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.
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@

(contincntale)
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Onischc eilanden.
# Beck #
l90
Arobitect.
. .
179 Areôpagus . .
, 102
Archgtectuur,zie BouwArequlpa, departement. l93
kunst.
stad .
193

Y1

R E G I S T E R.

Blz.

Ares,zie Mars.

(Heuvel van), zie

Argusfazant.
Argwaan.
Argyle . . .
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Argyrela.
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begeertevan) . 229
Ariaanschestrl
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l95
Arlano . . .
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van). .
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S44 Arnaud. (Jaqaes Leroy
Arm agh
de saint-).
Z73
Armagnac 1.
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/? -trein
saciden.
# -iepôt
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. .
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A sc . .
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AscensleofAsceuciorecta,
zie Regte klimming.
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volgens de leer
van Zoroaster. . 323
volgensdeleervan
FohienCon-fa-tse. 724
volgens de leer
van Outl-Egyptenaren.
. . 324
volgens de wet
van M ozes .
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(Staatsbcstuur van) 338 Aspre.(Constautin,vri
jheerd').
. 346
(Godsdienstin). . 339
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Ascll . . .
.
Ascites,zie MTaterzucht.
A sclepiade:n
Asclepladen .
.
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.
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449
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Ebra Rosjd, zie Averrhoes .
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322
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Eppe, zie Apium .
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Eyer (Jacob), zie Ayrer
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van het gezellig) ,
66
Kokerwormen .
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.
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.
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.
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Stromer.(Heinrich von),
zie Aaerbach.

Vogelwigchelaar,zieAugllr.
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W erpgeschat

20
. . 3l2

Reakgras . . . . 29 TragelaphasBlalnville . 43 W est-lndië. . . . . 41
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Sagaiag .
San George

.
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Angoulbm e is de hoofdstad van het
Fransche departement Charente.Zj verheft
zich op eene rotsachtige hoogte aan de
Charente en is de zetelder departementale

Parjs binnentrokken, snelde hj naar het

kerk,eene zeevaartschool,eene bibliotheek,
een botanisehen tuin,een muséum v0or natuurljke historie,een landbouwgenootschap
en rtlim 25000 inwoners,die in vele fabrie-

en eene algemeene amnestie afkondigde.In

Spaansch-Engelsche hoofdkwartier en begaf
zichonderbeschermingvanhetEngelscheleger

binnen de muren van Bordeaux, waarhj
ambtenaren.Menheeftereene fraajehoofd- Lodewqk X FTJJ t0t koning proclameerde

Meikwam hj teParjs,enLodewj;kXVIIL

benoemde hem t0tadmiraal,en nadenterugkeer van Napoleon t0t generalissimus van

ken werkzaam zjn ofzich metden handel Frankrjk.Hj was de bevelhebbervan het
bezig houden.Hetlandschap,waarin de stad leger,datin 1823 Spanjebinnentrok,om er
gelegen is? was voorheen een graafschap de constitutionéle partj te vernietigen.Dit

onder den naam van Angoumais.Het Oude geschiedde zonder veelmoeite,en de hertog?
gravengeslacht stierf uit in 1218 metA ymar t0t prinsvan Trocadéro benoemd en alsvoorTaillefer? en het graafschap kwam door vechter der absolute m onarchie m et riddem
zjnedochterh abella aan hetgeslacht L%si- orden omhangen hield een zegepralenden inJ/zàcs.Later vervielhetaan deFranschekroon togt in Pargs.Bj de troonsbeklimming van
en w erd door Frans I tOt een pairie-hertog- zjn vader Karel X (l6September1854)werd
d0m verheven.
hj kroonprins (dauphin)van Frankrjk en
Tot hen,diedentitelvanhertogOfhertogin bejverde zich steeds, de belangen vap het
van Angoulèm e hebben gevoerd, behooren: absolute koningschap te bevorderen totdat
Cltarles de F'c/pïvç,een onechte zoon van de Jultj-revoltltie daaraan een einde maakte.

Karel IX.Hj wasin 1580 groot-prior van
Frankrjk en werd in 1610 met het hertogdom begiftigd.Eerstbelzoordehj t0tde
dappersteaanhangersvan Hendrik I#$ maar
kwam later tegen dezen in verzet?zoodathj
aauvankeljkterdoodveroordeeld,maarvervol-

Hj deed metzjn vaderafstandvandentrooll

in Rochelle, behaalde later vele lauweren,
en overleed in 1650.
Lowln xl.zifobzlc, de oudste zoon van den
graaf van .ad.rfpï.
s, later K arel X , en van

te V ersailles gebpren en onderscheidde zicll
reeds vroeg door uitmuntende gaven van
verstand en hart.D oor de Om w entelingwerd

ten gunste Van den hertog ran Wt?rddfzv.'
r,
m aar toen de K am erser zich w einig Om be-

kreunden,verliethjFrankrjk envergezelde
zjn vader.Naden dood van dezenwerdhj,
t0t aan demeerderjarigheid van den hertog
gens,nadateerstde doodstrafin levenslange ran -Por#dclz,dof)rdelegitimistenbeschouwd
gevangenis veranderd was, in vrjheid ge- als de wettige koning van Frankrjk. lltj
steld werd (1616).Daarna diendehj onder overleed den 4(
1enJunj 1844.
Lodetvi
jk XTf.
f, belegerde Soissons (1617) M arie F/ZJrI:: Ckarlotle,de gem alin vnn
en begafzich in 1620 als gezantnaarkeizer den voorgaande en de dochter van LodeI'
erdinand II. In 1628 voerde hj hetbevel '
lni/k X VI.Zj werd den l9den October 1778
zj aan haren glansrjkentoestand Ontrukt,en
M aria T/
zereyfg ean Savoye.Hj werd gebo- op lB-jarigen leeftjd betrad zj den Tempel,
ren te Versailles den 6t
len Augustus 1775, Om er de gevangenschap van hare otlders
moest op l4-jarigen leeftjd wegensderevo- en van haren broeder te deelen.Later zag
lutie het land verlaten en begaf zich met zj zichbe
trekki
gu
en
illo
be
ti
r
ne
oofa
dl
.leInngs
11v95
an hare
door
deng
werd
zjn broeder, den hertog ean Berry,naar geliefde

Turjn.ln 1792 stond hj in Duitsehlandaan zj tegen een aantalaanzienljkeFranschen
het hoofd van hetlegerdel'emigranten.Toen uitgewisseld, en zj begaf zich naar hetH0f

dat leqer door gebrek aan eensgezindheid te W eenen, waar de renten van een kagien krlgstucht vernietigd werd, begafzich taalvan viert0n:haardoordeaartshertopln
de hertog eexst naar Edinburr, toen naar Cltristina van Oostenrjk toegewezen,rulmBlankenburg in den Harz en elndeljk naar
Mitau, waar htjmetde eenige dochtervan
Lodewl
jk X VI in hethuweljk trad.In 1806
begafhj zich naarEngeland,waardemeeste

schoots in hare behoeften voorzagen. Den

9den Junj 1799 huwdezj teMitau,opRussiseh grondgebied, lnet den hertog ran .z#.Flgoulème,en keizerP aulonderteekendeeigen-

Bourbons eene sclzuilplaatshaddengevonden, handig het huweltjl
tsverdrag, ofschoon hj
en toen in 1814 deV erbondeneM ogendheden later aan dc Boarbons llet oponthûud in zjn
II.
1

2
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rjk verbood,zoodat de hertogin zich naar
'W arschau ûnder de bescherming van Prtlissen begaf.Hiertoefdezj t0t1803enkeerde
teen m et verlof van keizer Aleœander n:ar
Mitau tertlg,vanwaarzj zich in 1806,dool'
hetwapengedruischverdreven,naarEngeland
begaf.Hierbejverde zj zich,ûp aansporing
van Lodewj;k .
YTrJJT, om het Engelsehe
kabinet gunstig te stemmen voor de Bourbons. Bj de restauratie hield zj metLodefoi/k haren intogt in Parjs.Toen Napoleon
Onverwacht in Frankrjk landde,waszj te
Bordeaux en zocht deze stad voor afval
van den Koning te bewaren. Zj legde
hierbj zooveelgeestkrachtaan den dag,dat

A ngst is een eigenaardig',hoogst onaangcnaam gevoelvan beklemdheid,dat vergezeld gaat van onrusten hartklopping.M en
heeft het niet tcn Ollregte een gevoel van
vrees genoemd, verbonden met het besef,
dat m en niet in staatis om zich te redden.
Het verstand wordt er dot)r bedwelmd,de
verbeelding m et sombere voorstellingen vervuld;ditw erktophetzenuw stelselenbrengt

verwarring in den bloedsomloop.Zjne werking openbaart zich zelfs in de htlid door
koude, bleekheid en angstzw eett - op (1e
ledematen door deze te doen trillen Of ver-

stjven,-. op het darmkanaalen de blaas.
Angstkan van zedeljken of van stoffeljken
Napoleon met verbazing uitriep: JDeze her- oorsprongwezentnaargelanghjdoorhevige
togin is de eenige man van d.e familie Bour- gemoedsbewegingen ofdour een ziekeljken
à0s/''Dezelaatstestoofuitelkaâr;Lodel
toI
jk toestand ontstaat. Komt hj voort uit eene

vlood naar Gent, de hertog van u4zwpfflèzae ongesteldheid van deborst,hethart,denbuik

le zenuwen,dan geven wj daaxaan df
m
naar Spanle)en de hertûginnaarEngeland. of (
q2
Na denslag bj W aterloovereenigdenzjzich naam van beklemming Lavtzietas wçflplozlcli.
wederteParjs,en deHertogin verkreeg er oardéaca,praeeordialis en spasmod'
ica).W t
l
onder de ultra-legitimisten w eldra zo0 groo- spreken echtervan doodsangst Lanœietas agoten aanhang,dat er eene uitgebreidezamen- z3i,
sfïct
z),debeklemdheid,die den dood voorzw ering w erd gesm eed met hetdoelom voor afgaat en zich door eene reutelende,kille,
haar en haren gemaalhetkoningrjk Aquita- moejeljke ademhaling en eene flaauwe pols
nië te stichten.De dag van den opstandwas Onderscheidt.Die angstisveelalvreeseljkbj
vastgesteld;hj barstteuitteToulnuse,maal
. vergiftiging, en het vreeseljkst bj hondsde aanleggers vergaten hetzooeven gemelde doiheid.
doel en koelden glechts hunne wraakzucht
A nguilla(Snake'
sIsland,Slangen-eiland)

aan de liberalen.De m oord van den generaal is de naam van eenderBritsch-W estiadische
Ramel deed daarbj zo0 grooteopschudding eilanden, t0t de groep der Eilanden onder
ontstaan:dat de geheeletoelegin degeboorte denW ind(LeewartlIslands)behoorende.Het
werd gesmoord. Daarenboven was het plan ligt ten noordoosten van Portorico, heeft
door een Jezuïet aan den Koning verraden. eene slangvormige getlaante en 3000 inw oDe hertogin wistintusschen alle schuld vall ners(waaronder2700 Negers)op1,6t
; geogr.
zich afte sehuiven,en hare heilloozestaats- mjl.Degrond isereft'
enennietzeervruchtbemoejingen, evenals die van haren echt- baar,maar in het middendeseilandsbevindt

genoot,bleven tegen de partj van den voor- zich een zoutmeer: dat jaarljks 3000 Ned.
uitgang gerigt. D e Om wenteling van ul830 centenaars zoutlevert.Dekleinehoofdplaats,
maakte daaraan een einde en dreefhaar op die denzeltden naam draagt, ligt aan het

de vlugtnaarEngeland.Laterleefdezjmet noûrdoosteljk tliteinde.
haren echtgenoot te Görz, en hare laatste
A nhalt.Hetvorstenhuisvan dezen naam
levenslaren bragt zj dûor teFrohsdûrf,waar is één der oudste van D uitschland en tegenwoordig in het bezit van de hertogdemmen
ztjden l9ëen October 1857 overleed.
Angrivariërs is de naam van een 0ud Anhalt-Dessau, Köthen en Bexnburg.D eze
Germaansch volk,dat aan de beide oevers liggen in Noord-Duitschland en zjn in twee
van de W eser,vooralaan den regteroever,
van tlen mond der Aller tot aan het Steinhuder meer, gevestigd was en ten noorden
de Cauchen en ten zuiden de Cherusken tOt

deelen gesplitst, welke door de Pruissische

provinde Saksen gescheiden zjn.Vool-tsbe-

hooren t0t de landen van Anhalt 5 kleine,

op Pruissisch grondgebied gelegen landjesof
vjandeljke naburen had. Toen G'
ermanLet
bs enclaven,nameljkAlsleben,Mi
ihlingen,Dornin het Jaar16 na Chr.tegen de Cherusken burg,Gö'belen Groszliibs.Zj tellen te zate velde trok, kwam en de reeds door hem men op ruim 48 (
D geogr.mjlen 192000 inonderworpen Angrivariërs achter hem in 0p- woners. Zj hebben 4 hoofdsteden tDessau,
stand,maar zj werden weldra doorSterti- Zerbst, Bel-nbarg en Köthen),15 steden,4
zliff: genoodzaakt om vrede te vragen.Toen vlekken en 253 dorpen.Het oosteljk gehet verbond der Cherusken vernietigd w as, deelte is het grootst.H et is dool.dePruissioorloogden zj - in den tjd van keizor sche districten Potsdam , Maagdenburg en
Nerva - metde Chamaven tegen de Bruc- M erseburg Omgeven, en de tw ee laatstgeteren en ontnam en aan deze de landen,die noemdeOmringen Qok bjna geheelen alhet

ten noûrden van de Lipye bj debronnen kleinste, westeljke gedeelte, dat over een
van de Eem s gelegen zpn.Later breidden

afstand van 2 uren gaans aan het hertogdom

zj* zich nog verder uitnaar het zuiden en Brunswjk grenst. Het klimaat is er zaeht,

naar het westen,vereeniqden zich metde stshoon watruw er in debergstreek.H etland

Saksen pnzagen hunne vrjheid en zelfshun is grootendeels vlak en alleen in het zuidnaam verdwjnen bj den glansderwapenen westen bergachtig,waar zichdeVictorshölte
van K avelde Groote.
terhoogtevan 700Ned.elvelheft,eenplekle
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dat tusschen Gernrode en Alexisbad gelegen onderscheidene kloostersverrjzen.Van deze
en aan de Harzreizigers zeer goed bekend zjn Gernrode(9s0)enMënch-Nienburg(075)
is.Andere merkwaardigepunten zjn erde de merkwaardigste. Met betrekking t0t de

Stufenberg bj Gernrode,de Hausberg met kerkeljke zaken behoorde Anhalt t0t de
(1tln burgt Anhalt en de Mâgdesprtlng.Van

naburige bisdom men en t0thet aartsbisdom

den Beneden-llarz daalt hetlandnaardezjde Maagdenburg.Hetland was toeyevoegd aan

der Saale, en van hier t0t aan de Elbe is hethertogdom Saksen eu werd ln naam des
debodem golvend,terwjlaandeanderezjde K eizers veelal bestuurd door de graven van
dezerrivier eene boschrjke vlakte zich uit- Ascanië,die Aschersleben,Bernburg en Balstrekt.H et grootstegedeelte,vanBallenstedt lenstedt in eigendom bezaten,D eeerstezelftot aan de Elbe en de M ulde,is met een standige vorst van Anhalt was H endrik I
vruchtbarenbouw grondbedekt.Devoornaam- (1220),die 5zonenachterliet.Tweevandeze
ste rivier is er de Elbo,die van het oosten traden in den geesteljken stand,en de drie
naar het w esten het land met vele bogten overige w aren de stichters van drieverschildoorkronkelt en de Mulde,de Dolwitz,de lendeljnentAschersleben,Bernbt
lrgenZerbst.)
Roslau tàn de Nuthe in zich Opneemt. De Later(1603)werden deAnhaltschelandenin

