. In de haven van Alexandrië werd
"ifen
elk jaar voor 40 of 50,000 francs naar 1I1arfeille geladen. De drabierm
bejagen den Struisvogel te paard met honden: ook wordeu zij wel
eens op den loer gevangen. - Tot het gcllacht
gellacht der Struisvogels behoort mede de Caf!lOriî
Ca!iiOri.î (zie aldaar), waarmede de Amerikafche
Struisvogel, door de IndiaJj[!lZ
IndianelZ Souri,
SoufÏ, TltoujoZt, door LINNEUS Stru~
thio
tlzio Rltea genoemd, en in ChU!
ClzUt te huis behoorende
behoorel1de,, vele overeen-.
overeenkomst heeft.
STUTGARD. De hoofd·
hoofd- en refidentie.l1ad
refidelltie,l1ad van het koningrijk
Wlirtemberg,
Wurtemberg, liggende in eetl
een aangenaam dal, een uur van de Neckar ,•
en 3 mijlen van Tubiugen
Tubillgen ,tnsfchen heerlijke wijnbergen en tuinen.
Zij is op haar zelve niet groot; doch heeft [wee
twee w~lbebouwde
welbebouwde voor.
voor!leden, bevat in haar geheel 26,000 inwoners, en heeft verfcheidene
gebouwen. waaronder het nieuwe flot,
flat, de kanzelarij
kanzeJarij ,
merkwaardige gebouwen,
het koninklijk Gymnafium
Gym12afium illustre, met zijne l1:errenwacht en daar.
daartoe bcnoodigde
benoodigde werktuigen, de 3 Evangelifèhe hoofdkerken, de Kathol~ike
LntherCche Franfche
FranCche kerk,
tholijke en Lutherfche
LutherCche hoofd-kapellen, de Lnther[che
de Gereformeerde kerk, de diergaarden,
diergaarden. de kunst. en naruralien·kanaruralien-kamer, het kabinec
kabinet van munten, het nieuwe landfchapshuis
JandCchapshuis cn
en meer
koufen- en Iintlintanderen behooren. Men vindt in Stutgard zjjden., koufen.
fabrijken
fabrijli:en,, benevens eene mis of jaarmarkt, welke in 1776 werd aangelegd; doch de inwoners befiaan meest van het hof cn
en den aankleve
fiad genoot haren meesten bloei onder d"
de regering
van dien. De l1:ad
van den hertog KAREL, die de bekende krijgskundige akademie,
welke in 1793 vernietigd werd, flichtte,
ilichtte, en wl'ike
welke naar
mar hem den namJ)
naam
S s 5
V~\l]
va!]
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van KAREL'S Hooge School droeg. Ook de openbare koninklijke
koninklUke boekerij,
eene der aanzienlijkf1:e
aanzienlijkfl:e in DuitscltlantJ,
DuitschIantI, werd door dien prins van de beIangrijkf1:e, inzonderheid gefchiedkundige, werken voorzien, en met de
Iangrijkfl:e,
aangekochte Lorchifclte
LoYcltifclte en Punzarfcltl
Punzar[ch6 bijbel verzamelingen vermeerderd,
waardoor zij in dit vak den voorrang boven alle andere boekerijen verdient. Deze boekverzameling bevatte in 18 15
IS reeds I 16,000 nomms., waar.
onder 12,000 bijbels. De afzonderlijke koninklijke boekerij is, uit hoofde
harer kostbare oude werken en handfchriften, en het aantal nieuwe
prachtwerken, almede zeer merkwaardig; terwijl het voortreffelijk konink·
konink..
Solitude,, niet ver van StutgartJ
lijk lustOot SolitutJe
Stutgard op eenen berg liggende, beStutgartl is de geboorteplaats van SprrTLER
MOSER.
SPrfTLER en Mos
ER.
zienswaardig is. StutgartJ
STUURMANSKUNST. Deze befl:aat.
bef1:aat, in het algemeen, in de
bekwaamheid om een fchip, midden door de zee, op de veilig!1:e
wijze, en met den meesten fpoed, van de eene plaats naar de an.
an_
dere te geleiden. Hiertoe wordt eene gegronde kennis vereischt der
Rekenkunde, der vlakke en klootfche Driehoeks-meting, der Spherifche
meting der fl:erren,
maall en
f1:erren, en inzonderheid die van den loop der maan
zon, en tevens eene bekwame hand in het teekenen van meetkundige
fl:uurman noodig heeft, zijn: het
figuren. De werktuigen, die een 11:uurman
kompas, het zinklood, eenige infl:rumenten
in!lrumemen voor het meten der hoogten, en het vereischte reis
reistuig
tuig ; terwijl bovendien, naauwkeurige
zeekaarten voor hem onmisbaar zijn. Van het kompas hebben wij
geCproken ; doch bij de zeevaart onderfcheidt
onderCcheidt
reeds onder dat artikel gefproken
Pifier.komp1S. Van het eer·
men hetzelve in een Streek. en Peit. of Vifier_komp.1s.
11:c
fie heeft de fiuurman gewoonlijk twee voor zich, in eene kast, het
Nacltthuis genoemd, en zoodanig ingerigt, dat des nachts tUs{èhen
Nachthuis
tUslèhen
kompasfen een licht kan ontf1:oken
ontfl:oken worden. Het Peil-kompas
beide kompasCen
dient J om·
fiand
dient,
0111 de ligchamen
Iigchamen van afgelegene voorwerpen, of den 11:and
vlin
van hemel.ligchamen, ten aanzien der werelddeelen, waar te nemen.
en tevens, om de afwijking der magneetnaald gade te flaan. Is dit
Azimuth (zie aldaar) van de zon. de
kompas ingerigt,
il1gerigt, om het .dzimuth
maan, of eene
fier te vinden, dan heet men het .dzimut/z
Azimuth .kompas.eeile 11:er
Het zinklood is een houten driehoek, 6 of 7 duim hoog, waaraan
eene, door knoopen verdeelde, lange lijn, de loodlijn genoemd,
aan den eenen hoek is vastgehecht. Deze wordt in het water gelaten, waarin zij door middel van een lood, aan het onderlle
onderae einde
derzelve gebragt , naar beneden zinkt. Ten einde, echter, de breede
vlakte van den driehoek naar het water gekeerd blijve , is er van on.
der nog een !lukje
fl:ukje hout, door een 11:erk
fierk koord, aan verbonden;
terwijl een ander korter koord van de loodlijn afloopt, en zich met
het eerfie
eer!le door een !lokje,
fl:okje, in een gat van het !tukje
fl:nkje hout gefl:oken;
ge!loken;
vereenigt. Zoo lang men nu de loodlijn van het zeilend fchip laat
afloopen, plaatst zich de breede vlakte van den driehoek naar de zijde van het water, volgens de rigting van het fchip; zoodra men, na
afloop van de genomen
genomcnee proef, het zinklood weder wil wegnemen,
haalt men met een' ruk de lijn naar zich toe, trekt het 11:okje
fl:okje uit het
11:
fiuk
uk
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1tuk
fiuk hom, en de driehoek keert het fchip zijne fmalle zijde toe. Door dit
werktuig meet men de fnelle vaart van een fchip, en maakt het betluit
befluit
daarvan op uit de lengte van de uitgelatene lijn en den daartoe benoodigden tijd; doch dit betluit
befluit gaat niet zeker, alzoo het op de verkeerveronderfl:elling berust, dat de driehoek altijd onbewegelijk vast zou
de veronderllelling
fiaan.
fiaal1. Loop en kiel van een fchip wijken van elkander af, en deze
afwijking, welke men afdrift noemt, wordt inzonderheid door eenen
hiel', dat
fchuinsch in de zeilen vallenden wind veroorzaakt; en van hier,
een Huurman de aanwijzing van het kompas, hetgeen alleen de rigting van den kiel aanduidt, moet trachten te verbeteren.
De werktuigen,
werkmigen", waarvan men zich in de Stuurmanskunst bedient,
om de hoogten der hemel-ligchamen te meten, befl:aan
bellaan tegenwoordig
voornamelijk in de Engelfche Scheeps-quadrant
Sclzeeps-quadrant en de Hadleifche Spiegel.fextant
gel.foxtant (zie dat art.); voorts in [{aarten
[(aarten , waarvan men platte
en verkleinde (gereduceerde) heeft. De eerfie fiellen
fl:eIlen een Uuk
/luk van de
oppervlakte der aarde als effen voor, en zijn alleen bruikbaar bij kleine landfireken,
Iandfireken, b~ v. van eene baai of een klein gedeelte eener kust;
de laatlle,
laatfl:e, de verkleinde kaarten, die'
die -alleen
alleen op zee van algemeen
zijn, bevatten van de landen flechts
Ilechts de kusten, havens en
gebruik zijn.
de monden der rivieren; doch buitendien alles, waarvan de kennis
fiullrman op zee noodzakelijk is, als: eilanden, klippen,
voor den fiul1rman
zandbanken, zeellroomen
zeefl:roomen , diepten enz., en waarop nog bij vel'fcheiverfcheidene plantfen
zijn, zoo dat hij
bij
plaatren de firekcn van het kompas gebragt zijn.
hierdoor, buiten zijne [ireek
fireek geraakt zijnde, die hij meende te volgen, dezelve gemakkelijk kan wedervinden.
Een fchip houdt, alhoewel dan niet op de geheele reize, 110gtans
nogtans
voor een aanmerkelijk gedeelte, eenerlei koers. Voor zoo ver het
11U
nu den zelfden weg neemt, noemt men deze de Loxodromifche lijn,
welker berekening voor den zeeman hoogst noodzakelijk is, weshalve
men ook zoodanige , of Streek-tafels, berekend heeft, die voor
de 8 fl:reken
ftreken van den quadrant op het kompas, op ieder mijl afstands
van de evennachtslijn (aequator) , de behoorlijke lengte en breedte
beeft, en
aanwijzen, zoo dat hij
bij nit
uit den
deo koers, dien hij gehouden heeft.
eindpunt
uit den weg, wanneer hij de lengte en breedte van het eene eindpuIlt
weet, het verfchil van lengte
leugte en breedte van het andere eindpunt
kan vinden. De ftuurman
fiuurman moet dus volkomen de tafel van de verdeeIing van den Meridiaan kennen, waarbij de vergrootte lengte van den
breedte-cirkel van de evennachtslijn af, zoo als zij in de verkleinde
opgegeven. aangewezen wordt; en met deze tafel kan
kaarten wordt opgegeven,
fl:reektafel ontbeeren. Veronderll:ellen
Veronderfl:ellen wij eens,
eens~
hij in allen gevalIe den ftreektafel
dat een fil1urman
Ul1urman zijnen afgelegden weg en koers weet, dan kan hij
van de laatfie plaats,
plaats. waar hij volgens de kaart is, de rigting van den
weg naar den koers afteekenen , en de lengte van denzelven , naar de
grootte van den meridiaan-graad, ttlsfchen
tusfchen de parallellen der breedte,
waarop hij zich bevindt, bepalen. De
Dc hoek, dien het [chip,
fchip, volgens
de aanwijzing v:m het kompas,
kompas. maakt, heet den bezeildw
bezeilden koers; doch

te
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de, uit hoofde van de afwijking der magneetnaald en de afdrift,
afdrifè, verbeterde ware hoek, zoo als hij in de fcheepsrekening gebruikt, of
op de kaart geteekend worde, noemt men den behouden
hehouden koers. Een
fiuunnan moet niet alleen het punt zijner afvaart naauwkeurig opmerfiuurman
.ken, maar ook, kort voor hij de kust uit het oog verliest. zoo na
plaat[en met
mogelijk, de ligging van twee op de kaart aangewezene plaatfen
het peil.kompas vergelijken, en de waargenomene fireek
il:reek op de kaart
door elke plaats trekken, wanneer de doorfnede
door[nede van beide fl:reken
iheken
de plaats zal aanwijzen, waar zich het [chip
fchip nog ten tijde der waar..
lJeming
lleming bevond. Is hij in het [chatten
fchatten geoefend, dan mag hij ook
de rigting van een punt alleen op de kaart peilen, en den afstand
volgens de oogmaat bepalen. De eerfie
eerfl:e handelwijze noemt men het
pUilt van afstand door de kruis-peiling vastftellen,
punt
vastnellen , de laatfie
laatfl:e eene eenvoudige peiling; en deze laatfte, om de plaats van het fchip door
fchatting der lengte van den weg en der rigting te bepalen, noemt
men de Sckeepsrekening. Deze befiaa~
befl:aa~ in de oplosfing
oplos9ng van den regtfchip, de verande.
hoekigen driehoek, welke door den weg van het féhip,
ge.
ring der breedte en lengte op eenen parallel-cirkel met elkander gevormd wordt, en van welker zijden de beide laatllen
IaatHen den regt
regeen
en hoek
influiten,
fpitfen hoek fnijde,
fnijdt,
ln!1uiten, doch de eerfie, de tweede onder eenen fpiefen
hetgeen dan' de koers is. Ons befiek laat niet toe, om dit, in al
zijne bijzonderheden, hier nader te ontwikkelen; doch daar deze
fcheepsrekening altijd onzeker blijft, zoo moet een zeeman, zoo dikwijls mogelijk, de lengte en bl'eedte zijner plaats, dool' Ilerrenkundige
breedee is
waarnemingen, trachten te ontdekken. Ten aanzien der breedte
dit minder moeijelijk , inzonderheid, wanneer men de hoogte der
zon op den·
den middag, of van eeile !ler, bij hnren doorgang door den
men voor de afwijking der zon
meridiaan, kan waarnemen; terwijl :nen
astronomi[chen kalender, of dagboeken, en die der fier,
van eenen astronomilèhen
van daaromtrent gedane aanwUzingen
aanw~jzingen kan gebruik maken.
De juiste
bepaling der lengte op zee, ecbter, is niet zoo gemakkelijk; doch
[eden men ljaauwkeurige
l1aauwkeurige zee.horologiën en maantafeIs
maantafels heeft uitgevonden, is dezelve aan geene bijzqndere zwarigheid onderhevig, en kan
ruen door deze hulpmiddelen d~ plaats van het fchip op de kaart zeer
men
naauwkeurig aanwijzen, de fcheepsrekening daarmede vergelijken en
verbeteren, en den verderen loop van het fchip bepalen. Men vergelijke hierbij: BREEDTE en LENGTE (Geographifche); doch
bovenal de keurige Verhandeling over het bepalen
hepalen der lengte op zee.
door de afsttl1zdm
aft/a1zden van de maan tot de zon of vaste flerren
fterren , van on.
011.
zen verdiel1stelijken
verdienstelijken landgenoot J. M. v. SWINDEN, te Amfl.
Amft. bij de
wed. G. HULST
HUl_ST VAN KEULEN uitgegeven.
llehalve de eigenlijke !lerrel1kundige
fierrenkundige kennis, en gefchiktheid voor
iu
zijli beroep, moet een Huurman nog andere bezitten. Hij moet in
de Teeken- en Rekenkunde ervaren zijn, en de firoomen, de winden,
de zee-oevers en zee.diepten, de gefieldheid van
vall ebbe en vloeè
vloed enz.
kennen en weten te bcoordeelcll.
beoordeel en. Het beste werk (feden
(federe RÖUL'Il
RÖUL'1l
Steuer-

ST Y L I TEN. -

ST Y X. (De)

669

Steuermrmnskunst. Greifsw. J77ll, en ROBErtTsoN'S
Steuermamlskunst.
ROBE'RTSON'S Elements of Nm'igatiot). 1796) voor zeeièholen,
zeefcholen, en tot eigen onderrigt van aanko.
gation.
mende fiuurlieden,
fiaurlieden, is het Handbtleh
Handbttch der Sc!tiftfahrtskunde, door het
Hamburgsch genootfchap,
genoot[chap, ter uitbreiding van wiskundige
wi5kundige kennis, in
Hamburgsen
18 J 9 in het licht gegeven, en waarbij eene volkomene
volkomcne verzameling
platen en
der onontbeerlijkl1:e
onol1tbeerlijkfte zeemans tafelen, benevens 15 gedrukte platcn

zeekaarten gevoegd zijn. Ook is het nieuwfte werk van kapt. KRU.
SEN STERN : Bcitriige
Beitriige ZUl" H'j'drographie
H'Jdrographie van dcn grooten
gromcn Oceaan (Leipz.
18 19) , voor de beoefening van het zeewezen, van ongemeen veelnllt.
veel nut,
STYLlTEN. Heiligen, op de toppen van hooge zuilen afgebeeld,
ongetwijfeld de wonderlijkfl:e
wonderlijkfie onder de Christenheid. Hct
Het waren zoodanige Christelijke kluizena~rs
klt1izena~rs , die daariu
daarin eene bijzondere boetdoe.
ning fielden, dac zij het grootfl:e
grootlle gedeelte van hun levcn op de top.
pen v~n hooge zuilen doorbragten. SIl\IEON, een Siricsch
Siriesch monnik,
die in dc
de eerfie
ecrfie helft der sde eeuw leefde, was de uitvinder van
dlltÎochië,
deze nieuwe foort van rnartelaarfchap. Hij bragt omfireeks dlltioehië,
onder den blooten hemel, op eene
ecne zuil, welker top naauwelijks
eenen
cenen omvang van 2 ellcn
ellen had, 9 jaar door; nam vervolgens de proef
met zuilen van 6 , 12, 24, 36 ellen hoogte,
hoogte. en beklom eindelijk
eene van 40 ellen, waarop hij 30 jaar leefde. Dat hU echter fomtijds wel ecns afgeklommen zal zijn, is niet onwaarfchijnlijk. Ondermsfchen had het voorbeeld van dezen, na zijnen dood voor heiverklaarden, dweeper in Sirië en Palestina vele navolgers, en men
lig verklaardcn,
vindt nog in de I2de
I!lde eeuw foortgelijke Stylitm. In het Oosten echter vond deze zcldzame
zeldzame boetdoening geenen ingang, die ook reeds
dar.rdcor bij ieder
icder verllandig
verfl:andig mensch hare waarde moet verliezen, dat
de StJ'liten
St)'liten zich met hunne zuilen aan levendige wegen plaatfien
plantficn ; terwijl zij hun voorgewend oogmerk, om den hemel ook phyfisch na.
kunnen
der te komen, veel beter op eenzame bergtoppen hadden kuunen
bereiken.
A1'ahië, die uIt eene hooge rots bij
STYX. (De) Eene beek in .d1'abië,
de find Ronakris ontfprong.
ontlprong. Derzclver water werd voor vergiftigend
gehouden, en men verhaalde er
cr van, dat het voor menfchen en
beesten, welke het gebruikten,
gebruikten , fchadel,jk
fchadel~ik was, metalen verkalkte enz.
enz,
De eeden bij dezelve gedaan, werden als heilig befchouwd. - STYX,
eene nimf, volgens HEsronus,
eelle
HESIODUS, de dochter van OCEAl'óUS
OCEAl'óVS en TETHYS,
volgens anderen, van EREBUS en de NACHT, had, naar het verhaal van
denzelfden fchrijver, kinderen bij PALLAS, die de eer genoten van bij
JUPITER te wonen, en met hem onafscheidelijk verbonden te zijn,
om dat zij met hunne moeder, in den oorlog lllet de Titanen, JUPITER het eerst waren te hulp gefneld. De Styx zelve verwierf de
eer, dat de Goden bij haar moesten zweren.
zweren, Volgens eene andere
plaats van HESIODUS , woonde de STYX met hare kinderen in den om.
trek van den Tartorus,
Tortat'us, in ecn
cen van de overige, aldaar wonende, God.
eene grot, welke op zui.
heden afgezonderd paleis, eene rots, of in eenc
len {l1Stte,
{llStte 1 en
011 van
vall boven met rotfen bedekt was. Uit deze rots ont.
on[_
[prong
fprong
2
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SUBLIMAAT. SUETONIUS (C. T.)
fprang
fprong een koude bron, welke diep onder de aarde, zonder dat
liat men
mQn
het zag, heen
vloeide, en
heenvloeidc,
cn een, en wel de JOde, arm is van den Oceaan.
Occaan.
Negen, namelijk, loopen rondom de aarde en dt'
de zee, eIJ fiortell
Horten clan
in de laatile
laatlte ; doch de Ilode,
ode, de Styx, neemt haren weg naar de benedenwereld, en vormt hier, terwijl zij door de rotfen
rotCen dringt, den
beroemden Stygi!c!z(!Z
Stygi!ch(n vloed. Bij dezen nu 7.woeren
zwoeren de GOt121l,
G0t12IJ,
die hunne eeden niet dan onder verfchrikkelijke
ver[chrikkelijke ilralfèn
flraffen konden overtreden.
SUBLLVJ AA T. Zoo noemen de fcheidkundigen het produkt van
ieder vervlugtiging>
vervlngtiging> welke zich in eenen vasten of poeijerachtigen
vertoont. Wanneer zwavel in een befloten vat verhit wordt,
vorm vertoollt.
dan verheft hij zich als damp, welke zich aan het koelf1:e deel van
het vat weder als gele zwavel aanzet. Inzonderheid begrijpt men onder bijtend Sublimaat die kwikzilver-bereiding, welke door middel
der zoutzuren wordt tot fland
f1:and gebragt
geb ragt , uit de grondfiof
grondf1:of derzelven en
kwikzilver-metaal
kwikzilver.metaal befiaat,
be1l:aat, en zeer bijtend en vergiftigend
vcrgiftigend is. SUDETEN. Een lange bergketen, die, zoo als uit PTOLOMEUS
Hcr.
blijkt, bij de ouden reeds bekend was, en aan welks zijden de Her.
1Nonduren woonden. Men begrijpt onder de St/deten
Sudeten het lfer-,
lfer~, ReuRcZltNonduren
zenzen~ en Moravisch gebergte, waardoor zij met de Opper. Hongaar.
Hongaar..
fehe
fche Karpathen verbonden worden. De hoogfie
hoogf1:e top derzelve is de
Sneekoppe, welke zich 49+9 Pnrijfche
Parijfche voeten boven de oppervlakte
der zee verheft.
SUETONIUS. (CA]US TRANQUILLUS) Een Romeinsch gefchiedfchrijver, die onder de regering van NERO geboren werd, en zich
aan de beoefening der fraaije wetenfchappen, dat is , in den zin van
dien tijd, aan Redeneer.
Redeneer- en Spraakkunst toewijdde. De jonge PLlNWS
PLll'<WS
gaf hem de grootfie
groot1l:e bewijzen zijner achting en vriendfchap, en be.
zorgde hem het tribunaat met het regt der 3 kinders (jus
(jm trium libe,·ol'um) , niecregenfbande
nicttegcnfl:aande hij in
ia eenen kinderloozcn
kinderloozen echt leefde. Na
"oru11t)
den dood van dezen zijnen vriend en beguniliger,
begun1l:iger, werd hij b~heim.
geheim.
fchrijver bij den keizer HADRIANUS ; doch
doeh verloor dien pOSt,
poSt, omdat
hij, volgens het berigt van SPARTIANUS , in het leven van dien vorst,
met de keizerin SAlliNA
SAIlINA te vertrouwelijk omging. Hij verkoos 11n
nu het
afgezonderd leven, en fchreef verfcheidene gefchiedkundige en an·
andere werken, tot welke eerfie
eer!1:e hij, als geheimfchrijver des keizers,
alle gelegenheid gehad had, om de beste bouwfioffen
bouwf1:offcn te
tc verza.
melen. W~j bezitten nog van hem"
heni de levensbefchrijvingen der 12
IZ
eerile
DOll1ITIANUS ingefloten ,
eerfle keizers, van JULIVS CAESAR af tot DOl\IITIANUS
a[waarin hij hen niet alleen als vorsten, maar ook als menfchen affehetst. Zij bevntten
bevmen eene groote-menigte
groote -menigte der belangrijkfl:e
belangrijk1l:e en leerleer.
fchetst.
rijklle berigtcn
berigten omtrent de gefchiedellis
gefchiedenis dezer gebieders, en geven
rijkile
ons zeer dikwijls, wanneer andere fchrijvcrs ons
011S verlaten, de gewiggewig~
tig[]:e
tigr1e ophelderingen; terwijl zij tevens alle kenmerken van waarheid
dragen, en ons zoo naauwkeurig met de merkwaardigfie
merkwaardig1l:e perfonen, die
in de eerUe
eerfie eeuw voor en na CHRISTUS geleefd en het Romeinfche
volk