Saale stroomt doorhetoosteljkhoofddeelen 4 deelenverdeeld(Dessau,Bernburg.Zerbst
ontvangt er de F ruhne,de W ipper m etde en Köthen).Van deze isin 1793 doorden
Eine, en de Bode met de Selke.De Selke dood van Inriedrieln -d.zl.gl,
9f von Zerbst,die
en de Eine besproejen hetwesteljkhoofd- geene kinderen achterliet,één vervallen,ln

deel. ln het oosteljk gedeelte zjl
z eenige 1847isdeljnAnhalt-Köthenenin1862deljn

kleine meren , en te Alexisbad bevindt zich Anhalt-Bernburg uitgestorven, zoodat thans
eene m inerale bron.
e Anhaltsche landen onderden scqtervan
Totdevoornaamstevoortbrengselendeslands d
denH ertoy vanAnltalt-Dessaùvereenlgdzjn.
belzooren graan, vooral tarw e,ooft,groenM en heefter 6 districten ,die dezeltzenaten,wjn (bj Bernburg),tabak,vlas,Olie- m en dragen a1shunnehoofdsteden.D ezelaatzaad,h0p)m eekrap en vooralhout,daarde ste zjn:Dessau aan de Elbe en de Mulde:
bosschen er eeneuitgebreidheidbedekkenvan Köthen desgeljksaan de Elbe met een fraal
180000 m orgen.D e veeteelt is er van groot slot, Zerbst aan de Nuthe,Bernburg,K0sbelang: vooral aan de Oevers der Elve,en wig, en Ballenstedtm et een fraaikasteel.
wild vlndtmen er in overvloed.Hetrjkder A nholt is in de eerste plaats de naam
delfstoFen levert er zilver,koper,lood,jzer, van een klein D eensch eiland in het Kattespiesglans,vitriool,steenkolen,gips,m armer, yat, ten zui
doosten van Lessoë.De bodem
molensteenenenz.O0kzjnertaki
jkefabrieken? ls er zeer zandig, en slechts hier en daar

vooral strjkzwavels-en beetwortelsuiker-fa- ziet men er graanvelden.Erzjn 200 inwobrieken)en dehandelen hetverkeerzjn er ners, die zich meerendeels metde zeevaart
levendig,waartoedebevaarbareElbeenSaale, en visehvangsteen bestaan verschaffen.W ede uitmuntende wegen en despoorwegenaan- #gens de gevaarljke zandbanken ten zuiden
van het eiland is er een vuurtoren m et2
merkeljk bjdragen.
De hertogen en de meeste Onderdanen vtlren geplaatst.- Veorts isAnholtde naam
behoflrden er voorheen t0t de Hervormde van eene bezitting van den vorstvan kîalm-

kerk, maar zj'
,hebben zi3h te Bert
zburg Salm. Zj is gelegen in W estfalen aan de
(1821) en te Dessan (1827)met de Luther- oude Ilsselen telteen paardtzizendinw oners.
sche toteeneVereenigdeProtestantsche kerk
A nhydriet(karsteniet,muriadetsiseene
verbonden.Alleen te Köthen vindtmenbeide deifstof, die gewoonljk in een bladerigen,

gemeenten nog gescheiden.- Er iseen Land- korreligen of vezeligen toestand voorkomt.
dag van 36 leden,die uit de edelentsteden Het heeft eene hardheid,welke het midden
en landgemeenten qekozen zjn uitelk houdt tusschen dievan kalkspaaten vanvloeivan deze l2.H tlt m lnisterie is te D essau.spaat, en zjn soorteljk gewigt is S,8 tot
M en heefter 11 kantongeregten e1z 5 arron- 3. H etis w aterhelder,m aar meestalw it en
dissem entsregtbankcn; voorts heeft m en te blaauwachtig)somtjdseenigzinsrood.Voo1Bernburg het h0f van appèl,te Dessau het de blaasbuis springthetknetterenduitelkaâr,
opperlandgeregt, en beroep op de llooge ge- en bj eene aanmerkeljke hitte smelthet tût
een w it email. M et soda smelt het zam en
regtshoven te Berljn en te Jena.
Als stamvadervan hetvorsteljk huisVan t0t een zw avellever,dieOpzilvereenezwarte
Anhalt w ordt genoem d Bernthobald, een vlek achterlaat. In w ater en in zuren lost
Saksisch legerhoofd, die na devcrnietiging hetzich nietgemakkeljk op.

van llet Rjk van Thiiringen door den Fran-

Het anhydrietis watervrje gips of water-

kischen koning met de Anhaltsche landen vrje zwavelzure kalk.Hetbestaatuit590
/:
Yierd beleend. M en meent dat een afstanz- zwavelzuur en 410/, kalkaarde met sporen
meling van dezelz,A ribo -/drr
lgsger Tr:in de van jzeroxyde en jodenljm.Men vindt het

dagen van Karelde Grootet0ti
zetCllristen- bj de steenzoutlagen derverschillende tjddom is overgegaan en van laatstgem elden
K eizerhetgraafschapA scaniëverkregenheeft.
De Saksische keizers bouwden aan de Saale
en aan de Elbe, ter beveiliging (les lands,
ondexseheidene vegtingpn;leidden denstroom
der landverhuizers derwnarts en doden (!1*

perken ,waar het zich vertoont tegeljk met
de gips,die er waarschjnljlt uit ontstaan

is.Zo0 komt het voor in Schotland,in Thiil'ingen, in den Harz enz.Dit gesteente is,
Juist wegens zgne neiglng om in gips tt'
vel-antlerelz, t0t botlw stof Aveinig gescltiltt?
l*

ANHYDRIET-ANIJS.
maar het kan zeer goed gebezigd wordent0t langwerpig-eironde vrucht is digt met een
het vervaardigen van kunstgewroehten,die fijn donsbedektengrjsachtig-groenvankleur.
niet met water in aanraking komen.
Het anjszaad heeft een eigenaardigen reuk

Aniiseene stad in RussischArmenië.Zj eneen specerjachtigensmaak;hetbevatvette
ligtaan de Aryatsjaitusschen hooge rotsge- en aetherische olie,hars en stliker.Menzegt,

vaarten, waarln zich vele grotten en holen
bevinden.Volgens de overlevering waren er
in de l0de eeuw 100000 huizen en 1001kerken. Eerst werd zj dooroorlogengeteisterd
en in 1313 door eene aardbevlng verwoest.
Men vindterharebouwvallenop eeneruimte,
die l'/'
a uur gaans in omtrek heeft.
Anicet-Bourgeois(Auguste),eenFransch
tooneeldichter, werd geboren te Parjs den
25sten December 1806.Eerst washj klerk

dathetanjszaad invloed heeftop deafscheiding van de borstkliexen en de nierenqhet
w erkt bepaald op de m aag en het darmkanaal.H etw ordtter genezing vaningew ands-

aandoeningen veelgebruikt.O0kdeanjs-olie,
diedroppelsgewjsmetsuikerenookwelmet

amandel-olie geyeven wordt,komt daartoe

te pas.Uitwendlg wgrdt zj weleensgebe'

*

k

?

bj een procureurte Parjs,maarhjgevoelde

J?

meerlust Om v00rhet tooneeltewerken,en

daar hj zjne pogingen reeds op lgjarigen
leeftjd meteengelukkiggevolgzagbekroond,
wjddehj zich geheelaan dien arbeid,zoodathjongeveer200stukkenvoordenschouw-
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burg geleverd heeft en een der m eest populail'
e dichters is van het publiek , dat er de

N

théatersOp deboulevards bezoekt.Zjnebljspelen en vaudevilles zjn in den regelniet

..* y

l'
..-.1>

ketlrig bewerkt, maar zeer geschikt om de

aandacht te boejen. Vele stukken heefthj
gezamenljk mettalentvolletjdgenooten vervaardigd.Delaatste,diewjvermeldvinden,
zjn: tlue fou par amotlr'' (1857), $
dLa ille
des chiflbnniers''(1861),d
tlue bossu''(1862),
en t
dlaa sordère''(1862).
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Anicetus is de naam van den paus,die
in 157 de opvolger w erd van Pius I en in
168 den marteldood stierf.onderzjn bestuur
ontstond de strjd tusschen de oostersche en
W estersche kerk over de viering van het
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nleh (Peter), een wis- ennatuurkundige,werd geboren in 1723in een dorp,nabj
lnnsbriick.TOt aan zjn 28stelevenslaarhield
hj zich bezig met den landbouw , waarna hj
zich aan de sttldie der wis-en natuurkunde

wjdde en naar Innsbriick vertrok.Eerstvervaardigde hj een kunstmatigen!astronomischen hemelbol,4ie de goedkeumng van des-

kundigen wegdroeg.Door de oostenrjksche
regering Ondersteund, leverde hj in 1759
eene ultmuntende aardglobe,waarop in 1760
zjne kaart van Zuid-Tyrol en in 1763 die
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1)eanlls/lant.
Noord-r
fyrol volgde.Deze kaarten worden als een meestersttlk beschotlwd en zjn zigd,om parasieten Op te rtlimen.Bjgaande
in 1774 ïn 21 bladen verschenen.Anicl
bover- afbeelding vertoont Ons in a eene plant op
leed reeds in 176s.
l/qdedernatuurljkegrootte,in been bloem
Ani
j
s
(
p
i
mpi
ne
l
l
a
anisum L.) Of anys- van boven,in c eene vrucht-en in d een
bevernetis eene éénl
-arige,uithet Oosten af- doorsnede der vrucht, alles Op zesvoudige
komstige plant,die in de zuideljke gewes- grootte.
ten van .Europa, zogals in Zuid-Duitschland
Anjszaadwordtindekeukengebruikttûthet
en soms 0ok bj onsgekweektwordten het bereiden van anjsmelk.ln sommige streken
anjszaad levert.Het geslachtpimpinella be- krtlidtmen brood of.beschuit er medej - in
hoortt0t de familie derschermbloemigen.De Noord-Duitsehland kooktmen het met Borsstengel der angsplantis van boven veelalver- dorferappels,en men bakt0ok welanjskoek.
takt en geheelm et een kortdons bedekt.D e Wj weten,datereenelikeu: (anisette)van
onderste bladen zjn eenigzins hartvormig, vervaardigd wordt, en dat het anjszaad de
de hoogere vindeelig met wigvormige, ge- kern isin demuisjesder suikerbakkers.Het
Van

lobde ofgetande :ippen.De bovenstebladen gobruik van datzaad Yereisdltgrootebehoed-

zjn verdeeld inljnvormigeslippen.Debloem- zaamheid,omdat hetweleens metvergiftige
schermen hebben meestal 13 stralen. De zaatlkorrels is vermengd.

ANILINE.

5

Aniline. Ondex dezen naam werd in het rgke stof,en erverrezen nadientjdtalrjke
jaar 1848 d00rFritzscl
tete Petersburg een fabriekep Om ze te vervaardgen.
ligchaam beschreven,datmen verkrjgtdoor Hierbj brengtmen hoofdzakeljk tweemcdestillatie van een mengselvankali-loogmet thoden in toepassing, nameljk die,welke

indigo-poeder.Het destillaatiseenammoniak- door Runge uitgevonden en doorA.W .Ho
f,
houdend water meteene bruine?olieachtige vlwp verbeterd is,dienende om deanilineuit
de
zwa
re
s
te
enkol
e
nt
ee
rol
i
e
af
t
e
s
c
he
i
den
,
en
stof, dat bj rectifcatie een bruln hars ach-

terlaat en kleurlooswordt.Hetbjgevoegde die,welkedoorZinLnisvoorgesteldenwaarbj
indigo-poeder gaf aanleiding t0t den naam , m en zwavelwaterstofop vitrioollaatwerken.
D ezw aresteenkolenteer-oliebevat,behalve
wantindiyofera cni!is eene indigo-plant.

lntusschen is Fritzsche geenszinsdeeerste de ani
line noq twee andere basische ligchaontdekker van de aniline. Unverdorben had men,de leucollne en de pyrrhol,alsmede0nl-eeds in 1826 door drooge distillatie van in- derscheidene olie-achtige zelfstandigheden,
digoeenolie-achtiqligchaam verkregen,waar- die zure eigenschappen bezitten.Om er de
aan hj wegensztlne eigenschap
'om metzwa- aniline van af te scheiden,vermengtmen dc
vel-en phosphorzuur kristalliseerbare zouten teer-olie metgeconcentreerd zoutzuurenm en
tevormen,den naam gafvan kristalljn.Dit schudt dat mengselsterk Om.Genoemde bageleek zoo sterk f)p deanilinevanI'ritzsche, sische ligchamen vereenigen zichmethetzuur
dat Erdm@nn beide stoffen Onderzocht en en kunnen van de Overige bestanddeelen gebeidervolkomene geljkheid bovenallentw/- scheiden worden.Men Elfreert de zure opfelverhief.OOk had Rnnge in 1884dooreene lossi
ny derbasesen brengt ze metbjtende
zeer omslagtige bewerking uitsteenkolenteer kalk ln aanraking, waardoor de aniline en
eene olie-achtige,vlugtige basis verkregen, de Overige bases vrjworden.Bj de distilwaaraan hj wcgenshare eigenschap,Om met latie w ordt in den beginne eene m elkwitte
chloorkalk eene prachtige blaauw e verfstof vloeistof Overgehaald, die een zeer bedw elte vormen, den naam had geschonken van menden reuk bezit.Later verkrjgt het dicyan-olie Of blaauw-olie.M en bevond later, stillaat m eer helderheid,en Ook de reuk ondat o()k deze niets anders is dan aniline.Zi- dergaateene wjziging.W athcteerstisovernin toonde vervolgens aan (1842)?datdoor gehaald, bestaat grootendeels uit aniline,
de werking van zwavelwaterstofOp nitroben- vermengd m et min Ofm eer leucoline.D aar
zine eene olieachtigezelfstandigheidontstaat, er tevens water m edc overgaat enbeidestof-

die dergeljke eigenschappen bezitals deani- fen olieachtig zjntzoo zietmen zeindegeline.Hjgafdaaraanechterdenafzonderljken daante van kleinedroppeltjesin devloeistof
naam van benzidam.ln den aanvaugvan het verdeeld,en diti: (le oorzaak van hettroevolgendeJaarbeweesA. TF'
.Hofmann,dat bel, melkaehtig voorkomen van deze. Den

cyan-plie?kristalljn?benzidam ena'
nilinever- bedwelmenden reuk schrjftmen t0e aan de
schillende nrmen zjn van dezelfde zaak.De pyrrhol. Men zet de distillatie voorttotdat
laatste naam is llehouden gebleven ,en men het bljkt,datl
zetdistillaat,metchloorkalk
anraking gebragt,nietlangerblaauw w ordt,
heeft er 00ne bjgevoegd, Ontleend aan in a'
de Opmerkeljke Overeenkomst van aniline
een teeken,dat er geene aniline aanw em et amm oniak, nameljk dien van phenyl- zig is. W at er Overbljft,bestaatdan bjna

geheel en al uit leucoline.Om uit de eprst
Totvöör weinige Jaren was de anilineen- overgehaalde,waterige a'nGine,w aarin,zoo
keleenewetenschappeljkemerkwaardigheid, als wj reeds zeiden, vooral veelleucoline
en (le ontdekkel's van deze stofverm oedden aanwezig is, de aniline af te scheiden,lost
geenszins, dat zj eene belangxt
jke rOl zou men ze op in sterkenwjngeestenmen voegt
spelen op het gebied der verfstoffen.En toch er oxalzuur bj?dat zich metbeidebasesveramine.

was de eigenschap,die thans aan de aniline bindt.Oxalzure leucoline lost zich gemakkehare technisehe waarde geeft, van den be- ljk op in alkohol en oxalzt
lre anilineniet

ginne af bekend? want,zoo alswjjvermeld- gemakkeljk,zoodatmen in dezeeigenschap
den, Runeqewistreeds,datztjmetchloorkalk een middel heet't Om ze te scheiden.D eze
eene pratt
htige blaauwe kleur Oylevert.Na laatste, die zich in de gedaante van kleine
dien tpd heeftm endezekleurreactlegebezigd kristallen vertoont,wordtverzambld,van de
als een eigenaardig herkenningsmiddel van aanklevende vloeistof bevrjd en na toevoe-

aniline. Doch eerstin den aanvang van het ging van kalk gedisti
lleerd. llet t
listillaat
e
i
#aar1850?dus33Jaarna de ontdekkinyvan ls zuivere aniline.Deze methode is,wel is
het kristalljn, begpn men van deze elgen- w aar, zeer Omslagtig, maar kan toeh,als
schappen part!jtetrekkenvoorhetdageljkseh men de grondstofalsbjproductvan een an-

leven. Omstreeks dien ttjd kwamen zoowel deren tak van njvexheidverkrjgt,metvooruit Frankrjk als uit Engeland prachtige vi- deelw prden toegepast,vooraldan,w anneer
olette en rOode verfstoffen in den handel,die de van zuur bevri
jdeteer-oliealswagensmeer
algemeenenbjvalen bewonderingverwierven. in den handelkom t.
Zj geleken op hetcochenille-enOrseille-rood
Gemakkeljkerverkrjgtmen anilineuitnienwarenzeerecht.Zjverdiendenbovenlaatst- trobenzine.De delfstoFeljke kolenteer-olie,
genoemde de voorketlr,omdat zj weêrstand die onder den naam van photogeen in den

boden aan de werkinq van zuren en minder handel komt en uit verstshillende delfstoffesnel door het zonnellchtw erden aangetast. ll
jke brandstoFen ofbitumineuse zelfstandigOp deze wtjze werd de aniline eelle belang- heden gewonnen wordt,bestaatgedeelteljlk

ANILINF.
uit benzine) die tegenwoordig t0t de handelsartikelen behoort en tegen zeer matigen

prjste bekomen is.Brengtmen dezestofin

aanraking met rookend zwavelzuur en doet

caal phenyl, beschouw en m oet a1s van ge-

ljke waarde met een equivalent waterstof
(H) in den ammoniak (HaN), van dââr

de wetenschaypeljkenaam phenyl-amine.