:, u r..
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Cl fI
volk geregeerd hebben, bekend maken, als door geen ander werk
der oudheid gefchied is. Behalve deze levensfchetfen heeft hij ook
nog een werk gefchreven over de beroemdlle
beroemdfie fpraakkenners; een an'
an·
der over de voortreffelijklle
voortreffelijkfie redenaars; voorts het leven van TEREN.
TIUS, PERSIUS
PeRsIUs , LUCANUS , JUVENALIS enz.; doch waarvan veel is
verloren gegaan. De beste uitgaven van SUETONIUS
SUETONJUS zijn die van PE.
Pe.
T1SCUS, Leeuw. 1714,
z deel. in
4 0 ; van BURMAN, Am/I. 1736,
2
1714,2
in4°;
1736,2
deel. in 4° ; van OUDENDORP, Lei/den 17$1. 2:2 deel. in 8Q met aan·
merkingen van Ci\SAUBONVS,
CASAUBONUS, en van Bi\UMGARTEN
BAUMGARTEN CRUSlUS , Lcip&.
Leip&.
1815, in 8°.
SUEUR. (EusTAcHE
(EUSTi\CHE LE) Een beroemd Fransch fchilder, die in
16 17 te Parijs
PMijs geboren werd, en aldaar in 1655 flierf.
fiierf. Hij verliet
nogtans getuigen zijne werken van eenen,
nimmer zijn vaderland, en llogtanS
naar de grootlle
grootile Italiaanfche meesters en c!er
éer al1tiken, gevormden fmaak,
ten aanzien der teekening. Door moeite en nadenken bereikte hij als
kunflenaar
kunfienaar eenen 1100gen
hoogen trap, en zoude het nog tot grooter vo!lw.
vollw.
menheid gebragt hebben, walIneer
wanneer hij het penfeel der Venetiaanfche
fchool, en zijne kleuren meer
Ineer kracht en waarheid gehad hadden. In
zijne fchilderllukken
fchilderl1:ukkcn heerscht eene edele eenvoudigheid, en het groot.
fche, hetgeen die van RAPHAël zoo zeer kenmerkt. Zijne denkbeelden zijn verheven; zijne uitdrukking verdient bewondering; zijne
houdingen fleken
fieken zeer goed onder elkander af, en de kleeding zijner
beelden is inzonderheid met veel kunst geteekend. Zijne voornaamfle
nukken bevinden zich te Par~is, alwaar hij het klooster der Karthui~
Karthuiflukken
zers met heerlijke fchiiderfiukkel1
fchilderilukken verGerd
verfierd had, die echter door eene
nijdige hand zijn verminkt geworden. Zij beflaan
be!l:aan uit 22
22 fiuks,
fluks, thans
in de zaal van den fenaat geplaatst, en vertoonen het leven van den
heiligen nauNo,
BauNo, WlUlraan de kunflenaar
kun!lenaar 3 jaar gearbeid heefe.
heeft. Ook
wordt nog een ander fchilderflllk
fchilder!l:uk van LE SUEUR hoog gewaardeerd,
hetgeen juist denzelfden heiligen afbeeldt, zoo als h~j voor zich en
de zijnen de kerk der Karthuizers bij Grenob/e, en de cellen, waarin
zij de wereld geheel vergeten zouden,
zonden, liet bouwen. De fchikking
is edel en eenvoudig, en de houding der arbeiders zijn met de uiceruiter.
fie juistheid gekozen. Zijn hoofdwerk is echter het fchiIderlluk
fchilderfluk van
den Apostel PAULUS, zoo als bij te Epheze predikte. Het bevindt
zich in het mllzeum
l1111zeum te Parijs, met
mee de mis van den heiligen MARTIN,
en andere flukken.
!l:ukken. Diegene.
Diegene, waarmede 3 zalen in het hotel Lambert
prijken, zijn zeer merkwaardig: zij beflaan
be!l:aan uit 19 fluks,
iluks, en zijn beSaloll der
kend onder den naam van Kabinet der Muzen, en van het Salon
liefde. tE
LR SVEUR
SUEUR was een man van een eenvoudig, doch braaf ka.
ka_
rakter, hetgeen zich door die echte vroomheid kenmerkte, welke den
man van talenten
talcnten zulk eene
cene hooge waarde bijzet.
SUE VEN. Zoo noemde men vóór de Christelijke jaartelling een
aantal onder elkander verbondene volken, die het grootfl:e
grootile gedeelte van
Duitschland bewoonden, en waarvan de Hermonduren , Scmnonen,
Semnonen,
Duitsch/and
Longebardetz , Angdll
f/rmdalm, Bourgondiërs, RugiiJrs
dngdll , Panda/eli,
Rugiifrs en Iferulers
fferulers
de
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voornaam11:e waren, ten minne die ons het meest h~kelld
hekend geworgewOl''':
de voornaam!l:e
!17eid re! en Oder;
den zijn. Zij woonden in den beginne tusfchen de If/eidrel
over de Elbe, en teil
ten tijde van
vnn CAESAR
CAES8R zelfs wt
tOt aan de
breidden zich Over
Neckar en den Rijn
RfilZ uit. Volgens TACl'[l'S
T AClTUS zouden zij hunne namen
van het lange haar ontvangen hebben, hetwelk zij, als een nationaal
t1:aart droegen. Zij
Zlj fchijllen
[chijnen eenige bijbij.
kenteekell , in een' vlecht of !laart
m~.ar bezaten
zondere godsdienstige plegtigheden gehad te hebben, nwar
Duit.
voor het overige dezelfde zeden en inrigtingen, als de overige DuitSileven, veree.
fehe volken. Bij de groote volksverhuizing trokken de SueJ1en,
Atanell en Vandalen, naar Gallië; drongen in het jaar 409
nigd met de A/anen
over de Pyreneën in Spanje, en verdeelden met de Vandalen de
provinciën Gallicië en Oud-Kastilië. Na dat de laatnen naar Afrika
overge11:oken, breidden zich de SI/even
SueyetZ verder uit, zelfs tot
waren ovel'ge!l:oken,
tot verovering wikkelde
in het tegenwoordige Portugal. Hunne zucht wt
West-Gothen, waarin zij door
hen in oorlogen met de Romeinen en West-Gothell,
Iaatllen in het jaar 586 volkomen ovenvonnen werden, federt wel.
de laatften
t~jd hun rijk, en zelfs hunnen naam.
naam, uit de SpaanCche
Spaanfche gefchie.
ken tUd
denis verdwenen is. De in Duitschland achtergeblevene St/even ver.
rchenen in de 5de
sde eeuw, onder den naam van Schwabell;
Schwabe1l; vereenigd
fehenen
tusfchen den Boven-Rifll
Boyen-Rifn en de 1I1ain,
lIfain, in den
met de Allemannen , wsfchen
omtrek van den Donau, de Neckar en Lech. Zij zijn de !l:amvaders
11:amvaders
11:onden van de !l!1e
Hl1e eeuw ond~r
der tegenwoordige Zwaben; !tonden
onder de op.
perheerfchappij der Frankifche koningen, en werden door hertogen
di!l:rik.
geregeerd. Het land, dat
dut zij bezaten, was in onderfcheidene
onderCcheidene di11:rik.
verdeeld, wier benamingen tegenwoordIg
tegenwoordig nog gedeeltelijk
ten (page) verdedd,
overgebleven zUn;
zijn; doch !l:relne
il:rekte zich hetzeln verd2ruit,
veid~r uit, dan de
thans in 117itrtembergsch-Èeiferen,
eaz. verdeelde
IFitrtembergsch-Beiferen, B/lden
B.'ldel1 , Hesfen, enz.
Zwabi[che
Zwabifche kreits.
SUHM. (PIETER
(PI!:.TER FREDfmlK
FREDERIK V,\N) Deensch kamerheer en historie.
fehrijver te Koppenhage,
f{oppenhage, was een, als wijsgeer,
wijsgeer. dichter en gelchicd.
geiChied.
fchrijver, beroemd geleerde. Hij genoot van zijnen vader, den Deenfehen vlootvoogd, U. F. Sum'l, eene goede opvoeding; legde zich voorGriekCche en Romeinfche Letterkunde roe,
toe, en vormde
namelijk op de Griekfche
zich, inzonderheid, aan de Hooge fchool
fchoal te Koppenhage. Geen be·
behagen in het reg~sgeleerde vak vindende. volgde bij zijne neiging tot
de Weten[chappen;
Wetenfchappenj ging in 17S1
1751 naar
!Jaar Noorwegen;
N()orwegen; woonde tot 1765 te
Drontheim, en keerde vervolgens naar Koppenhage
/{oppenhage terug, alwaar hij.
hij,
van den uitgebreidil:en roem, in Herfstill.
Herfstm. 1798, in den
onder het genot vall
ouderdom van 70 jaar 11:ierf.
!l:ierf. SUHM was in vele opzigten het fieraad
zijner eeuwen van zijn vaderland, en leverde, zoo wel voor bloote lezers als voor geleerden, zeer uitmuntende werken. Hij bezat een
aanzienlijk vermogen, hetwelk hij op de onbaatzuchtigfl:e
onbaatzuchtigne wijze ter
onderl1:euning van geleerde mannen en inrigtingen be11:eedde,
be!l:eedde, en tevens
de beminnelijk11:e
beminnelijk!l:e deugden. Als oordeelkundige en wijsgeer heeft hij
zich door zijne
zij!Je zedelijke en algemeen nuttige verhandelingen; als
dichter door zijne Noordfche Idyllen en verhalen, en als klasfiek
klasfiek:
fchrij.
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fchrijver van zijn vaderland in het gunstigst licht geplaatst. en ec.
nen onvergankelijkell
onvergankelijken roem verworven. Zijne boekerij, welke meer d3I1
dan
100,000 banden bedroeg, vermeerderdê
vermeerderdi! hij door den aankoop van be..
langrijke werken, waartoe hij jaarlijks 5000 daalders belleedde;
bellecdde; terwijl
hij alleen aan de vergrooting van het
her boekvertrek
boekvenrek 20,000 daalders ten
koste legde. Hij hield boekbewaarders ; opende dagelijks zijne boe.
kerij voor een ieder, en gaf aanzienlijke
aanzienlUke fommen uit voor handfchrif.
ten, en aan afschrijvers, alsmede tcr
ter onderl1ellning
onderl1eunin~ van behoeftige
fiudenten. Door den zwaren brand te Koppmhage,
Koppmhaf!;e, in 1795, verloor
namelijk het
hij twee werken, die hij op zijne kosten liet drukken, 113l11elijk
Sfie
Site deel zijner Scriptorum rerum Danine wedii aevi, en het 7de
zijner Deenfche gefchiedellis. Hij fiond zijne boekerij in 1796 aan
de koninklijke af, voor eene lijfrente van 3000 daalders. VerrcheiVerfcheiHoogduitsch overgezet: onder de be.
dene zijner werken zijn in het Hoogdnitsch
langr~iklle
langrijklle derzelven behooren zijne: Kritifc!ze Gefchichte 1'0/1 Dänc
Däne..
mark Zzt den Zeiten der Heiden; zijne Gefchichte der NordiJèlle 11!/
f/Q/..
kerwanderztng; zijn werk über den Urfprung der f/ö/ker
f/ütker im AI/gemeiAllgemeiflen
flcn , en über den Ur:fprung
Ut:fprung der Nordifchm
No'"difchm Fölker, enz.; alle welke
werken als een magazUn der Noordfche gefchiedenis kuullen
kunnen befchonwd
fchouwd worden.
SUIKER, SUIKERRIET. De Suikerfiof
Suikeritof is eene zelfstandigheid.
zelfstandigheid,
voornaamlle
welke in vele planten en gewasfen aanwezig is. Hare voornaam!l:e
eigenfchappen zijn deze: zij is zoet; kristallifeert meestal in meer of
minder regelmatige gedaanten, naar den aard van het gewas, waaruit
zij verkregen is; verbrandt, op vuur geworpen, onder het verfpreiden van eenen fcherpen, hoestverwekkendel1 damp, en laat eene
zwarte, min of meer opgezwollen, kool achter; lost zich zeer gege_
makkelijk in water, en, voor zoo ver zij
zU eenig water bevat, ook
in alkohol op; gaat, onder zekere voorwaarden, tot de wijllgisting
over, en levert brandewijn.
brandewUn.
De Suiker, welke het meest algemeen gebruikt wordt, is die uit
het Suikerriet (Sacharu1JZ officinarum
officinal"ztm L.); eene plant, die aan gene
zijde der Ganges te huis behoort. Of de ouden, die zich het meest
deze Suiker reeds gekend hebben, is moeije.
moeije~
van honig bedienden, dae
VELDHEIl\l zoude het uit
uic HElijk te bepalen. Volgens den graaf VAN VELDHEEI'I
RODOTUS blijken, dat de Grieken en Perziërs, reeds 4 of 500 jaar
voor onze tijdrekening, aan het Oost-Indifche
Oost-Indi[che Snikerriet,
Suikerriet, en de daar.
daar~
uit bereide Suiker
Suiker,J kennis gehad hebben, en bij hen eenen tak
[chijnt men
mCll
van handel uitmaakte. Dat DlOSCORIDES de Suiker kende, fchijm
uit zijne fchriften te kunnen opmaken, waarin hij dezelve onder den
naam van Sacharall
Sachartm befchrijft, en als een ge(chikt
gefchikt maagmiddel aan.
aal1.
AEGI.
raadt. Volgens het gevoelen van fommigen, zoude PAULUS AEGINETZ de eerfie geweest zijn, die in 625 van de Sniker,
Suiker, onder den
naam van Riet-honig (Met arundinaceum), heeft gewag gemaakt.
Dan. wat hiervan zij, zeker is her, dat men het Suikerriet in het jaar
1148 in Sicilië begonnen
begollnen heeft te verbou wen, werwaans het uit
ALGE.MEEN WOORDENB.
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EgYPIt!
Egyp!t! was aangebrngt;
l1angebmgt; doch deze verbouwing
verbotl\ving is [edert geheel te
met
l1iec geloopelI
geloopen,, en men·
men' wIjst.
wiJst. als
"Is eene
e('ne zeldzaamheid,
zCldzaamh<èid, nog ;l11een
alleen de
fuiker-plamagc op /}yu!a
/h'ula aan. Thans is deze plant
plallt in alle 4 wereld.
fuiker-plantage
dCCleI] , bUzoncicr
lj/cst.Indië, in Brazilië,
lJrazi!ië, op de kuscleelel1,
bijzonder in Oost- en lf7cst-Ind;ë,
Guinca ell
en CO/lgo,
Cougo, eu
en op de /{a;lIlrifc/zc
/{mwri[cilc ei!rladen
eilrmdcil bekend. Se.
tcn van Cl/inca
ten
den de EngeijèlzetJ
Engelfchm hunne
bunne bezittingen in de Oost-Jndië'iJ
Oost-Indië!l hebben uitgebreid, hebben zij zich met alle vlijt op de verbouwing van het Sui.
kerriet toegelegd, en de bereiding van de Suiker is, volgens fommigen,
lJldaar
iJldaar zoo aanmerkelijk,
aunmerkelUk, dat de helft der in Europa gebruikt wordende Suiker uit Bengalen en Coromalldel
CoromalJdei wordt uitgevoerd.
De wortel van her
het Suikerriet is dik en knobbelig, en breidt zich
allerlei rigtingen uit. De bladen zijn lang en fmal, zeer
gaarne in alJerlei
fijn getand, en in het midden van flechts
nechts eene rib, of pees, voor.
zien. De regt opgaande ihm
l1:mn heeft eenen teederen , weeken bast,
"aaronder zich een wie
wit [ponsachtig
fpollsacbtig merg, met een zoee
zoet vocht opge~
opge.
vulcl, bevindt: hij heeft verfcheidene
ver1èheidene fcheutel1,
fcheuten, of groeit van fchoc
fcboe
fcnot, die 4,
4-, 6 tot 12 duim van elkander [taan,
ftaan, en doorgaans [ef
tcr
tot fcbot,
zijde
zUde bloemen aan de oogen of knobbels dragen; doch die lpoedig
fpoedig
nam een' geheeJen
geheelen bos
afvallen, wanneer boven aan den top van den Ham
bladeren
bladerC!n omnaat,
om!1aat, uit welks midden zich eindelUk
eindelijk eene wit graauwe.
gLanzige bloemtros verheft.
glanzige
verhefc. Na den bloeitijd wordt de bast allengskens geel, en het
bet merg bruinachtig, wanneer de ibm
f1:am begint [e
te verver..
droogen; doch de wortel loopt weer op nieuw uit, en duurt ,naar
mate dat de grond is, eenige jaren. De hoogte van het riet is ver.
voet.. De
ichillende, gewoonlijk van 6 tot 12, maar ook wel van 20 voer.
iChilIende,
zwaarHe Hammen zijn
zUn de beste, om
0111 dat zij !Jet
het meeste fap
rap opleveren.
dc [uiker-plantagi':n
fuiker.pluncugi"n verkiest, moet wel
De grond, dien men voor de
los of ligt, ma2r
maar uiet
niet i"chraal,
fChraal, en ook niet al te vochtig zijn,
zUn , en
door de zon ruim beiChellen
belèhencn worden. Op de Engel[cbe
Engelfche plantagiën
plalltagj(~n
mest men het land !JU
nu eens met asch, dan weer met rottende bladen
van het Suikerriet zdf;
zelf; doch de beste mest is die van rundvee, muil.
ezels en paarden. Na dat de grond wel bewerkt en in de vereischte
vereisehte
orde gebragt is, legt men loten, van 3 of 4 geledingen, horizontaal
in de gemaakte gruppen, en bedekt ze met aarde. In den tijd van
ba!men voort, waarna zorg·
8 dagen komen U!t
uit de knoppen der loten ha:men
vuldig op het wieden moet gepast worden, en na verloop van 10,
12, fomtijds
[omtijds 18 maanden, naar mate van het weder en den aard van
lJet land, is her
het Suikerriet rUp,
rijp, om te oogl1en.
oogO:e11. Het
Ilet rijpe gele, fom.
liet
tUds ook violetkleurig riet wordt nu afgeliJeden
afgelileden , en wel eerst het
bovellHe [chot.
bovenl1:e
fchot. waarna de geheele Ham geveld, de bladeren er afge.
naar den [uikermolen
fuikermolen gebragt wordt; gebruikende
nomen, en het riet uaar
men de bladeren, om de Neger-hutten te dekken, en het bovenl1:e
bovenfl:e
fehot tot
tot voeder voor paarden en ezels. Daar het riet, als het lang
hlijft
blijft liggen, begint te broeUen
broeijen,, zoo fhijdt
ibijdt men op éénen dag Iliet
uiet
meer, dan men op den molen kan nirperfen,
uitperfen , wanneer het llirgeperfl:e
l1itgeperfie
f)f
I)f drooge ook nog wc
tor voeder, of ook wc!
wel cot
wc tr:ludfl:of
tr:mdf1:of diem.
dienc. Het
i~p
flp
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rap wordt vervolgens gekookt en gezlliverd, waartoe kalkwater
l'ap
knlkW3ter en
loog gebruikt worden. De alzoo door uitkokinguitkokinij verkregene
verkrc"ene Suiker
IJlos.·ol'ade genoemd, en in onze Europlfche
Ellroplfche r:;iin~rijcn
r:;!ln('~ijcn verder
wordt lIJos"Ol'ade
gezuiverd, waartoe men zich wederom van kalkwater, osrenbloed eTl
gezuiverd)
en
eiwit bedient. De omdekking
ontdekking van het ontkleurend vermogen van de
plantaardige, in
zonderiJcid van de dierlij
inzonderhèicl
dierlijke
ke kool, iiss voor de ruikerCuikerrafinerij
rafinerijen
cn van veel belang
bclnng geweest, zoodaI1Îf',",
zoodanig , dat het gebruik dezer
laattle meer en meer toeneemt, en men in fommige FranCche
laatlle
Franfche faiJrij.
iàbrij.
ken alleen van dezelve, ter zuivering van de Suiker, gebruik maakt;
terwijl men in de overige fabrijken, zoo als in ons vaderland, behalve de dierlijke kool, ook 1l0,~
no;!; de gewone zuiveringsmiddelen
zuiverillgsmiddelen bebe.
zigt. Dat gedeelte van de Suiker, hetwelk uic
uü de vastgewordene
va~,tgewordelle
Moscovade afdruipt, en Blelisfe
Moscovaa'é
IIJe!is[e worde
wordt genoemd, wordt zorgvuldig
zorgvnldig
afgez()J]derd, in gisring gebragt , en tot het itooken
ltool{(~l1 van rum of [ui.
[ui_
:lfgez'mderd,
ker-brandewijn
ker.brandewUn gebmikt.
gebrnikt.
In Noord-.dmerika
Noord-AmeriktJ vervaardigt men de Suiker uit het f.1p
(;1p van den
flerkcn
l1erken Ahorn (/leer
(Acer SaC!ltlri1Jtillz)
SaclitJrinum);; een boom, die aldaar in groote
hoeveelheid wordt a3ngetrolTen,
aangetrolTcll, en gehec!e
geheele bOSf(:JlCll
bosfciien vormt. Deze
boom
boomen
en worden in Sprokkel., Lente- en Grasm., door middel van
daartoe gefchikte
ge:chikte booren, ~ duim diep geboord; uit de opening vloeit
het fap, dat men door middel van een houtje die rigting geeft, wel.
wel4
1,e
ke men verkiest. Het Cap
rap vloeit 4 tot 6 weken, wanneer de boom
boom.~
ophoudende, aan de Zuidzijde vocht te geven, aan de Noordzijde
cloorboord
doorboord wordt. Dit doorboorcn
doorbooren doet aan den boom geen nadecl;
nadeel;
hebbende men voorbeelden, dat bool1len, op genoemde wij ze • 40
jaar lang geboord zijn, zonder dat de minne
minf1:e verandering in derzelver
beCpeurd werd. Gewoonlijk levert
leven elke boom ja~rJUks,
jaarlijks, bU ecn
een
groei befpel11'd
gunf1ig
gunf1:ig faizoen, 20
zo tot ,')0
30 galonnen fap,
fàp, waaruit men 5 tot 6 pond
Suiker verkrijgt. De bereiding
berciding cn rafinering derzelve geCchicdt veelal
op dezelfde wijze, als d:e
die van de Rietflliker.
RietClliker. Men vervaardigt de
jVot)rd-/lmerika zoo menigvuldig, dat zij tegenwoor.
Ahorn.fuiker in Noord-Amerika
Ahorn.lhiker
tegenwoor(lig
dig reeds ~f meer bedraagt, dan tOt
toc eigen behoefte lloodig is.
Ahorn!i.liker,
foorBehalve de Riet. en Ahorn
ruiker , kent men ook nog andere Coorbeetwortelcn, druiven, appelen,
f,ppelen, honig,
hOI)ig, manna,
ten, als: die van bect\vortel~ll,
m~nna.
aardappelen, flijfsel,
1lijfsel, hout cn
elJ linnen. Ofschoon al deze plamaarplantaarligchamen eene
cene ware [uikerltof
[l1lkerl1:of opleveren, zijn zij echter zoo
dige ligchamcn
wel in kristal gedaante, als,
a!s, en wel voorna:nelijk,
voornamelijk, in het vermogen
om te zoeten, zeer onderfèhr:iden,
onderfèhr:idcn, en moet~n
moeten in dit opzigt alle voor
de Rietfniker
mer de luatite
Rietli.üker onderdoen. De Beetwortel.ruiker
Deetwortel-fuiker komt met
batf1:e het
hee
meest overeen, en heeft tijdens het verbod van invoer van buiten,
door NAPOLEON, aan vele handen werk verfchaft. Sedert erhter
er:hter de
Rietfuiker weder vrij kan
RietCuiker
bn ingevoerd worden, heeft men dezen arbeid
gcfbakt; doch vindt men nog in het dorp Oosterbeek.
Oosterbeek,
grootendeels gefbakt;
eelle iàbrijk
làbrijk van b~ctwortclen.ruiker,
beetwortelen.luiker, die door den heer
bij Arnhem, eene
BAKKSR
B.~l{KE.R bel1uurd
beftllurd wordt. - De Druiven.Suiker wordt voornamelijk,
vonrnnmelijk in
Frankrijk gemaakt;
gemaakt: zij komt veel overeen met de SLjjf~el-rl1iker,
Slijr,el-fniker, het
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eerst door KIRCHBERG
KmCHBERG te Petenburg
Petersburg ontdekt, en met de Hout- en Lin.
nen.[uiker
nen-Cuiker door BRACONNET
DRACONNET opgegeven. De laat!le
luacfie foort
Coon is in meer
dan één opzigt belangrijk, en derzelver bereiding door C. lVI.
lVl. VAN
DIJK, apotheker te Utrecht, met een gunfl:ig
gunnig gevolg hier te lande,
herhaald, en in een der nummers van den
Jen Algemeenen Konst- en Letterbode befchreven:
beCchreven: zij is een onïngewijde
onïngewijcle in de Scheidkunde,
Scheid kunde , te
vreemder, daar een pond linnen me~r
meer dan een pond Suiker ople.
vert. De Linnen-ruiker,
Linnen-1"uiker, even als die van flijfsel en aardappelen, hebheb.
ben wij aan de Scheidkullde
Scheidlmnde te danken, alzoo dezelve in de genoem.
genoem_
de plantaardige ligchamen niet gevormd, maar gevonden worden.
In ons vaderland beitaun
bel1:aan hier en daar fabrijken,
fàbrijken, waarin men de
aardappelen wel niet tot Suiker, maar alleen tOt 11roop
flroop bereidt, welwel.
ke, hoezeer ook tot 3anzoetiIlg,
aanzoeting, meestal echter ter bereiding van de
zoogenoemde gebrande 1troop,
flroop, gebruikt wordt. - De bereiding of zui.
vering der verCchillende
verfchillende Suiker-foorten,
Suiker-faonen , en bovenal van de Rietfuiker,
RietCuiker,
houdt verCcheidene
verfcheidene handen bezig, en de laatfie
laatile maakt bij ons te lande cenen
eenen aanmerkelijken tak van handel en fabrijkwezen uit. De eigenfchappen van goede Suiker,
Slliker, voor dagelijksch gebruik.
gebruik, zijn te al.
gemeen bekend, dan dat wij daarbij zouden behoeven flil te fiaan.
f1:aan.
De Suiker is zeer voedend, waarom men haar als een 1"makelijk
fmakelijk en
aangenaam toevoeg[el
toevoegr"l onzer
OIlzer fpijzen
1"pijzen befchouwen
beCchouwen kan; terwijl zij bijzonder gefchikt
geCchikt is, om door hare flijmerige
f1ijmerige eigenfchap onze vette en
waterachtige fpijzen
1"pijzen te verbinden. Hare bederfwerende kracht maakt
haar in vele huishoudens onmisbaar, vermits zij tOt
tot het inleggen van
vruchten van alg.::meene
alg~meene dienst is. Of het veelvuldig gebruik van
hieromtrcllC fchijnt
1"chijnt men het niet volkomen
Suiker onfchadelijkis,
onlchadelijkis, hieromtrent
eens te zijn; want terwijl fommigen
Commigen haar alleen onfchadelijk
onCchadelijk houden
honden
voor de zoodanige , die eene flerke,
l1erke. gezonde maag hebben, zijn er
weder anderen, die haar als een bijzonder ge[chikt
geCchikt middel aan allen,
zonder onderfcheid
onderCcheid , aanbevelen.
SULLA of SYLLA. (LuclUs
(LUCIUS CORNELlUS).
CORNELIUS). Ronleinsch
Romeinsch Dictator,
werd te Rome, in het jaar 6°7.
6°1, na de bomvillg
bomving der fiad,
flad, uit het
oude gellachtder
geflacht der SCJPIO'S
SCIPIO'S geboren. I1ijgcnoot
Hij genoot eene
eenc goede opvoeding; maar leefde zeer buitenfporig,
buitenCporig, en beminde inzonderheid de
fchouwCpeIen,
fchouw[pelen, den wijn en de vrouwen. Voor het overige fchitter.
Cchitter.
de hij door zijne rijkdommen onder cie Romeinrche
Romeiniche ridders.
ridders, en dien.
dien_
de in het jaar 107 voor onze tijdrekening, in Afrika onder lVIARLUS
MARIUS ,
die hem tegen de 1I1arfeil
lIfarrell zond, welke hij tot de partij der RomeimIJ
tIen overhaalde,
overhaa-lde, n3
na dat hij vooraf de T%ralen
T%raten gellagen,
geflagen, en hunnen
koning CAPILLUS gevangen genomen had. In het volgend jaar diende
hij
bij onder den confiJl
confÏ.ll CATULUS; 1l0eg
l10eg tot tweemaal de Samniten,
Samniten. en
werd daarvoor in Rome tot praetor benoemd, waarna hij het l1adhou~
d~rCc'nap over de provincie
d~rfc'nap
provinc1e Azië verwierf, en aldaar den door hee
het
volk, met bewilliging der Romeinen, verkozenell
vcrkozenen koning ARIOBARZA_
ARJOBARZA_
NES op den troon van Capadociëplaattle,
Capadocië plaatt1e, en GORDIUS,
GORDIUS , onder wiens
eell zoon van dcn
den koning MlTHRlDATES EUPATOR
EUl.'ATOR dit land
leiding een

be_
be.
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beheerschte, eene volkomene nederlaag toebragt. Hierop
IJierop floot hij
een verbond met de Part
hers ; Doeg
Partlzers;
flocg vervolgens de Smnniten;
SmnnÎten; veroverde hunne
hUlllle vesting BovifJlltl11z,
BovitJIUl/11, binnen welke zich hunne nationale
vergadering bevond, en deed thans
thalls eenen zijner roemrijkfte
roemrijktte veldtog.
veldtogten. In het jaar 88
SS voor onze tijdrekening werd hij conful,
eon[ul, en in
het
11et volgend jaar werd hij aan het hoofd van een leger tegen den
koning lVIlTIlRIDATES
lVIITlIRIDATES geplaatst, die een groOt deel van Griekenland
onder zijne magt geb
ragt had, en door hem volkomen gefiagen
gebragt
geflagen werd.
Ondertus[chen
Onderttlsfchen hadden CINNA en MARIUS het huis van SULLA te Ro..
me laten omver halen,
halell, hem voor eenen vijand van het vaderland, en
e,n
verklaard. SULLA, zich hierover willende
zijne goederen verbeurd verldaard.
A over, en trok in
wreken, gaf het opperbevel in Azië aan MUREN
MURENA
allerijl met 60,000 man naar italië.
Italië. Hij landde te Brunduftum
Brundufiu/11 (thans
insgeiUks uit Rome
Brindifi), wanneer zeer vele in Campanië, die insgelijks
gebannen
gebanneu waren, zieh
zich met hem vereenigden,
verl~enjgden, en zelfs
zelf& ONEJUS POl\lPOMlegioenen tot hem overging, waardoor zijne krijgsmagt
PEJUS met 3 legi.oenen
ver(1:erkt werd. De confuls
conibis CARBO en lVIARIUs,
MARIUS, die hem
nanmerkelijk ver!l:erkt
aanmerkelijk
tegenf1.:and boden ~ werden ge.
aan het hoofd van een aanzienlijk leger tegen!1:and
flagen, en SULLA
SUI.LA trok zonder verhindering in Rome; liet hierop de
goederen der gevlugtten
gevlugcten verkoopen; belegerde en nam vervolgens
P,'aeneste,
Praeneste, hetgeen MARIUS
NIARIUs bezet hield; liet het plunderen,_
plunderen, en weini.
ge Romeinen, der partij van lVIhRIUS
lVIARlUS toegedaan, ontlilapten
ontfnaptcn aan de
wreedheid van den overwinnaar, die nu naar Rome terugkeerde, en
plcgtig den bijnaam van FELIX (dm
(den gelukkigen) aannam.
plegtig
lIet overige van het leven van SL'LLA
SCLLA waswas een zamenweefsel van
Tusfchen de 6 en 7000 krijgsgevan.
krijgsgevan_
onregtvaardigheid en wreedheid. Tus[chen
genen liet hij in den Circus te Rome ombrengen, terwijl de [enaat
fenant in
Bol/oJ1B vergaderd was, niettcgen!1aande
niettegen(1aande hij hUil
den tempel van Bol/ontl
hun befeherming
fcherming beloofd had; en van dit oogenblik af zag men in Rome
afschuwelijk!l:e moordtooneelen,
moordtooneelcn,
en al de provincit;n
provincitn van Italië de afsehuwelijkfl:e
waarbij inzonderheid CATILINA zich door wreedheid kenmerkte. (zie
aldaar). Na dat SULLA zijne wraakzucht door het wreedaardig ver.
eellen
moorden van vele duizenden bevredigd had
had,",- liet h~
hU zich voor eenen
onbepaalden
onbcpaalden tijd tot dictator benoemen, en heers(;hte
heerschte nu met eene
maak.
onbeperkte magt. Hij herriep alle wetten en gaf nieuwe; maaki1lrigtingell cmtrent
Cchafte het tribunaat af;
te andere inrigtingclI
omtrent het conCulaat;
conCulant; fchafte
voegde 300 ridders bij den fenaat
Cenaat en 1060 flaven der gebannenen bij
volk. a,,11
alm welken hij het burgerregt [chonk.
het volk,
fchonk. Eenige jaren daar.
lUet lV[lTHRIDATES,
lVIITHRIDATES, die door
dOOl zijnen fl:edefiede.
na vernieuwde hij den vrede met
MURENh was gefloord
geaoord geworden, waarop hij, tot verbazing
houder MURENA
nederlegde,, en
van allen, in het jaar 615 van Rome, zijn èictatorfchap nederlegde
om van al zijne handelingen rekenfchap af te leggen,.
leggen..
tevens aanbood, 0111
niettegenfiaande hU
hij me"r
meer dan 100,000 menfchen, waaronder 90
90 raadsniettegenfraande
15, tot het confulaatCchap
confulaatfchap behoorende , en 2600 RomeinRomein.
heeren , 15,
heeren,
fche
fehe ridders had doen ombrengen. Hij begaf zich vervolgens naar
PutuoU
..
Putuolt op zjjn
zijn landgoed, waar hij zich aan de fchundelijklle
Cchaudelijklle buiten
buitenfpo_
T t 3
~~
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fporigheden
frorigheden ovcr~af,
ovcr;":nf, en in het jaar
jr.ar 676 van Rome aan eene verrchril:.
verfchril;.
kelijke ziekte flierf. SUl,I.A
SUl.I.A bezat bllitengelVollc
bl,jtengelVonc deugdelI en ondengclen.
cl en. Men kan hem J)iet te veel prijzen, noch geil oe;; verachten.
Stervende g1f hij bevel, dat men op zijn graf z(\ude
zollde fChrijvcn,
fdrijven, "dar
"dat
" hem nooit iemand in bet goede, hetgeen hij :lan
aan zijne vrienvricn" den, en in bel
I:et kw~Je, dar
dat hij a:m
ann zij!le vijanden had bewezen,
e(,l~venl11rd had."
" e(',~ven11rd
S~LLY.
S~ LL Y. (C\L\XI.ITI'.JAA:'<
(C\L\XI.\lJ',JAA:-; 1'f711 n~thme,
n"t/'tme, baron van Romië, bereo;;
heno;;
vnn),
van), wns
was mnarf"chn!!:
mnarf'chn!l: van Fralikrij;:'
F,.t11)rr~"k en ecr~le mi!1i,te,'
mini,te,' van den groo.
ten HENDRiK IV. Hij werd in 1559 te Ros:JiiJ uIt
uit eene zeer oude
en aanzienl~jke f~milie
familie geboren, en in de hervormde godsdienst,
dien hij zjjn
zijn ge!lcele
gelJceic leven nrnl:lêeft!e,
arnl:/(.'efdc. opgevoed. Toen hij elf jnar
jaar
oud was, werd hij door
(!oor zijn' vader na11
:Wll <Î:!
d:! kOllin;;in
koningin van Nal'arre en
haren zoon l:en
l;en kroonprins Ih:1\D1U1[
Ih:NDlUlC voorgcfrcId, met ",ien hij een
pelUk
pelijk onderwijs gcnoot,
gelJoot, en dien hij in 1572 naar Parijs volgde,
weil
aldaar het verfclirikkelijk
verlèlirikkeJijk bloedbad onder de Protestanten, bij
toen afdaar
den n:t~1l1
n:t~m V:tH
v:tn Pt/1'vjèhe
Pt/1"vjèhe brui/nft bekend, pla:us had, waarbij de op.
op·
ziener van het collcgie
colIcgie van Elrll:lfoç;1Je
Elrtrgtlglle hem v:m
vm, den dood redde. llij
Hij
wns
was een dapper veldheer, die z:jncll koning bij verf,:heidenc
vcrfr:heidene belegeringen gewigrig-e
gewigcig-e dicnlten bewees, en tevens een bekw:mm onderhan·
clelaar. als hoedalJi:,;
hoed:llIi t< hij in 15%
15% een verdrag voor IIENDRIK
I1ENDRIK met de
Zwitfers
ZU'itjèrs fl()ot, w:t:lrJij
w:tarJij dien vorst !!O,OOO
!:!O,OOO man hulptroepen beloofd
werd. Na den dood
duod V:lI1 E r.JZ,\I;~:T!I
L1Z,\J:~:T!J nll
nn E.1ge/mld
EiJg:?!m:r! werd hij. in
i 599, als buitengewoon gezant,
gezalJt, naar
113ar LOlld':lI
LOl!d~lI gezonden, en won den
koning van RII(!elmld
RIIgelt112d voor cic
de zr.:,k
zr.:.!,: van zijnen vorSt.
vorst. Zulke belangrijke
rUke diellflen
dienflcn bleven !Jiet onbeloond.
onbeloolld. SI'I.LY
SPI.LY werd in J5N
J59,~ tot fekre.
lekre·
raris
Ihm; in 1596 tot
tut lid V:llI
v:11I dl'n fin~ntic-I'aad;
fi nllnt ic-raad ; in 1598 t(Jr
tflt eer·
t:tris van Ihar;
ficn
11Cll opziener O'JCI'
over de geldmiddell'n;
geldmiddell'll; in 1601 tot grootmeester der
artillerie, cn
en in bct
bet volgend j~~r tot gouverncur
gouverneur van
val) de Bastille behelloemd.
lJOemd. w;l:1rbij
w:1:1rbij hem tevens het opperbe!l:l1ur
opperbe!l:llur over de vestingwerken
vcstingwerk(!n
werd opgedragen.
ol'gedragen. Ilij
J lij rraehtte de rooverhe:nocn,
rooverhendcn, die zich gedurellgedurenoor!og over n-rml.:rij.tn·rmkrij·,{· verrpreid
verfpreid hadden,
);~dden, tCI:
tet; krachtigoe den burger oorlog
fie
11e te beteugelen,
belell~elcn, en bra!!t
bragt in het hefinllr
helIum der geldmiddelen zulk eene
goede orde te weeg, d~t hij hij 35 mil!ioen ilJkomften,
ilJkom!l:ell, in den tijd
van 10 janr,
jaar, eene Itaatsfchuld
(taatsfchuld V:ln 200 millio\:n
millio\:l1 vernietigde, en nog
:lo
;)0 mi/Hoen
millioen overhield. SULT. yY was
w~s ü1ivcrmoeid
Olivcrmoeid werkzaam, en genoot
n:l ;:eeindig-den
;:eeindigden arbeid, i:l
i:J cellen
eenen kleinen kring 1
niet voor 's avonds, 11:1
de genoegens der gezellige
r;ezeilige verkeering. IJij verzette zich ten fierkfle
tegen l111e
lllIe onderdrukkingen, welke cic
cle grooren zich omtrent het volk
veroorloofden. en gaf zelfs :lan
aan de geliefde van HENDRIK I V, nader11and
voordragt
ragt van dien aard,
hand markietin!lc
marJ:ietin!le van VERNEVH., op eenen voord
l'('11
('en weigerend antwoord. De Jandbonw,
Jnndbollw, dien hij
hU op het ijverigst be.
fchermde, verd:e!1d~
verd:end~ in zijn oog Illeerrlere
l1Ieerrlere aanmoediging,
aan1l1oediging, dan de kun.
kon.
nen
fl:en der weelde, welke, nnnr zijn inzien, Oechts het geriJ1~ere
gerin~ere getnl
getal
cle~ volks behol)r,leil
behol)rJell bezig
bezi;; te hOlld~n;
IIonden; vreèzC'ndc.
vreèzende. dat het aanlokke.
winncn de fieden, te zeer
zcer teu
ten koste van het
lijke dllr daaraan verbonden winnen
l:md
bnd
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land, zonden
zouden bevolken, en de natie van langzamerhand ontzenuwelI.
ontzenuwen.
Toen SULLY
SU LLY van zijn
zij n gezumfchap
gezumCchap in Engeland terug kwam, beo
110emde hem HENDRI
f'oitoZi en grootmecs~
HEI''DRl IC IV tor
tot gouverneur van PoitoZi
ter van alle havens en landingsplaatCen van Frankrijk,
FrankriJk, en verhid' te.
vens het landgoed Su!!y
Sully aan de Loh'e
Loil"e voor hem tot een groothertogdom. Deze gunstbCtOOllingen
gunstbctoollingen kocht deze grooce
gromc flaatsdienaar,
llaatsdienaar, echter, niet door vleijcrij;
vlcijerij; \vam toen HENDRIK de zwakheid gehad had,
om de markiezin van VERNEUIL
VERNEUIL te beloven, van hnr
haar te zullen trou.
wen, en de koning daartoe aan SULL\'
Suu." de akte vertoonde, fcheurde
hij die aan l1ukken. Ofschoon HENDRIK
HENDRIK I V
V , ten einde zich met zijne Kathol~ike onderdanen te verzoenen, en hnnne
hunne achting te win.
nen, tot hunne kerk was overgegaan, bleef SULLY
SULtY nogtans voor zich
zelven een getrouwaanklever der ProtestantCéhe leer. Na den dood
van genoemden vorst werd hU, tot aanmerkelijk nadeel voor Frank_
Frankrijk, olltOagen,
ontflagen, en moest zich met een gefchenk van 100,000 rijksd.
van het hof verwijderen ; doch eenige jaren daarna riep LODEW1JK
LODEW1JK XIII
hem weder terug, en ontving hij in 1634 den maarfchalks-f'mf
maarfchalks-f'caf vall
Frankrijk, waartegen hij zijne waardigheid als grootmeester der ar.
tillerie nederlegde. SULLY
SUUY Hierf in Wimenn. 16,p,
16.~1, en liet een zeer
lezenswaardig werk n3,
na, getiteld: illémoires
Jl1émoires des fages et royales oeconotities
nomies d'état dOlllestiqucs, politiques ct
et ndlitaircs
ndlitaires de HENRY
HENRY Ie grand.
hetgeen in 1636 te Sullyonder zijn opzigt gedrukt werd. Deze uitgave is wel niet de volledig!1:e, maar de meest gezochte, om dat zij
lliet, zoo als de latere van dmjltrdmn
dmflerdmn van 1723 en 1745, door vreemde
niet,
handen gegaan is. Het oorfpronkelijk werk is zeer belangrijk; het
bevat eene menigte voorvalkn
voorvallen en geheime ~nekdoten, die men bij auandere gelijktijdige fchrijvers
Cchrijvers te vergeefsch zoude zoeken, en vertoont
ons
OI1S een tafereel der re:;eringen van KAREL
KAREL IX, HENDRIK
HENDRIK lIL en HEN·
DRIK
DRIK IV, ter onderrigting van l1aatsdienaren en oorlogshelden OntWOl'ontworpen. SULLY
SULLY ver[chijut
verCchijnt iIJ
in hetzelve altijd aan de zijde van HENDRIK,
HENDRIK,
wiens minnehandel, zoo wel als de jaloezij zijner gemalin, zijne
huisfelijke oneenigheden, en de openlijke belangen daarin op eel1e
eene aanlokkelijke wijze gefchetst
geCchetst worden.
SULTAN. Een Arabisch woord, hetgeen eenen magtigen gebieder
van een land beteekent , en de titel is van verfcheidene
ver[cheidene Oosterf{:he
Ooster[çhe
vorfl:en;
vorflcn; doch inzonderheid van de regeerders van het Tnrkfche
Tnrk[che rijk,
die men ook Groot-fultans
Groot.[nltans of Groot-heeren
Groot-hceren noemt, en uit hoofde der
bezitneming van het voormalig Grieksch-RollleinsdJ
Grieksch.Rollleinsch keizerrijk
keizerrijk,~ ge~
woolllijk
woonlijk keizers geheeten worden,
worden. De gemalinnen van den Sultan
worden door de Europeërs Groot-fuJtanes ; doch door de Turken, de
·eerfl:e,
eer!1:e, tweede, derde vrouw enz. genoemd. De eerl1e
eCl'!1:e is diegene,
welk.e
welke bij den keizer het eerst eellen
cenen zoon heeft tcr wereld gebragt ,
en wordt ook bij
bU de Europeanen de Sultane favorite geheeten. Zij
bekleedt boven de overige vrouwen van het ferail den hoogfl:en
llOOgfl:Cll f<1ng,
rang,
voor zoo vcr als haar zoon niet voor
voo!" den regerenden
l'cgerenden Sultan nerf[. Ei~
genlijk
gen!ijk komt den titd
ried nu
vall Sultane eene wezenlijke, 1
I daarvoor verklaar.
verklaarT q.
ut;
Tt4,
di;
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de gemalin of keizerin
keiz,'rin toe; doch zoodanige zijn
zUn er !liet
\liet meer. nnar.
nnardien, tot befparing eener eigene hofhouding, hoedanige eene wezen.
wezenlUke
{{onlijke Sultane zoude
zonde moeten hebben, het huwelijk achterblijft. Te {(onflantinope!
flantinopet noemt men alleen de dochters van den keizer Sultanes,
Snltanes,
welken naam zij ook behonden,
behouden, wanneer zij aan officieren of bediene.en zoodanig huwelijk
den van den keizer huwen. De dochters uit een
f(anum-Sultanes, dat is: vrouwen van den bloede. Is de moeheeten KafJum-Sultanes,
der van den keizer, bij het aanvaarden zijner regering. nog in leven,
dan noemt men haar lJ7alided-Sultane,
IVatided-Su/tane, of Sultane Valide.
Falide. Zij fhat
in hoog aanzien,
ar.nzien, en heeft op het fl:aatsbefl:uur
fl:aatsbefl:nur eenen gewigtigen invloed: ook mag haar zoon, buiten hare toel1emming,
toefiemming, geene nieuwe
gemalin of minnares kiezen.
De Sultan wordt uit het geflacht van OSMAN, den eer!1:en
eerfien Sultan
uit het thans regerend Turkfche huis, gekozen, en gewoonlijk neemt
men daartoe den oudl1en prins van den overledenen Sultan, die t na
lla
Konflantinopet met een
gedane keuze, in een der prachtige moskeën te KonJlantinope!
zwaard omgord (in plaats van gekroond) wordt, en daarbij moet zweren, dat hij de wenen
wetten en de godsdienst van MAllOMED
MAHOMED zal handhaven. De pracht, die zijnen troon omringt, is buitengewoon, en
zUn
zijn hofstoet bel1aat
befiaat uit tllsfchen
ttlsfchen de 8 en 10,000 perfonen. Het volk
bewijst hem eene bijna Goddelijke eer, en niemand, dan de voor.
voor..
naamf1:en des rijks, kan, zonder bijzonder verlof, met hem fpreken,
en zoo hem deze eer vergund wordt, moet hij hem met nedergeflagene
flugene oogen, en kruisfelings
O\'er elkander gevouwen armen naderen.
kruisfeJings over
Hij befchouwt zich als den plaatsbeldeeder van MAHOMED, noemt zich
Calif, en matigt
matige zich daardoor eene volkomene willekeurige magt aan;
doch bepaalt zich dezelve alleen tot wereldlijke zaken, zonder dat
minf1:e verandering kan maken. Over het
hij in geestelijke eenige de minl1e
algemeen is hij van de geestelijkheid en den groot-vizier geheel afhankelijk, en kan op verre na zoo veel niet meer uitrigten, dan
weleer door de Jannitfcharen, omtrent welke hij zelfs voorheen
infchikkelijk en toegeeflijk moest handelen; doch die hij thans
tracht uit te roeijen ,• en door geregeld krijgsvolk te doen vervanInkomHen zijn, door de verbazende gefchenken, die
gen. Zijne Inkomf1:en
hij van zijne
z~jne pacha's en het volk omvangt,
ontvangt, onberekenbaar; de onderdrukking, waaronder zijne onderdanen door hem zuchten, kent
geene palen. Zelden hebben zich Sultans als groote mannen vervel'toond, want bijna allen werden op de rampzaligfie
rampzaligf1:e wijze in het [erail
ferai!
natuurlijker, dan dat zij de werkelooze
opgevoed, en niets was dus natt1l1rlUker,
gE:woon waren, bleven volgen,
va/gen, en
levenswijze, waaraan zij aldaar gtwoon
overlieten, die alleen
alle zaken aan den groot-vizier en den divan
di van overlieten.
in zaken van het hoogf1:e
hoogfie gewigt de toe!1:emming
toe!temming of de bevelen van
den Snltan
Sultan ontvangt; doch zich, daar deze in een geheim vertrek alles hooren kan, wat in den divan omgaat, zeer voor onregtvaardig_
heden moet in acht nemen.
SULT ANE. Zoo noemt men eene zekere foort van oorlogfchip in
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Turkfjë, hetwelk ongeveer 66 lluks
fluks geCchut,
gefchut, 800
300 zee-Coldaten
zee-foldaten en
Turky'ë,
50 Griekfche matrozen voert.
SULTANIN.
SULT ANIN. Eene gouden munt in het Turkfche
Turkrche rijk, welke
Cairo gefl:empeld
gellempeld wordt, en omtrent de waarde van 3 gulden en 30
te Caïro
cent bedraagt. De te Tunis vervaardigde zijn zwarer, van fijner goud,
en een derde meer waardig.
(.IOHANN GEORG)
GEORG) Een beroemd wijsgeer der 18de
SULZER. (JOHANN
eeuw. Hij werd te Winterthur, in hel kanton Zurich geboren, en
verloor in 1734 zijne beide ouders op éénen dag, die hem, als de
jong1le van 25 kinderen, naauwelijks
naauweliJks zoo veel nalieten, als tot zijne
jongfl:e
opvoeding noodig was. Tot eenen geestelijken
geestel~iken befl:emd,
be1lemd, werd hij
naar het gymnajium
gY1l1nofium te Zurich gezonden, alwaar J. GESZNER
GESZNER hem met
BREITINGER en BODMER.
BODMER.
de klasfieke Letterkunde bekend maakte, en BREITJNGER
zijnen Iinaak
fmaak in de fraaije kunil:en
kunllen poogden te vormen. In 1739 verfijn ode aldaar verlof, om te prediken; fchreef te
kreeg hij van het fijnode
Maschwanden,
Mascllwanden, waar hij adjunct-predikant was, zijne moralifchen
1I1oralifchen BeBe.
tracMungen
tradtungen iiber~
überl die 'f7erke
Werke del'
der Natur door VON
VON SACK
SACK in Berlijn
BerliJn
174~ eene reize door de !lreken
uitgegeven; ondernam in 1742
fl:reken der Alpen,
befchrijving in het licht kwam; werd in het
van welke mede eene beCchrijving
volgend jaar huisleeraar bij eenen aanzienlijken koopman in Magdenburg ;
SCHEUCHZERS ltinera Atpina,
Alp/na, bene'lens
benevens een
gaf hier eene overzetting van SCHEUCHZERS
Perfuch liber
iiber die Erziehung
Erzlehung und den Unterricht der .Tugend
Jugend in het licht;
Fer[uch
J 744 op aandrang van SACI{
Bedy'n, waar h~j de vrielldfchap
ging in 1744
SACK naar BerliJn,
van EULER en MAUPERTIUS
MAUPERTIUS verwierf, en in 1747 tot Hoogleeraar in
Joachimthalfche g,"jmnajium
de Wiskunde bij het JOflchi1l1thal[che
gymnafiu1I1 werd aangefl:eld.
aange!leld. In
rei ze naar Zwit[erland, begaf zich in het huwehuwe.
1750 deed hij eene reize
lijk,
H!k, en werd bij zijne terugkomst te BediJn
BerliJn tot lid bij de wijsgeerige
klasfe
klas
fe van de koninklijke akademie aangenomen, als hoedanig hij ver.
fcbeidene verhandelingen in de Franfche taal fchreef. Het voor hem
fcheidene·
fmartelijk verlies zijner vrouw, in 1760, deed hem andermaal eene
reize naar zijn vaderland ondernemen; doch legde hij in 1763, bij
zijne terugkomst te BerliJn,
Berlijn, zijn Hoogleeraar-ambt bij voornoemd
Gymnafium neder, met oogmerk, om zich met zijne dochters naar
Gymna[iu1I1
Zwitferland te begeven. Dan, de koning benoemde hem tot Hoog
Hoog-~
leeraar bij de nieuw opgerigte ridder-akademie, gaf hem een jaargeld,
jaargeld 9
en fchonk hem een !luk
fl:uk lands aan den oever der Spree, niet ver van
de !lad,
llad, om er een huis op te kunnen bouwen en een
eenen
tuin aan te
en tnin
leggen, waarvan hij een groot liefhebber was. SULZER
SULZER werd in 1765
onder de leden benoemd, die den ftaat
llaat der akademie moesten onder.
onderzoeken en haar eene betere inrigting geven, en moest eenige jaren
SACI{ en SPALDING,
SPALDJNG, de fchool te Kloosterbergen , en de
later, met SACK
Gymnafium te Stettin en Stutgard op een en beteren
fcholen en het Gy1l1nfl[iu1l1
voet brengen. In 1771 werd hij door den hertog van.
van Kourland
KfJUrland Mngezocht, om een Gymnfl{iu1I1
Gymna[ium te Mitau op te rigten; doch hij moest
uit hoofde van f!iekte
,ziekte zijne reize derwams !laken:
llaken: evenwel ontwierp
bij
hij het plan tot deze inrigting, en zorgde voor bekwame Hoogleera..
T t 5
reu
Tt5
r~
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ren. Ofschoon de zwakke !taat
Haat zijner gezondheid niet verbeterde,
bleef hij echter nog altijd in het letterkundig vak werkzaam, en ondernam in 1775, op raad van IIALLE.R,
IIALLER, ecne
eene reize door Zwitjèrland
en Frankrijk naar italië, van welke hij eene belangrijke befl:hrijving
befl:hrijvillg
geleverd heeft. In het eerst fcbeen de zachtere luchtltreek van .{taU;}
flaliJ
eenen voordeeligen
voordeeligcn invloed op zijne gezondlleid te hebben; doch in
dcn
den Hcrfst
Herfst van 1776 nam zijne kwaal toe, en maakte in 1779 een
èinde aan zijn leven. SULZE.RS m'gemeine
a/gemeine Theorie der [chijnen
fdijllCll Min/Ie,
I{ûnfle,
4 deel. in gr. 3u •, Iaatne
laatne uitgave Leipzig 1792-1799, is eene der
voortreffelijkfl:e werken in zijne foort, en nog van meerder waarde
voomeffelijkfl:e
geworden door de literartlehen
lilerarlfehen ZUEätze
Zu!iitze van 13LANKE.NllURG,
13LANKENllURG, 3 deel.
grooë
grooè So, Leipzig Jr796- I 793, alsmede door de Naehträge, of Chaf"akteristik der vornehmjlcn
vornehmjlen dit:lzter al!er
aller Natiollen, neb,t /Jbhande_
/Jbhandelungen
IZlngen iiber
über Gegenjlände der jèh&lJen
fehi;/Jen Kunfte,
Kunjle, welke door VAN DIJK
en SCHATZ te Lcipzig van 1792-1808
1792- 1 808 in 8 deel. zijn uitgegeven. Ook
SULZE.RS
SULZERS overige werken, bij voorb. zijne f7ermischten phi!ofop,'
phi!ofop.' ,.hen
. ,.hen
Schriften, zijne Vorübungen
Voriibungen ZUl'
zur erweckulig
erweeku7Ig der /Jufmerksamkeit und des
Nachdenkens, 3 dé'eI.,
dE'el., ondé'r[cheic!en
onder[cheiden zich van eene voordt'elige
voordeelige zijde.
SUlVIACH. Een geilacht van planten, uit de derde orde der sde
SUMACH.
klas[e,
klasfe, de Rhus Coriaria.
Corfaria. De Virginifche Sumach wordt tot zwartverwen ; de vernis.Sumach,
vernis-Sumach, ook dè
d~ Noord-/Jmeri/wjèhe
Noord-/Jmerikfljè!ze gi/tboom genoemd 1 die in Japall
.lapall en Noord-Ámerika
Noord-Amerika groeit, tot het bereiden
van vernis gebruikt. Ook bedienc
bedient men zich van derzelver gevederde bla_
den, uit hoofde hUllner
hunner zamentrekkende
zamelltrekkende kracht, tot het looijen van leder.
SUl1dR[che eilanden in de OOJt-Indiën,
Oost-Indiën, onSUMATRA. Een der Sunda[che
der den aequator, wa~rdoor het bijna in twee gelijke helften verJl1alacca en Borneo, en Noordwesdeeld wordt, Westwaarts bezUden Jlfalacca
telijk boven Java
.lava gelegen, wam"van Sumatra door de zee-engte SUlt.
SUIJ.
da gefcheiden wordt. Men fchat de lengte van dit eiland op 105°,
1050, de
Engelfehe, en deszelfs oppervlakte op omtrent 65,000
breedte op 165 EngeIfche,
vierkante mijlen. Het
lIet wordt door een en , op vele plaatren dubbelden
en driedllbbelden,
drieclllbbelden, bergketen, meer Westelijk dan Oostelijk loopende ,
door[neden,
doorfneden, van welke de berg Ophir,
Oplzir, die onmiddellijk onder den
aequator, of middaglinie ligt, zich 13,424 voet boven de oppervlakte
der zee verheft. Tusfchen deze be~gketells
bergketens liggen uitgebreide vlakvlak·
ten, die veel 1100ger>
11Ooger> dan de !treken
Hreken aan de kust zijn, en een koel
tlls[chen d.:! bergen groote en fchooklimaat hebben. Ook vindt men tus[chen
ne meren, welke zich tot het binoenae
binnenae des lands uitltrekken en den
handel aanmerkelijk bevorderen. Aan de Westkust van SUllztltra
Sumtltra heeft
men overal Hroomen en rivieren; doch zij zijn te naauw en te gevaarlijk voor de [cheepvaart;
fcheepvaart; terwijl die aan de Oostkust breedcr
breeder en
dieper zijn. De Zuid-Oostelijke kust is bijna geheel met amandelboomen bedekt, wier takken in eene gebogene rigting in het water
afhangen, en waaraan zich eene menigte o2sters
oesters en
cn andcr~ kléillC
klèille
fchelpdieren vasthechten. Op de Westkust van Srt!lltltra,
Sumatra, ten Zllidt:ll
Zuidell
van den aequtltor,
aequtltol", begint het drooge jaargetij (:11rJusfon
plousJon of pJs{aat.
pJSÜI3t.
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wind) in Bloeim.,
D1oeim., en
cn duurt tot in Herfstm.; de NoordwestelUke
Noordwestelijke pns_
pas.
!~atWilld
1àatwinJ neemt
necmt zijnen aanvang in Slagt-, en de regen houdt in Lenciland, gelijk in alle zonllekeer-krings
zonnckeer-krings
tem. op. De wind waait op dit eiland,
landen,
zekere uren van den 7.eekant,
zeekant, en vervolgens
landen. in elke 24 uur 7.ekere
even zoo lang van de landzijde. De lucht is hier gematigder dan
middaglinie liggende. Vorst en fneeuw
in andere landen, onder de middaglillie
onbekend;; lll~ar
maal' zoo veel te meer heert
heeft 111ell
men fchielijk opzijn hier onbekend
komende donkere nevels, aardbevingen,
aardbevingen. die echter niet zeer Herk,
fierk,
k~mende
gevaarlijk zijn. Het eiland leven
levert het fijnt1e
en onweders, die niet gevaanUk
goud. eenig zilver, koper, ijz,"r,
ijzer, rin.
tin. zwavel, falpeter, zout,
zont, Heenfieengoud,
olie en f1:ccnkolen
op. en ook vindt 111<!n
men er heete en minerale
mineralc bronbron.
fteenkolen op,
gewigtigfl:e artikel van landbouw,
nen. De rijst is op Sumatra het gewigdgf1:e
verfcheidene foorten
foonen V21l.
van. De vrucht vnn
v:ni den koen men heeft er verCcheidene
kosboom , benevens de handel in betel en bamboes, geven aan de inwoners veel voordeel, alzoo deze gewasfen weinige moeite en arwonerS
er veel verbouwd; maïs, peper, gcm.
gem.
beid kosten. Suiker wordt cr
komijnzaad worden in de tuinell
tuinen door de inboor_
ber, koriander en komijn7.aad
lingen gewonnen, en de indigo, het braziliehout en de elasticke
elastieke gom
maken eenen aanzienlijken tak van handel uit. Onder de eetbare
piGl11g, orflnj
oranje-appelen,
e-appelen, en vele andere
vruchten vindt men mango, piiimg,
aequator groeit
groeie
heerlijke gewasfeIl.
gewasfen. Aan de Noordwestzijde van den acquator
(PuIm Upas) wordt op Sumatra
de kamferboom; ook de giftboom (Puhn
gevonden; doch is op verre na ni
eL zoo gevaarlijk,
Ilict
gcvaarlqk, als men dien
cn
heeft afgefchilderd: men kan veilig onder zijne fchaduw rusten, en
dieren
zelfs vogelen nestelen in denzelven. - Onder de viervoetige diercn
cenige huisdier, dat
behoorcn,
er beid , de tamme buffels, het eenige
behooren, inzond
inzonderheid,
tot den arbeid gebruikt wordt, en de inwoners van melk, boter en
foon van wilde koeijen; kleine verwilderde
vleesch voorziet; eene foort
paarden, die op het eiland Celebes gegeten
gegetcn worden; tamme en wilde
zwijnen en bokken;
bokkcn; olifanten; enkeld
cnkeld en dubbeid
dubbeId gehoornde rhinorhilJocerosfen; tijgers.
tijgers, tijgerkatten, kameleons.
kameleons, aJigators
aligarors (eene foort
fooft van
krokodillen), benevens vele foorten van !langen
flangen en fchildpadden. De
meren en rivieren, zoo wel als
al~ de zee, zijn vervuld met visfchen,
fchelpdieren, en aan tam en wild gevogelte van
vnn velerlei aard heeft
heefe
men overvloed. De Engelfi:hen
ElIge!fèhen hebben,
hebben. na de verovering der Molukfche eilal'den in 1796,
lï96, den nootenmuskaatnootemlluskaat· en kruidnagelboom ook
oolr
naar Sumatra overgebragt , alwaar de eerlle, inzonderheid, zich zoo
aanmerkelijk vermeerderd heeft.
5 reeds tot 20,000
heeft, dat het get1l
get11 in dl!
I P, I;
voldragende
en was toegenomen, die jaarlijks 200,000 pond
voldragellde boom
boomen
nooten,
nootenmnskaat-bloerems opleverden. Be.
ne.
1100ten, en 56,000 pond nootenmuskaat·bloefems
halve de reeds genoemde natuurlijke voortbrengfels
voonbrengfels maken de ben.
zoe,
Zal', het elpenbeen, de was, lndiaanfche
lndiaanfcbe vogelnesten, het ebbenebben.
en adebarshotlt
adeharshollt mede belangrijke artikelen
anikelen voor den handel uit.
verdeeld, waaronder dat van Jl;fentm.
1f,l~l1afJ~
eibnd wordt in vele rijken verdeeld.
Het eiland
cabo,
caba, Achem en Indrapur/1
Indrapura de voornaam!1e
voornaamf1:e zijn; doch velen Zijtl
zijt,
nog niet naauwkeurig genoeg bekend. Deszelfs regerings-befiuur
regerings-be!1uur
h
b
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is een mengfel van het leenftelfel en aartsvaderlijke heerfchappij.
In de landen.
landen, langs de kust liggende,
liggende. hebben,
hebben. met de Europifche
ook. onder de inboorlingen, de Europifche zeinrigtingen,
inrigtingen. zich ook,
den verfpreid.
verrpreid. Zij zijn van eene middelbare genalte,
gefl:alte. en grootendeels
ten
deels welgemaakt. De vrouwen drukken den neus van de pas gebo.
rene kinderen plat, de herfenpan te zamen, en rekken de ooren lang
uit, hetgeen men voor de fchoonheid noodzakelijk oordeelt. Op ge.
liJke
lijke wijze trekken de mannen den baard uit, en beide geflachten mis.
fchoone en witte tanden door de vijl
vormen hunne, natuurlijk, zeer [choone
en andere middelen. Velen der inboorlingen zijn door Spaanfche en
tot de uitwendige aanneming van het ChrisNederlandfche zendelingen tOt
11 og zeer
tendom geb
gebragt
ragt ; doch hunne godsdien!1ige
godsdienftigc overtuiging is nog
onfterfegebrekkig. Zij gelooven aan een hoogst Wezen, aan geene onilerfezielsverhuizin g, en hebben een
eenen
en
}ijkheid,
lijkheid, maar aan eene foon
[oort van zielsverhnizing,
bijzonderen eerbied voor de begraafplaatfen hunner voorvaders en
bloedverwanten. - Tegenwoordig is ons vaderland in het bezit van
het grootSt
grootst gedeelte des eilands, daar de El1gelfchen
Engelfchm hunne
hnnne bezittineiland Malacea
JlJalaeea hebben afge.
gen alhier tegen de onzen op het fchierfchier-eiland
flaan. Padang op de Westkust is onze voornaam!1e
voornamnf1:e bezitting, en velt.
ver.
der zijn Bet/coo/en,
BeneooIen , Pa!embal1fJ,
Palemb(J1lfJ. Samby, de eilanden Banca
Banea en Billeton
Billelon
onze vooornaam!1e
vooornaamO:e kolonien. Wij krijgen van hier peper, kamfer, goud,
was, elpenbeen, vogelnesten, bétel, koffij, terpentijn, gom, ebbenhom
hout,, benzoe en tin. - Tot hiertoe waren ons alleen de kusten
onlangs is fir THm7As
THOMAS STAMFORD
STAM FORD RAFFR,WFvan Sumatra bekend; doch ontangs
LES, gouverneur van het 13rirfche
Britfche fort Marlborough, in 3 verfchilIende rigtingen in het eiland doorgedrongen, namelijk: Zuidelijk,
j}fannah, voornamelijk rot
tOt de Pasful1Zahs.
Pasfumtths. die de benaar het land J1,lal1l1ah,
langrijk!1e
langrijkfle provincien van hetzelve bewonen; voorts ten Noorden van
M.cnancabo
j}fenaneabo de beroemde hoofd!1ad
hoofdfl:ad van het Maleifche
lVIaleifche rijk, en eindelijk van Bencoolen,
Reneoalen, dwars door het eiland.
eiland, naar Palembang. Hij
Pasjit-o
vond een welbebouwd
welbebotlwd land, rijk aan kostbare metalen. De Pasfzt
mahs
1110hs zijn van een fchoon menfchenras·,
menrchenras, die de kustbewoners
kuiltbewoners in vele
talrijk, en beminnaars van den landbouw
opzigten overtreffen, zeer talrijk.
zijn. Te Mena12cabo
Menaneabo werd hij door eene bevolking en eenen
cenen grond
verrast, welke met die van .Java volkomen kunnen wedijveren; kunkun·
nende de eerlte , zijns oordeels , op eene
et'ne uitgeilrektheid
uitgeO:rektheid van 20 mijlen,
Jen, weinig minder dan een millioen bedragen.
SUNDASCHE EILANDEN, of Oosterfche Archipel (De) ontont.
leenen
naam van de !1raat
llxaat Szmda.
SZlIIda. in Oost-lndiën,
Oost-Indiën, tns[chen
rusfchen
Ieenen hunnen nnam
Sumatra en Java
java gelegen. Zij worden in grootere en kleinere verdeeld, en vormen eenen talrijken Archipel, die zich van beide kanten van Ma/aHa
JVlalakka tot aan de Molukfche eilanden uit!1rekt.
uitO:rekt. Sumatra,
Java. Borneo en Celebes behooren tot de groote eilanden, die te
Java,
zamen !.lO,COêl
20,CO~ vierkante mijlen bevatten; de heerlijkf1:e
heerlijkfl:e voortbrengfels der Natuur opleveren, en met de Europeërs,
Eut'opeërs, inzol1derh
inzonderheid
eid lTIet
met
de Engc![chcn
EIIgd!c,'zcn en Nederlauders
Nederlanders,, die beiden hier aanzienlijke bezittin-
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gen hebben, eellen fterken
il:erken handel drijven. Derzelver bewoners zijn
of inboorlingen, die meestal van eene zwarte of geelachtig zwarte
kleur zijn, of Maki/ers,
Makijers, die later
larer zich hier hebben nedergezet, en
eerfl:e
zich door eene geelachtige of bruine kleur onder[cheiden. De eerfte
zijn meest:).!
meest:).1 Heidenen, de !aatfte
laatil:e Mahomethanen.
lVIahomethanen. - Borneo (de overige der genoemde eilanden vindt men onder hunne afzonderlijke arti ..
kels ,) is het grootl1e
grootrte van alle OOSt
OoSt lndi[che eilanden. Het bevat
14,000 vierkante mijlen, ligt ten Oosten van
vun Sumatra en tcn
ten Noor.
binnen!1e gedeelte is
den van Java, regt onder de linie; deszelfs billnen!1e
bergachtig en weinig bekend. Men vindt er vele fpecerijen, eene
eelle
foon van rijst,
rijst. en eenen grooten overvloed vall
van
bijzonder goede foort
diamanten. Het land zelf heeft verfcheidene koningen en rajah's, en
de Nederlanders, Engeljèhen en Chinezen hebben er vele faktorij en,
en ,
en drijven er tevens !1erken
!1erkell handel.
SUNNA. J. Eene verzameling van overleveringen, de Mahome-thaanfche
thaallfche godsdienst betreffende, waarvan de afschriften in vele op.
zigten van elkander ver[chillen.
verfchillen. Die der Perzianen, Arabieren en
Afrikanm
Afrikanen zijn geheel firijdig met elkander, en van hier Je onder.
fcheidenc
fcheidene fekten. Diegene, welke de Sunna van gelijke waarde als
den Koran houden, heeten Sunnitm,
Sunniten, die weder de aanhangers van
ALl, welke de Sunna niet erkennen, en ALl voor den opvolger van
MAlmMETH
MAllOMETH in het hoogepriesterlijk ambt houden, Schyten, dat is
onregtzinnigcn,
onregtzinnigen, noemen. - 2. Bij de oude Noordfche volken was
SUNNA
SUNNA de Godin der zon, en werd door de Goden aan den Hemel
geplaatst, om den zonnewagen te mennen. Ter harer eer werd een
geheel jaar een geit varken gemest, hetgeen bij den aanvang van het
geflagt en geofferd, en
nieuwe jaar, met het begin van Sprokkelm., geilagt
8 dagen voor Louwm. bij den vorst des lands gebragt werd, wanneer de groot en , op zijnen rug, met gevouwen handen, dezen
moesten huldigen en den eed van getrouwheid afleggen.
SURATTE. Eene ftad
i1ad in het Britfche Hindostan, provincie Mu·
]JIu.
"atte~
ratte.o eenigzins Noordwaarts van Bombay, aan de rivier Tappee. Zij
telc
heeft vele moskeën en pagoden, kerken en karavanfera's, en telt
volgens HAMILTON ruim 450,000 inwoners van allerlei natit:n; is wefabrij ken in zjjden
zijden ftoffen,
il:offen, brocades, gedrukte
gens haren handel en fabrijken
linnens, goud- en zilverwaren , fijne werken van hout en paarlemoer,
van groot belang, en de zetelplaats van een en Nabob, die van de
En~eljèhm
Em;e/[chm een jaargeld ontvangt. lVIen
Men rekent, dat hier jaarlijks 800
fchepen aankomen, terwijl aanzienlijke karavanen landwaartS ingaan.
SURINAME. Eene gewigtifie
gewigtige Nederlandfche
Nederland[che vOlkplamÏng,
volkplamÏlIg, belloMarrewv'ne en de Courentijn,
Coure11tv"n,
ten tusfchen 2 groote grensrivieren, de Marrewijne
en gelegen op 5° , 40 ' , 30" Noorderbreedte,
Noorderbreedte. en 55° Westerlengte
van Gremwich. Zij bevat nagenoeg het middelfie
middell1e gedeelte van Guiana, heen
heeft aan weerszijden de Engelfche en Franfche bezittingen, en
eene uitgef1:rektheid,
uitge!1rektheid, bijna als ons tegenwourdig koningrijk. Zij loopt
eenc
aan de eene zijde langs den Wester_Oceamz;
Wester-Oceamz; terwijl de grenzen binnen
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nemvaarts eigenlijk onbepaald zijn, en tegen de woonplaatfen
woonplaatfcn der
hemeH1:reek fl:uiten.
fruiten. Uit deze binnenlanden
onbefchaafde natien dezer hemelfl:rcek
ontfpringen de menigvuldige rivieren en kreken, welke dit zoo vruchtbaar land fchier in alle rigtingell doorilroomen, en zoo wel
wèl den landbouw bevorderen, als zij voor de fcheepvaart van de grootfre
grootfl:e dienst
zijn. Deze rivieren onder[cheidcn
onderreheidcn zich echter van de meeste in Europa daardoor, dat zij 2 of 3 dagreizens landwaarts in ophouden
voor groot ere vaartuigen bevaarbaar te zijn, hetgeen door de fpo.;di_
fpo.:dige rijzing van het land, alsmede door de menigvuldige klippen, veroorzaakt wordt. Deze rijzing van den grond doet in den droogen
tijd de bedding te ondiep worden; terwijl zij in den regentijd den
firoom eene te fnelle kracht geeft. Ondenusfchen verhindert deze
lagere ligging in geenen deele de vruchtbaarheid: men vindt hier de
homfoonen, en de grond draagt kennelijke blijken van ook
beste homfoorten,
meerdere en andere gaven in den fchoot der mellrchen
menfchen te kunnen uitiIechts ondernamen, gewasfen
gewas[en., naar den aard der
fiorten, indien zij llechts
hoogere fireken gefchikt, te planten en vOOrt
voort te kweeken. Behalve
homfoorten, brengen de lagere deelen der kolonie fuivelerhande homfoonen,
ker. koffi
koffij,
i, cacao
caCao en katoen voort; wordende de drie eerstgenoemden op de plamagien
plantagien langs de rivieren, en de laatfl:e
laatll:e alleen aan de
zeekust gevonden. Men denke echter niet, dat de genoemde de eenige gewasfen
gewas[en zijn, welke Suriname oplevert. In de gezegende keer}{rings gewesten gelegen, bevat inzonderheid het plantenrijk
plamenrijk eenen
}'rings
l1echts tot voeding en gefchat van onbegrijpelijken rijkdom, niet flechts
neesmiddelen, maar ook ter veraangenaming van den fmaak, en fie_
fieraad der geheele Natuur. Daar echter de bedoelde voortbrenglèls
groorere groeikracht en vrnchtbaarheid
vruchtbaarheid vorderen, en de wijze
eene grootere
van landbouwen , alsmede de uirgefl:rektheid
uirgefrrektheid der gronden, niet toela.
ten, dat men het gemis dier twee voorname vereischten door bemesherfielIe , zoo worden deze landen eindelijk verlaten, en na
ting herfl:eIle,
weinige jaren wederom geheel met bos[chen bedekt; doch kunnen
fommigen. dezer verlaten landen, b. v. koffij-plamagien,
koHij-plantagien, met het beste
gevolg weder tot fuiker worden aangelegd, en jaren lang tot dat einde behouden blijven.
blij ven.
afwisfeling van jaargetijden,
Men heeft op Suriname geene andere :lfwisfeling
dan die door meer aanhoudenden regen of droogte wordt te weeg gebragr. De groote regentijd
bragt.
regemijd begint gewoonlijk in het midden of het
laarst van Grasm., wanneer men den 6den de zon in het toppunt
laatst
heeft, en wordt in den loop van Oogstm. door den grooten droo.
gen tijd vervangen; terwijl de zon den 6den van Herfstm. op haren
terugweg andermaal in het toppunt komt. Deze drooge tijd, welke
ongezondfl:e wordt gehouden, duurt tot het laatst van
voor de ongezondll:e
opg_'voJgd door den
Slagt· of tot het midden van Winterm., en wordt opg_'volgd
cerfl:e in het laatst
kleinen regen- en kleinen droogen tijd, waarvan de eerll:e
van
Sprokkelm. een einde neemt. Deze afwisfeling
vall Sprokkeln1.
afwisfcling heeft echter op
verre na niet zoo gerege:d
gerege!d plaats, als men zich in Europa vooraelt;
voorl1:elt;