Om uitanillne de vermelde verfstoffen te
men erveelwaterbj,dan scheidtdenitrobenzineerzich dadeljl
tuitafindegedaante verkrjgen, heeft men verschillende wegen

van eene zware,gele vloeistof,diemenvan
het dâârboven staande waterige gedeelte
scheidt, eerst met water en vervolgens met
soda-loog gmschudt, nogmaals schudten ein-

iugeslagen,w aarlangsmen zeer verschillende

producten verkreeq.VolgensBealeen Kirk-

J,c- ,die in 1859 ln Engeland een patent of
Octrooiverkregen,vermengtm endeoplossing
deljk rectifceert.Opverschillendewjzenkan van een aniline-zoutmetchloorofchloorkalk,

men arilineverkrjgen uitdezevloeistof,die en men verkrjgt naar gelang van demen-

sterk naar bitterc amandelen riekt.Volgens gingsverhouding ptlrper,lila,groen ,blaauw ,

Zinln lost men ze Op in wjngeest,waarna
men de oplossing in aanraking brengtmet
zwavelwaterstof.Zj verstjft dan naverloop
van eenigen tjd t0t eene massa van fjne
gele naalden,wellte men blootstelt aan eene
warmtevan 1000C.Hierbjscheidtzichzwavel af;deze smelt en verzameltzieh op den
bodem van het vat.Uitde vloeistof,die er
afgegoten wordt, scheidt de aniline zich af
in de gedaante van eene gele Olie,die door
rectifcatie gezuiverdwordt.VolgensBêchamp
geschiedt de verandering van nitrobenzine

en een zeerfraairood.Men volgthierbj dit

voorschrift:Eén maatverzadigdeanilinewordt
langzamerhand in aanraking gebragt metéên

maatazjnzuuren één maatvan eenechloorkalkoplossing meteen soorteljk gewigtvan
1,010,totdat de violet-blaauw e tintontstaat,
welke men verlangt.0f men neemtéén maat

zputzure aniline van een soorteljk gewigt
van 1,010, men vermengt ze met één maat

azjnzuur,en men vpegtervervolgenslangzamerhand zooveelbj van eene chloorkalkoplossing van de vereischte sterkte totdat

in aniline zeer gemakkeljk, wanneer men de verlangde kleur zich vertoont.In beide
eerstgenoemde met jzervjlsel en azjnzuur gevallen ls de kleurin den beginne blaauw
vermengtenvervolgensdistilleert.Intusschen en zj wordtlaterlila.Kaybragtdevolgende
ishetgebleken,datbjeene fabriekmatigebe- handelwjze in toepassing:50 deelen aniline
reiding in het groot de reactie nietzo0spoedig plaats heeft,dat allenitrobenzine inaniline w ordt om gezet.K rie.q doet den voorslag,
om het distillaatwederom m et zwavelwaterstof in aanraking te brengen ep dan t0t de
rectifcatie Over te gaan.Evenw elbedraagt

worden vermengd met 40 deelen geconcen-

zine volgensdJ theorie moetopleveren.

toestand; men verm engt ze m et am moniak , w aardoor het zuur w ordt geneutrali-

treerd zwavelzuur,welke verdtlnd zjn met
1400 deelen water.Hierbj voegt men 200
deelen bruinsteen en m en verhit het geheel
onder gestadig onlroeren t0t1000 C.Deneêr-

slag, die hierbj ontstaat,wordtdooriltréde hoeveelheidtdie men op deze wjze ver- ren van de vloeistofgescheiden.Hierbj bekrjgt,slechts2/avan die,welkedenitroben- vindt zich de kleurstof in een opgelosten
In een zuiveren toestand isde aniline eene
kleurlooze , zeer lichtbrekende, olieachtige
vloeistof m et een Eaauw en , eigenaardigen,
niet Onaangenam en reuk.Is het productm et
nitrobenzine gew onnen, dan doetdereuk ons
denken aan die van bittere am andel-olie,en
dit is een teekenjdat er n0g Onontlede nitrobenzine in gevonden w ordt.H et lost zich

seerd, terwjl de kleurstof, met mangaan-

Oxïdulevexmengd,naardenbodemkinkt.Deze

neerslag wordt door iltratie van het vocht
gescheiden,gewassehen,gedroogd en daarna

metwjngeestbegoten Hierin lostdeverfstof
zich oy, die door rz'
g met den naam van
harmalmeisbestempelè.Men kan dezehangemakkeljk op in alkoholen aether,maar delwjze bekorten door de met brllinsteen
niet gemakkeljk in water; wordt hetmet vermengde aniline-oplossing?zonderzeeerst
ditlaatsteomgeschud,danneemtheterslechts
weinig van t0tzich.Hetmistde alkoholische
reactie Op plantenkleuren ofschoon het basisch van aard is en de zuren volkomenneutraliseert. Behalve de reeds vermelde eigenaardige reactie met chloorkalk,bezit hetde
eigenschap om dennenhoutgeelteverw en,'tgeen o0k vananderebasesw ordtOpgem erkt.

te fltreren, terstond m et amm oniak te ver-

mengen,waarna men den geheelen neêrslag
droogt, afwascht en met alkoholvermengt.
B rooman verm engt volgens eene handel-

wjze,waarvoorhj in Engelandoctrooiverkregen heeft,aniline metwatervrjetin-chloride en verwarm thet mengselgedurende 15

of S0 minuten.Datmengselisaanvankeljk
Hetiszwaarderdan water,kooktbj1800C. geelachtig en w ordt vervolgens fraai rood.
en bljftn0g vloeibaarbj - 200.Indelucht D 0Or de verfstofmet w ater te koken en te
wordt het geelen gaatover in een harsach- iltréren maaktmen zezuiver,terwjlzj bj
tigen toestand,- 'tgeen ook geschiedtbj afkoeliny telkens uit de vloeistofnaarden
eene sterke en langdurige verwarming.In- bodem zlnkt.Om ze volkomen uit df
l 0pl0swendig gebruiktschjnthet nietvergiftigte sing afte scheiden,voegt men er chloorkaw ezen,m aar het veroorzaakt,volgens som - lium , chloornatrium of chloorcalcium bj,
mige w aarnemers, hevige krampen en kan welke zouten btjhunne oplossing haar naar
bj grootegiften zelfsverlammingtengevolge den bodem jagen. Om te kleuren gebruikt
hebben.Zjnescheikundige formuleisC,zHv men de rOode oplossing, die men door het
N of (C1a Hs) Ha N ,waarbj men hetge- koken van bovengenoem d mengselverkregen
deelte, tusschen haakles hesloten,het radi- heeft, of de vaste verfbtof,die m en daartlit

ANTIUTNE.

verkrjgt.MTegens(legeljkvol'
migheidvande

kletlr dezer verfstofmet dievan fuchsia-bloemen,heeftde Octrooi-hnuder haarftlchsiadne
gerkoemd.
Price verkreeg in Engeland een octrooi
tot het maken van aniline-kleuren door middel van loodsuperoxyde.Hi
j heeftdrieverschillende kleuren gemaakt,diehj violine,
purperine en roseïne noemt,en t0thetver-

De verschillende kleul
-schakêringen zjn
dus alleen afhankeljk van debetrekkeljke
hoeveelheid der gebruikte bestanddeelen.De
geheelehandelwjze berustop eene Oxydatie

der anxline;naar gelang deze sterkeris,wisselt de kleur tusschen blaauw violeten r0-

zenrood.Het tjdsverloop d0r bereiding en
de hoeveelheid van hetqebezigde oxydatiemiddel (chloorkalk, brulnsteen,loodsuperkrjren hiervan pafhj hetvolgendevoor- oxyde) bepalen den tint.Bjdelaatstbeschre-

schmft: Om riol%vte of donlterpurperropd te vene methode van Price moet men meerdan
m aken) neemt m en 1 aequivalentaniline,2 de dubbele hocveelheid loodsuperoxyde g0aequivalenten zwavelzuur van 1,850 soorte- bruiken, om de rozenroode nuance te ver-

1jk gewigt (Ofop 1 gewigtsdeelaniline on- krjgen;alleen in ditgevalwordtakleaniline
geveer l gewigtsdeel sterk geconcentreerd verbruikt.Btjhetmaken van violineenpurzwavelzuur),verdund meteenegenoegzame ytlrine bljven aanmerkeltjke hoeveelheden
hoeveelheid water (Omstreeks 20 deelen Op ln een Oncntledentoestand.Daarom moetmen
1 deel aniline);men verwarmthet mengsel het mengsel met het Oxydatie-middel niet

t0tnagenoeg1000C.enmenvoegter1aequi- laten koken in een open vat,maar in eene
valentloodsuperoxyde(1'/sop1deelanillne) distilleer-blaas.
b1.Hetmengselwordteenigen tjdgekookt Volgens de beschrevene en volgensandere
en dan warm geiltreerd.De oplosslng ver- met
hoden wordentegenwoordiginEngyland,
mengt men meteen weinig bjtcnd natxon, Frankrjk en Dtlitsohland zeerverschlllende

en men distilleert hettotdat alde onontleed aniline-kleurstoffen bereid, en deze komen
gebleven anilineverdreven is.D aarna w ordt onder versehillende namen in den handel.
de inhoud der blaasgeiltreerd en deachter- Gviner en Comp.te Lyon leveren eene kar-

&@z
lbljvende vaste stofvoorzigtig metwaterge- mozjn-roode vloeistof,die ztJpourpre.
wasschen. Deze bevat de verfstof.Men f1l- Laise noemen,en FranLois Aleœandre aldaar
treert de vloeistof,laatze inkoken,scheidt eene dergeljke onder den naam vanéndl.
ine.
Het violette voellt,dat in Duitschland vervaardigd wordt,iseenedonkerblaauwviolette
aniline-kleurstof, in houtgeest opgelost,van
welken heteenkreosot-achtigenreukOntvangt.
Daarnaast vindt men een Fransch purper in
vasten vorm , dat niets anders is dan een
orseille-achtig praeparaat, uit verschillende
gewigtsdeelaniline ongeveer1/agewigtsdeel mos
sen vervaarltigd. Het Onderscheidt zich
zwavelzuur) te vermengen, behoorltlk met
water aan te lengen en bj de Oplossing 1 van de echte aniline-kleuren vooral door de
aequivalent loodst
lperoxyde (1 gewigtsdeel volgende eigenschappen:eeneoplossing daaranlline
O
p
4
/
v
t
0
t
3
jsloodsuyeroxyde)tevoe- van in wjngeest wordt dûor salpcterzuur
gen. Men kookt de oplosslng ecnige uren bj warmte lichtgeelen eindeljk bleek,terlang,iltreertze warm en laatze vervolgens wjl het violette vochten de indisine daarer door herhaald filtréren deharsachtigestoffen uitaf,die door h:tverwarmen zichhebben vel'zameld, en zöô verkrjgtmen eene
oplossing,die geschiktis om tekleuren.Men
maakt het purpltrine door S aequivalenten
aniline en : aequivalenten zwavelzt
lur (0p 1

afkoelen.Hierbtl scheidt een gedeeltevande doûr aanvankeljk eene donkerblaauwe en

kll
aurstofzich afin de gedaantevan vlokken, ten laatste eene roodbruine kleur erlangen.
welke m en verzam elt? voûrzigtig m etw ater Zw avelamm oniak Ontrooft aan het Ol'
se'
llleuitwaseht, waarin wjnsteenztlul'is opgelost praeparaat spoedig alle kleur,maar verooreII eindeli
qj
lzOp dergeljke wjzezuivertals zaaktin de oplossing deraniline-kleurstoffen

wj bj de violinehebben vermeld.Devloei- een donkerblaauw-violetten neêrslag,diezich
stof,die men van dezen neêrslag heeft afge- in zwakke organischezuren gemakkeljkmet
zonderd, wordtm et eene overm aat van na- ztjne oorspronkeljke kleur oplost.Bjtende
tron vermengd totdat zj alkalisch is en zûo- alkaliën wpzigen bt
j koude de kleurdermos-

lang gedistilleerd als het distillaatonontleed

praeparaten in blaauwviolet,maar laten die

geblevene aniline bevat.Devastestof,die van aniline-verfstoFen Onveranderd.
ln de blaasachterbljft,wordtvoortsop de- De aniline-kleuren hechtenzichzonderbjtzelfde wjze behandeld als 4ie, van welke middelen op w0l,zjdeen linnen en worden
wtjb!jde violine hebben gesproken.
er door damp op beveBtigd.Om ze bjhet
Om roseine te maken,neemt men 1aequi- drukken vankatoenen tegebruiken,verm engt
valent aniline en l aequivalent zwavelzuur m en ze in vasten vorm met eiw it?gomw a-

(even alsbj deptlrptlrinelgewigtsdeelani- ter en azjnzuurt0teene geyaste dikte.Geline en 1/agewigtsdeelzwavelztlur).Menver- meldekleuren zjn nietzeerllchtvastenmoedunt dit mengsel behoorljk met wateren ten inditopzigtonderdoenvoordekleurstoffen,
voegt er2 aequivalenten loodsuperoxydebj die uitkl'ap en cochenille w ordenverkregen.
(dusOp 1deelanilineùljsdeelen loodst
lper- Men heeftpogingen aangewend,Om ze door
oxyde), waarnamen een en andereen kor- vermenging met fuoresce'rendezelfstandigheten tjd kookt,de l'Ozenroode oplossing f1l- den te vexbeteren (bjvoorbeeld door eene
treerten haarconcentreerten vanharsachtige vermenging met eene Oplossing van zwaveldeelen zuivert.Daarnaisdevloeistofgeschikt zure chinine),doeh de uitkomstheeftniet
om te kleul'en.
aan de verwachting beantwoord.

ANIO- ANJELIER.

8

Anio (De),thans de Anieneofde r:re- het dalbreeder,en deriviervloeitkalm naar
eone genaamd, is eene rivier in Midden-lta- de Tiber,waarin zj zich bj Antemnae uitlië, die reeds in de dagen der Oudheid be- stort.
roemd was wegens hare prachtige oevers en
A niridia noemt men hetOntbreken van
watervallen.Zj ontspringjaan den zuidelj- de iris ofvan het eegenboo-qrlienvan hetoog
k
en zoom der Campagna ln hetgebergtebj (zieOnder dat woord).Ztjkan eene gedeel-

Trevi aan de grenzen van Napels?stroomt teljkezjn,zoodateen smalle ringofeenige
aanvankeljkmetOnstuimige snelheid.
looreen gedeelten van hetregenboogvliesvoorhanden
diep, naauw en kronkelend dal en Ontvangt zjn, Of eene volkomene, zoodat genoemd
bj het hedendaagsche Tivolide heldere wa- vlies geheel en alontbreekt en het o0geene
teren der Digentia. Boven laatstgenoemd donkerbruine ofroodachtige kleur heeft.De
stadje Ontmoet men de watervallen, van aniridie is geenszins een beletsel voor het

zien, en 00k hetaccomodatie-vermogen (zie
Onderaccomodatie)van het00g gaat er niet
door verloren.De personen,die era'
an ljden,zjn doorgaansbjziende en lichtschuw;
rivier zet haren l00p voort t0t aan de stad, ztjkunnen in de schemeringbeterzien dan
wentelthare wateren Over een dam vanrots- bi
j het volle daglicht,en somtjds zjn zj
blokken en verdwjntschiergeheelen alin zw ak van gezigt. Men zeqtdat deze kwaal
een dieprotsgew elf,datinden loop dereeuw en erfeljk l
*S. Genezing is nletmogeljk,maar

welke sommige zeer schoon zjn.De eerste
ontstaat door het kanaalvanBerninien stort
metindrukwekkendekrachtzjnewatermassa
bj den tempelvan Ven'
tfsuit.Deeigenljke
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Anjelieren.
door de kracht van den stroom is uitgehold eene blaauwe bril verdientalle aanbeveling.
en den naam van Neptnnlu-gzntdraagt.HierAnjelier (dianthus L.) is de naam van

uit treedt hj donderçnd en schuimend te een glantengeslacht,dat t0t defamilie der
voorschjn en daaltnee
-rin dekloof,waarin sileneën behoort.De bloemkelken dier plan00k hetkanaalvan Berninluitloopt.0? een ten zjn aan den voetgeschubd en debloemkleinen afstand vandaar vormt de rlvier, kroonenbestaan uitvjflang-genageldebloemtusschen rotswanden ter hoogte van 7 t0t bladen. Zj hebben 10 meeldraden en S stj17 Ned.elvoortstroomend,een nieuwen va1
en dringtdaarnaw ederom ineenonderaardsch
hol,de Grot der Sirenen.Derotsen.diehier
de beide Oevers verbinden,dragen den naam
van Ponte Lupo. N0g verder storten zich

len. De zaaddoos is rolrond en springt aan
den t0p saet4 tanden open.De kopvormende

anjeléer (d. prolifer L.) is eene algemeen
verspreide e'énjarige plant, die 04 dorre
plaatsen:Ook in 0ns Vaderland,groelt.Haar
van boschrjkeheuvelsde Cascatellen(kleine stenrel ls van onderen rond en van boven
watervallen) in de rivier.Dezeontstaan door hoeklg, en de bladen zjn ljnvormig. De
armen, die reeds boven de N eptltnlu-gtçtt baardahjelier (d.barbatusL.)iseenbljvend
uitdeAnio zjn afyeleidenalsbeweegkracht gew asm eteen dunnen,vertakten,veelstendienst doen.Men vlndt hier aan hare Oevers geligen wortelstok. De stengels worden 7
m erkwaardige bouw vallen en een weelderi- Ned.palm hoog.De bladen zjn lancetvnrgen plantengroei.Beneden Ponte Lupo wordt mig, en de bloeiwjze is bundelvormig.Zj

ANJELIER.--ANKER.
groeit in het zuiden van Europa. De d1J'l- die zich metdevischvangsten methetdrjzezl#dc/zpps-clze/dlier (d.almeria L.)is1
3Ned. V0n van een kleinen handelmetvoorbjvapalm hoog en heeft zachtbehaarde,ljnvor- rende schepen bezig houden.Op het strand
mige, puntige bladen en bundelvormig za- heeft m en er een fraai gezigt op eenige namengedrongene bloemen. Men vindt haar in bjgelegene eilanden.Degrootepostwegover
geheel Europa,en ook in 0ns Land,bepaal- Java neemthier een aanvang en loopt voort

deljk in Gelderland.Degevlekte t
xo
c
J'
dlïdr (d. t0t straat Bali. De vlaggestok van Anler
deltoïdes L.)is een klein plantje met alleen- staat op 60 3' 10'' Z* B. en 1050 58'43//
staande bloemen:op wierbladen eene V-V0<- 0.L.
mige purperen ljn geteekend staat.O0k deze
Anjolisdenaam vaneenkanaal,vaneene

isalyemeenverspreideninOnsLandtevinden. rivier en van een dorp op Java,allen geleFraalisdegewonetttin-anjelier(d.caqophyl- ren in de residentie Batavia. Het kanaal

lys),prachtigdeCkineschecz/
,
/dlïdr(d.slnensis lsin 1650 gegraven,maar de huizen en tuiL.),vooralde verscheidenheië?die den naam nen,die vroeger zjne boorden versierden,
draagtvan d..vi1C:z?.si.:H edwi-qlI,alsm edeeene zjn thans verdwenen? Omdat de moerasdamandere verscheidenheid,d.qsïz/dz/tsï.slaeiniatus. pen er het verbljfgevaarljl
t maakten.De
W j geven eene afbeelding vand.s'
ln.A:#- rivier is zeer Ondiep en alleen voor kleine
.

tviyii in c.,van #.sin.ltlcïoïtd/fz.
'
sin b.,van

vaartuigen bruikbaar.Aan harenmond,tevens

eene wilded.ccoroyv llzl.
xin c.envand.ctv aan hetstrand,ligteindeljk lzettlorp,hoofdsouven'
lr de /4:Malmaison in d.?alleop '/ade zakeljk door Chinêsche visschers bewoond.
()0k deze verbljfplaatsis zeer ongezond.
der nattlurljkegrootte.
W anneer men anjelieren door zaad wil Anjou ,eene voormaligeprovinciein llet
kw eeken,neemtm en de zaden van de eerste noordwesteljk gedeeltevan Frankrjk,door
bloem en der fraaiste stlorten.M en zaait ze
in een wé1toebereiden bodem ,die uit teelen tuinaarde,koemest en zand bestaat M en
legt de zaden onder eene dunne aardlaag en
houdt deze midtlelmatig vochtig.Ditgeschiedt
in potten ot'in bakken in het midden van de
lente. W anneer de planten zich ontwikkeld
hebben, plaatst men ze Op een afstand van
een paar palm van elkaâr;men volbrengtdit
werk op een dag m et een bew olkten hem el.

Maine, Bretagne Poitou en Totlraine flm-

geven,teldeop140 (
7)geogr.mjlen Omstreeks

400 000 inwoners en vormt thanshetgeheele
departem ent Maine-Loire en een klein gedeelte V2n de departementen Indre-luoire,
Mayenne en Sarthe.DehoofdstadwasAngers.

Het WaS aanvankeljk door de Andegaven

bewoond en w erd door de Rom einen veroverd.Later heerschten hiergraven,w ier ge-

slachtin 10s0metGotfried11J.
ftzrfe!isuitge-

De ylanten,die zichboven deoverigeOnder- storven.Vervolgenskwam hetlanddooraanhu-

schelden,worden gewoonljk in potten Over- weljkingaandeEngelschekroon,maarkeerde
geplant.Men houdtze deswintersvrj van xeeds in 1504 t0t Frankrjk terug.Koning
vorst en geeft ze niet te veel water.Plaatst Lodewi
jk IX beleende daarm ede achtereenmen zebj den aanvangdesjaarsineenwarm volgens tweevan zjnebroeders,endetw eede
vertrek, dan bloejen zj reeds vroeg in het van deze,K arel,graaf van Provence,Nverd
voprjaar.Defraaisteplantenvermenigvuldigt vervolgens koning van N apels en stamvader
jne kleinmen gewoonljk dooraieggers.Alsmen een van hetouderehuisvan Anjou.Zi
takje gedeelteljk met aarde bedekt, Ont- dochter M argaretha bragt het graafhchapten
s,een broeder
spruiten er bjwortels na verloop van 4 Of 5 huweljk aan Kaeel van T'rtzloi.
w eken,w aarna m en het van de m oederplant van Pl
tilippus 11 van Frankrpk,die hettot
kan scheiden.
eene pairie verhief (1297).Beider zoonwerd
Aw'er is eene adsistent-residentie en dis- koning van Frankrjk,zoodat Anjou weder
trid Op Java in de residentie Bantam.Zj met de kroon vereenigd w erd.Jan 11 hertelt ruim 56000 inwoners. Tevens w ordt die schiep het in een hertogdom en st
thonk het
naam toeyekend aan de hoofdplaats der ad- aan zjn tweeden zoon,die alsLodewijk I
sistent-resldentie. D eze hootdplaats ligt aan

koning van N apels en stamvader van het

Straat-soenda en strekt tOtverbljfplaatsaan Jongere huis van Anjou werd.Hethertogden adsistent-resident,denm ilitairen comm an- d0m behoorde nu aan (
1e koningen van Nadant, den ontvanger der inkom ende regten, pelstotdathetnaden(
loodvankenê11(1481)
belast met het praajen dervoorbjvarende doorLodewj;k XIin bezitgenomenenduur-

schepen,en den havenmeester,aan w iente- zaam met de Fransehekroonvereenigdw erd.
Vens het strandvondexsam bt is opgedragen. Na dien tjd voerde gewoonljk eenprinsvan
D e sehepen,die uitEuropakomen:leggen Frankrjk den titel van hertf)g van AnjOu.

er gewoonljk aan en voorzien er zlch van W j zien hiervan voorbeelden in HendrikIII

versche levensm iddelen en vooralvan drink- vöörzgne troonsbeklimming,in zjn broeder
water, dat door eene w aterleiding van het FranslllzàAlenLonten eindel/k inPltilipp'
us
gebergte derwaarts is gebragt.D e havenvan den twceden zoon van den Dat
lyhin, den

Anjeris in 1858voprdenvrjenhandelOpen- kleinzoon van Lodewi
jk XIf
,
'
r,enln 1701in
gesteld.Er is eene sterkte,n0g doorDaendels Philipplts V koning van Spanje.
aangelegd,en een vtlurtoren.Ten zuidenvan

het stadje verrjst eene witte grafnaald ter

Angou (Hertog van),zieonderAlenLon.
A nker (Het)1s een werktuig,waarmede

gedachtenisvan den EngelschenkolonelOcf#- men schepen op den bodem derwaterenz00-

eart. In Anler zjn de huizen meest van danig kan vasthaken,dat zj bj den drang
bamboes. De bevolking telt er 5000 zielen, van wind en storm op dezelfde plaatsblljven.

ANKER.
D aar het voor varensliedengedurigvan groot schip afdeinzen, terwgl voorts het auker
belang is,ditdoelte bereiken,maakten zj klaar m oetliggen ,dat is met den ring naar
vöör de uitvinding van ankers gebruik van de zjde van hetvaartuig,terwglde ketting
zware steenen,houten blokken met100d be- of het touw regtstreeks vandaar naar de
zwaard ofmanden zand,diezj aan touwen kluizen loopt. W il men hetvieren staken ,
in het water lieten afdalen.lntusschen isde en vreest men?dathetsterk afdeinzendschip
tlitvinding van ankers reedszeeroud.Plinius een zwaren schok zalontvangen,danmaakt
maakt er gewag van.
men gedurig touwen, die van de schalmen
Het tegenwoordig anker bestaat uit een loopen,aan de Oogbouten vast.Dezetouwen

houten of jzeren schacht, dieaan hetuit- (springstoppers) springen in sttlklten,maar
einde voorzien isvantweegekromdejzeren verminderen de hevigheid van den schok.
arm en,w elkein handen uitloopen:dezelaatste

Op kleine schepen gebrtliktmen in plaats

hebben eenigzinsdeyedaantevan pjlpunten. van de beting het braahpit of de braadspilt

Aan het andere uitelnde der schachtis een eene horizontaalliggende windas,dieopden
ring, waaraan het ankertouw Of de auker- boeg is geplaatst. Ditwerktuig is voorzien
ketting w ordt vastgem aakt,en onder dezen van een palrand en een pal,oln hetterugring bevindt zich de ankerstok,di:,zoo hj loopen te beletten,en van gaten,waarin de
naar beneden geschoven werd t0t op de handsqaken worden gepl
ant.De ketting of
armen,met deze een krlzis z0u vormen.A1s kabel ls er om heengeslingerd.
dus de ankerstok plat op den bodem valt,
Ishetankergevallen,dankentmenzjne
moet de hand van een ankerarm haarpuntig ligplaats aan de anl
cevboei:nameljk een h0l

en haakvormiyuiteinde in den grond zetten of in elk geval Op hetwaterdrjvend lig-

en hierin te dleper doordringen naarmate in cbaam !dat aan hetanker is vastgehechtmet
eene schuinsche rigting sterkeraanhetanker- de boew'eep )die slechts een paar vadem lantouw getrolkken w ordt.
ger is dan de dieptevanhetw aterterplaatse)
Bj de NederlandscheMarine gebruiktmen waar zich het anker bevindt.
Men li-qt het anker,wanneermen hetdoor
in gewone gevallen zwareankers.Dezezjn
naar hunne plaatsing onderscheiden in het middel van deketting Ofkabelophjschten
daagsch- en tui-anker, die onder de kraan- weder aan boord brenyt.Di
t geschiedtbj
balk hangen, in het plegt- en boeganker, kleine sehepen door m lddelvan straks verdie aan den achterkant der fokkerusten te meld braadspit. Ditw erdt dool*de hefboom vinden zjn, en in het nood-anker,dat in kracht der handspaken omgedraaid, zoodat
het groot luik staat.Voorts gebruiktmen er er allengs grooter gedeelte van de kettiug

het stopanker,als men voorkorten tjdten of kabel wordt ingenomen.Eindeljk werkt
anker wi1gaan of bj kalm weder,-- einde- de ophjschende kracht regtstandig genoeg
ltjk heeft men merpankers en dreggen.Deze Om de vastgrjpende hand van hetanker l0s

laatste hebben geen ankerstok maar 4 Of5 te maken:ennuwordtditlaatsteopgeheschen
armen. Op sommige schepen vindt men het en eindeljk gekatofaanhetschip bevestigd.
R odger-anker, dat uit z'amengewelde staven Op groote sehepen is de ketting ofhettouw
bestaat, die doorbanden vereenigd zjn,en te zwaar om zelfOm de spilte w orden gehet Porter-anker,w elks arm en zich om eene wonden,zoodatm en ze aan boordw indtnlet
spil kunnen bew egen. H et groot anker op een afzonderljk touw , de l
tabellaring geeen linieschip w eegt ongeveer 42000 Ned. naamd, dat met twee ofdrie sl
ayen om de
pond,- Op eenekanonneerboot200Ned.pond. spil w ordt gelegd. D eze kabellarlng wordt
Aan het anker is de ankerketting ofhet doormiddelvan eindentouw (sjzingen)aan
aî
tkertonw bevestigd.Deeersteisgewoonljk de ketting vastgemaakt,zoodat er onderhet
120, het tweede 90 vadem lang.D e ankem ophalen telkel
zs nieuwe sjzingen opgezet
ketting w ordt door middel van een steek- worden.Bj kettingen zjn gewoonltjk '
pz
' eren
schalm - een schalm ,die losgem r kt kan kabellaringen in gebruik.
worden aan het anker verbonden,en het
M en geeft den naam van ankerplaats aan
ankem of kabeltouw aan den ring van het die plekken, w aar een sehip, ten anker
anker met een ankersteek vastgemaakt. gaande, eene veilige schuilplaats vindt.D e
V ooraf echter wordt de ring van een be- bodem m oet er niet te diep liggen,Om dat
dan de gewone kabellengte nietvpldoende
kleedsel voorzien.

De kettingen bestaan uit langronde qe- zou wezen,- niette week zjn,Omdathet

smede tjzeren schalmen met een middenstlft
van gegoten jzer,welke dientOm het0nklaarraken der schalmen en hetdigtknjpen
te verhoeden.Van afstand t0t afstand zjn
er steekschalmen tusschen gevoegd, om in
geval van nood het anker te kunnon laten
glippen.
M en riertAef anker om een schip op eene
bepaalde plaats vastte leggen.H iertoewordt
de ketting of de kabel op groote schepen

anker dan gevaar looptvan te slippen,en niet te rotsachtig,omdathet ligten dan

wel eens bezwaarljk gaat,en de ltabelop
de scherpe steenklompen veelteljdenheeft.
Het anker in gouden oorringen ofdoek-

s
pelden ofop den gytatoeëerden arm isvoor
den zeem tm een gellofkoosd sieraad,hetw elk
bj onze marinenaar d(-knoopen isverhuisd.
Tevensiseen ankerhet zinnebeeld der hoop

en als zoodanigbj dedichterszeer in aanzien.

om de betinr gelegd,om hetvallend anker O0k op het gebied der bouwknnde is het
doortlewrjvlng in bedwang tekt
lnnenl10t1- woord anker in gebruik.Hierdienthetanker
den.Bj hetyallen van.
hetanker moethet t0t bevestiging van hardsteen inmetselwerk,
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maarvooraloekt0tverbindingvanmurendoor een langdurig bljven in dezelt4e houding.
m iddel van balken ofw eltOtverbindingvan Hierdoor verslappen de pezen en spieren!
muren onderling.Deze laatsta ankersworden zoodat er verlamming en stjfheid ontstaan.
uittaaijzergesmeedenbestaandoorgaansuit Dezegeven weleensaanleiding t0tzoodanige
twee deelen, de Teer en den slentel,welke veranderingen in de gewrichten,dat de vallaatste o()k welden naam vanschieterdraagt. sche ankylose in eene wareherschapen wordt.
Deze krankheid bepaaltzich doorgaans t0t
D eveerishetplatuitgesm edegedeelte,dataan
hetuiteinde met een oogisvoorzien,hetwelk den elleboog,de heup en deltnietmaaropenmetspjkers,krammen ofbouten opoftegen baart zich O0k veel aan de hand-, voet-,
de balken wordt bevestigd. De sleutel,in schouder- en pnderkaakgewrichten.Eeneaanhet midden van een neus voorzien Om het merkeljke stjfheid in degewrichtenkaneen
doorschieten te beletten? wordt buiten den lid weleens geheel en alonbruikbaarmaken,
muur door het gat gestoken.
bjvoorbeeld Wanneer eene verjroejing van
De dikta van hetjzerwordtbepaaldnaar het kniegewrichtplaats heeft bp eenesterke
btliging.Het is dus van belang,van den beden aard der werken.
O0k aan ribben ofrondhouten,welkedienen ginne af tegen eene verkeerde rigting der

Om beschoejingen, waartegen aarde drukt, leden te waken.ln den laatsten tjdhebben
/eo
clccAenanderenverstjfdeellevoor uitwjking tebeveiligen geeftmen den B ernqrdZtzp3at
naam van ankers.
Sommige zakuurw erken hebben Ook een

boogsgew richtenuitflew eekedeelenw eggenom en,om daardoorden vool'arl11W etlergesohikt
ankel'(zieonderltorloqeq.Men spreektvoorts te vaaken voorgebruik.Totgenezing van valvan het anker aan een magneet.Zulk een scheankylosew orden doelmatigebewegingen,

anker is een stuk week jzer,dattegende baden eninwrjvingenvoorgeschreven.
uiteinden der beenen van een hoefvorm igen

A nna is een vrotlwenuaam vanHebreeuw-

magneet wordt geplaatst.Hetbljftdpor de schen oorsprong.De voornaamste personen,

w erking van de magneetkrachtaan hethoef- die hem droegen,waren:
jzer kleven,en men heeft aan hetanker A nna,de zuster van Dido,w elke laatste,
zoodanigen vorm gegeven, dat men er iets uit vrees voor haren broederPyymqlion,,met
aan qphangen kan , o1
u de draagkrachtvan haarvan TyrusnaarCarthago vltlgtte.Anna
den magneet te beproeven.Hetweek jzer begaf zich na den dtpotl harer zustel'naar
wordt tevens zelf magnetisch en verkrjgt koning B attlts op M altha,envervolgensnaar

met den hoefmagneetongeljknamigepolen, ltalië,waarzj Aeneaswedervûnd.Lavlnia,
zoodat zj Op elkander werken en hierdooz' de gemalin van dezen,doorjverzuchtgede magneetkracht bew aren Of verm eerderen.
E en anker is eindeljk denaam van eene
wjnmaat, die in 0ns Vaderland, in Denemarken, in Zweden in Rusland en in somm ige staten van Duitschland w ordtgebruikt,
Die m aat is niet overal?.nietvoor alle soorten van wjn en niet bp alle wjnhandelaars
even groot.Zj bedraagtvan 231
/: t0t421/,:

Ned.kan.Het is den wjngebruikerzeergoed
beltend?dat de wjniesschen (
)pverrenaniet
alle even groot zjn, en toch teltmen er
gewoonljk 45in een anker.
A nkylose ofanehyloseisstjfheid in de
gewrit
lhten of eene Onnatuurlykevaste vereeniging of zamengroejing van twee beenderen, die door een gewricht t)f geleding
verbonden zjn. Men heeft '
tvare cz
lly/pde
(a. intracapsularis s.vera),wanneer de oorzaak binnen (
de gewrichtsholte, en valseh,
e
ankylose (a. extracapsularis s.spuria),wanneer zj daarbuiten gelegen is.Dewareanky-

kweld, zocht de stthoone vlugteling te d00den, maar deze, door de schim van Dido
gew aarschuwd,stortte zich in t1e rivier Nu-

micus.Vervolgenswert
lzj alsdewaternymf
van dezen stroom Onder den naam vanA nnsb

Tdrdzlstxgehuldigd.
Anna (de Hellige) wa'
s vplgens de kerl
knljke Overlevering de moedervan a
Haria,de
'
grootmoeder van Jezus, de echtgenoot van
Joachim , en de dochter van Isasckar ofvan
den priester M attltaeus te Bethlehem.Eerst
in de 4de eeuw vindt men haren naam ver-

meld, maar 4 eeuwen latel- werd zj algemeen vereerd.Men zegt?dathaarltjltin 710
uitPalaestina naarConstantinopelisgebrart,

en velekerkenberoemenerzichop,reliyuieën

van haar te bezitten.H aar gedachtenlsfeest

is in de W esterschekerk de SostcJulj,en

in de Oostersche de 9ëe December.
Anna Comnena,de dot'hter van Aleœi'
ttsJ.
Zj werd geboren in 1083,genoot eene uit-

lose heet'
t verschillende Oorzaken en graden. stekende Opvoeding en speelde bj de h0t2
De hoogste graad is eene volkom ene zam en- kabalen eene belangrjke rOl.Zj wasgehuwd
lff.
s en poogfle hem
groejing d0rbeidegewrichtsbeenderen,waar- m et Nieepltorws.frtypzlo?'
bj hetkraakbeen verdwjnt.Zj ontstaatge- doch te vergeefs - op te hitsen , ()1z1m et
woonljk dool'eene hevigebeschadiging van haren broedernaar hetbezitvanden troon te
het gew richt,door Ontsteking der beenderen dingen.Naztjn dood begafzj zichineenkloosofdoor beeneters.De uiteinden der geledin- tertwaarzjzich metwetenschappeljkeoefegen kunnen o0k,ten gevolgy van wonden, ningen bezig hield en in 1148overleed.Onder
arm- en beenbreuken enz.?zlch vereenigen, den titelvan Annae comnenae .z1.Jc:r2J#0.:libri

zoodat de afscheiding van hetlidvocht0j- XIX heeftzj eene voortrefeljkelevensgohoudt en de vroegere beweegbaarheid m1n schiedenis van haren vader nagelaten.
of meer w ordt opgeheven.D e nalselte ankyAnna Boleyn of Bltllen?de tweedegemalin

lose,diehetgewrichtvrj en hetkraakbeen van koning Hendrik VIIIvan Enpeland.Zj
'
ongedeerd laat,is gewoonljk hetgevolgvan was de bekoorljkc dochter van den bakker
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Tkomas Boleyn,die later tOtgraafvan W ilt- in het kabinet, en diens schoone gemalin
shire verheven werd.In 1507 geboren en na W aS ill alle staatsgeheimen ingewjd.Anna
haar7ëeJaaropqevoed aanhetFranscheHof, nam deel aan de triple alliantie tegenFrank-

keerdezj op l8larigen leeftjd in den vollen rjk: maartegen haarzin werd vastgesteld#
glans harer schoonheid naar Engeland terug dat bj haren d00d detroon van Engeland
en w exd er opgenom en onder de hofdam es vervallen z0u aan de Prûtestantsche zjde

van koningin Catharina k)Jo Arragon. De
Koning,door de schoonheid derHofdameverblind,zag zich tevens genoodzaakt,huldete
brengen aan hareongemeenestandvastigheid.

van hethuis derk
Stvarts,derhalveaanprinses
Sophée, de weduwe van den keurvorst van
Hannover en de kleindochter van Jaeob'as1.
Jccpùv, II1 werd hierdoor van de regering
EindeljkboodhjhaardentroonvanEngeland uitgesloten en zocht zich tevergeefs regt te
aan en vond gehoor.Nu werd hethuweljk verschafen door eene landing in Schotland
met Catharina vernietigd: en Anna 24?4:.:. (1708). Na den val van Maelborowylt,den
beklom den zetel dier Vorstin (152S).Zj schitterenden staatsman,werddeoorlogtegen
maakte van haren invloed gebruik ,om eene Frankl
'jk enkelin schjn voortgezeten met

hervorming t0tstandtebrengen Op kerkeljk den vrede te Utrecht(1713)besloten.Anna
gebied(zieAnglicaanschekerkl.schofm haarin m oestgoedvinden,datingevalvan landing 5000

1532 eene dochter geboren werd,die later pond Bterling op het hoofd van haren stiefOnder den naam van Ellsabetk een geruimen broeder Jacobur 1II werd gesteld.Zj had
tjd de kroon van Engeland droeg,toch was daarenboven vele stribbelingen methetparlede toegenegenheid van haren wuften echtge- ment, en stierf den l2(
1en Augustus 1714.
noot weldra uitgebluscht.Om zich van haar Zj had hctleven geschonken aan 19 kinde-

te ontslaan, beschuldigde hj haar van de ren,en zj Overleefdealle.
grtlweljkste misdrjven.Haar huweljk met Annart
zzàBeayjen,regentesvan Frankrjk
en Oudste dochtervan Lodew'
qkXI.Zjwerd
den Koningwerd ontbondenàeenveilgeregts- ge
h0f verklaarde haar schuldlg,en ztlwerd, boren in 1462 en huwde in 1474 met
h0e sterk zj o0k hare onschuld betuigde,f
)p Peter 11, heer van Beaujeu.Volgens den
den 19den Mei1536 in den Tower onthoofd. uitersten wil van haren vaderwerd zj geAnna rlzl Cleef, de vierde gemalin van dtlrende deminderjarigheid van Karel VIII
koning Hendrik VIII van Engeland.Zjwas aanjesteldt0tregentes.HertogLodewj;kvan
eene doehtervan Johann III rcs Cleef.De Orleans betw istte haax 4ie w aardigheid en
Koning aanschouwdehaaryortret,doorIlol- verbond zich m etden hertog I'rans'pczlBrei:szzvervaardigd,en w as hlermede zoû inge- /c,w:0mAhear tebestxjden,maar zjneaannomen,dathj op raadvan ThomasCromwell spraak op het bew ind w erd in 1484 nietig
hare hand vroeg.Metbrandende nieuwsgie- verklaard Op den rjksdag te Tours.Toen
righeid reisde de Koning vermomd haar tût Orléansevenwelvolhielden in 1486 hulpzocht
Rochester te gemoetenaanschouwdeinplaats bj M aœimiliaan,aartshertog van Oostenrjk,
van een engel van bekoorljkheid,volgens verbond A nna zich m et deoproerigestedenin
zjne eigene uitdrukking tdeene groote,dlkke Ylaanderen,onderwierp de partj van Orléans
Vlaam sche m errie''.Op aandrang van t,b.om- in Frankrjk aan haargezag,enbehaaldeeene
wellhuwdehj haarden 6ëen Januarj 1540, beslissendeoverw inningOpdeverbondenevormaardeonvoorzigtiyegunstelingmoestdeon- sten.In 1491gafzjhetbewindoveraanharen
tevxedenheiddeslfonmgsmetzjnlevenboeten: broeder Kavel,en zj overleed in 1522.
htjwerlin hetzelfdejaaronthoofd.Laaghartige A nna lltys Bvetaqne, gemalin van K arel
geesteljken ontzagenzichniet,hetvonnisder VIII en na den (
iood van dezen die van
echtscheiding uittespreken.Annqontvingeen Lodewj;k X II van Frankrjk.Zj waseene
Jaargeldvan4000pondsterling,waarmedezj dochter van Frans T.J'? den laatsten hertog
buiten 's lands ging.Zj overleed in 1557. van Bretagne en aanschouwde hetlevenslicht
Anna t
gflt
zrf,koningin van Groot-Brittanje te Nantes in 1476.Na den dood van haren
en Terland. Zj was eene dochter van Jaco- vader en van eeneJongerezustel'werd zj
?)zl: 11 van Engeland en van diens eerste
gem alin Annq Byde. Zj aanschouwde het
levenslicht te Twlckenham in 1664 en w erd,
tegen den wilvan haren vader,Opgevoed in

erfgenam e van het Hertogdom , en in 1491
huwde zj bj volmagtmet M aœimiliaan 1,
keizervan Dtlitschland.MaaxterwjldeKeizer

0orlogvoerdeinHongarje,spaardeKarelTz
rfff
delee: de< ProteBtantsehekerk,waarna zj geene m oeite?om zelfde hand van A nna te
in 1683 in hethtlweljk tradmetprinsGeory, verwerven.Ditgelukte;zj huwde den 6deh
eenJongeren zoon van Frederikfff,koning December 1491teLongevaismetKarelVIII
,
van D enem arken.Toen haar zw ager W '
illem die zjnebruid:eenedochtervanM aœintiliaan,
fllzlOranjet0tveroveringvan den Britschen welke aan het Fransehe h0fwerd opgevoed,
troon ill 1688 te Torbay aan land stapte, naarhuiszond,en hal
'ebruidschat (Artois,
koos zj zjne zjde zoodathaar vader ont- Charolaisenz.)behield,hoewelhj dien later
steld uitxiep: t
tGod zj mj genadig, mjne voorwaardeli
jk teruggaf. Na den dood van
eigene kinderen hebben mjverraden.''Nahet Anna bleefBretagnemetFrankrjk vereenigd.
Anna
.
xWrb
fx M auvitia, gemalin van kooverljjden van koning '
lF'
illy- (170S) exfde
zj den troon,terwjlhaargemaalden titel ning Lodewnk X III van Frankrjk, met
van prins behield en t0t groot-adm iraal en wien zj in 1615 huwde.Zj was de oudste
generalissimus benoem d w erd.D e hertog van doehter van Phili
ppllsIII van Spanje en in
M arlborougk vervulde bj haarde eerste1.
01 1601 geboren. Deze schoono en schrandere
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vrouw zag zieh vooral tegengewerkt door naar Siberië verhuizen en Anna, als Onbea%ari
a deA etfsci,terwjlRiclbelie.haarzocht perkte heerscheres gekroond, vestigde zich

te verwjderen van haren echtgenoot, die te Petersburg. Toeh voerde zj Bleehts in
haar zelfs te laste legde,datzjhem van den naam heerschappj, want Biron en Ostertroon wilde berooven en den hertog van mann hadden het onbegrensde gezag in han-

(?rllls.
s huwen.Zj wasde moeder vanLode- den. Zj overleed den SSsten Octobel'1740.
lng/
'
cXIV.Gedurendedeminderjarigheidvan
Anna AYrlotpz
lt
z,eigenljk Catàarina Chrisdezen ennadendoodvanharen echtgenoothad

fistx, regentes van Rusland, eene dochter

zj alsregentesinFrallkrjkeenonbeperktge- van hertog KavelZetlpol# van X ecàldzklvr.ç
zag,dochdesluweM azqrinhielddeteurelsin en van C'atharina Jdnczlotosc.Zj was eene
harennaam.DezewerdeindeljkOpaandrlngen nicht der voorgaande en wexd geboren Op
vandenadelt
litFrankrjkverbannen.ToenLo- den 18den December 1718.Bj haren overtfeznfjk XIV na zjnemeerderjarig-verklaring gang t0t de Grieksche kerk (1722)ontving
het bestuur nog eenigen tjdaan zjnemoe- zj den naam van Anna en huwde in 1739
der overliet, rlep deze diellminister terug. metprinsAv
tton UJJrJCA van .
#rlzl,
s?
,
nj7
J-1F:!Bloedige botsingen warendaarvanhetgevolg, fenbzbttel.Haar zoon wasprinsItcan,diedoor
zgodat hj nogmaals weggezonden werd. keizerin Anna kort vöör haren dood (1740)
W ederom kwam hj in Frankrjk in 1663 en t0t haren Opvolger onder voogdjschap van
bleefer aan hethoot'
dderzakent0taanzjn Biron benoemd werd.B iron w erd echter ondood (1660).Tevenslegde Anna haarregent- der voorwendsel van eelzzam enspanningnaar
Siberië gezonden en At
tna t0t regentes verschap neder en overleed in ls(56.
Anna fttlcso,lczltf,keizerin van Rusland en heven.D e veldmaarschalk uY itnniclt regeerde
tweede dochtervan Czaar Itoan a4leaç./dttlifp', alseersteminister,maar uitnajveropgraaf

een broedervan Peter de Groote. Zj werd Linar, den alte vertrotlweljken vriend der
geboren den 28stenJanuarj 1694 en wasbj regentes,nam hj zjnontslag,enAnnakwam
den dood van haren vader 2jaar ol
zd.Zj t0t het besluit,om zicll t0tkeizerin te laten

bleefonder de leiding van hare moeder t0t uitroepen. Toen ontstond vooralonder den
1710 en trad toen i11hethuweljkmetI'
rled- otld-Russischen adeleene zamenzwering,die
rïc/
z W ill
telm,hertog van Koerland.De hem ten doel had,om Elisabetlt,de dochter van
t0g overleed reeds op zjne terugreisnaar P eter de Groote, op den troon te plaatsen.
Koerland, en de Jonge weduwe toefde vele In den nacht van (ten sden December 1741

jaren te Mitatl.Bj den d00d van Peter ff drongen plotseljk 00 grenadiersin de slaap(1720) was de manneljkeljn van hethuis kamer der niets kwaads vermoedende regenR omanow uitgestol-vent en A nna werd door
den Geheimen raatl en door den Senaat t0t
erfgenamc verklaard van den troon,ofschoon
er eene dochter van P eter 11,Elisabetlt genaamd,in leven was.Vorst Dolyoroeklwert
l
naar M itau gezonden,om in het belang der

tes, haalden haar met haren gemaal uit het
bed en sleurden haar naar lzet paleisvan
Elisabetlt, die reeds den volgeuden dag als
keizerin w erd erkend.A ltna w erd m etharen
echtgenoot en met hare tloehter eerst naar

Riga gebraqt en vervolgens te Kolmoghori

heerschende partj haar den tl
-ooll onder be- aan de D wlna in een ellendig gebouw geperkende voorw aarden aan te bieden.M aar vangen gehout
len, waar zj no4 aan drie

t
le voorstander van eene andcrepartj,graat' kinderen het leven sehonlt en ln hetjaar
Jagoesl
tinsky, was hem voor. Hj maakte 17z16 ovorleed.Haar ongelukkige zoon Ilcan

haar bekend, dat ztj t0t keizerin van Rus- werd te Scllliisselburg in efln donker gewelf
land gekozen was en raadde haar aan, de opgesloten en in 1764 dus na een lang
gestelde voorwaarden aan te nemen,daarhet ljden - vermoord.
nietmoejeljk zotlvallen,dietevernietigen, Anna, tle gemalin van Altgust,keul'vorst
zoodra zj haren zetelbeklommen had.Anna van Sakseneneenedoehtervan CkristiaanI11
onderteekende de voorwaarden en begafzich koning van Denemarken. Zj wert
l geboren
naar Moskou.Hier werd doorden rjkskan- in 1531.Het Saksische volk lzoemdehaarmet
selier Ostermann, die zich verbonden had innige toegenegenheid (tM oedel' Anna:'' en

met Biron,welke bj de wulpscheAnnaniet men zegt, dat zj de voortbrengselen van
w einig vermogt,de valvoorbereid van den hare boerderj zelve ter markt bragt.Even
Geheimen raad. O0k de oude add was er als haar echtgenoot, hield zj zich gaarne
tegen ingenomen (
an zond zgne afgevaardig- bezig met denatuurktlnde;zelve sehreefzj

den naar de Keizerin met het verzoek ,om

een ttErzneibiiehlein,'' bragt onderscheidene

naar dewjze harervoorvaderen eene onbe- geneesmiëdelen in gebruik en stichttede11Ofperkte heerschappj te voeren. ttls dan de apotheeltte Dresden.Zjwaszeerspaarzaam ,
beperkte regeringsvorm niet de wensch des maar jegens armen en zieken uiterstmild.
durende haar 77-jarig huwcljkzagzjzich
volks?''vroeg Anna, en tûen de afgyvaar- Ge
digden het tegendeelverzekerden,zelde zj omringd door 15 kinderen ,vanwelkeslechts
tOtvol'
stDol
yoroeki:GDan hebtyj mj mis- l zoon en t$dochters de Ouders overleefden.
leid!'' en zj verscheurde hetpapler?datzj ZjOverleed den lsten October1585.
te Mitatl onderteekend had.DeGehelmeraad
werd nu opgeheven en eenekabinetsregering
ingesteld. Drie ministers werden met het
regeringsbeleid belast.D e Dolyoroeki's en andere vûormalige leden van den Raad moesten

d.
az?l M aril
'
t,de tweede gemalin van Phl-

x

Iï
yl
z'
..
sIV,koning van Spanje?met wien
zj in 1649 gehuwd was.Zjwaseenodochter

van keizer Ferdinand 1II enin 12:
35geboren.
Na den dood van llaxen eelltgenoot en gttdu-
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rende de minderjarigheid van haren zoon Cltarlottevan .ftlsfrloz).AnnavanSaksen OverKarelffwerdzjmetdevoogdjschapbekleed. leed te Dresden den 18;en December 1577.
Zj gafzich geheelen aloveraan deleiding Anna1/
z03Brltnswî
jk-Lunenburgteenedochter
van haren biechtvader,eenJezuïet,Neidltard van Geonge11,koning van Groot-Brittanje

jenoemd,diemetdewaardigheidvan groot- en Ierland en van Carolina,keurvorstin van
lnquisiteur wasbekleed.Dehagcheljketoe- Hannover,wer; geboren den zden November
stand,waarinSpanjezichindiedagenbevond, 1700.Zjhuwdeden25stenMaart1724met'
R%lspoorde Lodewyk XJTXaan om een invalte
doenindeNederlandschegewesten,waarnade
Regentes met Engeland,Holland en Zweden
de Triple-alliantie sloot,doch in den vrede,
die in 1668t0tstandkwam ,evenw elDoornik,

lem K arel A kzltfrik I'riso, den eenigen telg

van het huis van Orazje, later onder den

naam van W illem .!'F* stadhouder der Vereenigde Nederlanden. Nadateenige dochters

waren voorafgegaan,zag zj haren echtgeOudenaerde, Rjssel, Kortrjk, Charleroi, kroond met een zoon, die den 8sten M aart
Ath, Binche, Furnes,Bourges,Scarpes en
Armentières verloor.In 1676 werd Karel11