heb,.
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hebbende niet zelden in den eenen of andercn
anderen tijd juist het tegengefielde weder plaats van hetgeen mcn
men zou verwachten. Ondenusfchen
!telde
fchijnen dcze
deze jaargetijden voor vele Europifche planten niet gunfl:ig
re
tc zijn; want noch cenigen
eenigen onzer granen, 110ch
noch aardappelen, noch
onze heerlijke boomvruchten willen hier tieren; terwijl de pogingen,
algemeen tOt aankweeking van onze groenten en peulvruchten aan ge.
Hechts ten halve beloond vinden. De branden·
brandenwend wordende, zich flechts
de hitte der zon, die op den middag loodlijnig op den grond fchijm"
en de geweldige regens, welke hier met verbazende kracht nedervallen , vorderen derzelver eigenaardige planten en gewasfen. De mensch
alleen kan onder deze luchtfl:reek, gelijk overal, leven en bloeijen.
De lange nachten, daar de zon, mee weinig verfchil, ten 6 uur open ondergaat, verkoelen den dampkring, en geven een aan Europa
ongekend genot en nieuwe kracht in de morgen- en avondfl:onden;
avondftonden ;
doch ook vooral brengt de zeewind uit het Noord-Oosten, die reeds
ten 8 uur begint op te fieken, eene aangename verfrisfchin/j
verfrisfching aan,
en leenigr
leenigt de drukkende hitte van den d~g. Matig en geregeld Ie.
vende, en l1echts het ligchaam geen meerder krachten afperfende, of
levensgenot overgevende, dan men in Europa ge.
gezich aan ruimer levensgenoe
woon is, kan men hier even gezond zijn, als in het moederland.
lIeerfchende of zoogenoemde landziekten vindt men
111e11 er nie
niet,
t, alzoo
de fijnheid en zuiverheid van den dampkring, die meer levenslucht ,
dan in de Noordelijke gewesten, bevat, de finetfl:of
finetftof merkelijk van
Lcprtl, of lVrelaatsheid,
lVIelaatsheid, Boifi
Boiji in Stwiflame
Stwiname
hare kracht berooven. De Lepra,
zielue kunnen befchougenoemd, zou men als eene plaatfelijke ziekte
wen; doch daar er genoegzame gelegenheid is, zich buiten aanrahet gevaar in dit
king van zoodanige ongelukkigen te houden, kan hee
opzigt van geen belang zijn.
gebeunenisfen te fpreken ,) gaf
De kolonie (om van geene vroegere gebeurtenisfen
zich in 1799,
I799, '''almeer
vvmmeer de Engelfchen met eene vloot voor de kust
verfchenen, gewillig aan hun over; doch zij kwam bij den vrede
van Amims weder aan de Bataafsche republiek. Naderhand werd zij
Engelfchen genomen, die haar echter in 1815 weandermaal door de Enge/fclien
der teruggaven, waarna zij, in naam van onzen koning, dcn
den loden van
ANUUIS toe gou_
Louwm. 18 r 6, in bezit genomen, en de generaal P ilNIIUJS
hoogfte uitvoerende magt bekleed, werd
verneur derzelve met de hoogfl:e
een raad. fiskaal , den
aangefteld. Behalve dezen befl:uurder is er ecn
aangelteld.
raad-contro!leur gencraal
generaal van finantien,
finamien, een hof van civiele jufl:itie
voor zaken boven de waarde van f 250 - , en een ander hof voor
111 en nog een hof van polizoogenoemde kleine zaken. Voorts beeft m
tie voor hetgeen onder het voorzitterfchap van den gouverneur, en
in fommige
foml1lige gevallen, na voorafgaande goedkeuring of bekrachtigir.g
bekrachtiging
des konÏIlgs
konings,, de wetgevcnde
wetgevende magt in dc
de kolonie uitoefent, in lijfllrafl11reekt, en
cn eindelijk, door uit deszelfs midden
middeu
felijke zaken regt Jl1reekt,
bijzondere commisfien voor ieder tak van befl:uur
bcf1:uur tc
te benoemen, gezegd 1mn
kan worden ook de uitvoerende m2gr
magt te bezitten, en dus eene
iu.
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inllelling te zijn,
zUn, geheel overeenkomflig
overeenkoml1ig met de beginCelen eener
overdrevene aristokrade. Dit hof J deszelfs invloed, zoo veel moge~
lijk uitgebreid hebbende, en deze gehcele inrigting in 1815 bevestigd
zijnde, zoo wordt zelfs in de flad
l1ad Paramaribo, 20,000 inwoners beo
bevattende (de voornaamfle
voornaaml1e der West.lndifehe
West.lndifche fl:eden,
fieden, en de eenige in de
kolonie), geen gemeeme.befl:uur
gemeeme.befiuur gevonden; bekleedende 2 leden van
nUa\ll van Houtvesters van de gemeene weide,
den hove, onder den n3aJll
behoef_
deszelfs plaats. De volkplaming moet geheel in hare eigene behoef.
ten voorzien, en daar bet ingewikkeld en Olnilaehtig
Olnilachtig financieel
finantieel fl:elfel
fielCel
en de gebrekkige burgerlijke inrigtingen geen' waarborg voor den rigtigen opbrengst der onderfeheidene
onderfcheidene belastingen aan de hand geven,
zoo komt de koloniale Cehatkist
Cchatkist jaarlijks te kort, te meer daar onkos.
ten, b. v. die van defenfie, voorheen ten laste van de focieteit, of
van het moederland, thans door haar worden gedragen, zoo dat het
koloniale gouvernement buiten fl:aat
fiaat is, om eenige inrigtingen van algemeen nut tot fl:and
fiand te brengen of te onderfieunen, zoo als b. v.
Landbouw, Natuurkunde of Natuurlijke hi110rie
hifiorie enz. Er zijn nog·
nogtans fommige inrigtingen van eenen anderen a~rd, waanoe hetzelve
het groote militaire hospitaal,
geheel of gedeeltelijk bijdraagt, als: tot her
tevens voor burgers berlemd, en hetgeen zich in eenen uitmuntenden
fiaat
fraat bevindt; alsmede aan het onderwijs; doch daar dit, zoo als het
tegenwoordig gefchapen fl:aat,
fiaat, voor geene behoorlijke opleiding en
opvoeding voldoende is, zoo word~ ook in dit opzigt het ontoereikende der koloniale kas ondervonden. om aan zulk een belangrijk
befiaat
onderwerp den noodigen onderfl:and
onderfiand te kunnen verleen
verleellen.
en. Er befl:aat
een zeer bloeijend departement van de verdienfl:eIijke
verdienfielijke maatfehappij
muatfchappij tot
Nnt
Nut van het Algemeen, hetgeen 9 maanden van het jaar vergadert,
en in deze eeuw, gedurende deszelfs berlaan, in weerwil van de afaCwezenheid der meeste eigenaars, de overgekomene
ovel'gekomene Europeanen. niet
weinig heeft toegebragt ter verbetering van den algemeenen geest en
zedelijke befchaving.
uitgerlrektheid des lands
De bevolking is in geenen deele aan de uitgearektheid
geëvenredigd, welks kleinfl:e
kleinfie gedeelte dan ook ilecht bebouwd is,
hoezeer de bovengenoemde produkten,
produkten. uit hunnen aard,
aard. eene ruime plaats innemen. Het aantal Blanken wordt
worde gefehat
gefchat op 5°00;
5000; de
Negerllaven
vrije kleurlingen op 2000; de vrije Negers op 650; de Negerflaven
52,000. en die van de kleur op 5,5°0.
5,500. De kleurlingen zijn van
op 52,000,
vijfderlei foort, als: van een en Blanken met eene Negerin komt de
Mulat; van dezen en eene Zwarte. of Negerin, de Karbanger ; van
een en Blanken en eene Mulattin, de 1l1esties; van eenen Blanken en
eencn Blanken met eene Kas tiecene Mestiefe vrouw, de Kasties ; van eenen
fche vrouw de Poestieseh; doch heeft mcnmeer
men meer verfcheidenheid van kleu.
kleufehe
ren, dan door deze vijfderlei foort fchijm aangeduid te worden. /{reo.
ook. die in de kolonie geboten noemt men allen, van wat kleur ook,
ren zijn. De kleurlingen zijn over het geheel weinig in getal, en
worden, vooral van de Negers, het minsc geacht, over welke zij.
voor
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voor zoo ver zij vrij zijn en flaven
Ilaven houden, gelijk ook de Joden
over het
bet algemeen de wreedfie
wreedlle meesters zijn. De gekleurde vrouwen, echter, fchijnen voor de meeste B1anketi
Blanketi der mannelijke fekfe
zeer vele aantrekkelijkheid te bezitten; wam
want hoezeer men zich niemand;
mand} (behoudens enkele uitzondering) bijna kan voorftellen
voorfl:ellen van
eene gelijke luije geaardheid, worden zij vrij algemeen als huishoudfiers door de ongehuwde kolonisten, die het grootfie getal uitmaken,
genomen. Deze fraat,
fl:aat, de plaats van een wettig genoten huwelijk
vervangende, heeft, onder andere, ook dit nadeel, dat er de zinnelijke wuftheid te veel door gevoed wordt, en de man zich niet op
den duur bij ééne vrouw houdt, hetgeen op de kinderen, uit deze
zamenleving geboren, den nadeeligften
nadeeligfl:en invloed moet hebben.
Behalve de bovengenoemde !tad
fiad Paramaribo, 2.2 mijlen van den
mond der rivier Suriname, in een fchoon oord gelegen, en door de
nabij liggende forten Nieuw .1mflerdam
Arnjlerdam en Zeeland/a
Zee!andia befchermd
beCchermd worIlechts nog 2.2 dorpen en een aan.
aan_
den de, zijn er in deze volkplanting flechts
dende,
leg der Hernhutters; liggende alle overige plantagiën verfirooid.voortbrengCels, welke het moederland uit de handen der Negers ontDe voortbrengfels,
vangt, zijn vlm
vim belang genoeg, om er hier, over ettelijke jaren genomen, eene korte
korre opgave van te doen. lil de 6 jaren, van 1816
nomen.
tot 1821, hebben 403 Nederlandfche
NederlandCche fchepen
Cchepen tot ons overgevoerd: aan
KrJ/fij,
Koffij, 36,721,386 pond oud gewigt.
Suiker, 99,614,166 - Katoen, 8,948,120 - - Cacao,
Cacao.
355,200 - - Het aandeel van 1820 in de fuiker,
fuik er , bedroeg alleen 19,$33,9°5
19,533,905
niet minder dan 21,275,276
2.1,2.75,276 pond, welke
pond, en dat van 1821
18!1l lJict
beide jaren dus het g
~ gedeelte van alle de fuiker uitmaakt: en deze
aanzienlijke vermeerdering van dit voonbl'engfel
voortbreng1èl is federt nog meer
afgenomell, alzoo de volgende 3 jaar, van 1822, 1823 en
toe- dan afgenomen,
1824,
1824. meer dan 61 millioen fuiker, nagenoeg 1 van het geheele beloop
der vorige 6 jaren, hebben opgeleverd. Het moederland heeft zich
uitflnitenden handel en de Ccheepvaart
fcheepvaart voorbehouden, met uitden uitlluitenden
alwáar zich meest EngeIEngel.
dill:rikt Nikeai , alwaar
zondering echter voor het dHlrikt
hebben
gevestigd,, aan welken het vergund is, naar En..
fche planters heb
ben gevestigd
Noord.Amerikanm, van de
geland af te fchepen; zoo als ook de Noord./lmerikanm,
vroegfte tijden, vrijheid hebben, om bloem van tarwenmeel,
tarwenllleel, haring,
vroegfie
kabelîaauw, makreel en , en eenige andere behoeften, binnen de ko.
kabeljaauw,
lonie in te voeren.
voeren, en daartegen de lJfelas[e,
iIJe/asJe, of [iroop,
firoop, die van de
ruiker overblijft, uit te voeren, tot welken
welkeu handel jaarlijks 60 Noord~
Noordfuiker
Amerikafche Cchepen
fchepen gebruikt worden. Men ziet uit dit een en au.
AmerikaCche
der, hoe belangrijk deze volkplanting is, cn hoe vele redenen ons
dus noopen, voor derzelver behoud en verdelen bloei te zorgen.
SURROGAAT. Door dit ,voord,
woord, V~1l1
van het Ladjnfche
Lacijnfche SlIrrogal'e,
SIt1"rogare,
:mders flellen,
nellen, afkolllfl:ig,
afkol11!tig, verl1aat
verftaat men zooiets in de plaats van w~t 3ndcrs
vnl1 eene
ecue andere zaak, die niet
nier voorhanden
voorbanden
danig iets, dat de plaats van
WOO"RDENB.
ALGEMEEN WOQRDENB.
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of moeijelijk te krijgen is, vervangt, of vervangen moet. Zoo zijn
b. v. erwten, rogge, chichorei enz., Surrogaten van koffij,
koflij, fuiker
uit mangelwortels, druiven, geele peen enz., Surrogaten van de In.
difche
diCche fuiker;
Cuiker; terwijl men ook voor zekere geneesmiddelen, b. v.
de rhabarber en kina, Surrogaten heeft uitgevonden.
SWAMMERDAM. (JOHANNES)
(JOIIANNES) Een beroemd Ontleed.
Ontleed· en Na.
tuurkundige, die door zijn naauwkeurig onderzoek in deze wetenweten.
Amflerdam in het jaar 1637
fchappen zich onder[cheidde.
onderCcheidde. Hij zag in Amflerilam
daglicht, en gaf reeds vroeg blijken zijner fl:erke neiging
het eerile
eerf1:e daglicht.
voor de Natuurkunde. waaraan zijn vader, die hem tot de GodgeGodge.
laat!l:e toegaf. Hij oefende zich te
leerdheid wilde opleiden, ten laatlle
Leijden in de Geneeskunde, en muntte hier inzonderheid uit door
Lei/den
zijn' vlijt en bekwaamheid ten aanzien van ontleedkundige proeven en
Ontleed...
preparaten. Onder zijne vrienden bevond zich de beroemde Ontleed
kundige N. STENONIUS, bij wien hij te Pl1ri/s,
Pm-ijs, toen hij die fl:ad, in
ktmdige
1664, ter uitbreiding zijner kundigheden bezocht, woonde. In het
Leijden de doctorale waardigheid, en deed
jaar 1667 verkreeg hij te Lei/den
ontleedkunde belangrijke ontdekking.
ontdekking, om de vaten met
de voor de olltleedkunde
fiof te vullen,
eene harsachtige, door het vuur vloeibaar gemaakte, flof
nn uitgezette vaten voor bederf
die, wanneer zij koud wordt, deze nu
bewaard. Bovendien heeft men aan hem de uitvinding van eenen
tbermometer, ter onderzoeking van den graad van warmte bij de dieren, te danken. In 1669 gaf hij eene Algemeene Gefchiedenis der
del'
lnfekten (Utrecht in 4°) in het licht, welk werk vele gewigtige aanveranderingen,~ waaraan deze klasfe
merkingen bevat omtrent de veranderingen
van dieren onderworpen is. Hierop verfcheen
verCcheen in 1672 zijn belangrijk
omleed-geneeskundig
ontleed-geneeskundig werk: Miraeulum
Miraculum 'I1aturae
'I1fJtul"ae set! uterf
uter' tnuliebris
muliebl'is
.J. v. Horne Prodro1/Zum
Prodro1/1um ilIustratum,
illustratum, hetgeen meerfabrjca notis in .1.
[abt·tea
tn~!\l herdrukt is,
is. Door zijn aanhoudend fl:uderen
fl:tlderen tot zwaarmoedigtn~l\1
"e~v~llen, maakten de dweeperijen van ANTOINETTE BOURIGNON
heid "erv~lIen,
zulk eenen diepen indruk
indru1r op z~l'e
'Z~:'e :d':>!.
z;"), cbt
d~t hij :lIle
:1ile zijne werkzaamheden, als onwaardig voor de bemoeljmgen
bemoeijmgen van's
van' s menfchen geest,
Holfleill volgde [)onr
f)o0r verdriet en gebrek ont.
om.
Haakte, en haar naar HolJlein
zent1\vd. keerde hij echter naar dmflerda1lZ
zenuwd,
/lmflerdt11lZ terug,
terng, alwaar
aiwaar hij in J680
merf,
merf. Eenigen tijd voor zijnen
zjjnen dood vernietigde hij zijne nog oveove-handCchriften,
rige papieren; hebbende hij een groot gedeelte zijner handfchriften,
uit hoofde van
v3narmoede,
·armoede, aan THEVENOT voor eene geringe fom verlamile kwamen
kWllmen eene halve eeuw later in handen van
kocht. Deze lamfte
BOERHAVE , die dezelve in de Latijnfche
LatijnCche en Nederduitfche taal, in
1737 in II2 d.eel. in folio, met platen
platen,, uitgaf, onder den titel: Biblia
Naturae, five Historia l;z(eetorum,
Jureetorum, in eertas
certas dasJes "educta,
,'edtJeta, nee non
Exemplis et anatomic{}
anatomÎc{) val'iorum
val'iorulJl Animalcu/orum
Animalculorum examine ilIustrata,
Exernptis
illustrata,
infe,rtis
nume/'ofis 1'arioribus natume
naturae obfervationibus. Dit werk is
infortis numel'ofis
in het Hoogduitsch, Frallsch
Fransch en Engelsch overgezet, en een bewonderenswaardig gedenkfiuk
naauwkeurigst
gedenkfl:uk van het aanhoudendst en nsauwkeurigst
SWAlIlMERDAM welligt nimmer door cenigen
cenigcn natuurnatuur·
onderzoek, waarin SWAl\lMEROAM
omlerzoek,
on-
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ondeïzoekcr zal overtroffen worden. Het is in 44- deelen
deeIcn naar de
onderzoeker
4 [oorten van veranderingen verdeeld, welke de fchrijver bij de infek·
gewigtig!1:e
ten heeft waargenomen, en bevat eenen fchat van de gewigtig!1e
omdekkingen. De Gefchiedenis der bijen, inzonderheid. is uitmunuitmun.
ontdekkingen.
l1leester!1:~lk van dezen fehrijver
fchrijver befchouwd:
tend, en Wordt als een l1leesrer!1~Jk
uül1:ek fehoon. BOERHAVE heeft 's mans
mailS leIe.
ook de platen zijn bij uü!1:ek
vensbefchrijving vóór het werk doen drukken, behalve hetwelk men ook
verhatldelillg heeft over het ademhalen en
nog van hem eene Latijnfehe verharldelillg
het gebruik der longen, welke in 1738 in 4° te Leijden
Lei/den verfchenen is.
SWAVING, (C.) geboren te /lmflerdam
Amflerdam den 27!1en
2711:en van Bloeim.
1738, en gell:orven als predikant van Naarden den 20fien van Wijnm.
Wijnl11.
1808, was een der geleerdile en helderdenkendfie godgeleerden Van
van
zijnen
zUnen tijd, en een vlijtig leerling der beroemde Utrechtfche Hoogleeraren S. RAU, HORTHEMELS , WESSELING, IRHOVEN en BONNET.
Onder den eerstgenoemden verdedigde hij openlijk zijne: Disfjui/itioDisqttifitio11eS
t1eS Philologi cae potisfinmni de /ocis aliquot V. T., waarin hij zijne
Ooster[che Talen, ten toon fpreidde.
buitengewone kennis, vooral der Ooster[ehe
E
Een
en tweede ge[chrift,
gefchrife, van gelijken aard, is: J?aticinia Bi/eami NumXXIV,
tJotis perpetuis iIlustrata, geplaatst in de Symbo!ae
XXIII et XXI
V, tJOtis
Lit!. Hag. et Duisb. Van 1777-1788 gaf hij in VI fiukken uit
z~ine
Proel'en Val)
van aanmerkingen Oller
Ot'er het regt en onregt gebruik der
zijne Proellen
Heilige Schrtft, lloornallle/ijk
l'oornallle!ijk in de behanr!eling 1'an
l'an de praktijk
prakti/k der
godzaligheid. Voorts zier
ziet van hem het licht eene met zilver gekroonde
oYe! het cerfle Hoofdfluk der Spreuken van SALOMO.
verhandeling ovo
Driemaal behaalde hij eenen gouden eerprijs bij het
her Haagsch
Baagsch genootfchap
ter verdediging van de Christelijke godsdienst. Als eene voortreffelijke proeve van 's mans kanfel-weJf]:llekendheid
kanfel-wellFJlekendheid befiaat
bel1aat van hem eene
meesterlijke
meesterlij ke lijkrede op zijnen vroeg gefiorvenen
gel1:orvenen ambtgenoot J. H.
BRUlNS.
BRVlNS. Hij was tot aan zijnen dood toe medefchrijver van de BiTheo!ogifche Letterkunde, waarin verfcheidene grondige behliotheek van Theologifche
oordeelingen van zijne
zijlle band voorkomen. Mannen, die hem van nabij gekend hebben, en zijne talenten wisten te fchatten, hebben
rang, welken
welkt'l1 hij verrliende, gefteeds gezegd, dat hij beneden den raIJg,
.. ,- nem als Hoog_
plaatst
plaatse wa:;; hebbende hU al de vereischten, wel
we)..;."
Jeeraar aan eene Akademie konden doen fchirteren.
fchitteren. Het fchijm, dat zijne
zich altijd beneden anderen ftell1:elongemeene nederigheid, door welke hij zieh
de, hem wel eens in zijne bevordering hinderl~jk
hilJderl~jk was, en mede aanlei
aan lei
tot de gemeente van Naarden.
ding gaf, dat hij niet hooger opklom dan wt
SWIETEN, (GERARD VAN) Keizerlijke raad, en eeril:e
eerile lijfartS in
Weenen,
IreenelZ, werd te Leijdm
Leifden in 1700 geboren. Hij fiudeerde eerst te Leuven; oefende zich naderhand in zijne geboorrefiad
geboortel1ad onder BOERHAVE,
BOERHA 'tE,
wiens voornaamfle leerling hij was, behalve in de Geneeskunde>
Geneeskunde, inzonderheid in de Scheidkunde en Artzenijbereiding;
Anzenijbereiding; werd vervolgens
dokter in de medicijnen, in welk vak bij in zijne praktijk zeer geen werd eindelijk tot Hoogleeraar aangefield.
aangefleId. Verfchei~
lukkig was, cn
dClle
dene zijner tcgcnftrevcrs wisten het echeer) mogelijk uit jaloczij
jaloezij , of
V vv !l
ook
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ook welligt uit hoofde zijner flrenge,
flrcnge, onbuigzame geaardheid, zoo
Zoo
vcr te brengen, dat hij zijn leeraar-ambt moest nederleggen , om dat
hij Roomsch-Katholijk wns. VAN SWIETEN werd hierop, als eer!le
eerfie
!\ifnrts
l\jfarts der keizerin MARIA
lV[ARIA THERESIA, naar ff/emen
ff7eel1e1Z beroepen; ver·
verwierf de gunst dier vorftin
vorfiin in den
dea hoogfl:en graad, en werd in het vervolg tot opzieuer
opziener harer keizerlijke boekerij, tot aanhoudend voor.
voorzitter van de geneeskundige faculteit in lfléelten,
lflémen, tOt
toc bcftuurcler
bcftuurder van
het geheele medicijnfche
medicijntèhe vak in de keizerlijke Haten, en tot beoor~
deelaar der boeken benoemd. Hij
IIij overleed in Zomermaand 1772.
voortretrelijke Commeltta.
CommentaHij heeft, als geneesheer, door zijne .voortrelFelijke
leermeester BOERHAVE,
riën over de Llphorismen, van zijnen grootell leenneester
veel roem behaald, en dit zijn klasfiek werk verwierf bij het grootraadge.
fie deel van Europa, uit hoofde der uitmuntende praktifche raadgevingen, die het ter her!lelIing
herfielling van alle ziekten bevat, eene algemeene
gegoedkeuring. VAN SWIETEN was lid van een groot getal geleerde ge.
noûtfchappen in EuropIl. , die zjjne
noO'tfchappen
zijne verdienfl:en erkenden en vereer·
vereerden. Hij bediende zich van het groot aanzien, waarin hij bij de kei.
fiond,,op
op eene lofwaardige wijze, zoo ten beste der
zerin-koningin !lond
geleerdheid. als ter uitbreiding van meerdere verlichting; ofschoon
hij zich ook van den anderen kant, door zijne grondfl:eIIingen
grondfl:ellingen en temperament, liet verleiden, om, als beoordeelaar der boeken, bijna alle wer..
ken van Franfche
f1:arell te verbieden.
Fran[che wijsgeeren inde Oostenrijkfche fiaten
SWINDEN. (JAN HENRI VAN)
VAN) Deze, zoo binnen als buiten
's lands geëerbiedigde Nederlandièhe
Nederlandfche geleerde, niet minder groot en
Natuur-, Wis- en Sterrenkundige, werd op
edel als mensch, dan als Namur-,
den
dcn Siten
Sften van Zomerm. 1746 in 's Hoge geboren, en was de zoon van
PHlLIPPlè V/,N SWINDEN, pleitl'ezorger bij het hof van Holland en
Zee/md,
Zre/ond, en
cn lVLIRIA ANNE TOLOZAN.
TOLOZi\N. Reeds van zijne vroege jeugd
af, gai
gaf hij de beflis[endite
be(]is[endfte blijken van zijne zucht voor de Wiskundige
wcten[chappell; vclbragt
volbragt zijne fh,diën aan de Hooge
en Wijsgeerige wetellÎchappell;
fcllOol te LeijdN);
Lei/dei;; werd in Zomenl1.
ZOl11erm. J7ó6, na het openlijk verdedigen
zijner proefverhandeling : de attraetiolle, tot h.
genzijuer
A. L. Mag. en Phi·
Philo!:.
10:;. Dr. bevorderd, en nog voor het einde van dat jaar tot I-IoogleerHoogleer.
aar in de WUsbegeerte, Redeneer- en
enllovenllntllurkunde
llovennatunrkunde aan de Akademie te Fral1cker beroepen, welken post hij in Lentem. 1767, met
redevoering: de
dc eaufis CITorum in rebus P,~ilofol)hicis,
PhilofolJhicis, aanvaard_
eene redevoering':