1748 geboren werd en later als W illem F de
laatste onzer stadhouders w as. Toen haar
meerderlarig,ontslgeg zich van devoogdj echtgenoot in 1751 Overleden was,tradAnna
zjnermoeder,en aanvaardde metDon J'
l
flzl opa1sgouvernantederNederlandenenvoogdes
'de r
egering. Anna begafzich naar Toledo, van den minderjarigen Prins erf-stadhouder,

maar na den doot
l van Jian (1670)keerde en zj werd door de Staten des lands als
zj naar het H0fterug,waar zj Op nieuw zoodanig erkend.Zj voerdehetbewind met
heerschappjvoerdeOverdenzwakkenKoning. wjsbeleid,doch overleedaan waterzuchtop
zlopd, de eenige dochter en den lzdenJanuarj 1759.
A nna van .r.gz
erfgenaam van u
Y aœimiliaan,graafvanBuren
Annabon Of Annobon is hetkleinstevan
en Leerdam. Zj was de eerste gemalin vier eilanden,welke in de golfvan Guinéo,
van Willem T,prins van Oranje.Zj werd in de baai van Biafra gelegen zjn.Hetis
met hem in den echtverbondenin hetJaar door Spanje in bezit genomen en heeft eene
1551, en hare uitgestrekte goederen zjn uitgebreidheid van ($EJgeogr.mjlen.Desteile
daardoor Op hethuis vanOranjeovergegaan. basalt-en trachiet-rotsen,bj welkezich een
Zj Overleed in 1558 op zslarigen ouderdom piek bevindtter hoogte van 900 Ned.el,zjn
en liet een zoonna,P ltilips'IFi!!:- genaamd, met bosch begroeid. Hetis in 1461 door de
en eene dochter, die later gehuw d ism et Portugézen ontdekt en telt Ongeveer 3000
Pltilépsgraaf van H ohenlo.
inwoners, die van Porttlgésche mulatten
x4z
lzdtz,aartshertoginvanOostenrjk,dochter afstammen en in ééne stadenonderscheidene
van keizer a'HàzLmiliaan,verloofdevan Karel, dorpen gevestigd zjn.

erfprinsvan Spanle,en later(1570)devierde

Annalen ofjaarboeken(annaleslibri)zjn
van Spanje.DePaus gafdispensatie t0tdit van Jaar t0t jaar staan opgeteekend. Het
huweljk,waarvan officiëel kennis gegeven schrjvenvande gesehiedenisismethetopstelw erd aan den voorzitter van het H 0fvan 1en van dergeljke annalen begonnen.Deoude
Holland met het berigt, dat de Jeugdige Egyptenaren?Assyriërs en Perzen en den0g
K oningin door de Nederlanden en vanhler Oudere Chine
'zen hadden hunne annalen,die
overzee harereisnaarSpanlez0u volbrengen. gewoonljk door priesters waren geschreven.
Bj harekomstteNjmegen boden deStaten O0k bj de oude Hebraeën vinden wtjgewag
haar aanzienljke geschenken aan terwaarde gemaakt van dergeljke geschriften,dielater
van 100000 krool
'
1en. Zj begaf zich voorts voorzeker gediend hebben t0t bronnen van
naar Antwerpen,Bergen op Zoom enVlissin- de thans n0g aanwezige geschiedkundige
gen, van waar zj met eene vloot van 90 boeken desouden Testam ents.- M eerw eten
zeilen naar Spanle stevende.Haar huweljk, wj van de annalen der Romeinen.Deoudste
te Segovia voltrokken,was verrevangeluk- van deze zjn desgeljks van dehand van
kig.Zj overleed in 1573.Schiller en Avléri priesters, zo0 als de annales poz
/fi
/czlzzlof
heben in hare lotgevallen stofgevondenvoor annales wzczïwzi, die grootendeels Op de eerprachtige treurspelen.
dienst betrekking hadden. Zj zjn niett0t
Anna '
tlcs Saksen,eenedochtervanM auvLts, 0nsgekomen.Nadientjd,bepaaldeljksedert
hertog van Saksen,en vanAgnes,landgravin den tweeden Punischen 0orlog kwamen er',
vanH essen.D ezeA nna,geborenin1544,trad behalvedepriestemannalen,O0kfâmille-annalen
in l56lin hethuweljk met Hrillem I,prins (a.gentium)eneonsulv-annalen (a.const
llares):
Van Orc4
J'
d. Onze geschiedschrjver Hooft waarin de daden der voortreffeljkstemannen
gafvan llaardevolgende,nietzeerbekoorlj- en debelangrjkstevoorvallen in den Staat
ke schets. JEen wjf pootig, llitermaten zeer beknogt en t0taan de Sdeeeuw vôsr
Ongeregeld vanleven,dieharenmansmadeljk Chr.bjna ultsluitendin hetGriekschwerden
en met velewederwaardigheden bejegende.'' opgeteekend. De consuls-annalen werden Op
Schoon zj haren echtgenoot2zonen,M aqrlts dunne met geljmd ljnwaad overtrokkene
die reedsvroeg Overleed,enn0g een M aurits, plankles geschreven en droegen om diereden
den krjgshaftigen opvolgerzjns doorluchten den naam van libri lizl/ef (ljnwaadboeken).
vaders,benevenstw eedochters,A nnaenAme- T0t de jaarboekenschrjvers van dien tjd
liaschonk,werdzjin 1575teruggezonden aan behooren eenige, wier aanteekeningen doûr
keurvorstAgt-jttstns,btjwienzjwasopgevoed, Livi%s, Toloyùiff.
s en DionysLl
ts jverig zjn
echtgenoot van haren oom PltllipsfT,koning

boeken,waarin devoornaam stegebeurtenissen

waarna de Pmns zich in den echtverbondm et gebruikt,nameljk A..
F'
tz:Sl,Pictor,.
Y èné'
t.
q,
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dieinhexam etersschreef,L.fï'?3c'
J'lI.ç,Aliment'us m et !ouden l
ofwerk gevuld zjn. Aan de
L.xï
lcfli'
l
f.
s en Q.PostMmi'
lsxl.
lôilz'
lrs.Na de voorzpde vindt men de beeldtenis, aan de

2deeeuw vöör Chr.schreven in hetLatjn: achterzjde den gekroonden naam derHeilige
L .('clzzlrzlitf.
s,P isoFf-fZJ'
J,L.Otz,s.$'J?,I,çIlelmina, Anna. Zj wordt veelal aan buitenlanders
L.Otlelîzf.sA ntipater,L.de-.prpzli'
lf,:Assellio, gegeven. Het feest der orde wordt gevierd

L.tb'
rz
ldl'
u.
sR'
lsenna,&.Claudi'
asQ'
lltldrùcrïçg.
s,
Jl'i'
l/.?Andeonieus,
Q.Valeri'
usa4'
4fï.
J.
s,3L Tt
lpzp'
Q.Hortensil
gs Orfcî'
l
f,
s,F.Pompon'
lusz//iclf:
en anderen.O0k de werkenvan dezemannen
zjn alle verloren gegaan, gelukkig eerst
nadatzj doo1-debehoudengeblevenRomeinschegeschiedscllrjversgoedwarennagepluisd.
.

opden (8(
1e>
1)l5den Februarj.
A nnapolis.Erzjnin deNieuweA,
vereld
2 steden van dezen naam. De eene ligt in

Britsch Noord-Amerika aan Fundybaai. Zj
werd in 1605 door de Franschen gestichten

droegden naam van PortRoyal.Thansis zj

de hoofdstad van een even z00 genoemdgraatl
Toen in de eeuw van Auyustus de ktlnst schap,hetwelk t0tNieuw Schotlandbehoort,
van den geschiedschrjvereen hoogerstand- en heefteezle goede haven en 2000inwoners.
punt innam ) werden met den naam van (tanDe andere is de hoofdstad van denN00rânales'' o0k wel zulke historische w erken Am erikaansehen staat M aryland en ligtaan
bestempeld,waarindetjdsordegevolgd,maar, den oever der Severn,nietvervandeplaats,
llaar aanwjzing vandeMuzedergeschiedenis, waardezerivierzichuitstortin deChesapeakeeen hooger beginsel gevolgd w erd,zflo als baai.Zj heeftonderscheideneopenbaregeboude Annales van Tacitus. N0g later,bj het w enenzelt'seeneuniversiteiten eenezeevaart-

verdwjnenvanhetgoudentjdperkderRomein- school,hgewelzj sleehts4000inwonerstelt.
sche letterkunde en bj den aanvang van
A nnaten (annatae) zjn gelden,die pas
eene nieuwe Christeljk-Romeinsche weten- aangestelde geesteljken moeten betalen aan
schap
in de 4de en 5(
1e eeuw na Chr.- de pauseljke schatkist.Somtjds bestaan zj
vindt men onder den naam van annalen of in de opbrengst der inkom sten van een gecltronielcen vele geschiedkundige geschriften, heeljaar,aan deaanvaardebetrekking vem

waarin de belangrjkste gebeurtenissen beknopt en naartjdsorde zjn opgeteelkend.Zj
zjn in den regelvan kerkeljken Oorsprong.
Zj beginnen metde schepping derwereldof
m et de geboorte van Jezas.lntusschen isde

bonden, somtjds in de opbrengst van een
gedeelte daarvan.Haren oorsprongvindtmen
ln de reeds vroeg in de Christeljke Kerk
ingevoerde belasting ()p debisschopswjding.
Elke bisschop moest,nadathjdoordegeesteljkheid en het volk gekozen wasten later
nadat hj door den regérenden vorst Ofdoor
het domkapittelwasbenoemd, de wjding

geschiedenisdervoorafgaandejaren aan oudere
werken ol
ztleend, zoodat zj alleen waarde
hebben voorden tjd,waarin zj werden 0pgesteld. Zj zjn gewoonljk geschreven in ontvangen van den aartsbisschop en van de
het monnikenlatjn.datin de middeleeuwen overige bisschoppen.Reedsin denaanvangder
in Italië,Dtlitschland enFrankrjkingebruik 5tleeeuw hadeenm etropolitaanteEphesevoor
was.Van ztllkeannalenbestaan onderscheidene debisschopswjdingeenebelastinggevorderd?
verzam elingen. D e beste zjn vool
,Duitsch- die evenredig w as aan de inkomsten.Alle
land die van Pertz (MouumentaGermaniae doorhem gewjde bisschoppen werdenechter
historica),voorItaliëdievan.
klùratori,vool
' afgezet door eene synode te Ephese,en die
Frankrjk die van A.Dzrc/ledz?cen Wt
IIICZI6J, invol-deringwerdalseenmisbrtlik veroordeeld.
voor Spanjedie vttn .
E.?- L1
Rr
,'-9Amirola, D00r de synode van Chalcedon (451)werd
yg
voor E ngeland dievan z''.'t't.;.., ''iban Savile, het verbod dier invordering herhaald ook
voor Denem arken die van Langebelc, vool' ten opzigte van de wjding van andere

geesteljken en van de benoem ing t0t andere
kerkeljke bedieuingen. Maar m en ontdook
dat verbod door de belasting eerst na de
wjding te heFen, en keizer J'
tstinianus I
(541) beschouwde die heëng reeds als een
porseleinklei,dat dool' de paplerfàbrikanten gew oonte-regt zoodat hj 0en m axim um

OnsVaderland dievan M atthea'
us(zie Onder
Analecta), terwjl er vele in de werken van
Historische genootst
yhappen zjn Opgenomen.
Annaline of melk'
tvit is eene zeer fljn
gemalen ongebrande gips) n0r witter dan
in plaats van lom pen wordtgebruikt.
A nnam oka ofNamoka iseen Australisch
koraal-eiland, t0t de Gezelschaps-eilanden
behoorende.Het heeftin hetm idden een zout
meer, dool* koraalrotsen omsloten. is zeer
vrtlchtbaar en telt 2000 inw oners.

vaststelde, volgens hetw elk de patriarch te
Rom e en elk der ovetige 4 patriarchen niet

meerdan 20 pond goud,en alleoverij'ebisschoppen minder,naargelany hunnermkomsten zullen opbrengen,terwplbj eeneJaarljksche betaling van 1Z pond goud de ge-

A nna-orde (St.) is de naam van eene heele belastingverviel.onderpausGreyorllbsI
Russische orde. Oorspronkeljk is zj eene w erd 0P een klein concilie te Rome (505)
Sleeswjk-llolsteinsche huisorde,ingesteld in w ederom verboden, voor de wjding, het
1735 door KarelFrdtferikthertog van H0l- pallium ofvoor de benoemings-oirkonde iets

stein-Gottorptereerevan zjnegemalin Anna te vorderen, maar tevensw el'd veroorloofd,
Petrotvna,maar in 1796 door keizer PaulI nade wjdingaan deadsistérendegeesteljken
opgenomen onder de ordenvan hetRussische een vrjwillig geschenk te geven.'
W éIwerd
rjk. Deze verdeelde haar in 3,en keizer dit dool' paus Zackarias (744) bevestigd eu
Aleœander in 1815 in 4 klassen.Het orde- door latere conciliën goedgekeurtl,maarhet
teeken is een vierhoekig,gouden,root1ge- misbrlzikbleefvoortduren zelfsbtjdeRoomsche
ëmailleerd kruis, w aarvan de opene hoeken Curie. In 1190 moest de bisschop van M ang
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er700mark zilver(16800Rjnl.guldens)voor Krachtiger handelde de kerkverjadering te

betalen.Hetwjdenofbevestiqenderltaliaansche bisschoppen behoorde ln de vroegste
tjden t0tde voorreyten vanhetRomeinsche
patriarchaat, maar ln de l4de eeuw hebben
de gausen zich hetregtvan bevestiging en

Basel.In hare zlste zittinghiefzpdeannaten
geheel en al op en hield v0l tegen paus

Engenins VI (1439), toen deze in verzet

kwam tegendezeenanderebeperkingenzjner
magt. De Duitsche vorsten aanvaardden op
wjdmg van elken bisschop derW estersche een rjksdag te Mainz (2C Maart1429)de
kerk en dus o0k de lk
ierbj gehevene gelden besluiten van het condlie van Basel, en
toegeëigend.Van deze laatstevloeidedeeene A eneas xgylrif:.vw ist hiertoe zelfs de toestemhelft(servitia ctlpl-sfz
lïl)indepauseljkekas, ming van E'
ugeni'
usteverkrjgen (1447).Tnen deanderewerdtoegekendaan dekardinalen tusschen verwierfpaus Nioola'
us V door het
teRomeenvooreenkleindeel(serritiaminuta) AschaffenburgerconcordaatmetdenDuitschen
aan de beambten der Romeinsche Curie.
Keizer (1448)in Duitschland wederdevoorD e annaten w erden uitgebreid in dedagen yaalige regten. llierdoor werd de vrjdom
van de pausen Clemens V enJoltannesX X II. van de annaten Nveder opgeheven,hoeweler
Evenals bj den d00d van een vasal het eenige beperkingen warenbepaald.waaronder
leen met zjne inkomsten den leenheer deze, dat alle geesteljken,die een ambt
toekw am eu tot aan de nieuwe uitgifte,zo0 aanvaardden, waarvan de inkomsten minder
maakten 00k de bisschoppen:abtenenandere dan 24 goudguldens bedroegen,vrj zouden
praelaten aanspraak op de inkomsten der bljven van die belasting.Debisschoppen en
kleinore geesteljkeambtengedurendehetge- praelaten moesten dusbljven betalen:- en
wonejaar der vacature.In t
le l3deeeuw z00 isinDuitschlanddegesteldheidnogheden
lieten zj zich,vool-zoover wetofgew oonte- ten dage.Deannatendoensteedsaanzlenljke
regt het niet onnoodig maakte,daartoe be- sommen
het
aa
bisdom naar Rome vloejen.V00bred
rage
nrt
zsjvoegd verklaren door een pauseljk besluit,
Freiburg, bjvoorbeeld,
geldende voor altjd Ofvoor 2 t0t5Jaren. Jaarljksgemiddeld ruim 2000 gulden.
Toen echter eenige Enyelsche bisschoppen ln Frankrjk werden de annaten doorKavan Clemens F-diemaytiglngvroegen,maakte reI V1Il' in de Pragmatieke sanctie van
hjvan dezegelegenheldgebruik,om deinkom- Bourges(1428)afgeschaft,maarOnderFransI
sten vanallegeesteljkeplaatsen en beneiciën wederingevoerd,totdatzjvoordenadem der
in Engeland voor den tjd van Z of3 Jaar Revolutie en lkrachtens het n0g altjd beaan zichzelven t0ete kennen.Zjn Oyvolger staande concordaat van 1801 verdw enen.In
Jokannes =YY/f strekte weldra na zpne be- de Anglicaansche kerk werden zjdoor den
noeming (1317) die aanspraak uit t0t de hebzuchtigen Hendrik VII vooreenebateder
geheele Kerk en begeerde,datvan e1kkerke- kroon verklaard,en in hetvoormaligkoningljk ambt,hetwelk onbezetwasofindeeerste rjk Napelsbestond eene dergeljke regeling,
3jaren Onbezetz0uworden,metuitzondering terwjltevenseenesehadeloosstellingaanden
vandebisdommen,aartsbisdommenenabdjen, Pauswerd betaald.De Polen hebben zich Onannaten zouden betaald w orden aan de pause- derRigismund1,endeSpanjaarden ,inlateren
ljke schatkist.NOg vöör het einde der 14de tjd ook van die belasting ontslagen.

eeuw w erden reeds zooeven gem elde tlitA nnecy , eene stad in Savoyen,aan den
zonderingen opgeheven.Zulkevacature-gelden voetderAlpen enaandenzoom vaneenbekoordragen thans d0n llaam Vallalm aton.D aa1*011- l
jkmeer,dat3%
lggeogr.mjllangen 1/ageogr.

boven zjn de bevestiging-en wjdingsgelden
bljvenbestaan.Boni
faci'
asfx steldedaarvoor
vast de helft der inkomsten van het eerste
Jaar, en ook deze noemdemen annaat.Het
ParlementteParjsheeftin1465hetjaarljksch
bedray der annaten berekend Op ongeveer
8 m ilhoengulden.Deservitiavanhetaartsstift
Salzburg bedroegen sedert Bonî
facins IX
60000 t0t 85000 gulden, - die van Trier
evenzooveel, en die van Mainz 06000 gulden. De gesclziedenis kent er voorbeelden
van,dat praelaten afgezet Oftegen hun wil
verplaatst w erden, om het aantal vacaturen

mjlbreed is,vermelden wj alsde geboorteplaatsvan Franciscus'
pclRales.Dehuizen zjn
er meestalmetarcaden voorzien.D estadwas
na 1535 de zetelderbissehoppenvanGenève,
toen deze genoodzaakt warenvoordeH ervorm ing tevlugten.H etaantalinw onersbedraagt

erruim 10000,dieineene bloejendefabrieknjverheid hun bestaan vinden.
Annexatie (annectatie,annexie),eigen1jk aanknoopt
lng, beteekent in den laatsten
tjdin detaalderdiplomatiedeinljvingvan
een rjk ofvan een gewestindezenofgenen
Staat.Men stelt hierbj op den voorgrond,
dat zoodanig rjk Of gewestaan dien Staat
grenst,dathetingeljfde deeldezelfdeStaat-

tevermeerderen.Dewjdings-enbevestigingskosten waren voor den nieuwen geesteljke
niet altjd dehelftyan zjne inkomsten,
kundigereqtenerlangtalsdeinljvendestaat,
oOk weleenshetderde deel,m aar ook wel en dat de lnljving geschiede zonder geweld
eens het geheel.W ie onw illig waren Om te van wapenen met werkeljke of schjnbare
betalen, zagen hunne goederen verkocht of toestemming desvolks.Nietaltjdbeantwoorbeleend,Ja,zj zelve werden bj pauseljke den de annexatiën aan deze laatste voorvolmagtgeëxcommuniceerd.Ophetconeiliete waarde.W as dit wêlhetgevalbjdeinljving
Kostnltz vroeg de Fransche geesteljkheid der Italiaansche hertogdom menin hetkoningde volkomene afschaëng en de D uitsche de rjk Sardiniè ter qezamenljkevorming van
beperking der annaten,m aardevasthoudend- het koningrjk Itallë en bj de inljving van
heid van den Pausverjdeldebeiderpogingen. Savoye en Nizzain hetkeizerrjkFrankrjk,

AxxExwr
rlE-Axxuirlrl'
r.
l hj heilig verklaard. Hj overleed in
alsmede bj de inljving van Texas in de werf
Yereenigde Staten,wj zoeken haartever- 1075,nadathj 2jarentevoren,uitverdriet,
geefs bj de inljving van Hannogeren ver- overzjne vertjdelde yogingen om alle simoscheidene andere Duitsche Statcn in het nie uitden weg te rtllmen,deaartsbisschopkoningrjk Pruissen.Hetschjntdus,datmen peljke waardigheië had nedergelegd.Zjne
volgensdejongstebeschouwingen hetlaatst- tjdgenooten zjn vervuld met zjn l0f: zj
genoemde kenmerk van de annexatie kan noemen hem hetkosteljk edelgesteente,de
weglaten.De l00p deromstandigheden schjnt bloem en hetnieuwe licht van Duitschland.
tde 13de eeuw hestaat een Trita S.A nnoer op te wjzen, dat langzamerhand alle Ui
*
kleine staten door dtlgroote zullen w orden %%D VRn Levoldns von .
Nt
?r/Ao/',en reedsin
Feannexeerd.W anneerannexatienietinstrjd de eeuw te V0r011 het Anno-lled Ofde l0fls m et den w ensch van kleine volkon!dan zang o? den Heil
igen Anno in de Middelachten A;j haal.een verbljdend verschlnsel. Hopgdllltsche taal. Dit bevat in 49 coupletAnnibal,yraaf tlc?3Altemps wasde ten niet alleen den roem van den AartsbiseenigezooneenerzustervanpausPit.
%IV.Hj schop, maar ook eene beschrjving van de
wjddezich reedsin zjnevroegejellgdaande staatktlndige wereldgesteldheid in die dagen.
krjgsdienst en heeftaan Karel #,
ren vooral De dichter schetsthet wexeldljk en geestein ,Nederland aan Filips 11 groote getrouw- ljlkbestuurvan den Heilige enzjneexgernis
heid betoond. Hj wasin 1578overstevan over de ellendigheid der Duitschers,diedoor
een der Duitsche regementonOnderbevelvan

binnenlandsohe verdeeldheid zich zelven ten

den hertog van Parma.ln hetvolgendeJaar valbragten.Daarhj ditnietveranderenkan!
veroverdehj W eerten bestormdehj 'sHer- wil de vaderlandslievende man niet langer
togenbosch.W elliqtzotlhj krachtighebben leven en hj sterft van verdriet Ovc1*de 0nbjgedragen t0tf'
nulkingvan denopstandhier dankbaarheidvan zjnetjdgenooten.Ditgete lande, indien m en hem niet zpodanig in

dicht is Om vorm en inhoud hoogst merk-

geldverlegenl
zeid had relaten,dathjdesoldj waardig.Het is het eerst te Breslauontdekt

zjner manschappen nlet kon betalen.Toen en dool'OpLtz te D antzig tlitgegeven(1639).

hierop na den dood van Requesens ernstig Eene der beste uitgaven vindtmen in(fsches Denkm:ler deutscher Poësie und Prosa
wcrd aangedrongen,en er tevens eenige0n- rer'
eenigheden waren ontstaan tusschen hem en aus dem 8 bis lS Jal
zrh.''(Berlin 1.864).
I'
rederik .
rd?'
ezlof,heer van Champkgno en A nnotto ,zie Orleans.
gouverneur van Antw erpen, vond men het
Annuïteit, afyoleid#van hetLatjnsche
beter,hetH oogduitschregementvanden graat' woord annns (een Jaar),beteekenteeneJaar-

van Altemps af te danlten.Deze bjzonderheden zjn door Strada aangeteekend, en
wj vinden elders geenenieuwe en belangrjke berigten Omtrentdezen krjgsman verm eld.

ljksche betaling vaneenes0m gelds,gewoonljk t0tgedeelteljkeaflossingvan eenevroeger aangegane schuld.Men verstaater O0k
wel onder hetafgeloste bedrag zelf.Ditbedrag moetniet verward worden met den in-

A nnihilator (Fire-)OfvIturvernietigeris terest:deze wordtook meestalJaarljksv01-

de naam van een toestel,waarinmen inkor- daan,maarhjwordtgegevenvoorhetgebrt
lik
ten tjdeenegrootehoeveelheidvanzoodanig van 'tverstrekte ltapitaal en laat dit dus in
gaskanOntwikkelen,hetwelk deverbranding zjn geheel, terwj
jl dtlol'de afbetaling der
belem mert.D itw erktuig is in Engelanddoor annuïteiten het kapitaalzelflangzamerhand

Plt.
ilipps uitgevonden. Men zal gemakkcljk
bevroeden, dat het alleen bruikbaar is in
beslotene ruimten, bjvoorbeeld btjbrand in
den schoorsteen of bj denaanvangvan brand
in eene kam er.
Anno of H anno , de heilicqe,aartsbis-

wordt verminderd eneindeljk doorden schuldenaar geheel afgelost. M en betaalt l,z3zczfïtelten ook tOtandere doeleinden dan t0tvernietigen van schuld.
W ezullen een paargevallennagaan,w aarin
het betalen van annuitelten gebruikeljk is.

schop van Ketllen,-w as volgens sommigen
T'
dseerstewashetin demiddeleeuwenbj
uit het grafeljk geslacht ron Sonnenburg uit staten,provinciën en steden zeer gebruikeljk,
Schwaben,volgensanderen uitgeringen stand om schulden aan te gaan in den vorm van

gesproten.Hj waseen qeleerd,jverig,maar
tevens zeer heerschztlchtlg man. Zjnewerkzaamhedenindebetrekkinrvankanseliervan
Hendrlk III,de wegvoerlngvan denjeugdigen Hendrik IV uit de nabjheid zjner

Jaarrentell en ljfrenten. Het is de Oudste

vorm van staatsschuld.X en kocllt eene sOm
geldtegen 8-,l0-,12-Ofm eermalenhetbedrag
eener rente2 die aan den nem er verkooper
van het kapltaal,gedtlrendodienslevenm oest
m oeder en zi
.j
n invloed gedllrende den tjd, worden voldaan;ot'wel,men vl?rkottht eene

i
arljkscherentetegenontvangstvan16-,12-,
dathj alsrjksbestuurdervoot
'den laatstge- @
ra
noemde de tellgels van het bewind inhanden 10- of 8-maa,lhaarbedrag en naardenzelftlen
had dat alles behoort t0tde g'eschiedenis maatstafaiosbaar.Xenlettedaarbtjgeenszins
.

van het D uitsche volk.W egens de onberis- naauwkeurigOpdeverhoudingtusschenhetkapeljkheid Van zjn wandel als geesteljke, pitaalendezamengesteldeinteresten,- evenwegenszjne vaderljke zorg voorzjnaarts- min zocht men den grondslag voor de bere-

bisdom en wegensde krachttwaarmedehj kening der kapitaalswaardeder ljfrenten in
lG f(1671)
den kanker der sim onie bestreed,dehervor- bevûlking-en sterftetatblen.Jande '
ming der kloosters bevorderdecn t0tdestich- en na hem W illem Kerseboom (1741)hebben

-enten
ting van nieuwekloostersenkerkenbtjdroeg, het eerst getracht?(le waarde fler ljfl
Il.

2
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te gronden op sterltekansen.Beide bewezen
dat de geldleoner veel te weinig kapitaal
ontving voor de beloofde annuïteiten. om
dit en andel'e bezwaren,aan hetstelselvem

ringw ormen hebben eene zeer weeke huid
en maken zich w oningen van zand,die m et

sljm zjn Oygemetseld ofO0k welkalkachtige

Oflederachtlgekokersvan eigenaardigenvorm ,

bonden,is deze wjze van schulden aangaan welke zj nooitverlaten.Debewegingswerkverlaten. Zie Amortisatie, Rtaat&tcltuld, ttligen zjn zeer verschillend:doorgaanszjn
Tontines.
het borstels, bundelsgewjs in spierachtige
In de tlveedeplaats worden annuïteiten be- zakken ofkokers geplaatst,zoodatzjuitgetaald door hem , die geld opgenomen heeft stxekt en ingetrokken en eenigzins heen en
van hypotheekbanken,dieaanhem ,w elkege- weêr bewogen kunnen worden.Somtljdsverbrek aan kapitaalheeft t0t het drjven van anderen die bûrstels in roeipooten,haken of

landbouw ofhetverbeteren van zjn grond, schopvormigeligchamen,- 0ok zjn zj wel
de gelegenheid geven t0t het Opnemen van
somm en, zoo groot ofklein alsm en verkiest,
mits t0tzekerheidderterugbetalingderhoofds0m en het voldoen der interesten vastgoed
verbonden worde.
Hetgrootenutdezerhypotheekbankenvoor
denlandbouwendenstandbestaatvooralhierin,

eens ingeplant op bultvormige uitsteeksels

of voetstompjes,die welwat op deschjnbare voeten der rupsen geljken. Al die
aanhangsels zjn ongeleed, en juisthierdoor
kan men steeds de ringwormen onderscheiden van insecten-larven, die w0l eens op

hen geljken, maar gelede pooten hebben.
ten de'
rq
s/e,dathj 0ok kleinevoorschotten op 00k Ontbreken somtjdsde voetstompjes en
hypotheekkanverkrjgen,entenJ'
?
.
ne6#&vooral de borstels, en wj zien die vervangen dtlol,
hlerin, dat het voor den schuldenaar zeer één Oftweezuigschjfjes,waarmededezediegeriefeljk is, dat hj deschuld langzamer- ren Op dewjzederspanrupsen kruipen.Het

hand en ongevoelig kan afdoen door,behalve zwemmen geschiedt steeds door eene slangden bedongen interest,één,tweeofmeerpro- vormige beweginy desl
igchaams,welkedoolcenten van hetkapitaaljaarljks tebetalen, de borstels en roelpooten w ordt Ondersteund.
(annuïteiten.) Verg.Hlpotheek,Ilkpotheek- Hetzenuwstelselvan deze dieren isin den
tanken.
l'egelzeerOntwikkeld.Hetbestaatgewoonljk
Ten derde betaalt men annuiteiten t0t het uit eene centrale dikte, die boven den slokvestigen van een fonds,waaruitna verloop darm in hethoofd gelegenis.Vanhierloopen

van een vooraf bepaalden tjd de dan n0g twee strengen om het spjsvertéringskanaal
in leven zjnde prrsonen jaarljks zekere en vereenigen zich in een knoop,welks opebedragen zullen trekken.00k wordtwelde ningzichaandebuikvlaktebevindt.Gewoonljk
bepalinggemaakt,dathetbjeengebragtetbnds isiniederen ringeenzenuwknoop,vanwelken
onderde op zekertjdstip n0g levendedeel- zenuwen uitloopen,en zjn aldieknoopen
hebbers zalworden verdeeld.Dergeljke ope- door e0110 zenuw streng langs de buikvlakte

ratiën worden d00r ieder der medebetalen- t0t eene keten verbonden. De uitwendige
den begonnen m et de hoop op voordeel;hun zintuigen ontbreken dikwjls geheel en al,
grond daarvoor ligtin deberekeningderkan- maar de m eeste soorten bezitten niet alleen
sen van overleving der Overigen.Zie A.%8u- voelsprieten aan den k0p,maarookdergelgke
rtzp/id en Tontines.
Organen in den vorm van w eekeaanhangsels
Annulata of'
rinylvormen is denaam eener aan elken ring.Yaak vindtmen bj hen een
klasse van ongew ervelde dieren,die m eestal grootaantal enkelvoudige oogen,nietalleen
in het water ofin vochtige aarde leven.Ge. aan het hoofd,m aar ()ok aan den achtersten

woonljk bezitten zj een rolrond ligchaam

ring,en soms paarsgewjs aan elken ringen
rinyen verdeeld. Die ringen zjn geene toe- xingwormenoorblaasjeswa.al'gelzomen,meteene
valllgehtlidploojen,maarzelfstandigegedeel- vloeistofen een afscheidings-productgevtlld.
ten,diealle op dezelfde wjze zjn ingerigt, De spjsvertéringstoestel der ringwormen
van sym metrischen vorm , in afdeelingen Of zelfs Op debaarddraden.O0k heeftmen bjvele

zoow elw atdebewegings-w erktuigen alsw at bestaat meestaluit een z'egtdarmkanaal,dat
de zenuwen, vaten, spjsverterings-organen van den m ond door het geheele ligchaam t0t
enz. betreft, zoodat iedere ring zieh bj de aan deachtersteopeningvoortloopt,welkemen

ringwormen t0t een onafhankeljk dier ont- doorgaansOpmerktnaardezjdevandenrug.
wikkelen kan.Den kop der ringworm en kan