de. Hier wns hij, behalve in de getrouwe waarneming van de pligten, aan dezen post verbonden, onvermoeid bezig in het onderzoek
van alles, wat inzonderheid de elektriciteit, de magneetkracht en me.
meteorologie betrof, en was een der ijverigfl:e waarnemers van de ma.
magnetifche
gnctifche declinatie, welker dagelijkfe:he
dagelijkfche afwisfeling hij, 10 jaar lang,
ieder
ie,ler uur
uni" van den dag aameekellde. De eerue bl\iken,
blijken, welke hij van
zijn geihelig pogen ter uitbreiding zijner geliefkoosde wctenfchap
wctenfchap_..
pen gaf, waren zijne Cogetatio1Jes de variis philofophiae capitibus, welke
in 1767 in ,t", en zijne Tentamina
l'entamina tlzeoriae 7l1tuhematicae
7l1iltlzematicae de phellophcl1o1J:mis
l~tcr, in een gelijk formaat, werden uit
n:enis mtJgnetids, die 2 j~a, I~tr.:r,
ge·
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gegeven. In 1776 verfchenen zijne Obfervations [ur
fur Ie [roid 1·igou1'igourel/X,
reux, van Louwm. van dat jaar, en werden in 1777 g.evolgd door
eene Dis[ertation
Disfertation [ur
flir la cOlllparaifon des Thermomhres;
Thermométres; terwij
terwijlI hij
genoegzaam gelijktijdig met COLOMB den e2rprijs deelde, door de
Akademie der Wetenfchappen te Parijs uitgeloofd, voor zUne Re.
variatlons, in 1780 in
cherches fur
fli" les aigzlitles
aig:lilhs aitJZantées
ai11ZtJntées et leu1'5
lel/1's 'Variattom,
het 7de deel harer lV/émoires,
l1et
lVlémoires, prejèlltées
preJè1ltées par des favam
fa'Vans étral1gers,
étrm:gers, ge.
plaatst, In het volgend jaar viel hem eene medaille bij de. keurvorplaatst.
fielijke Akademie van Beijeren
Beiferen te Mzme/mi
IIJzmchm teil
tell dec!
deel voor eene Verhandeling over: de //nalogie
Analogie de t'E!ectricitéet de ill{Jgllétisme,
illagnétisme, welke
in ~12 deden in 8° het licht zag. Weinige jaren later, in 1784, verfchenen
fehenen van hem, in 3 deel. bijeen gevoegd, onderfcheidene vroegere geleverde flukken over
O'/l:r hetzelfde onderwerp, onder den titel
van Recuei!
I'E/ectricité et Ie 1I1ag72etisme.,
Recueil de diffcrens
diJforens 1lIémoil'es
mémoires fitr
fit!' l'Electricité
Magnetisme.,
befiaande
be!taande uit eene Disfertati01i
Disfertation fur zm
zw Phénomèllc
Phéllomènc magl1étiq$le
magnüiq$le paradoxe; Remarques fur
filr Ie principe employé par M. AEP!NUS;
AEP!NVS; Reflexiol1s
Reflexions
fur Ie lIJagm!tisme
1I1agnétisme anima!,
animal, et furie fystème de M.
NI. MESl\1ER; Disfertation fi/r
il'réguliers de i'aigui/le
fitr les mouvemens
mozt'Yemens irréguliers
i' aiguille aimantée,
aÎmantée, en anderen.
In 1780 leverde hij ook nog de befchrijving van een KtJllstfluk,
Kunstfluk , zijl1~
zijll~
de· em
volkomen bewegelijk Hem e!gcflel
e!gcfle! , uitgedacht door EISINGA ,
een 'Volkomen
welke in 1801 herdrukt werd. In 1779 legde hij het rectoraat bij de
Akademie neder, met eene redevoering:
redevoeri:lg: de Phi19[ophia
Phi!ofophia NC1vtoniana.
Nc!vtonialla,
en deelde lJaderhand
naderhand zijne Ob[ervations
Ob[er'VatioflS météorologiques
météorologic;ues pOIJr
pour l' année
1779-1780 aan het algemeen, geJij
k ook aan onderfcheidene
gelijk
ollderfcheidene maat·
[chappijen
fchappijen zjjne
zijne menigvuldige waarnemingen mede, die eerlang door
Descl'iption d'tme nou~'e/!e
~)Ou~'e!!e pompe pl1eU1lJatique
pneu1lJatiquc gevolgd werden.
eene Descl'iptio1Z
VAN
VAN SWINDEN
SWINDEN had nu 18 jaar der Framker
Franeker Akademie tot luister
ver!trekt, toen hij in 1785
J 785 tot Hoogleeraar in de Wijsbegeerte, Wis.,
Wis-,
verfirekt,
Sterren- en Natuilrlmnde
Natuilrkullde a:1I1
a:m het Athellaeum
Athenaeum i//ustre
iIlustre te ./Jmflerdam
./Jmflerdan,
beroepen werd. Hij aanvaardde dien post in Grasm. deszelfoen
deszelfden jaars,
jaarg,
met eene redevoering: de hypo:hefibtts
hypo:he[!bus ph:Jicis
pkyficis quomodo {tmt
/imt emente
Newtolll
intelligendae, en behartigde dien met eene nimmer verflaauNewtolli inte!!igendac,
wende geestdrift tot :lau
aan zijnen dood. Het ee~11e
met zij.
eerJ1e blUk, dat .met
ne verhuizing
verhuiz;ng dezelfèle geest in hem bleef wallen,
wonen, waren
w-aren zijne Grond·
Grond.
lJegin[etm
zUner
hegiufelm der 1I1eethtmst,
1I1eetbmst, in 1790 uitgegeven (naar aanleiding zijner
Theoremata geometrices,
geometriees, in 1786 verfchenenj
verfchenen") en waarvaH
waarvaR in 1816 een
verbeterde druk het licht zag.
zag, Vier jaar vroeger bad
had hij een foort~
foortNatUurkunde begonnen, ten titel voerende: Pogelijk werk over de Namurkundebegollnen,
{itiones
tor [ehade
fchade der wetenfchap, onvol[itiolies Phyficae, hetgeen echter, tOt
tooid is gebleven; zijnde alleen het I!1:e
f1:e l1nk
l!te en !lde
2de deel 1l!te
!tuk daar.
van uitgegeven, en door F.
F, VOORHOUT, in 1792 van het I He deel
eene Nederduitfche venaling
cOl1lmisfie,,
vertaling geleverd. Als lid van de commisfie
door het Admiraliteits collegie te
t(~ //llIflerdam
/l11lJlerdûm beJlOemd,
benoemd, ter verbete.
verbetering der !tukken
nukken voor zeevarenden
zcevarendell,, fchrecf
lchreef bij voor een voornaam
gedeelte den Almal/ak
Alma7lak ten dienflt
dienjlt der zeelieden, en cene
eene FerhantiefTerhandelitJg
titJg ter bepaling
bepa!il1g der lellgte op zee, welker ecrfl:c
ecrfie uitgave hij in J7 81>
1,
V v 3
te
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te zamen met :;:ijllen
:;:ijnen beroemden leerling P. NmowLAND, bewerkte en
uitgaf; doch waarvan hij in 1789, 1796, 1802 en 1809 merkelijk
verbeterde en vermeerderde uitgaven geleverd, en niet lang voor zijn
overlijden nog d(:l1
dtn 6dcn
6den druk van dit voor den zeeman zoo nmtig
nUttig
werk bezorgd heeft, Bij het verlies van zijnen genoemden uitmuntenden
renden leerling en vriend (1794) moest hij den voor hem treurigen
pIigt vervullen, door het houden eener plegtige Lijk. en Lofrede,
welke een' zoo voortreffelijken
voonre/fclijken leermeester ten volle waardig was.
Zij verfcheen in het volgende jaar in het licht, en was eene betamelijke hulde, der verdienf1:en dezes beroemden jeugdigen geleerde toe.
gebragt , waarin hartelijkheid, kieschheid, oordeelkunde en welmee.
uendheid gelijkelijk doorilraalden. - Na in 1796 eene Verhandeling
()Yer
()ver de Oktanten C71
cn Sextanten te hebben uitgegeven, was het tijdilip
daar, waarop hij met den Heer AENEAE geroepen werd, om van de
z~ide
z\jde des Bataafsehen
Bataafschen bewinds, te Parijs, met de daartoe bijeengeroepene geleerden uit onderCcheidene Europifche
EuropiCche gewesten en de leden van het Franfche
Franlèhe Inilitullt,
Inf1:itullt, het werk der gelijke maten en gewig.
[en
ten op eenen vasten voet te brengen. Reeds had hij in 1794 en
vervolgens, bij de bekende maarfchappij
maatCchappij van lè/ix
lèJix meritis te /imfterdmjler_
dam, eenige verhandelingen voorgedragen over de volmaakte matel1
en gewigten, toen hij in Hooim. I798
1798 met AENEAE naar Parijs vertrok, waar hem de eer te beurt viel, dat hij, onder alle Europirche
Europifche
geleerden, door het Franfche
FranCche Infl:inlllt,
Infl:iwut, verkozen werd. 0111 van alle
verrigtingen, ter bepaling van den
dCll grondfl:ag
grondt1ag des nieuwcl1
nieuwen ftellèls van
maten en gewigtcn, eerst aan de Idas(e
]daste der Wis- en Natllurkundige
Natnnrkundige
wetenfchappen, en daarna aan aHe de klasfen vereenigd, vert1ag
wetenfchappell,
vcrt1ag te
doen. De Hoogleeraar volbragt deze raa!,
[aak met den meesten luister,
en zijne beide vertlagen
vcrt1agen C') werden in de geden~fchrifte!l
gedenh fchrifren des iBm.
iufii.
tuuts gcplaatst,
geplaatst, en zoo wel om dc
wurs
de daarin vervatte zaken.
zaken, als 0111
om de
keurige wij ze. waarop die in een hem vr"emd taaleigen werden voor.
gedragen, algemeen bewonderd en toegejuicbt. In Wijnm. 1799 te
Amflerdttm
Amjlerdttm teruggekomen fchreef
Cchreer hij, ten behoeve zijner landgenooten , zijne f7ér1t(mde!ing
f7erltpnde!ing over volwaakte maten en gewigte71, wel.
1802 werd uitgegevell,
uitgegeven, en voor een klas.
ke in 2 deel. in gr. 8° ,in I802
fiek werk in dit vak over die iloffe
f1:o/fe gehouden wordt, waarop hij in
dat zelfde! i'lar de Feestrede hield bij de viering van het 2siarig befiaan der maatfchappij
maatrchappij van Felix 1lieritis
meritis te /imflerdam,
dmflerdam, welks gebonw
gebouw
hij in I789
1789 door eene redevoering en ~anrpraak pIegtig
plegtig had ingewijd;
ingewiJd;
terwijl hij in 1803 de /nfen
lfJ[en over
ovcr het Pltmetarium en Lunûrium van
H. v. LAUN, ter zelfder plaatCe van tijd tot tijd gehouden, in het
llet
licht
(*) Zij waren Retiteld: Rc/,part,
Rc/,port, filif
f"" àti rlnsti/ut national du
de! [cicHees
feienees ct
et
(IrIS,
feiences mathématiques
(11'11, da
de 29 PrairiaJ
Prniriol 011
aIJ 7, au nam
nom de /0
la cJas{e des [eience!
mathémati'lues et
phyflques,
... de Franc.,
p"y(lques, Jur /a
la m({u,e
m({uro da
du mcridi
mcridie~
France, et les réJu/tats,
rl[ultats, 'lui en Ol1t
hé deduits,
d,duits, pour ddtermi"e,.
tlétermi"e,. les bajès
bajes du fJo1<veauJySleme
fJo1<veauJySlème métrique, en Pro.
Procis des oplrati
opirati on$,
ons, 'lId
'ltli ant
ont jè,'yj
fèl'yj à
" dét.rmi"et,
déter111inet' les bafes
baJes titl
ti" nalJl'eau
nOlJl'eau Jystéms
.fystelJl8
",hrifue,
",érrifue, lu à la fiallce
fé.1ncc publique ie lJitsjidor,
111tsjidor, all
4/1 7. (05
(~5 vall Bloeim. 17g9).
1799).
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tot 1816 befteedcJe
bef1:eedtje de onvermoeide VAN SWINSWrNlicht gaf. Sedert 1809 tOt
DEN alle zijne pogingen, om het nieuwe metrieke ft
el fel in te voeren'
f1:elfel
uitgeven van volledige Tafels ove;
Olie;
hetgeen hij door het bewerken en .uitgeven
Lengtematen, Inhoudsmaten, Gewtgten
Gewigten en Maten
lVJate7Z bevorderde; terwijl
verflag , in 181
lS'4,
het gewigtig verfiag,
4, namens de eerl1e klas fe van het NeInf1:iwllt, aan den koning gedaan,
gedD~n, benevens de opheldederlandsch Ini1:ituut,
beflniten over maten en gewigten.
gcwigten, later in het
ringen der wetten en befiuiten
nÏi;t zonder grond aan zijne welverfnedene
welver[nedene pen worlicht verfchenen, ni~t
den toegefchreven.
te verwonderen.
verwonderen, dat een man van zoo veie
vele
Men behoeft zich niet te'
verdienflen, door genoegzaam :dle
alle geleerde genootCchappen
genootfchappen
kunde en verdienften,
in ons vaderland, en ook door ver[cheidene
verfcheidene buitenhndfche,
buitenlandfche , tot me_
moeë het eenen iedt1:
iedcr be.vreemden
bevreemden ~
delid werd verkezen ; maar ook moe:
dat hij een dadelijk deel aan derze:ver werkzaamheden kon nemen,
verdien11elijk maken. Intusfchen
Intusfche!1 7.ijn daarvan
en zich bij de meesten verdienftelijk
onderfcheidene verzamelingen van verde blijken voorhanden in de onder[cheidene
anà~ren zijhandelingen, bij die genootfchappen uitgegeven, onder anó~ren
weerkundige waarnemingen,
waarnemingm, in de vcrh~ndelin~en
verh~l1deIin;;en der
ne veelvuldige weerkzmdige
Brusfelfche en Turinfche Akademien te vinden; later zijn doorfink over HUIjGENS,
HUljGEN s, ats
als uitvinder der Jlingel"
uurwerltqn ,
wrocht ftnk
jlinger·1Iurwerfr.Qn,
[choone verhandeling over de 'tretten,
fpetten. Ult/ke
drukk1'1g
'voorts zijne [choo11e
welke de druklèl'1g
eerile klasfe onon.
Dampkrings volgt; welke beide werken der eerfie
des Dal1lpkrin{';s
Inflituuts ten fierand
fie.:cacl verfirekken,
verflrekken, en in het 3de en 1lfie
fie deel der.
zes Inftituuts
Ol'cr het Binomium
zelve te vinden zijn; alsmede zijne verhandeling over
van NEWTON, reeds in 1768
'l'tJn
J768 in het 12de deel der verhandelingen
der Hollandfche maatrchappij
maatfchappij te Ha4rlem,
Haarlem, van welke hij
bij federt
[edert 1769
opgenomen, - Als voorzitter der Geneeskundige commisfie
lid was, opgenomen.
Amflerdam, ter beraming V2n
van maatregelen voor de gezondheid der
te Amfterdam,
ingezetellen, alsmede voor de Kweekfchool
!{wcekfc11ocl voor de Zeevaart, heefr
heeft hij in
ingezetenen,
kommerl~jkfl:e tijden veel verrigt, en tot inftandhouding
inflandhouding en herfrelling
herl1:elling
de kommerlijkfte
del' laatl1:e,
laatl1e, na )] 813,
813 , niet weinig toegebragt ; terwijl het inllimut
in!lituut tot
der
onderwys voor Blinden, en vele andere weldadige inrigtingen, in hem
onderwijS
getrêlUwcn voorl1:ander
voor(1:ander en hechten !leun
(teun vonden. RoRo.
almede eenen getr~ll1wen
vendien leverde de onvermoeid werkzame man nog vele belangrijke
rot onderfcbeidene
onderfcheidene tijdfchriflen,
t0c1Cchriflen, welke te tlilrijk
talrijk zijn, om
bijdragen tot
weshalVe w\i
wij .ons
. ons alleen moeten bepalen, om
ze alle op te geven, weshalve
van vroegere te fprekcn.
fpreken, tot
t,)t het Journal
}ournal des Savans, .Journat
niet v~n
de Phyflque
Phyfique enz., tot zijne
:tijne redevoeringen
rccL:voeringen o)ler
over het Noorderlicht, het
Zodiakaallicht , en tfe
de oorzaken
oor~;aken Yail
hez Noorderlicht,
Noorderlic.ht, in het Alge'Zodiakaallicht,
van het
meen Magazifn
Magazlj'l1 Vllll
V:J.\1 1786 geplaatst, en tot zijne ftukken
ilukken oller de Be1neen
Amflerdam, de Ile/fte,
fie,fte, die
eJie ald/Jar
aldaar plaats heeft; over de
volking van .I1mjlerdam,
meting van é4n graad des mer/dinam,
meridiaans, in
iIJ het begin dqr voorgaande
voorgetande
.Jezuïten; over
oyer het dierlifk
dier!&Je Magnetismus ;
eeuw, in China, door de .Jezuften;.
z011Sverc!uistering in 1810 enz., welke allen in den dlgemee.
/Jlgemeeover de zonsverduistering
nen Konst. en Letterbode van 1803, 1804, 1813, 1820 enz. met
f1ukken zijn opgenomen.
opgenomen,
nog meer andere zijner 1lukken
Vv ,~
Wij
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Wij gaal!
gaan hicr
hier met fiilzwijgen de werkzaamheden van VAN 5WINSW1NDEN in het fiaatkundige vak voorbij, als niet tot zijne weccnfchappeDEN
wetcnfchappclijke loopbaan behoorcnde;
behoorende ; ofschoon hU zich ook van dezen kant
door een gezond oordeel, de zuiveri1:e
zuh'crl1e vadcrhndslicfde
vaderlandsliefde en zucht voor
eene
ecne gcmatigde
gematigde vrtihcid
vriJheid omkrfl:iJeiddc
omkrü:heiddc;; ook toen bij in 1798 den bebe·
langrijken
van lid V2n het uitvoerecd
uitvOt:r~cd bcwind
b~lVind bekleeddc.
bekleedde. - Hij
langrij
Iwn post vnn
hezat voorrs
voorts als mCllsciJ
menSC!1 I::n
en Christtl1
Christen een beminnelijk
bemilllldijk eu
éU edel karakkarak·
ter, eellen
cellen vergcnoé;;den
vcrgcnoe"den en op;;eruimden
op,;-eruimden geest, die door arbeid, zorgen noch wederwaardigheid
wedcnvaardighcid uit zijne ilemming
fl:emming gebragt werd; was de
hell, die zijne vriendfchap
vrielldfchap genoten, ecn
een
der zUllen,
zijnen, en voor hcn,
vreugd dcr
hechte fieun , ook dan wanneer de wereld hen verliet. IIij liet uit
zijn huwelijk m~t St\ItA
StlltA RmouLLEAU, die hem, na eene echtvel'bind.
echtverbind.
tenis van 55 }aar, overleefde, 3 dochters na, waarvan eene gehuwd
is aan dell
den Hoogleeraar VaoueK,
VROLlCK, en verloor eellen
eenen zoon, in den
dcn ouderdom vay
vau 36 jaar, waarvan thans (1823) nog een zoon en eene
dochter iJ
Zijne werkzaamheid
j.l leven is.
wcrkzaamhcid en de helderheid
helderhcid zijner
vcrmogcUS behield hij ten volle tot den dag, dat een plotfeling toetoe·
vermogcllS
nemen.t verval van krachten, na eenc
eene zickte van weinige dagen, den
nemen.i
9 de l'1' van Lentem. 1823, in den ouderdom van ï6 jaar en 9 maanden,
z~jn werkzaam en verdicnfldijk
verdicnHcIijk levell
leven eell
een einde maakte. Zijn
aar zUn
flUlfclijk
[TV1felijk deel
decl werd den 13den daaraanvolgende,
d~araanvolgende. op zijne begeerte, op
de gewone wijze in de Oude kerk
kcrk te Amflcrdam
.1mflel'dam begraven, bij welke gelcgen:1eid
gelcgeni1eid door den lIeer
Heer J. TEISSEDRE l' A:-'GE
A~GE aan 's mans nagedachnagedach.
wlis,
t.;nis, als mensch en burger, de hulde van eerbied, dankbaarheid en liefde
Hoogleernar WILLvan Amfl:erdams
Amfierdams burgers werd toegebragt, waarna de fIoogleeraar
lIIET
MET eenige toepasfclijke regels in Latijnfche dic:mnaat
dic:mllaat uitrprak.
uitfprak. LaLa·
ter,
ter. en wel den 12dcn
12den van Wijllm.
Wijlllll. des genoemden jaars, hield de Heer
lIeer
J. P. E. Voen,
Vocn:, lIoogleeraar
IIoogleeraar in de Wis-, Natuur en Sterrenkunde,
in de gehoorzaal van het /lthellaeztm,
/lthellaeu1lJ, eene plegtige lijkrede op dede·
z(:n
zen zijnen beroemden voorganger, en den 7dell
7dcn van Slagtm.
Slaguu. daaraanvoldaaraanvol.
HooglL'craar 1\11'.
1\1r. D. J. VAN LENNEP, in de maatgende huldigde de IIoogleeraar
fch8ppij Fe/ix mer/tis,
meritis, 's mans
maIlS nagedachtenis door het houden eener
fchappij
wel kc door het uilfprcken
lofrede, welke
uiLfprekell van een dichtfink
dichtfiuk door den lIeer
H. Il. KLIJN
KLlJN gevolgd werd; tenvijl
terwijl reeds vroeger de IIoogleeraar
IIoogIeeraar
G. lVfOLL
l\'foLL aan dezen zijnen leermeester eene waardige hulde had toe~
toegebragt , in eene openbare zitting van de eeri1:e
eerfie klasfe des konillglijkoninglijken Inllitnuts,
uiLfprt.:ken ecner
eener keurige redevoering,
redevoerillg, die
Inl1itnuts, door het uüfprl:ken
mede naderhand in het licht is verfchenen
verfchcnen
SYlJENHA1\1.
SYDENHAl\'f. (THmIAs)
(THo:\lAS) Een
Ecn der beroemdfl:e genecsheercn
geneesheercll van
EI/geland,
Engeland. die
dic zijne kunst, met he: luisterrijkst gevolg, van 1661 tot
tOt
3an
aan zijnen dood, die in 16H6
16il6 voorviel, in LorJdo1J
LondolJ uiwefende.
uiwefcnde. Hij
WHS
was de ervarelJdi1:e
ervarendfl:e arts van
vnn l.i.illen
zijnen tijd,
rijd, en tevens de weetgierigfie
wcetgierigl1e en
zorgvuldigUe
zorgvuldigfle waarnemcr
waarnemer der Nawur;
Natuur; vergenoegde zich met haar op
llelfelmatige regels te willen uitvoruitvor.
te merken,
merkcn, zonder haar volgens Hclfelmatige
re
fehen,
[ehen. en
cn wachtte met het toedienen van geneesmiddelen, wanneer
eene ,
de ziekte geenc fpoedige hulp vorderde. lIet fcheen, als of hij eene,
met
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gehruikejijke, geheel tegenitrijdige handelwijs in de GeGe.
met de toenmaals gebruikelijke,
volgde.•. In de kinderziekte fchreef hij verkoelende middelen,
neeskunst volgde
bij afgaande koortl"ell,
Ltmdantl1n voor;
koortfen, na den aanval, de kina en zijn LcmdantJ1n
doch hij geraakte fpoedig door zijne manier van prnktijk,
praktijk, als den erefvarendf1:cn cn bckwuamfl:en
varendfl:cll
bckwaamf1:en arrs
arts bekend, die er tot
tot hiertoe geweest
achting.t
was. Vele zijner fchriften zijn nog tegenwoordig in groote achting
en zijne verhandeling over het podagra, of voet-euvel, is inzonder.
heid beroemd: trouwens niemand kon wel beter over deze pijnlijke
ziekte fchrijven>
fchrijven, dan hij, die in zijnen ouderdom zoo veel aan de.
zelve lijden moest. Voor het overige bezat hij voor de meeste gehij,
neeskundige fchriften van zijnen tijd zoo weinige achting, dat hij.
toen hem een ander geneesheer verzocht, om hem een werk aan te
bevelen, waardoor hij zich tot het uitoefenen der praktijk konde vor.
Vor.
men, aan dezen ten antwoord gaf: lees Don QUICHOT, het is een aeer
zeer
goed boek; ik lees er dagelijks in.
SYKOPHANT. Zoo noemde men bij de Atheners iemand, die een
ander wegens !lechte
Dechte handeling aanklaagde, of ook wel alleen zooda.
nige bedrijven befpiedde, ten einde dezelve naderhand te verdraaijell
en er eene aanklagte op te kunnen gronden. Men leidde den naam
aanklaag.
van zekere menfchen af, die de zoodanigen befpiedden en aanklaag_
den, welke tegen de Atheenfche wetten, vijgen (Syka) uit de ftad
voerden. In vervolg van tijd gaf men aan iederen valfchen
vaIfchen aankla.
gel', bedrieger of andere verachtelijke perfonen , die eenen anderen in
ger,
geregtelijke zaken, of in andere opzigten, zocht te misleiden of te
benadeelen, den naam van Sykophrmt.
Sykophant.
SYL VESTER Il.
11. Een paus, wegens zijne geleerdheid beroemd
beroemd,~
wiens eigenlijke naam GERRERT
GERIlERT was. Hij werd uit geringe ouders in
Auvergne geboren; wijdde zich aan den geestelijken fiand,
fl:and, en begaf
zich in een klooster; bezocht Spanje, waar hij zich onder de Arabieren
door Italië, Duitschtand
Duitscktand en Frankri.ik;
Frankrijk;
hieren vormde; reisde hierop dour
leerde te Rheims de Wiskunst, Wijsbegeerte en klasfieke LetterkunLetterkun·
de, en werd in het jaar 999 tot den paufelijken fioel
ftoel verheven, na.
dat hij vooraf de waardigheid van aartsbisfchop te Rhei11Js
RheitIJs en RaYenRayen.
na bekleed had. Hij fl:ierf
f1:ierf in het jaar 1003 , met den roem van eenen
der geleerdfl:e
geleerdf1:e mannen van zijnen tijd. Wijsbegeerte en Wiskunde wawa·
ren zijne geliefkoosde wetenrchappen,
wetenfchappen, voor welker uitbreiding hij
met eenen ongewonen ijver arbeidde. Zelfs vond hij ver[cheidene
verfcheidene
waterbouwkundige werktuigen uit, zoo als de water-orgels en meer
anderen, en werd ook, uit hoofde zijner vaardigheid in het NacuurNatuurgehouen Scheidkundig vak, voor een en kenner der zwarte kunst gehou.
den. Als geestelijke verdient hij minder onderfcheiding. Van hem
zijn gedrukt eene Meetkunst , Brieyen
BrievC1Z enz.
SYMBOLISCHE BOEKEN zijn alle zoodanige opfiellen
opf1:ellen of
gefchriften, welke de geJoofsleeringen
geloofsleeringen van eenige godsdienftige
godsdienf1:ige par.
tij bevatten.
bevattell. Zoodanige geloofsbelijdenisfen werdea
werdel'l deels door kerkver~aderingell,
ver~aderingel1, ~Sylloden
~Synoden of Conciliën genoemd), uit een groot
VvS
ge.

6,9S

SYMBOOL. -

SYMETRIE.

getal kerkleerare n bell:aande,
beil:aande, ter wering der ketterij, en ter bewaring
en verdere bepaling van de leer der kerke, of ook wel door bijzon.
bijzondere perfonen
eidcne tijden
tUden opgefleJd,
opgefl:eld, die of zich weper[oncn,, op onderfch eidene
gens eene dwaalleer regtvaardigen , of zich van wegens de verdenking
van ketterij zuiveren
zuÎveïen l11oeste!1,
mOi:ste!1, en daardoor hunne overeenfiemming
overeenl1emmÎng met
de begrippen der kerk en de uitfpraken
llitfprakcn der zoogenaall1de
zoogenaamde regtzinnige
Synoden wilden aan den dag leggen; doch de laatfle
laatfl:e verkregen alleen dan een Symbolisch aanzien, wanneer zij door eene groote,
inzonderheid door eene aJgemeene,
algemeene, Synode goedgekeurd en bekrachtigd, en door de kerk zelve, als eene verklaring van hare overtuiging. aangenomen) en daardoor met de reeds voorhanden zijnde geloofsbelijdenisfen werden gelijk
gelUk geneld.
gel1eld.
SYMBOOL. Een zinnebeeld, ieder teeken en zigtbaar beeld,
hetwelk, behalve het onmiddellijk denkbeeld, het welk het verwekt,
nog eene andere, diepere beteekenis heeft; of iets, hetzij dan
waar of verdicht, dat een voorwerp der zinnen uitmaakt, en waar~
waarvoorgefl:eld. Er zijn
zij n velerlei foorten van
door een denkbeeld wordt voorgefield.
zinnebeelden. Somtijds noemt
noem t men de fchrifttrekken van het Chine.
Chinefche
voorwerfehe alphabeth Symbolisch, omdat zij geheele woorden en voorwer.
pen zinnebeeldig aanduiden. Op de muncen
munten noemt men iedere voorfieJling
fielling eener eigenfchap,
eigenfehap, door een of ander teeken,
tecken, Symbolisch: zoo
wordt naast den kop van menigen keizer een donderpijl afgebeeld, ten
teeken zijner onbepaalde opperheerfchappij, en zoo is bij ons het
beeld van PALLAS Athene, het welk voorheen eene Godheid vertoonde, een zinnebeeld der Wijsheid.
In de bouwkunst beteeke.
W\isheid. nen zinnebeelden dikwijls de befiemming
befl:emming van een gebouw: zoo verfleren' ramskoppen en offerfchalen een Dorisch fries, wanneer het
fchilden en wapens, wanneer het tot een krijgstot eenen tempel: fchi/den
krijgs~
fchepter en kro011en,
gebouw, en wapens, fehept"r
kroonen, wanneer, het tot een pabefiemd is. Symbolifche in de Godenleer der oudOver het SYll1bolifche
leis befl:emd
Mythologie der alten
a/ten völker,
yölker,
heid zie men: CREUZER'S Symbolik und lJ!Jythologie
nieuwe uitgave, 1819, en KNJGHT,
Symbolicat
KNIGHT, in zijn 11Iquiry
Inquiry into the Symbolical
Languags
Mythology, Lond. 18)
8, leidt het fytn.
L01Jguags of ancien Art and iliythology,
1818,
fymllIythos uit de vormen van menfchelijke
menfcheJijke verl1ands·beverfiands·be~
bolifche van den ilJythos
grippen af, en tracht dit door de munten der oudheid te bewijzen.
Overeen !lemming , overeenkomst, gelijkmatig,
SYMETRIE. Overeen1l:emming,
overeenfiemming der bijzondere deelen
deelcn van een geheel, ten aande overeenf1:emming
zamenfiemming, welke
zien van maat en getal, of de uitwendige zamenl1emming,
in de afgemctene
afgcmetene verhoudingen der afzonderlijke deelen van een
voorwerp tot elkander en tot het geheel gevonden wordt. Zij heeft
inzonderheid bij zulke voorwerpen plaats, welke men in twee helfverdeelen, en vertoont zich
zjch in de Natuur voornamelijk in
ten kan verdeelcn,
l11enfehelijke ligehamen,
Iigchamen, waarb\i,
waarbij, in eenen regelmatig
regelmatigen
dierlijke en menfchelijke
en
deelen,
toe(l:and, de gelijke of gelijkfoortige deel
toel1and,
en, in iedere helft, eene gekunst moet deze Symetrie,
Symetrle, in eene meer
lijke plaats innemen. De knnst
fchikking van gelijkaarbepaalde beteekenis, dat is de gelijkmatige fchikJdng
di.
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dige deelen, in die werken volgen, waarin zoodanige gelijke of
gelijkvormige deelell
deelen noodzakelijk vereischt worden, en onderfleunt
onderlleunt
de waarneming dezer S:jmetrie door het doen uitkomen van een
middel- of oogpunt, waarvan men het ge.heel kan overzien; doch
deze noodzakelijkheid heeft niet altijd plaats, en men zou de vrije
kunst aan willekeurige regels binden, wanneer men wilde bepalen,
dat zij, om deze Symetrie voort te
re brengen, overal van de gelijkmatigheid der deelel1
deel en zoude moeten uitgaan, in plaats van de Symetrie
in die gevallen, waarin gelijkmatige deelen gevorderd worden, om
dezer wil zelve, aan te wenden. Er zijn integendeel voorwerpen,
wier vrije fchoonheid eene zoodanige Symetrie verbiedt, en die door
hare inachtneming een fiijf en gedwongen vertoon zouden maken. zoo als b. v. in de fchikking van bewerktuigde en levende
Landfchaps. fchilder-, Tuinligchamen, om welke reden zij in de Landfchapsmans- kunst, in de groeperingen en plaatfing der figuren op fchilderfiukken of tooneel-fchermen, dikwijls zeer onbehagelijk is. Het
meest komt deze Symetrie te pas in de Bouwkunst, welker welen
zelve op de vernuftige, en naar den fmaak aangewende, ruimte-me_
meC'dwndige verhoudingen van doode en vaste fioffen beo
tingen en me"dwlldige
rust, zood at mangel en verbreking van de gelijkmatige verhouding
der deel
deelell
en als de voornamnlle
voornamlllle en grootGe
grootfte fout in een bouwkundig
d"r
werk, zelfs aan leerlingen in de Bouwkunst, dadelUk
dadelijk moet in het
oog vallen. Onderrusfchen
Ondenusfchen is het enkel Symetrifche (gelijkmatig
llaande) noch geen fcllOon
fcJlOon
gevormd, en in gelijkmatige verhouding 1l:aande)
op zich zelven , maar de zinnelijke overeenGemming
overeenftemming moet zich met
het geestig doelmatige, met hetgeen het beteekenen moet, veree~
lligen, om den indruk van het fchoone te weeg te brengen.
SYMPHONIE. Is een toonlluk,
toonftuk , hetwelk voor de uitvoering van
vele fpeelmigen
fpeelcuigen te gelijk gef1:eld
gelleld wordt; een veelilemmig in1lumeninftumentaal fiuk voor een geheel orchest.
orchest_ Zij is voornamelijk voor de "it.
uit.
drukking van het grootfche, 1l:atige
fiatige en verhevene gefchikc, en heeft
eene belangrijke
inzonderheid ten oogmerk, om de toehoorders tot eel1e
muzijk voor te bereiden, waarom zij dan ook eigenlij k met het
bet gemoer overeenf1:emmen,
overeenllemmen, en dus, b. v. voor de kerk anders dan
heel moet
dall
toonee! moet gef1:eId
gefield zijn; terwij 1I zij. voor zoo ver zij tot
voor het tooneel
(welker plaats zij tegenwoordig meesteene ouvertuye moet dienen, (welk"r
al vervaagt) ook daarvan alle vereischten moet bezitten. Als een
op haar z"lf
zelf f1:aand
llaand fiuk,
fink, echter, zonder tot eene inleiding eener
dgarop volgende muzijk te dienen, be[J:aat zii doorgaans uit een Ald8arop
legro, welke veelal door er.n kort flatig
fiatig Largo of Adagio wordt
voorafgegaan; uit eene Andante; voorts uit eene l11enuët, en ein~
delijk uit een ilot,
flat, eene .1l!egr()
.1l!egro,, die dikwijls den vorm van eene
Rondo
RondrJ heeft. HAYDN heeft, ongetwijfeld, eene groote hervorming
gebragt. Zijne rijke vindingen, de gein de Symphoniën te weeg gebrngt.
lukkige aanwending der fpeeltuigen, zijne verrasfchende en echter
qllartet-aal'dige
niet onnatuurlijke afwijkingen (ofschoon men het qllartet-aardige
in
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in zijne !lukken
flukken al eens moge afkeuren), plaatren hem aan het l:oom
lloofd
van de zamenflellers
zamenf1:elIers der Symphoniën,
Symphonicn, waarin hij in PLEIJEL, ROSOTTl en anderen ook gelukkige navolgers gevonden heeft. De SymTI
pholliëll
phoniën van MOlART zijn nog voortreffelijker en verhevener; doch
ook zeer moeijelijk in de l1Ïtvoering,
uitvoering, en niet voor eellen
eenen ieder ver.
fiaanbaar; maar doen, wanneer zij wel worden uitgevoerd, eene zeer
goede werking. Nog moeijelijker echter, en dikwijls zeer huogdra_
huogdra.
vend in frijI,
fl:ijI, zijn de Sympholliën van DEETHOVEN, welke voor
Voor eenigen
uigen tijd, uit hoofde van derzelver oorfpronkelijkheid
oorrpronkelijkheid en 1èhoonmuzijk~le wereld te regt veel
heid, haar in eene volle mate eigen, in de muzijkale
opziens en bewondering verwekt hebben. Na hem hebben ROl\IBERG,
EBERL,
BBERL, Rms
RIES enz. zich mede als groote Symphonisten doen kennen.
SYNAGOGE. Eene vergadering; doch ook een bedehuis, eenc
fchool
Joden, hoedanig de plaats genoemd wordt, ,vaar
\vaar zij op
f-chool der loden,
den Sabbath, en andere feesten, bijeen komen, om hunne gebeden
te verrigten, het oude Testament te lezen, en den een of anderen
voordragt over hunne godsdienst te hooren. De Synagogen, die oor.
fpronkelijk, in den aanvang,
aanvang. alleen tot onderwijs, doch, federt
feden. de
verwoesting van den tempel door de R.omeinerz
Romeinen.• ook tot de uitoe_
uitoe.
fening van de godsdienst befiemd waren, ontHonden
om Honden eerst na de
terugkomst der loden
Joden uit de Babylonifche gevangenis, en zijn tegenwoordig de eenige kerkelijke vergaderplaatfen ,J welke zij bezitten.
Ten tijde van onzen Zaligmaker had een ieder het regt, om daarin
eenen godsdienfiigen
godsdienHigen voordragt te mogen doen; doch thans
thuns gefchiedt
dit gewoonlijk alleen door den Rabbi, die bij iedere gemeente is aangefield. Het gebed wordt overluid gehonden,
gehouden, en wanneer de ·voor..
bidder heeft aangeheven. door allen te gelijk; en van hier, dat onJo.
overeenfiemmend gedruis, hetwelk de uitdmkkingen Joden.kerk, Jodenfchool tot een fpreekwoord gemaakt heeft.
SYNDICUS. Zoo noemt men een zoodanig gel11ugtigde,
gemagtigde, :H1l1
aan
wien eel1e
eene geheele gemeente, tcr bezorging harer belangen, is toetoe.
vertrouwd. Tot eene behoorlijke verkiezing van eellen Syndicus is
het noodig: I. dat de geheeJe
geheele gemeente, weduwen, pupillen en min.
derjarigen, tot de waarneming van dien post, worden opgeroepen;
!l. dat twee derde van de gemeente
gemeeme verfchijnen, en 3. dat vun
van deze
twee derde . de meerderheid hare toefl:em111ing
toefl:emming geeft. Niemand, tot
de waarneming van een openbaar ambt, inzonderheid tot dat van
een en zaakverzorger (proeu1YItor)
kan Syndicus wor.
(procurator) onbekwaam, kun
den. Deze kan alleen in zekere gevallen worden aangefield , en heet
dan Syndkus
Syndicus particttlaris,
par/leu/aris, of in alle gevallen, wanneer men hem
Syndicus univerfalis
univerfa/ls noemt. Bepaalt zich echter zijne volmagt nl.
al.
ti.id, dan heet hij Syndicus perpetmts ; ter.
leen tot
toC eenen zekeren tijd,
wijl de aan hem gegevene vohnagt zelve Syndicaat (inftrumentum
(inflrumentum
worde.
Syndicatum) geheeten wordt.
SYNCRA TIE. Hieronder verfiaat men die foort van fiaatsregeHaatsregeIing, waarbij het volk, door zelf verkozenc
verkozellc llliddclperfoncn,
Illiddclperfollen, aan
ee~
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de uitoefening der hoog!lc
hoog!l:c magt, inzonderheid aan dat gedeelte derzelve, de wetgeving en belastingen betreffende, en dus in zoover
l1aat een zeker deel heeft.
aan de regering van zich zelven en den !laat
middelperlonen de plaats
Daar nu deze middelperfonen
plants nn
van het volk vervangen, of
bij den reg-ent
regent vencgcll\voordigen,
vcrwgcnwoordigcn, zoo Iloemt
noemt men zulk eene fiaatsl1aatsgellcldheid ouk
\Vi.:l cen
een Yêi'tcgmwoordigcnd
vo"tegmv:oortligciJtl of reprcfematief befiuur.
be!l:unr.
gcileldheld
ook wll
De Syncratie ibn"
fb~t tegen de A!Jtoaatie
Autocratie over, waarbij de perfoon
per[oon,•
die de hoogfle
hoogfl:e magt in den ilaat
fraat vertoont, dezelve ook alleen uitoefer.t,
Defect, zonder dat het volk zelf, of door iemand van zijnent wege,
er eenig deel aan heeft; want de door de Autokraten uit het volk
gekozene ambtenaren bekleeden
bekleedcn niet de plaats van hetzelve, maar zijn
alleen werktuigen van de hoogae
hoog!l:e magt, of plaats
plaatsbekleeders
be kleed ers van den
regent, om dat deze niet overal in per[oon
perfoon kan tegenwoordig zijn,
ambtenaren ~
of onmiddellijk werken; en van hier, dat de openbare ambtenaren~
Syncratisch be!l:uur,
be!1uur, welke den regent in de uitoefening
onder een Syncratisch
hoogl1e magt vervangen, niet gefchikt zijn, om te gelijk de
der hoogae
plaats van het volk te beklceden.
bekleeden. De Syncratie verdraagt zich dus
wel met de monarchie, zoo als in Engeland en Frankrijk, maar
niet met de Autocratie, zooals in Rusland en Denemarken. Ondertus[chen
Syncratisch be1l:uur
beauur eene reeds be[chaafbefchaaftusfchen vooronderf1:elt
vooronderflelt een Syncrntisch
de natie, die noodwendig naar zulk eene !1amsge!1eldheid,
l1amsgeaeldheid, als
l1rev('n.
haar alleen voegende, zal l1reven.
SYNGENESIA. Volgens het l1elfel
!1clfel van LINNEUS de 19de klasfe van
onderfcheiden, dat de 110fdraden
ftofdraden niet verplanten, welke zich daardoor onder[cheiden,
bonden, maar de toppen van de vezeltjes der bloemen vereenigd zijn.
SYNODE. Zoo noemt men, in ons rijk,
rUk, eene vergadering van
hUlliIe lastgevers afgevaardigd, ter berakerkelijke per[ol1el1,
perfonen , cldoOI"
oor hunne
noodige fchikkingen, het algemeen wezen des kerkbefiuurs
ming der
dCi 1100dige
kerkbe!l:uurs
betreffende.
betretfel1de. Men onderfcheidt
ondcr[cheidt deze zamcnkomaen
zamenkom!1en in Nationale en
Provinciale, waarvan de eerl1e
Provinciale.
eerile uit (~e
de afgezondenen der bijzondere
Synoden, en de iaatüe
iaatlte uit die der klasfen
klasfcn beltaan,
be!1aall, welke in elke provincie vergaderen. De provinciale Synoden hebben tegenwoordig in
geworden dool'
door
ons vaderland geene plaats meer; maar zijn vervangen gewordeil
een algemeen Synode voor de Protestanten, hetwelk jaarlijks in
's Hage,
Hagc, onder het voorzitter[chap
voorzittcrfchap van den l\Tinister
Minister van eeredienst~
eeredienst,
C,1 uit afgevaardigden
af:;evnardii~dcn uit ieder gewest is zamcuzamCl1gehonden wordt, en
gehouden
ge!1elcl.
llat;01l:1Q! S.1'iiOdc
ontmoeten wij flechrs
flechts één voor_
voor.
L~)'ll(jdc oml11octCl1
gel1eld. Van een llatlolml
dc Nederlandfch,~
Nederlandfchc gcfchiedc'lis,
gcfchiedcnis, namelijk in de vermaarde
becld in de
beeld
kerkvergadering,
jO/fe;1 1618
1613 en 1619
16[» te Dordrecht gehouden.
kerksergadering, in de jJl'Cl1
Zij beflond uit 28
!ol!! bultsL!:;;:JiclJe
bu;,cL12;;JrclJe godgeleerden, tot het bijwonen
6-+ afgcwarcligden
nfgcva:mligden uit de Vereenigde gederzelve nitgenoodigd, uit 64
Remodlrnntfche predikantcn en één ouderling,
ouderling.
westen, waaronder 2!.l Remo"ilnmt[che
door het Stichtlche
Stichtlchc Synode gezonden, en
cn uit 18
I g k0111l11is[arissen
kOl111l1isfarissell politiek,
nfgevnardigdcn dccder algcme211e
a;gcll:2cne Staten; te zamen
li
ti el;: , of afgevaardiGden
zamcn een getal
leden nitmnkc!lde.
uitmakende. lI<:t
LIièt oCl,;merk
oCl;;lllerk dczer
dezer vergadering,
vergaàering, de bevan 110 lcdea
!luiten,
fluiten, door hnnr
haar ten aalJzien
aauzien der Remol111ranten
Remol1firanten genomen, en de
ge~
ge-

SYNONYMEN. SYRAKUSE.
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gevolgen hieruit voortgevloeid, - dit alles genoeg bckend
bekend zijnde,
behoeven wij dit hier niet te herhalen.
SYNONYMEN zijn woorden, die met anderen eene gelijke be~
teekenis hebbell.
hebbelI. Zij
ZU zijn niet alleen in de taal van het dagelijks Ie.
ven, maar
ma~r oo!(
00:, bij dichters en
cn proza.fchrijvcrs
proza-fchrijvers i;ebruikelijk,
gebruikelijk, en dienen, behoorlijk gebezigd wordende, niet alleen tot meer duidelijkduidelijk.
heid, afwisfeling en behagelijkheid in den voordragt ; maar geven er
ook meer nadruk aan, wanneer ieder volgend Synonym
Synon ym het voorgaanfrerkte overtreft, en dus in kracht van uitdrukking meer
de nog in 1l:erkte
en meer klimt. Daarentegen wordt het gebruik der Synonymen gebrekkig, wanneer zij in kracht van uitdrukking dalen, of, zoo als
in de fpraak van het dagelijkfche leven meermalen het geval is, zonder eenige reden, en zonder nadruk, te veel gebezigd worden.
Gelijk men dit moet vermijden, zoo moet men ook bedachtzaam
0111 niet vele, inzonderheid gelijkluidende,
gelijkluidellde, woorden voor Synozijn, om
nymen te houden, en met elkander te verwisrelen. Over het geheel blijft er voor het onderzoek der wezenlijke en fchijnbare Synonymen, in de meeste talen, inzonderheid de Hoogduitrche,
Hoogduit[che, nog
veel
ove:-, waaromtrent de Hoogleeraar J. A. EIlERHARD
veelove::,
EilERHARD te Halle,
HalJe,
door zijn Synonimisch lForterbuc!z
fJ75rtu'buch der deutfelten
deutfchen Sprache, zich vele
verdienfl:en verworven heeft.
beeft.
ftfÛ[rlfylië, verbond zich. in den tweeSYPHAX, koning van fllaf,7fylië,
den Punifchen
Punirchen oorlog, met de Romeinen; doch werd
\verd door MASIMAsrNISSA geOagen,
geflagen, en moest naar lI;[auretanië
Mauretcmië vlugten , waar hij anderfraat geneld
gefl:eld werd, om zich
maal door hem overwonnen, en buiten ftaat
SCIPIO'S (zie aldaar) in Spanje te voegen. Kort daarna veranbij de SCIPlO'S
derde echter de toeftand
eellen over
toefrand van z'lken:
z<\ken: MASSINISSA werd door eenen
over-..
SYP!-IAX keerde niet alleen naar
weldiger van den troon beroofd, en SYPIIAX
z~ne ftaten
fiaten terug; maar veroverde, doordien hij zich bij de Kartha.
Km·tha.
gers gevoegd had, te gelijk het rijk van dezen zijnen mededinger.
SCIPlO
SCIPIO trachte te vergeefsch het bondgenootCchap,
bondgenootfchap, tusrchen
tnsrchen SYPHAX
SYPIIAX
en Rome, te herftellen
herfrellen , want SYPHAX, aan wiel;
wicn l-IAsDRUBAL
I-I.\SDRUIlAL zijne,
vroeger aan M,\SINISSA
MASINISSA verloofde, dochter ter gemalin gegeven had,
verklaarde zich, toen deze met
111et eene legennagt
legenuagt in Afrika verfcheen,
openlijk voor een der bondgenooten van Karthago, en voerde een
verfchrikkelijk leger tegen de RomeinCf2
Romeinen aan; doch werd geOagen
geflagen
en zelfs gevangen genomen. De dood redde hem van de fchande,
van door SCIPIO in triumf
trillmf rond gevoerd te worden.
SYRAKUSE, de voormalige hoofdUad
hoofdf1:ad van Sicilië, behoorde tot
de gtootfte
gi'ootf1:e en prachtigfte
prachtigfre i1edcn
fieden der oude wereld. Zij had 2 havens;
omtrent 6 Duitfche mijlen, en beftond
befiond eigenlijk
eeneh
eenell omvang van omtrem
uit 3 onderfcheidelle
onderfcheidcne 1l:eden,
freden, waarvan ieder met eene
eelle bijzondere
muur omgeven was, als: uit de buitenfte
buitcnne aad
fiatl Achradi11t1,
Achradina, die zich
lIet
het verfic
verftc tcn
ten Oosten uitf1:rekte.
uitl1rekte. IIare markepJaats
marktplaats was zeer groot,
cn van
en
vall alle vier zijdcn
zijden door overdekte gaanderijen omringd. Op
haar midden !tond
ftond het prytanclI1lt,
prytrmeum, of raadhuis,
raadlmis, benevens de prachti.
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groote paleis,
pal~is, waarin
tigen tempel van JUPITER ÛLYlIIPlUS, en het gl'Ootc
fiad Tyche, met
opperfl:e geregtshof vergaderde; voortS
voorts in de ll:ad
het opper!l:e
11ieuwe
een gymnafium en een tempel des Geluks , en verders uit de nieuwe
ftad,
flad. of Ncapo!is, met een amphithcater,
amphitheater, de fraaije tempels van CECI!.en PROSCRPINA,
PROSERPINA, en het vaste flat
üO[ O!ympium. lIet eiland Ortygia,
OrtJ'gia,
RES IOn
hetgeen de groote haven vormde, bevatte een koninklijk paleis.
naderhand de zetel der Romeinfche fiadhouders, benevens de heerlijl{e
l\1rNERvA en DIANA. Schutsgodinnen der flad.
fiad.
lijke tempels van l\lINERvA
Syrakuse werd oorfpronkelijk door ARC
III AS , uit Corinthe,
om.
Syrakusc
ARCHlAS
Corinthe tom.
treilt 735 jaar
joar voor onze tijdrekening, gefl:icht, en naderhand door
trent
GEL ON bemagtigd
GELON
bemagtigd,, bevolkt en uitgebreid. Hij werd opgevolgd door
HIERO I. die wel geen zoo goed regent, maar een
zijnen broeder I-IrERO
befchermer der Wetenfchappen was, en na zijnen dood zijnen broeder
THRASYBULUS tot opvolger had, die, na verloop van 10 maanden.
uit hoofde zijner wreedheid, gebannen werd. De SJ'rakufers
Syrakufers voerllit
den hierop de volksregering in, en tOt
tot een aandenken hunner herkl'e.
herkre.
gene vrijheid de E!eutheriClt
E!eutherien (feesten en otTers); doch burgerlijke
twisten veroorzaakten, dat zij tot het oude i1:aatsbefl:uur, zoo als
het voor den tijd van GELON
GELON geweest was, w~der terugkeerden. Na
verfcheidene oorlogen met de Leolltincrs,
Leolltil1crs, /lthemrs,
verfcheidenc
/1thcl1crs, Spartanen en
anderen gevoerd te
DlONYSIUS, een ambteloos bur.
bul'.
tc hebben, beHoot DIONYSIUS,
ger. om z~jlle
llavernij te kluisteren, en
z~ine geboortel1:ad
geboortei1:ad Syrakuse in flavernij
ves·
zich van het oppergebied meester te maken. Hij veroverde de ves'
welfpre.
pre.
fiad, en bragt het door zijne uitfl:ekende gave van welf
ting der fl:ad,
kendheid, zoo nuttig, maar ook niet
Iliet minder gevaarlijk in eene gemeenebest.regering, zoover , (h\t
dat de Syrakllfers hem, in het 406
jaar voor onze tijdrekening, tot koning uitriepen. Zijne regering
was volkomen die van een~n
ecnçn dwingeland, en duurde 38 jaar. wan.
neer hij fl:ierf,
!l:ierf, en door zijnen zoon DlONYSIUS
DIONYSIUS Ir. werd opgevolgd.
TU'lOLEON verdreven,
vcrdreven , en Sirakuse !lerkreeg
IIIij
lij werd echter door TLVIOLEON
herkreeg
(346 voor CHRISTUS) zijne
zijnc oude vrijheid en gcmeencbest-regering;
gcmeenebest-regering;
fl:óndoch het bleef niet lang in haar bezit, want na zijnen dood fiónden er nieuwe geweldenaars op, en S}'rakufe
Syrakttfe geraakte eindelijk,
eindelijk.
in den tweeden Punifchen
Punifehen oorlog, onder de heerfchappij der Ro.
meinen.
1l1eillClI. (Men vergelijke bij dit art. GEL ON
ON ,, DIONISIUS I en II, en
Tli\lOLEON). lIet tegenwoordig
t~gcl1woordig Sj'rakufe, of Sira[!,'o(a,
Sirago(a, llechts
flechts
Tli\IOLEON).
Het
verflerkt; bevat eeIJ
ecn muzeum.
muzeum, col.
col·
een deel van het vorige, is wel verflel'kt;
legic,
fchomvbl1i'L; en ruim 13,000 inwoners; drijft eenen
legie, boekerij, fchol1\vbllrL':
aanzienlijken handel in wIin,
wJin, waarvan in zijn gebied 10 of IZ
12 foor.
ten groeijen , en heeft j~b:ijken
fakijken van ijzerwaren, leder, enz.; ins ..
gelijks 2 havens, waarvan ,;e
l;e grootfl:e in eenen goeden l1aat
fiaat is.
IVlen
lV[en ziet er nog vele overblij r"js
Lds van oudheden.
SYRIË. (Zie sm.IE::.
sm.rY:::.
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Bladz.
R
Ra
Rabbaniten
Rabbi
Letter·
Rabbijnsche Taal en Letterkunde
Rabener (Gotlieb Wilhelm) ~z
Racine (Jean)
3
Radboud
4
Rademaker (Abraham)
5S
6
Rademaker (Gerard)
Radius
Ragus3
Ragusa
Raij (John) of Wraij
7
8
Rajah
Raketten (Congrevische)
Ramasan
Ramazzini (Bernardino )
Ramelies
RamIer (Carl Wilhelm)
Ramier
9
:Rammelsberg
Rammelsberg
Ramsden (J.)
Cl.)
10
Rmnfey (Dokter)
10
Ramfey
Raphael Sanzio, of Santi
RapheIingîus (Franciscus) IZ
u
ltapbelingius
Rataffia
14
(erotalus)
Ratelslang (Crotalus)
Rau (Sebaldus)
(Se bal dus)
Ran
15
Rau (Sebald Fulco Johannes) 18
IS
I

Bladz.
20
Ravenn3
20
Ravenna
Raynal (Guilaume Thomas
21
François)
Reaal
Reactie (Zie: Tegenwerking) Reagentiën
la
22
Realismus
Reaumur (René Antoine Fer23
chaulc de)
chault
24
Recipiënten
25
Recitatief
R eddings-b oot
Reddings-boot
26
Rede
!lS
~8
Redekunst (Rhetorica)
29
Redeneerkunde
0
Rederijkers
330
SZ
32
Redoute
Reductie
Reede of Reê
33
Reef
Reflectie
Refractie (Zie: Breking der
Lichtstralen)
(P!ugteli11gen)
Refugées Cnugtelingelz)
Regaliën (Regalia)
34
Regen
35
Regenboog
37
Regen-Elektrometer
38
(Omtrometer)
Regenmeter C
Omtrometer)

Ac.

IJ 0

N

Bladz.
39
40

Regensburg
Regcnsburg
Regent, Regclltfchnp
Regcl1t[chap
Tteggio
Rcggio
Rcgillus (U
Regillus
(Het
et meer 1'aJl)
11aJl)
Regill<1
Rcgin<1
Register-Schepen.
Rcgi,tcr-Schcpcn.
RegÏtls,
Rcgius, (Henricus)
Regtsgeleerdheid
Regtsgelecrdheid
Regulus (Marcus AttiIius)
Reiger
Reigcr (/lrdea)
Reigersbergen (Maria van)
(Zie: Hngo de Groot)
Reijd (Everard)
Reimarus (I-Ierman Samuel)
Reimarus (Johallll
(Johal111 Albert
l-Icinrich)
IIeinrich)
Reinfal (NI1U1l1 PUci12Zt171)
plfcimt171)
Reinhard
Rcinhard (Frans Volkmar)
Reinecke, de Vos
ReinC'cke,
Reijnolds (Josua)
Reiske (Johan Jncob)
Jacob)
Rekenkunst (drithmctica)
Reland (Adrial111s)
(Adrial1lls)
Relief
Rcliquiën
RcIiquiën
Remedie
Reminiscere
Remonstranten
Remscheid
Remus
Ren1l1S (Zie: Rómu!us)
Rómulus)
Rendier (Het)
Renegaat
Reni (Guido)
Requiem
Resonans
Respons-Gelden
Respijt-Dagen
Resp~it-Dagcn (Zie: Discretie-Dagen)
Retort
ALGEMEEN WOORDENB.

41

U D.

Reuk (De)
Reuvells
Reuvcns (Jan Everard)
Reuzen-Bedden
Reuzengebergte
Reval (J. V.)
RevaI
Reverbere
Rhabarber (Rheum, Rhabar-

45

barum)

46

Rhadamantus
Rhamnus
Rhapsode11
Rhapsodell
Rhatie.
Rhea
Rhea Sylvia
Rhecus
Rheirns
Rhenen

47
48
49

705
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64
63

69

70

71

72

50
SI
51
52
53

Rhesus
73
Rhetorica (Zie: Redekunst) Rhetra
Rhigas

54

Rhinoceros (Zie: Neushoorn) 76
Rhijn (Rembrand van)
Rhiphaei-Molltcs
77
Rhodanus
Rhodopc
Rhodus

55

58
59
61
62
63
64

VI.

dc)
Rhoer (Jacobus de)
79
79
Rhocr (C. W. de)
dc)
Sr
81
Rhone (De)
86
Rhytmus
81
87
Richardsol1 (Samuel)
Ridderorden
88
8&
Ridderschap en Riddergeest 89
Riemtalcll
96
Riet (AruIldo)
(AruIIdo)
Riga
97
Rigiberg
9933
RljcRUcXx

06
706
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Rijcke (Theoclorus)
(Theodorus)
99
Rijm, Rijp
99
Rijn (De)
101
Rijngau
101
Rijnsburg
Rijnsburgers
102
105
Rijnwijnen
1°5
Rijp (De)
Rijssel
106
Rijst
107
Rijswijk
Rikochet-Schot
Remini
Rio-Janeiro
108
J08
Ripieno
110
Ripperda (Wijboud)
Ritornel (Ritorne"o)
(Ritornel/o)
111
Ritterhouze (David)
Ritter (Johan Wilhelm)
113
Rituaal
Rivierpaard (Hippopotamus) 1I 4
Rob (De)
115
Robertson (William)
117
J 17
Robespiere (Maximilian) 118
u8
Robijn
120
Robinsoll
Robinsotl
Robinson (Robert)
121
Roche (Maria Sophia La) 12 4
Rochefort
12
1255
Rochelle
Rochetta
126
Rochow (Frederik Eberhard
van)
Rodenburgh
127
Roebel
Roe!! (I-Iermannus
Roell
(Hermannus Alexander) (Ardia Stel/aris)
Stel/al"is) 128
Roerdomp (drdia
Roermond
Roest

Bladz.
nIaclz.
Roest (Jan van der)
lZ9
12
9
Roet
Rog (Raia)
(R.aia)
Rogge
130
Rogge (Cornelius)
131
HermanIlus) 134
Roijaards (Dr.
CDr. Hermannus)
Roijen
oij e n ((Adriaan
Adriaan van)
135
R
Rolands.Zl1ilen
136
Roiands-Zuilen
Rollin (Charles)
( Charles)
137
Roma
Roman
13B
J3S
Romance
Romansche Talen
139
14 0
Rome
140
Romein[che
Romeinfche Gefchiedcnis
Gefchiedenis 148
Romeinfche Letterkunde
157
Romeinsche School (Zie:
ltaliaansche
Italiaansche Kunst)
165
Romeinsche Taal
Romelie
166
166
Romulus
168
Rondeel
Roode zee
169
Rood-Krijt
Rook
Rook.Topaas
Roomsch.Katholijken
Roomsch-Katholijken
Roos (De)
170
Rosa (Salvator)
Roscius (Quintus)
17 1
Rosee (N. N.)
172
RoselllUuller (Johan George) Rosenmuller
Rosette
174
Rosoglio (Zie: Brandewijn)
Rossi (Jean B
Bernard
erl1ard de)
Rossijn (Joanues
(Joalllles Theodo ..
rus)
175
Rostock
176
Rostra
Rot-

N
(Lnkas)
Rotgans (LIlkas)
Rotterdam
Rocunda
Rotunda
Rouan
Rouall
ROllanette
Roupij
Rousfeau (Jean Baptiste)
Rousfeall
Rousfeau (Jean Jacques)
Roussillon-Wijn
Rozenkremzer
Rozenkreuczer
Rozenobel
Joanlles)
Ruardi (Mr. Joannes)
Rubens (Pieter Paulus)
Rubicon
Rudbeck (Olaus)
Rufinus
Rufi11l1S
Rugen
Ruhnkenius (David)
Ruimte
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17
6
176
J
77
177
179
179
180

181
J81

184
18 5

186
189
'90
19 1
193

D.
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Bladz.
193
'93
196

Ruisch (Frederik)
Ruisch (Rachel)
Ruisdaal (Jakob)
Ruiter (Michiel Adriaansz.
de)
Ruiter (Herman de)
203
Rum
Rumford (Benjamin Tompson Graaf van)
2°4
Rundvee, Runder-Teelt
Runen, Runenfchrift
208
Rusland
2°9
216
Rusûsch bad
Rusfisch
Rusûfche Letterkunde
Rusfifche
21 7
Rusfifche
Rusûfche Taal
222
Rusûsch-Glas
Rusfisch-Glas
224
2!.l4
Rmgers
Rurgers (Janus)
Rutuliers.

.-:110s.
Bladz.
S
!H:5
Z~5
Saaie (De)
Saba een der Lewol'ds-eilanLewnrds-eilanden
226
Saba
Sabbath
Sabel (De)
Sabellius
Sabellills
227
2!.l7
Sabefsmus
Sabeismus
228
Sabiërs
229
SabiJnen
23°
Sabitha

Bladz.
Sachini (Antonia Maria Gasparo)
230
23°
Sacristy
231
Sadder
Sadi (lVInsladin)
(Musladin)
!l32
Saduceen
23 2
Saffier
Saffraan
233
Sagalin
Saga1in
Sage (Alain Reué Ie)
Sage-Palm
234
Sagres
235
.235
Sa.
XXl!
XX2
Sa-
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13lndz.
Bladz.
Sallcholliaton
Sanchoniaton
Saguntllm of Sagnntlls
Saguntum
Saguntlls
235
259
Sandifürt (Ednard)
(Erlllard)
Sandifort
260
Sais
.260
Sandwich-Eilanoen
Sakrament (Sacramentulll)
(SacramelltUI1l)
.261
261
Sandwich-Eilanden
.262
262
Sanhedrin
Sakse
.236
236
Sanscrjt
Sanscrit
:)37
.263
Saksers
!l3
"7
2 63
San-Salvador
Sa'ndin, of Salaheddin
SaInheddin
Sa'adin,
Sanssollci
SanssollcÎ
239
Salamander (De)
.239
Sapanhotlt
Sapanhout
SaIamis
Salamis
264
Sapor
240
Salee. of Sla
.240
Sappho
Salem
Sara, Sahara
Salernmn, of Salerno
Salernum,
SaIerno
265
Saragossa
Saliërs
1
24
(Ginscppe)
Sarchiani (Ginseppe)
Salisch Wetboek
Sarcasme
Sallustius (Cajus Crispus) 242
.266
266
Sardanapal
243
Salm
.243
(Claudius)
Sard es
Salmasius (Claudil1s)
:167
Sardinie
Salmoneus
.244
244
Sardonische lach
Salmoniak (zie ammoniak.
ammoniak268
zout)
Sardonix (zie: Achaat)
Sarkophaag
Salomo
Sarmaten
Salomons-Eilanden (De)
Salomons-Eilandell
246
Sarmatië
Salonichi
Sarpedon
Salpeter
.247
247
269
Saracenen
Salpeterzuur, Sterkwater
.249
249
Sarti (Ginseppe
(Ginseppe))
Salpingorganon
Salpillgorganon
250
25 0
SaIus
Sassefras
Salus
.270
Sasso
Salzburg
Satelliten
Gatt.
Salzman (Christiaan GottSaters
252
lieb)
.252
Sath
Samaritanen
.254
254
Smh
~71
Satire
Samarang
.256
256
Samequin
Satrapen
273
Samiël
Saturnalien
Salilniten
Saturnus
Sa\i1lJiten
.257
Samojeden
258
Saurin (Jaques)
Sanrin
274
274Samos
Saussure (Horace
(I-Iornce Eenoit
Benoit
Samothracia
SamothracÏ:t
.259
de)
.275
275
Sandale
Sallvage (Pierre)
Sauvage
276
S:lI1delh out
S:mdelh
Save (De)
Sa-
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llIadz.
Savooije
277
Saxe (Christophorus)
Sbirren
279
Sbirrcn
Scagliola
Scaliger (.JulilIs
(.JulilIS Cesar)
}UStlJs)
UStlls) !l80
Scaliger
Scaiiger (Joscpbus J
ScalOlla
Scaloua
281
Scamander
Scandinavie
Scalldinavie
Scaphallder
282
Scaphismns
Scaurus (Marc. Aem.)
Scelet, Skelet, Squclct,
Squelet, Been.
gestel
Sceniten
::184
Sceptikers
285
Schaakspel
Schaap (Het)
286
Schaap- Kemel
288
Schach
3°5
Schafhausen
Schagen
30 6
Schagen (Adriana van)
Schalken (God fried)
Schalmei
307
Schamanen
Scharlakenkleur
30 8
ScharlakenkoortS
Schawl
3ll
Schedel
Schedelleer
312
Scheel
313
Scheeps-bol1
Scheeps-bou wkunde
Scheepsvaart (Zie: Zeevaart) 315
Scheeren
Scheernes
Scheidius
Scheidins CE verardus)
verardl1s)
Sclleidius
Scheidins (Jall
(Jan Philip)
316
Scheidkunde
;,18
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Schelde (De)
320
Schele (Radbolld
(Radboud Herman) 321
Schelpdieren, cOllchylien
cOllchyliell 323
32;)
Scheriff
324
Schcurbuik
Scheurbuik
Schibbolcth
Schibboleth
326
Schiedam
Schiefer, of Schiefersteel1
Schiefersteen 327
Schijndood
328
Schilderkunst
331
33 1
Schilders· verwen
Schilders
336
Schildklaver
337
338
Schildknaap
Schildluizen
339
Schildpad
Schiller (Fridrich Christoph
von)
34 1
Schimmel (De)
343
Schimmelpenninck(RurgerJal1)
Schimmelpeuninck(RurgerJan) 348
Schip-nobel
Schippond
Schismatiken
Schleeswijk
(Johal1l1 Rudolph) 349
Schlegel (Johal1n
Schlozer (August Ludwig)
Schmalls (Johalln
341
(Johaull Jakob)
Schmidt (Johan Andreas)
352
Schneider (J. G.)
Schoenus
Schol
353
Scholarchen
355
Scholastieken
Scholien, Scholiasten
3356
S6
Schond:
Schonck (Everhard Jan Delljamin
357
Schonen
Schoonhoven
(Joh~l1IJ Danic!)
Danicl) 35 8
SchoptEn (J()h~llIJ
Schorlof S\.:llirl
Sc1iirl
359
Schor.
SchorX x 3

I
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Schorpioen
Schorpioen-fpin
Schotanus (Bernardlls)
(nernardus)
Schotanus (Christi3nus)
(Christianus)
Schotland
362
Schouwburgen
365
36ï
Schrader (Johan)
Schrede
368
Schrekkenberger
Schrijfkunst
Schrikkeljaar
369
Schrö.ck (Johnnn
(Joh:lnn Matthias) 370
Schröder (Friedrich
(Fl'iedrich Ludwig) 371
Schroeder (N. G.)
372
Schroef (De)
374
Schroef zonder eind
375
Schroot
Schubart (Christian Friedrich Daniel
Schubart van
yan K/eefeld (Joh. 378
Christian)
Schuleens
Schultens (Alben)
379
Sclmltens
381
Schuleens (Jan Jakob)
Alben) 382
Schultens (Hendrik Albert)
Sclllllz
Schulz (Johan Christoph Frie.
derich)
385
Schurman (Anna Maria van)387
Schwartzwald
388
Schweigger (August Friedr.) 389
Scio, Chio
391
Scipio
392
Scipio (P. C. de ondere) 393
Scipio (P. C. de jongere) 395
397
Scriverius (Petrus)
Scrupel
Scutari
Scylla
398
Scyten
Sen
Sea
399
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Secchio
399
Sect
Seeland
(U. I.)
Scetzen (U.!.)
Segrijn
404
Seiler (Georg Fricdrich)
4°.'1
405
Seine
Scine (De)
406
Sejanm
Sejanus
407
Selellit
Selenium
Seleucus Nicanor
4-08
Seltzer-water
Seltzer -water
Semilo'r
SemiIo'r
Seminarium
409
Semiramis
Semmler (Johann Salomo)
412
Senaat
Seneca (Marcus Annaeus) 414
Seneca (Lucius Annaeus)
415
Senegal (De)
Senegambie
Sencgambie
416
Scnnaar
Sen naar
417
Senne.bladen
Senne-bladen
418
.pS
Senncn
Sennen
419
Senones
420
Sepia (Zie: Zee-kat)
Sepia-Teekellillg
Sepia-Teekening
September
Septuaginta
Septuagesima
421
Sequani
Sequinen
Sequincll
Serafs
Serail (Het)
Seraphini
422
Serapis
423
Seraskier
Serenade
Series
Se-
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Seringapacam
423
Serpent
42 4
Serpentijn-steen
Serra de Estrella
425
Sertorius (Quintus)
Servie
4 26
428
Servius TUlJitlS
Sesostris
Setuval
Setltval
429
Sevastopol
(Jacob)
acob)
Sevecocius (J
430
Sevennen
43°
Severus (Cornelius)
Severus (Lucius)
Sevilla
432
Servaas (WilIem)
433
Sewel (Willem)
434
Sextant
Sextarius
435
Sexcus
Sextus Empiricus
Sextus Rufus
Shaftesbury (Anton Asthley
Cooper, Graaf van)
Shah Allum
436
Shakespeare (William)
437
Sharks- of Dirk. I-Iarwgs-baaij,
I-Ianogs-baaij,
(De)
438
Sheffield
439
Sheffield (John Baber Hol..
roid, Lord)
BrinsIey) Sheridan (Richard Brinsley)
Sherif
442
Shetland
443
Siam
444
Siberië
Sibyllinische Boeken
446
Sicard (de Abt Roche Ambroise)
447
Sicheus
448
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Siciliaallsche
Siciliaansche Vesper
Siciliana
SiciIie
4~o
Siciliën
4!io
Sicyon
454
Sida
455
Sidom
Siena
Sierra
456
Sierra Leona
Sieveldllg
Sieveldng (Georg Heillrich)
Heinrich) Sigeum, Sigeische Bijschrift 457
Sikkel
Silbermann (Gottfried)
Silberschlag (J ohalln
ohann Esaias )
Silenus
458
Silezië
Silhouet
460
Silius (Gajus)
(Gajtls)
462
463
Silvanus
Simon (Richard)
Simonides
Simons (Menno)
4644Simplicius
SimpIon (De)
SilJaï
Sinclair (John)
S
Sintoïsten
intoïs ten
Sirenen
Sirië of Syrien
Sirius
Sistrum
(J oan)
Six (Joan)
Six van Chandelier (Joan)
(JoalJ)
Sixttls de V
Skalden
Skalholt
Skolien
Skoten (Zie; Schut land)

XX4

4 65
466
4 66

467
463
463

469

472
473

Slaap
~ç
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Slaap (De)
Slaapbol
Slag- of Pols-aders
Slaggoud , Slagzilver
Slangen (Serpentes)
Slaven, of Slavonii!rs
Slavoniërs
Slavonië
Sleutel
Slijp- of We,steen
Wetsteen (De)
Slinger
Slothouwer (Valentinus )
Sluis
Smaak
Smakschip
Smalkaldisch verbond
Smaragd
Smelt (De)
Smerdis
Smergel
Smirna
Smith (A.)
Smits (Dirk)
Emits (Ludolf)
(Ll1dolf)
Smits
Smolensko
Smollet (Tobias)
Sneek
Sneeuw (De)
SnelIius (Willebrordus)
(Willebrordns)
Snellius
Snepper of Snipper
Snip (Scoiopax)
SocieteitsSocieteits·eilanden
eilanden
SoCÎnus (Lelius)
(Lelins)
Socinus
Socinus
SOCÎIlUS (FallSttls)
(F:1llstus)
Soda l1atrum
natrum
Sokrates
Soli
11 gen
Solingen
Solo
Solol1
SoIócîslrJUS
SolócislI1us

473
474
475
475
47 6
478

479
480

482
4 855
486
4 86
4 87

4 38
4 89

49°
49 2
493
494
495
497
498
499
500

S°l
5°1

5°3
5°4

5°9

51:/
51:.!
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Solothurn
512
Sonate
5 13
Sond (De)
SOllnini
SOllDini (Chnrles
(CImIes Nicolas Si.
p;isber~
gisber~ )
5 14
Sophisten
15
5515
Sophokles
16
5516
Sophonisbe
Sopran (Italiaansch Soprmzo)
Soprauo) 517
5'7
Sorbell
Sorbet (Tscherbct)
(Tscltcrbet)
5 18
SorbODne (De)
Sorbonne
Spa
Spaansche
Spaansclle ruiters
5 222.2
Spaansche Taal, Dicht.,
Dicht-, LetSpaanschc
terkunde en Kunst
Kl1Dst
Spaarbanken
5~8
5'28
Spaendonck (Gerardus van) 529
Ia lecq (Willem
(WiIIem Anna
Spaen la
Il
aron van)
11aro11
Spalding
Spal ding (Johan Joachim) 533
Spallanzani (Abbate Lazaro) 534
Spanheim
Spanhcim (Frederik)
535
Spanje
536
Span'eboom
SparreboolU
539
Sparta
54°
Spartacus
54'2
54 2
Specifiek
Speelhuizen
Speelkaarten
543
Speksteen
544
Spelt
SpeusippllS
Spcusippus
545
Spezzia
Spheer
Spheroïdc
54 6
Sphinx
Spiegel (Laurens
!)ieter van
(LaureIls }lictcr
de)
547
Spic-
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Spiegelkast
554
Spiegels
555
Spiegel-Sextant
55 6
Spiegel-Teleskoop
S57
Spieren
5588
55
Spiesglas of Spiesglans
Spiesglan s (Antimonium)
560
Spijsvertering
Spin ofSpinnekop(Aranea) 563
Spinnen, Spinwerktuigen
565
Spinosa (Benedictus)
563
(Bel1edicttls)
Spiraal.pomp
570
Spitsbergen
572
Spitsmuis (Sorex)
(Sm'ex)
57:2
Spittler (Ludwig Timotheus,
Spitder
vrijheer
v(11)
"rij
heer "an)
Spook. of vangfprinkhaan

(Mantis)
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573

Spondeus
574
57<1Spons (SpolJgia)
(Spongia)
Spotvogel (De)
575
Spraakkunst
576
Spraakvermogen
Spree (De)
573
Spreek trompet
Spreeuw (De)
Sprengel CM. C.)
579
Sprengel (CUrt.)
579
Sprinkhaan (Gril/us)
580
Spurrie (Sprgula arven(is) 58
581I
Staal (.fl'levrouw
(lJ-'levl'ouw van)
Staal
582
Staat, of Burgermaatschappij 584
Staats-Huishoudkunde
Staatsregt
585
Stadië (Stadium)
587
S87
Stael-Holstcin (ADlle
Stael-Holstcill
(Anne Germainede)
uede)
583
Stailà
StalTa
593

Scahl (Georg Ernst)
Staithes
5taithes
Stalaktiet
Stancho (Cos)
Standaard
Standbeeld
Standregt
Stanislaus I. (Leczil1ski)
(Leczinski)
595
Stanniool (Tin
(Ti1Z föelij)
jöeli./)
593
Stapelregt
Starosten
599
Statiek
600
Statistiek
StacÏlls
(Pllblius Papinius)
Stacius (Publius
Staunwn
StaunWl1 (George Leonard) 601
Steen (Jan)
Steen-Arend (FtûcoChry!aëtos
(FtzlcoChry[aëtos )603
Steenbakkerijen
Steendruk of Lithographie 605
Steenkolen
608
Steen-Olie
610
Steenregen
6 [1
Steensnijkunst
6n
Stekelvarken
613
Stephanus (Robert)
614
Estielllle) 615
Stephanus (Henri Estienne)
Steppe
616
Stereometrie
Stereotypen(Zie: Boekdrukk.)617
Seerne
Sterne (Lorenz)
Sterren lieelden
618
Sterrenkunde
619
Sterrenwacht
622
Seettin
Stettin
Stenr ( De)
Steur
623
Stier-Gevechten
624Stiermarken (l-Icrto;;dl'llJ)
CHcfto;;dl'lU) 62.6
Stikstof, StikstorIncht
Stijfsel
627
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Stijl (Simon)
Styliten
62 9
669
Stil-Leven
Stil- Leven
Styx (De)
633
Stille-Zee
Sublimaat
67 0
Stinstra (Joannes)
Sudeten
Stins
tra ( Pier
Pieter)
er)
Stinstra
Suetonius (Cajus TranquilStipendium
lus)
637
Stobaeus, of Johannis van StobiSueur (Enstache
(Eustache Ie)
671
Stokmans (Pieter)
Sneven
Sueven
Stocks
Suhm (Pierer
(Pieter Frederik van) 672
Stoïcijnen
638
673
Suiker, Suikerriet
Sulla of Sylla
SyUa (Lucius eorneComeStoke (Melis)
StokhoJm
lius)
676
Stokholm
639
~0
06
Sully
(lVIaximiliaan
(Maximili:um 'Yan
van Be~
Be.
Stokvisch (Zie: Kabcljaauw)
Kabelja:lUw) 640
Stola
thune I baron van Rosnië,
Stolp (Jan)
hertog van)
678
64 1
Stoomboekdrukpers
Stoomboekdrnkpers
(Zie:
Sultan
679
Boekdrukpers)
680
Sultane
64 2
Snitanin
Sultanin
681I
68
Stoomboot
Sulzer (Johann Georg)
Stoom- of Dampmachine 646
Sumach
682
Stoomrijtuigen
647
Sumatra
Storax
Sundasche Eilanden, of Oos.
648
Storm
ter[che Archipel (De)
684
Storm-Balken
Sunua
Sunna
685
Storm.Kompas
Suratte
Storm-Ladders
Suriname
Storm-Palen
Storm -Palen
Surrogaat
689
Straalsond
649
Swalllmerdam (Johannes) 690
Straat (Pieter)
Swaving
(C.)
691
65 1
Straatsburg
Swieten (Gerard van)
Strabo
Swinden (Jan Henri van) 692
Straf
65 2
Sydenham (Thomas)
696
Strafregt
Sykophant
697
Strandregt
659
Sylvester
1I
II
Streek (De)
Simbolische Boeken
Doeken
Strontiuniet
Strontianiet
Symbool
698
660
Struensee en Brand
Symetrie
664
Struisvogel (De)
Symphonie
699
665
Stutgard
Synagoge
700
666
Stuurmanskunst
Syn.
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Syndicus
Syncratie
Syngenesia
Synode
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Synonimen
Synonimcn
Syphax
Syrakuse
Syrië (Zie Sirië)
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VERBETERINGEN VOOR HET VIERDE DEEL.

Bladz. 639 reg. 4 v. b. float:
flaat: onder het heupgewricht lees: uit het
gewricht.
VOOR HET VIJFDE DEEL.
6 reg, 17 v. b. float:
f1aat: EUNIUs
EUNIUs
tees:
lees: ENNIUS
ENNIUS
Sorthing,
Storthing
12 V. o.
1
ASUBAR
189 I V. b.
ABUKIR
ABUBAR
J7 11.
TUf'ken
A,'abieren
17
v. b.
Turken
A1'abieren
- 4ens
4 en s v. b.
Hij trok eerst tegen Damascus op, de
hoofd1l:ad van Syrie; waar men flechts
leze: Hij verjoeg de Grieken uit Sirië, Phenicië, enz.
Scbast;
Z07 13 v. b.
Sebasti
Sebaste
2°7
Gaubonites
299 - 23 v, b.
GaU/OTlttes
Gaulorlites
24 v. o.
Trachonites
Trachonitis
6 v. b.
Azië
A,ië
Arië
340
Paramanië
7 v. b.
Karamanie
4 v. o.
tot heden enz.
tOt omtrent 6S<>
650wan.
gebleven is, wanneer die door de
Mahomedaanfche
Arabieren werd
omver geworpen.
382
V. O.
DOEvERDEN- VAN DOEVEREN
38z
13 v.
VAN DOEVERDEN24 v. O.
473
CAESALIJN
CASALPIJN
475
7 v. b. moet, achter neerhangen, aldus gelezen WOfworden: immers eene andere rigting aannemen en
de bloemen zich fluiten, zoo als bij de Cassia's, Mimosa's, de Straalbloemen en anderen
plaats vindt; terwijl bij fommigen, integen.
integendeel, de bloem zich 's avonds en 's nachts
opent, gelij.k de Cactus enz.
481
27 v.
V. O.
PLEBEIJERS
Plebejers en zoo
are.
in dit geheel art.
573
8 v. o.
BERECHJO,
BERECHIA
lVIindere
d~ afgelegenheid der druk.
Mindere foutelI
foutetl,, die aan dit werk, en dl!
pers, onafscheidelijk
onafscheidclijk eigell
eigen zijn, gelieve de lezer te ver[chooncu.
ver[choollCll.

Bladz.

J5!l
JS~ -

Bij den Vitgever dezes is gedrukt en alom te hekomen .S. J. M. Y AN lJloocK, Nouveau Dictionnaire Prançais-llollandais.
Dit Woordenhoek , IlCt volledigste, dat volgens het oordeel van deskundigen, in ons Vadcrland ooit verschenen is, prijst zich door eorrectllcicl, gocel papier en matigen I'rijs, van zelve aau. Hetzelve bevat 1590
hladzijden, buiten Titel, Voorrede en Lijst van inteekening, die vrij
aanzienlijk is, is met eelle fraaije Kolonel lettcr in het grootstc en JHeedste 8vo formaat gedrukt, zoo dat op elke hladzijde 76 dub l)c!e regels
staau; heeft 56988 Hoofdwoordcn, welke in alle mogelijkc betcekcnisscll
verklaard, cn met de noodige SI,reeb,ijzen voorzien zijn.
Men leze onder anderen de beoordeeling hiervan in het Journal de Bruxelles van / Nov. 18,~4, 1Vaarilt men van hel I stuk A~ L zegt ..
" Un examen scrupuleux de ce dictionnaire justifie pleincmcnt l'atten"te. TIl. VAN TlloocK, instituteur à Delft, lui a consacré ses veilles de
"plusieurs années; et sou travail, prouvc comhien l'auteur s'cst donné
" de peines pour rendre ce dictionnaire aussi complet que possihle. On
" voit à chaque page qu'i1 a consulté les meilleurs dictionuaires dans les
" deux laugucs, surtout celui de I' Acade"ûe frallçaise et ceux de Boiste
" et de Lapeaux. Ce qui ajoute beaucoup au mérite de ce dictiounaire ,
"c'est qu'OIl y trouvc non-seulement si un mot doit être cmployé en
"médieine Oll cn jurislJrudcnee" etc., mais même les termes propres
" aux dilI'erells méticrs avee les indications néeessaires I'our ne point em" ployer, par exemple, un terme de maçon quand on a besoin d'un
" tenne de melluiserie, et ainsi de suite. L'cmploi des mots selon Ie
" sens direct ou figuré sc trouve également dans ce dietionnaire aillsi que
" les mots nouvcaux, généralement reçus dans la langue française.
La parlie typographique est })icn soignée et Ie caractère, quoiqu'asscz
petit, est très-lisihle ct 11e fatigue l'oint les yeux.
In de Bibliot/zeque des Instituleurs, No. XXXV. Mans, bl} H. J.
IIoYOIs. Jun vier 18;25, wordt duurjJan gezegd:
" Les avantages 'lUC préscnte la conllaissallce de Ia Iangue hollandaise
" aux Belscs mél'idionaux, sont généralelllellt trop bi ell seutis pour que
" no us ayons hesoin d'cn faire ici l1lention. TlIais les Jlloyens d'y p"r" vcnir lIe leur ont jamais élé ofi'crts aussi ahondalllment 'l'l'aujourd'hui.
" Les mauvais('s grammaires auxiplcllcs iJs a,aient dli rccourir d'abord
" ont insensihlelllcllt fait placc il des ouvragcs plus méthodi'lucs ct micux
~, raisonnés; et si les dietiolluaires laissaiellt encore <Jud,!ue chose à de" sirer, celui 'Iue nous annoucons va rcmplir Ic vide qui a existé jus" qu' à présent dans ceLte partie. Nous 11e prétendons ccpendant jeter
"aUCUllC dél1lveur Slll' les dictiollllaircs 'lui ont 1Jarll depuis la reforme
"introduite clans 1'o1'1.hogra1'he hollundaise: ces divers ouvrages 'lui ne
"difîèrcnt 'I ue par les tÏtres ct les formats, peuvent très bicn servil'
" aux commcll<;allts; peul-être y désirerait-on UIl peu plus de correction
" et d'eÀactitudc; mais on y chercherait en vain lcs différelltcs siguiJi" cations des mots et les l,hrases propres à faire connaÎtrc ces differcn"ces. Sous ce rapport, 011 l,eut dire 'Iu'ils ue répoudent aucunemeut
"à leur titre; cal' UIl dictionuaire, po UI' méritcr cc nom, doit non"seulement donner la nomenclature complète et la signilication exacte
" de tous les termes de la langue, mais aussi indiquer tes diverses ac" eeptions, distingucr leur sens propre et primitif <lu sens métaphorique
" et flguré, IJl'oeluire enfin un grand nombre d'exemples propres à cx" pliqucr, éclaircir et confirmer leur cmploi dans Ic discours.
" Ces diverscs qualités, <Jui maneplCnt à tous les dictionuaires puhIiés
" anttrieurement, dislillgllent I,articulièrcmcnt celui de VAN TlIoocK, et
" lui assurent une supériorité incontestahle SUl' tous les autres ouvrages
" de ce genre. Plus complet sous Ie rapport de la nomcnclature, <Jui
"emhrasse non sculcllleut tous les mots primitifs, dérivés ct composés,
"mais Cllcore tous les termes d'arts, de scicnces, de métiers, etc.,
" il indi<Juc en ·outre leur gcnre, leur définition, lcm's differentcs ac"ceptions propres et tiguréc;;, et les phrases néccssaires pour en faire
"connaîtrc l'accord ct Ic régimc. Ces cxcmples <Ju'on peut rcgarder
"comme 1'0l'llCinent d'un dictionnairc, ell même-temps <Ju'ils Cll sont
" unc des partics les plus utilcs, sont dans cclui de VAN 1\JooCK, très
" variés, fort hieu choisi;;, cL l'réscutés dans Uil onlrc analyti<Juc (lui
"cll facilitc l'üüdligcllCC.

" Pour se faire une idée des développements que l'auteur a SI1 donner
" "à Pour
son ouvrage,
il suflit
l'article consacré
au motanfaire,
qui
sc faire une
se
idée de
des citer
développemcnts
que l'nutcur
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su donner
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Ic Iectenr peut seulement
facilement l'ré.,entent
rClllédicr,
"dans
cct exellent
dictionnaire.
danslé~ères
eet
el!cllOnnau'c.
sculemcnt
l're"cntent
"::
et
qUI
disparaîtroJl~
s,ans
cloutc
dnI~s
UllC,
autl;e
éditioJl:
,
.
',' de lé
.... èrcs incorrectioJls
auxquclles Ic lecteur
Iceteur pe!lt.
peut f:acilement
facilemcut remédier,
remédicr,
lé~ères
incorrections aux'Iuclles
ouvrage
aUSSI ~alls
etendn
qut
?ll
saur~ll. Ie dp.slr~r, ~st
," "et Cet
'1"
I al~s serre
'lUl
qUl
dlsparattron!
disparaîtron~
eLouctt c aUSSl
doute
(dal~s
une, au
aut~e
~c '
e(I','
e(htlOn:
1 ',1011:
,, .,
,IJl'ope
à
tous
les
usages
,
et
tout
eoncou!"t
a
en
faIre
Ie
Dic
t.LOnUalrC
Cet ouvrage
etelldll et
qu on
desu"cr,
est
ouvragc aUSSl
aUSSI etcndu
ct allSSI
aUSSl scrre
serre '1u
Oll sauralt
saural\. Ie desu'cr,
, ,i:rope
Ie plus àcoml,let
Ie plns, instruetif
qu'ou puisse
entre
mains
, i:rope
tous leset usage8,
usages
ct tout COllcourt
cOllcourt
à enmettre
faire Ic
Dicles
t.ionnairc
tionnaire
::
des
élèves,
et
Ic
seLd
qui
cOllvicnne
aux
Wallons
,
({ue
leurs
rclations
: Ie plus com!,let
complet ct Ie plns
plus instructif
il1structif qll'
qu'on
on puisse
puissc mettre entre les mains
",: ol)ligent
à traduirc
ou 'lui
redigcr
cn hollandais.
des élèves,
et Ic scul
seul
qui
convienne
cOllvicnne
aux Wallolls
Wallons , (lue
(lUC leurs relations
beoordeeling
hiervan
in l,et
AZ{<emeen lJ'lar:;azijn '/-'oor On" De
ol)ligent
o]Jligent
à traduire
tradnire
ou redigcr
rediger
en
cn Nieulv
hollandais.
derwijs
en Opvoeding,
I.lde indeel
stuk, A1l<emeen
18;2S ;s aldus.De beoordeeling
hiervan
lletSdeNieuw
lIet
Alf<emeen
lJ'laf<azijn '/-'oor
lI'lafiazijn
1/00r OnnTct een
genoegen
kondigcn
wij dit
uitmuntend
derwijs
en bijzondcr
Opvoeding,
IIde deel
5de
stal.:,
18;15
is aldus:"\Voordcnboek.
.5de sta!.:,
dat zich in onderschcitlene opzigten van de meeste andcrc voordeelig
1\fet
nTet een bijzonder
g-enoegen
kondigen
wij het
dit uitmuntend
\Voordenboek,
onderscheidt,
aan. !(enoegen
Lang, zeer
lang was
ter perse, "\Voordenhock,
en Rec., die
dat zich
in ouderschei,lene
opzigtcn
vanwanhoopte
de meestewelandere
voordeelig
onderschei,lene
ol'zigtell
eenige
stukken
van hetzelve ha(l
gezien,
eens aan cle weonderscheidt,
aan. Lang,
lang was
het
tergcrckt
perse,verlangen
persc,
en
cn Rec.,thans
die
dit:
zenlijke verschijning;
doch zeer
hij vindt
·zijnIlCt
lang
eenige
vallen11ctze1ve
llctzelve
wanhoopte
wel eens
eells
de wedubbel stukken
voldaan;van
wenscllthall
nietgezien,
"llecH de
jeugd, maar
alle aan
lieflwbhers
zenlijke
verschijning;
hij vindt Fransche
.zijn
,zijn lang taal,
gercktmet
gerekt
verlangen
en heoefimaars
der zoodoch
noodzakelijke
hetzelvethans
wcdubbel
en eene
wenscht
niet alleelI
jeugd,
lllaar
lIlaar alle
liefllChhers
zenlijk voldaan;
geluk. nIet
kleine,
doch de
zeer
duidelijke
lctterlicflIebhers
e;c(lrukt.
en !looef'enaars
heoefenaars
zoo noodzakelijke
~'ransche taal, met hetzelve we~'ransclIe
beslaat
~Iit Deelder
onge\'eer
1400 bI.,
waarin
niet alleen al de j<'ransclle
1\Iet
zeer
duidelijke
letter gedrukt,
zenlijk geluk.
l\Tet eClle
eetlc
kleine, doch maar
z.eer ook
?uidclijke
lettcr
g,c<lrukt,
woorden
mct derzelver
beteekenissen,
met derzelver
on(lerbeslaat ~lit
ditgebruik,
Deel onge,'eer
1400
waarm
alleen
de J<'ransche
j< ransebt:
heslaat
onge\'eer
1400 },I.,
}Il.,
waarin met
nietenz.
scheiden
behecrsching,
spreekwijzen,
zoo alvolle(lig
voorwoorden als
metmen
derzelver
beteekenissell,
maar
met
dcrzelver
onllerdcrzelver
beteekenisscll,
Uletuitgegevenc
derzelver 'W
onelerkomen,
zulks wel
nergens cIders
in deook
bij 011S
oorscllCiden
spreekwijzen,
zoo volledig
sc1lCiden gebruik,
beheersching,
denhockcn
"Vinden hehccrscbing,
zal; terwijl ue
prij., de enz.
uitgehreidheid
vanvoorIlCt
komen, als
zulks wel
elders..lIltv',erina;
in de bij ons
oor001'"\Yerk,
de men
lleknopte
(h'uknergens
eu v~rdcre
in uitgegevene
aanmerkingWgenodenboeken
denhoeken
zal;.klagen
terwijl
de
ue .prij.,
de uitgehreidbeid
dc
uitgebreidheid
van van
l,et
liet
111
en , geene vinden
re~!en tot
gee~t.
WIJ maken
dn~ met genoegen
"\Y
\Y
crk,
dc },e
de
]lCknopLe
knopte
eh'uk
(h"uk o~
cu
eu cl.lt
v~rdere
v~rdcre
..UItY',ering
UILYl,ering
in zoo
aanUlerking
aanlllerking
genodeze
gdegenhcl(l
gehrUIk,
lllhnuntelld
\Yerk
veel mogelijk
men,
geprijzen
ene re~len
rc~len
tot .klagen
,klagen
gee~t
,WIJ
WIJ maken
dns
dn~ met
genoegen
gCIlOegen
van
aan te geelIc
en meen
en (htgee!t.
lll<;t•.heter
te kunnen
doen,
dau dool1"
dezemeclecleelen
gdegenhe Hl van
gdegenlIc
gebrUIk,
gehrUIk,
o~ artIkels,
d,lt lIlhnuntend
d.It
uItmuntend
\Yerk
zooous
veel
yeel
lllogelijk
mogelijk
IlCt
een },o"r
waartoe'Yerk.
echter
hestek
ons
nan tc
te prijzen
en uitgebreille
meen en dit
eht telJI~t
llcter
heter "Vij
te kunnen
dan
doo
dool1'
..
"Verbiedt
de meest
nemen.
bepalen doen,
Ons totdau
de artihet mc(ledcclell
mcrledeelcn
van een 1'aar
1",ar nrtlkels, waartoe echter ous he stek ons
kels
propos en lrou-ver.
verbiedt
de meestden
uitgebreitle
nemen.
uemen.
'Vij
\Vij voor
bepalen
ons tot de wenartiWij ])edankeu
kuudigente V.'I.~
nloocK
dit geschenk,
kels
en
el1 Irou-ver.
Irouver.
Bellenpropos
l.cm den
noocli!(cn In st ('n krachten, om ook het twec(le of HolWij ],edanken
]Iedanken gedeelte
den kundigen
V.\:-i
V.'I.~
1\IoocK
l\IoocK
voor dit geschenk,
WC11wel1lalll!scI.-Fransch
met eelle
gclijke
naauwkeurigheid
te hewerken;
SellCl1
sellen
llem
den nooiligen
en
cn vertier
krachten,
ook
ook. het
tweede of, Holterwijl l,em
wij hopen,
dat eenlust
ruim
den om
Uitgever
aanmoedige
om,
landscll-Fransch
ge(leelte
gecleelte
metditeeue
eene
gelijkeklassiek
naauwkeurigheid
hewerken;
door
eelle spoedige
uitgave,
waarlijk
Werk te te
voltooijen.
terwijl wij hopen, dat een
cen l'uim
ruim vert.ier den
clen Uitgever aanmoedige , om.
lIeteelle
.T.etlerkllJulifi
Magazijn dit
vanwaarlijk
lJ7eteJl8chap,
en Smaal.: 181.? ,
door
spoedige uitgave,
klassiek Kunst
Werk
ecne bladz,
uiigave,
vVerk te voltooijen.
No. XV.
6ï5,
z~r:;t -van het Prall8che lJ7oordenboek van den Ileer
HetlJloocK
Letterkundig
lJfagazijn -van
.•! en Smaak
lIef
EetterI'undig
van lJ7elensclzap,
lJ7elenscllap, Kun
Kun"t
Smaal.: 1815,
r AN
het 1'olpmde:
No.
xv. bladz.
bladz, 6"15,
b'/5, Z(>gt -van
van het Pransche lP"oordellboel.:
lP"oordenboel.: -van
van den Ileer
"Indien cr ceni!,e soort van wer1.zaamlwid is, waarvan het nut en
Y AN
het 1'olpmde:
1'ol[;'!llde:
" All
llCtlJloocx
moeitevolle
gclijkelijk onhetwisthaar gcacht wordt, dan is het ze"Indien
er ecnige
ceni!,e
soort
werkzaam]Iei<l
]lCt
IlCt nut en
"keI'
de arheid,
\lelke
aanvan
hcLwerh.zaamllCi<l
vervaardigen is,
van waarvan
een \Yoordenboek
" het moeitevolle
gelijkelijk. onbetwistbaar geacht wordt, dan is het ze"hesteed
wonlt. gelijkelijk
"ker
" Het
de isarhcid,
arbeid,
waar, dat
'Ielke
\lclke
dc vervaardigers
aan het vervaardigen
van deze van
soorteen
ecn
vanvYoordenboek
\Yoordenboek
werken, wel
"eens door
anderen, die dezelve niet naar waar,!e weten te sellatten,
"hesteed
wor,lt.
wonIt.
"met
vau geleerde
kruijers
bestempeld
" Hetdeisvernederendc
waar, dat del)enaming
vervaardigers
van deze
soort van
werken,zijn,
wel
""ee1lS
maar zij
zelve,
dic dus
op deze
arheid
nederzien
, ILCheens
door
anderen,
dielang
dic
dezelve
nietsoort
1Iaar
naar van
waarele
waar,le
weten
te schatten,
schatten.
ben er
niets])enamillg
tc!(en, om
de vruchten
daarvan te nutte
" met
de doorgaans
vernederende
van zich
geleerde
kruijers bestempeld
zijn,
]Jenamillg
gelcerde
" maar
te maken,
en (om
bij laag
hunne
vergelijking
te arheid
blijven)llcderzien,
vau dezelIebzoo
zij zelve,
die dus
op
ol' deze
cleze
soort van
nedcrzien,
IlCh" bruikb.are
vracht, niets
welketc!(en,
op dieomkruiwagens
gevonden daarvan
wordt, partij
te
ben er
cr doorgaans
tegen,
zich de
cic vruchten
te nutte
" tre
daarvan
mede
op alle
manieren te
hunhlijven)
voor,!eel
docn.zoo
_
te k.ken,
maken,en en
(om hij
bij
hunne
vergelijking
blijven)
Vante deze
van
"Zonder
denvracht,
onverdroten
vankruiwagens
die vlijtige letterl)lokke!"s,
welker
" bruikb.are
welke ijver
op die
gevonden wordt,aan},artij
partij
te
onvermocide
arheidzaamheid
Woordenhoeken
tc danken
heeft,
" trekken,
en daarvan
mede opmen
alledcmanieren
hun voor,!eel
vooreteel
te doen.
_
"zoude
de taalkunde
na lctterl>lokkers,
die vorderingeu
ge"Zonder
den alleen
onverdroten
ijver vanop
dieyerre
vlijtige
aanniet
wclker
lelterlJlokkers,
welker
" Zonderniet
"maakt
hehhen,
welke dezelve
llOo!(te gehragt
" onvermoeide
arheidzaamheid
men op
de dic
Woordenhoeken
te ILCeft,
danken waarop
heeft,
onvermocide
Woordenboeken
"dezelveniet
thans
zich de
bevindt.;
maar
zij,na die
zich
alleen
"zoude
"zonde
alleen
dc
taalkuncle
taalkunde
op ook
verre
yerre
die voorgevcn
vorderingen
niet
ge"met taalkennis
te howlen,
en die
die hoogte
op de kennis
woorden
als
"maakt
llehllen,
IlChllcn,}.ezig
welke
wellc
dezelve op
gehragtder
heeft,
hecft,
waarop
"uit
de hoogte
en met
verachting
zonder
de alleen
hulp
" dezelve
thans zich
tlwns
hevindt;
bevindt;
maar l1c(!erzien,
ook zij, diezonden
voorgcven
voorgcvcn
zich
""met
(Ier Lexiconmakcrs
ontelhareenreizen
in de
de kcnnis
allergrootste
vcrlegentaalkenuis },ezig
taalkennis
}Iezigzich
fe
tc hOIVICll,
hoqelen,
die
clie ol'
kennis
der woorden
als
" heit!de
en met
dikwijls
althans l1e,!erziell,
eellen kostharcu
die de
hUilhnlp
nu
"uit
dcbevindcn,
hoogtc en
hoogte
cn
mct
verachting
l1e,lerziell,
zondentijd,
zonder
zouder
dc vervaardigcrs
W oordenhoekel1
nil"ewonllcll
is, verlegenaan een
""door
der Lcxiconmakers
zichvan
ontelbare
reizeu in de
reizen
allergrootste
cintlcloos
zoekenennaar
die beteckcnis
vnn kostharcll
woonlcu tijd,
en uitdrukkingen
"" heid
bevinden,
dikwijls
althans
nltllans eeuen
eenen
die hun
hUll nll
nu

!. .

"moeten besteden. Het is ~us wel vene eene vera~htelijke , integen_
" deel eene
hoogst lofwaardIge
welke
de vera~htelijke.
Le:rlCographie, integen_
van all ...
"moeten
besteden.
Het is ~us taak,
wel verre
eene
vera~htelijke
"zoo
oude talen
op zich
genomen
hehhen, waarvoor
"deel
,. deel wel
eenelevende
hoogst als
lofwaardIge
taak,
welke
de LexlCographie
van alle'
zoo wel
ongeleerden
wanneer
zij zich
van denzelveIl
"., zoo
wel geleer,len
levende alsalsoude
talen op, zich
genomen
hebben,
waarvoor
"naar
den geleerelen
eisch gekweten
hebhen , de
wettigste zij
aanspraak
op denzclvcn
den dauk
.. zoo wel
als ongeleerden
, wanneer
zich van
denzelven
""naar
van
allen
die
belang
stellen
in
kunsten
en
wetcnschappcn
,
mogen
ma" naar den eisch gekweten hebben, de wettigste aanspraak op den dank
"ken.
Zoodanige
aanspraak
de Hcer
~IOOCK met alle reden
" van allen
die belang
stellen mag
in kunsten
en VAN
wetenschappen,
mogen ma"maken
wegens het
voorliggend
Woorden"ken.
"" ken.
Zoodanige
aanspraak
mag Nieuw
de HeerFransch-Hollansch
VAN }!OOCK
lUoOCK met alle reeIen
reden
boek, opgedragen aan den Hoog Edelen Gestrengen Heer mr. D. J.
"maken
wegens
het
voorliggend
Nieuw
Fransch-Hollansch
WoordcII" VAN EWIJ K, Administrateur voor het onderwijs der kunsten
en we""tensc11appell
boek, opgcdragen
opgedragen
aan den -Hoog
Edelen toch
Gestrengen
].\Jr.
lUl'. D.eens
J.
in Nederland.
Recensent
is het Heer
volkomen
" VAN den
EWIJHeer
K, Administrateur voor llCt
liet mate
onclerwijs
onderwijs
der kunsten
en we"met
VAN MOOCK, dat naar
de Fransche
taal bij
alle
"tensc11appell
in Nederland.
- ons
Recensent
toch meer
is het
eens
" eenigzins beschaafde
lieden in
Vaderland,
en volkomen
meer algemeen
"met
den wordt,
Heer VAN
MOOCI(,
naarvan
mate
Fransche taal
bij alle
"beoefend
daarMoocK,
zij cenedat
reeks
de de
allerschoonste
werken
in
" eenigzinsvakken
beschaafde
lieden in onsoplevert,
Vaderland,
meerzelfde
en meer
"allerlei
van wetenschap
in die
matealgemeen
ook de
"beoefcnd
wordt,
daar
zij
eene
reeks
van
de
allerschoonste
werken
in
"klagte algemeenel' over het gebrek van een goed Woordenboek van
"allerlei
vannatie
wetenschap
oplevert,
in die zelfde
ook de
" die taal vakken
voor onze
is; tot dus
verre ondervond
menmate
al dikwijls,
"klagte
algemeener
algemeenel'
gebrek vannasloeg,
een goed
Woordenboek
van
" dat, wanneer
men over
zijn het
Woordenboek
men
zich zag te leur
"die
taal in
voor
natie van
is; den
tot dus
verre
men
al dikwijls
"gesteld
hetonze
vinden
waren
zin ondervond
en de juiste
beteelienis
van,
" dat,
wanneercIatmen
Woordenboek
nasloeg,
men zich
zagzoo;
te leur
het woor,l,
menzijn
daarin
opzocht. -In waarheid
het is
de
"gesteld
in het vinden vandat
denvan
waren
zin LANDRÉ,
en de juiste
beteelienis
"meeste Woordenboeken,
G. N.
te beteeKenis
Dordrecht van
bij
" het
woorcl,
dat BRAAM
men daarin
opzocht.
opzoeht.
-- In vooral
waarheid
is zoo; de
BLussÉ
en VAN
in 1821
uitgekomen,
niethet
uitgezonderd,
"meeste
Woordenboeken
dat eene
van G.
N. LANDRÉ,
Dordrecht
bij
" zijn onvolledig,
doordien, men
menigte
Fransche te
woorden
te ver" BLussÉ
en VAN
BRAAM
in zijn
1821.
1821. onnaauwkeurig,
uitgekomen, vooral
uitgekomen.
nietzijuitgezonderd,
geefs daarin
zoekt,
en zij
dewijl
de beteekemell juistheid
""nissen
zijn onvolledig,
der woorden
doordien
niet met
men
eene menigte
overeenkomstig
Fransche woorden
derzelver
te verver"geefs
" schillende
daarinwijzigingen
zoekt, enopgeven
zij zijn -zjj
onnaauwlceurig,
onnaauwkeurig,
en beide deze hoofdvereischten,
dewijl zij de beteekevol"ledigheid
naauwkeurlgheid
de volstrekte
voorwaarden,
van vcrwel"nissen
derenwoorden
woon{en
niet met zijn
juistheid
overeenkomstig
derzelver
vervulling
de deugdelijkheid
oordenboeks
afhangt. volDe
""ker
schillende
wijzigingen
opgcven -- eneens
opgeven
beideW deze
hoofdvereischten,
"vervulling
voorwaarden zijn
moest
echter natuurlijk,
voornamelijk.
"ledigheid endezer
naauwkeurigheid
de volstrekte
voorwaarden,
van wel"met opzigt
tot de
taal inzonderheid,
vermeerderen,
naar mate
"ker
vervulling
deFransche
deugdelijkheid
eens Woordenboeks
WOOI'denboeks
afhangt.
De
"de
vakken dezer
van verschillende
de laatste voornamelijk
jaren vooral
"vervulling
voorwaardenwetenscllappen
moest echter, in
natuurlijk,
""met
zich opzigt
hebbentotuitgebreid,
meer
algemeen vermeerderen,
in de Franschenaar
taalmate
zijn
de Franscheentaal
inzonderheid,
inzonderheid.
"begonnen
te worden,
en de ,bekende
gebeurtenissen
in
"de vakken behandeld
van verschillende
wetenscllappen
in de laatste
jaren vooral
tot uitgebreid,
het scheppenenvan
een algemeen
aantal nieuwe
woorden,
in
"" Frankrijk
zich hebbell
hebben
meer
in de
Franscheimmers
taal zijn
"nieuwe betcekenissen,
aanleiding
nog komt,
"begonnen
behandeld tehebben
worden,
en degegeven,
~ekende waarbij
gel)eurtenissen
ge})eurtenissen
in
sederttot30het
of scheppen
40 jaren van
de een
Fransche
voor de Diplomatie
""dat
Pranlcrijk
Frankrijk
aantal taulook
nIeuwe woorden,
immers in
"schier
is geworden
de beschaafde
"nieuwe algemeen
betcekenisscn,
b
.. tcckenissen,
hebben onder
aanleiding
gegeven, natiën.
waarbij -nogVervolkomt,
""dat
genssedert
dat de30 Regtswetenschap
sedert
25
jaren,
vooral
sedert
llet verof 40 jaren de Fransche
Fran8che taal ook voor de Diplomatie
"vaardigen
der
Fransche
Wetboeken,
meel'
dan
immer
bevorens,
in
"schier algemeen is geworden Ondel"
onder de beschaafde natiën. -- Vervolmet eene juistheid,
aan alle
andere
levende
ta""die
genstaal,
dat en
de wel
Regtswetenschap
sedert welke
25 jaren,
vooral
sedert
bet ver"len ten voorbeeld
mag strekken,
is beoefend
geworden;
eindelijk dat
Fran8che
meer dan
bevorens,
"vaardigen
der Fransche
Wetboeken,
meel"
immer beV01"enS,
in
"de
~'ransc)'e Geleerden, het zij dan te regt of ten onregte, ziell de vrij"die
taal,
en
wel
met
eene
juistheid,
welke
aan
alle
andere
ta-,
"heid veroorloofd hebben, ons telkens, wanneer hun dit te levende
pas kwant
"len ten voorbeeld
mag strekken,
is beoefend
geworden;
eindelijk
dat
"woorden
uit het Gl'ieksch
te ontleenen,
en dezelve
slechts
door ee"de
~'ransc)'e Geleerden,
Geleerdcn, uitgang
het zij dan
regt of ten onregte,
de vrij"nen~'ransàe
gemoderniseerden
te te
YeifranscTzen,
en als zich
het ware
op
"heid
veroorloofdbodem
hebben,
ons telkens, wanneer hun dit te pas kwam,
"den Frallschcll
te naturaliseren.
"woorden
uit
het
Grieksch
te
ontleenen,
ontleenen.
en
dezelve
slechts
door
ee" Het is niet te vergen, dat een Recensent een gelleel Woordenboek zal
gemoderniscerden
uitgang
te Yeifranschen,
en als het
wareverop
""nen
doorlezen,
nogtans durft
de steller
van dit tegenwoordig
verslag
hodem
"den
Franschen
bodem
te naturaliseren.
"zekeren,
dat hij
de Dictiollnaire
van den Heer VA~ l\JOOCK met al
Hetoplettenclhei,l
is niet te vergen,
een Recensent
eenllet
gelleel
geheel
Woordenboek
Woor(lenboek
zal
.. "die
heeft dat
vergeleken,
welke
gewigt
dezer schoone
..
"~, doorlezen,
steller
van dit
tegenwoordig
verslagenverondernemingnogtans
billijkerdurft
wijze de
mag
gerekend
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