Demondisindenxegelvoorzienvandikhltidige

men,waardie bestaat,dtlideljk onderschei- zoomen oflippenen (
likwjlsOokvan scherpe
den;hj draagt, behalve de centraledeelen kaken,geschiktt0t hetdoorboren derproois

van het zenuwstelsel,oogen,voeldraden en t0t hetdoorknagen der htlid en t0thethierop
eene m ondopening met kaken ofeen snuit. volgende uitzuigen.Vaak wordthetopnemen
Ook de achterste ring onderscheidt zichdoar van vaste voedingsm iddelen dooreenspierachzjne aanhangsels van de Overige.De huid, tigenslokdarm enhetvangen derprooidooreen
bestaat in den regel uit eene doorzigtige snuit Ondersteund?w elke uitdem ondopening

oyperhuid en eene ruwe ledexhuid, welke
u1tgekruistevezelsiszamengesteldensomtjds
fraaje kleuren en vlekken vertoont.Meestal
isdezehuid geheelen alkaal,maarsomtjds
met haar of met borstels bedekt, die bj
sommige wormen, bjvoorbeeld bj de zeerupsell) Pene soo1'
t Van pels vormen. Ve10

tevoorscht
jnkanworden geschoven.Demeeste
ringwormenzjnzeerroofzuchtigedierenyenhet
grjpenvandenbuitwordtbjdekokerbewoners
veelal bevorderd door ongem een lange kop-

sprieten,diezjtevensa1sstrikkengebruiken.
De ademhalingswerktuigenbestaanbjsommigen uitvertakte kieuwen,die gedeelteljk
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aan het hpofd,gedeelteljk op den rtlg zjn W ormen Van deze orde hebben een naakt
geplaatstt maar bj vele soorten geheelen ligchaam,mettalrjke en nietzeerduideljke
alontbreken.De bloedsomloopgeschieâtdoor ringen sroorzien)en geen spoorvan aanhangslagaderenq een hart is niet aanwezig.Het sels of voetknobbels.Zj zjn verstoken van
bloed is meestalr00(
l,- ook weleens geel kieuwen? maa: bezitten openingen in de
of groen. De voortplantingswerktuigen zjn huid die door ademhalingsbuizen met de inzeer verschillend.Bj demeesteringwormen wendige deelen in betrekking staan. De
zjn de geslachten afzonderljk,yig.1.
sterlcormen (gephyrea)?die hiertoe
andexe,zoo als deblgedzuigersen
behooren,leven allein zeeqzjhebpierentzjn tweeslachtig. N0g anben in den regelgeene beweginysw erktuigen, maar w el een snult,
dele zjn slechts tjdeljk van z00,
danige werktuigen voovzien. S0m:
dien zj kunnen uitstrekken,en zj
mige ringwormen zjn geslac,
htloos
verbexgen zich gewoonljk in het
en verm enigvuldigen zich doorknopzand,in de gaten der rotsen ofin
vorming en verdeeling,en wélreschelpeu.Zjzjnn0gweinigbekend.
woonljk op deze wpze: een rlng
Meerweten wjvan debloedzuiyers
van hetachterljfonwikkeltzicht0t
(hirt
ldinea), waartoe de gewûne
hethoofd van een nieuw sehepsel,
bloedzuiyer (zie op datartikel)been dit maakt zich van het moederdier l0s zoodra het genoegzamen
wasdom verkregtm heeft. Men ziet

.

wel eens ringwormen met vjf of
zesjongespruiten?van welkedie,
welke zich het digtstbtjden kOp
van hetmoederdierbevindthetminst
ontw ikkeld is.
De meestel-ingworm en echterleg-

t .
x
.'
:,
j.-

hoort.De bloedzuigersleven allein
hetwaterenbezitten aan hetvoorste
uiteinde des ligehaams eene zuig-

sehjf,inwiermiddenzieh demond
bevindt,alsmedeêéneaan hetachterste uiteinde,waarmede zj zieh
vastheehten. Hun regt daxmkanaal

bezittweezjwaartsgelegeneblinde

..

zakken. D e voortplantingsw erktui-

gen ejerenq sommige,brengen le- sasaarasslaedzuiaer. Z0n Z1J11 tMreeslaehtig. De meeste
vendejlmgen terwexeld.Velekrui- '' ---- b leggen ei
jexen:dieweleensin een
pen uithet ei,in hunne bljvendegedaante, afzonderljk Omkleedselbesloten ztjn,en er
en andere,vooralsoorten die in zee leven, zjn Ook eenige,dielevendeJongen terwedoorloopen eenereeksvan hoogstmerkwaar- reld brengen. Zj voeden zich metwaterbedige gedaantewisselingen, die men m eeren- woners, waaraan zj zich a1s w oekerdieren
deelsn0g niet naauw keurig heeft nagegaan, vastklemmen,o1u hun bloed Op te zuigen.De
school
z men reeds weet,dat zj een aan- viseltbloedzuiger(piscicola)endeslakkenbloed-

bïais yrdlpdciJrc.

Degrooteregenworm.
'

tal larven in zonderlinge vormen opleveren. znl#ger (clepsine), die Onze zoete wateren

De groote verscheidenheid van gedaante bewonen,bezitten een langen snuit,dien zj
enzamenstel,welkemen bj deze dleren ()p- kunnen intrekken,terwjldeeiyenlî
jkebloed-

merkt: heeft aanleiding gegeven t0t eene z'
lfùdrthirt
lt
lolen depaardebloedznlyer (haegroote verscheidenheid van klassiicatie.Eene mopis) in den mond harde kal
ten bezitten,
der
nieuw ste is de volgende:
die als eene zaag met hoornachtige tandjes
'
Eerste ortfd: voetloozen (apoda). De ring- zllll btlzct. Do paartloblocdzuiggr (haemopis
2*

:0
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B
anguiBorba G4.1), welken wjhierhebben durende een bepaalden tjd in hetligchaam.
afgebeeld, is ln Europa en in Algérie niet De borstels staan in bundels bjéén. Men
zeldzaam.Hieren daarishj eenelandplaag,
omdat hj zich aan de dieren vasthechttals
zj drinken,en somtjdsdoorneusen mond
t0t in deluchtpjp voortkruipten den dood

kan deze Orde in twee afdeelingen splitsen.

alsmede de kaken.Ooqen zjn zelden aanwezi
Aa
s
tg.
omp
len
sed
ne zjden vlndt men kleine voetslechts w einig borstels,diedoorgaans geheel en a,lin het ligchaam kunnen

in kokers of verbergen zich in het zand.De
tweede afdeeling is diederroo.hcormen(rapa-

De eersteisdie derslqk-etersofkokerwormen
(limivora),bj welkemen geenafzonderljken
k0p waarneemt, terwjl ze doorgaans van
van zulke schepselen veroorzaakt.
00g0n en voelsprieten verstoken zjn. Hun
Ttveede orde. Aardwormen. D en k0p van mond bezit geen kaken en gewoonljk ook
dezo kan men niet duideljk onderscheiden. geen snuit. Kieuwen vindt men alleen aan
Alle uitw endige aanhangsels Ontbreken,be- het hoofd of op eenige w einige ringen,en
paaldeljk de kietlwen en de voelsprieten, hunne borstels zjn haakvormig.Zj wonen

tertlggetrokkenworden.Zj hebben,in plaats
van kieuwen,Openingen in dehuid en zjn
tweeslâchtig.Hiertoe behooren de watersland(/e,
: (naïda,;g.2) meteen draadvormig,
.ç
doorschjnend ligchaam ,onduideljke ledematen en lange,zjwaarts geplaatste borstels.
Zj zjn in onze zoete wateren in Overvloed
voorhandcn en vertoonen zich aan het ongewapend 0og a1s witteofroode draden.Voorts
telt men t0t deze orde de péeren ofregen-

cia).Deze zjn wormen metkorte geledingen; zj leven in zee,en hun k0p isbjna
altjd voorzien van oogen,voelsprieten en
een snuit,dien zj kunnen uitsteken.Zjhebben aan elke zjdemeestaleenedubbele rj
voetstompjes met eene menigte borstelbundels van zeer verschillende gedaante,bjna
op ell
ten ring kieuwbundels voor de ademhaling, en o0k n0g dikwjls stekelsen huidborstels. Zj zjn zeervlug en vraatzuchtig?
meestal fraai rekleurd, en zj voeden zich
met levende dlerent die zj uithun schuil-

xor-el (lumbricina, flg. 3), dikke, ondoor- hoek overvallen.D e grootste van deze ringaridice.çï-f/lz3fdt:,bew oontdewatezigtige, veelledige w ormen met vaste lig- w orm en,e'
chaamsomlkleedsels roodbloedeneenigehaak- ren van svest-lndië. Hj wordt we1 eens
vormigeborstels die zich naatlweljksboven 12 N ed.palm lang en een vinger dik.
de oppervlakte der huid verheffen.Onze geDeze zeewormen zjn inhetalgemeenvoor
wone pier,diet0taasaan denhengelgebruikt
w ordt,is een voorbeeld uitdezefam ilie.D e
k0p is eenigzins puntig enhetachterljfplat.
De lippen zjn dik en kunnen t0t eene soort
van snuitverlengd w orden.Deze worm heeft
omstreeks 180 ringen en kan 4 Ned.palm
lang worden. Tusschen den 30sten 0n 3lsten
ring ziet m en een opgezwollen,rooden,Zadelvormigen gordel,die aan debuikzjdedoor

den mensch van weinig belang. Men vindt
vooral de overbljfselen van dekalkachtige
kokers der kokerwormen in dc oudere vor-

datdemiddelstreellvrj bljft.Deze gordel,

voortsdoorA madeus F-Tff vanstatutenvoor-

dieren heeft eene wederzjdschebevrucht
inj
plaats. V ooral ill de maand M ei kom en zp
na warm e regensuithunnehole
evoorschtjn
.*nt
Om voedsel te zoeken. Zij ZIJ11 Zeer vraatzuchtig en ntlttigen voorat half-vergane
plantaardige stoffent die zj*met de lippen

ééne klasse,en de koning zelfis grootmees-

Zj hebben eene menigtevjanden,waartoe

en

mingen der aardet0tOp onzen tjd t0e,en
die Overbljfselen vertegenwoordigen onderscheidene geslachten en soorten.
Annunciata-orde (ordinesupreme del'

annunziata) is eene Sardinische ridderorde.
Zj werd als halsband-orde ingesteld in 1360

twee rjen zuignapjes zoodanig is begrensd, dool-A madeus VI. hertog van Savoye,

die in het vooljaar het duideljkst zigtbaar zien, in 1518 door Karel II1 vernieuwd en
is, dient den worm t0t hechtorgaan bj de annttnciata-orde Of Orde van Maria-boodschap
paring.De geslachtsw erktuigen bevindenzich genaamd,en eindeljkin 1720t0tvoornaamste
aan den l5den ring,en bj deze tweeslachtige ordedeskoningrjksverheven.Zjhceftslechts

ter.Hetordeteeken iseen gouden,lanqwer-

pig-rond,w it schild,waaropdeaankondlging
isvoorgesteld en dataan eene goudenketen
0DA den hals gedragen wordt.Op de rozen,
w aaruit (le keten bestaat,vindt m en de letaangrjpen en in htlnne onderaardschegangen ters F.E.R.T., Over wier beteekenis verslepen.over het geheeldoen zj geen nadeel schilvan gevoelen bostaat.Sedert1680dragcn
aan de gewassen, schoon men hun weleens de ridders,die reeds bezitters moeten zjn
aantjgt,dat zj Jonge plantjes,die in zeer van deSardilzischeSt.Mauritsen St.Lazaruslosse aarde staan, Onder den grond halen. Orden,eene stralende zon Op delinkerborst,

alle vogels, de m ollen,veldmuizen, stekelvarkens,padden,salamanders,groote kevers
enz.behooren.
Derde orde.Wpr.
gfel?tltlr-dzl.Alle wormen,
die t0t deze Orde behooren,leven in zee en

op hooge feesten zjn zj in een Orde-ge-

w aad gekleed.
Eene andere a'nnlbneiata-orde was die der

nonnen van Maria-boodschap.Zjwerdin1604

door M aria Trïc/oril I'ornari, de weduw e
van een Genueesch edelmanteGenuagesticht
bezitten voetstompjes met borstelbundels of en hield zieh aan de ordensregelgderAugusborstelkamm en en daarenboven Op den rug tjnen. Deze kloosterorde telde 54 kloosters
of op den k0p weeke aanhangsels,z0o als in Frankrjk, de Nederlanden, ltalië en

voelsprieten,draden,lappen Ot'kietlwen.Zj Dllitschland,maar ztJis tengevolgederFranzjn eenslachtig,maardevoortplantingswerk- sche revolutie van 1789 opgeheven.Een dertuigen ontwikkelen zich bt
j hen alleen ge- geljk l0thad eene andereklooster-orde van
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dien llaam ,dic zich aan de regels derFran- naamdc misgelloorten.Anomalieën komen in
ciscanen Onde- ierp en door Johanna rls de nattlt
lr zeer dikwjls voort en bj den
Valois, de gescheidene gemalin van Lode- voortlitgang (ler natuul-kundige wetenschap
tcùk -YJJ,was gesticht.
leertmen vele afwjkingen,maal'tevenshare
Anoda Cav. is de naam van een plan- oorzaken kennen. op het gebied der taaltengvslacht uit de familie dermalvaceën.Het kundenoemt meu anomalieën (anomala)pf0n-

bevateenjarige,overbljvendeen zelfshees- reyelmatige woorden zoodanige,diein verterachtige gewassen met een vjfspletigen bulgingofvervoegingvandenalgemeenenregel
kelk, wiens punten na het<jp worden de< atkjken. Vool'
lisdatwoord bjdestervrucht een horizontalen stand hebben, en rektlndigen in geba
rtlik.De Ot
lden meenden,
met eene bjna halfbolvormige,van boven dat de planeten zieh in cirkelsom de z0n

ingedeukte,platte, stervormige, veel
hol
tkiy'e bewegen; dit geschiedt echter in ellipsen.
zaaddoos. Deze planten groejen vooral ln Diehemelligchamenbevinden zichalzoogeduMexico, en t0t de fraaiste behooren a. cri's- <igopandereafstandenvandezon,welkeinhet
tata dcAf. Lsida #illdzdit
za'
(5('
cr.),a.Fzcyftzftz brandpunt hunnerelliptische loopbanenstaat.
Cav-ta.ixctlrncfo IL W.,en c.trlanxqularis De beweging eener planeetisteBnellernaarbec.Zj dragen blaauwachtig 1'
oo(
lebloemen. te zj zich digterbj de z0n bevindt.Die
De bloemkweekers zeggen, dat men ze in ma
afwjking van deeenparigebewegingnoemde
Aprilop een zonnig plekje in losse aarde men anomalie.De hedendaagsche sterrekunmo
Aet
node
zaajen,
is o
em
enzevervolgensteverplanten. digen hebben datwoord behouden als naam
Grieksch wnord, dat den van den hoek ,dien de voerstraaleener plazpe.g naar boven,dus den opgang der z0n be- neet Ofde ljn,van de zon naar die pl
aneet
teekent en tegen kathode ot'den weg naar loopende,lnaaktmet hetgedeelte der gr
oote
beneden,den ondergang der zon,overstaat. as,hetwelk van de z0n naar het perihelium
Volgens de theorievan Faraday ligtbj de gaat, Of met de ltjnl die de z0n verbindt
galvanische electriciteitde kracht der schei- methet naaste punt der elliptischeloopbaan.
kundige ontbindinq niet aan de polen der De anomalie is dus in hetperihelium = o
zuil, maar in het llgchaam datOntleedwûrdt en in het aphelium = 18()0.
en bepaaldeljk aan de begrenzende Opper- Anom atheca Ker. is de naam van een
vlakten,door w elkedestroom ,dienmen zich plantengeslacht uit de familie derirideën.De
voorstelt a1s van het oosten naarhetwesten soortenvandi
tgeslachthebbeneenbuisvoxmiy
g
aandej in dat liychaam doordl'ingt en het bloemdek mct een zes-deeligen, uitgesprelverlaat.De oostelpke oppervlaktenoemtm en den zoom. De meeldraden zjn Onderin de

de at
tode en de westeljkedekatltode.Eerst- uisbevestigd;destengelszjnvanboven4egemeldeisdushetnegatief,zuurstof-ontwikke- b
spleten,en de zaaddoosisdriekleppigendrlelend,en laatstgenoemde het positief,water- hokkig.Zj behooren te huisOnderdeb0lstof-ontwikkelend uiteinde.
gewassen van de Kaap,en desierljkstezjn
A nodyna is de naam van pjnstillende .. crltenta Lindl.metrozenroode ofvermilmiddelen of liever van die mio elen,welke Joenroode bloemen in enkelvoudige,eenzj*
door hunne werking ()y hetzentlwstelselde digearen,en a.aune
ea Ker.metdergeljke,
prikkelbaarheid van dlt laatste Ofzjne4e- maar minder groote bloemen.
voeligheid voor pjnljke indrukken vermln- Anona L. is de naam van een plantenderen, en dus vooral bedwelm ende, slaap- geslaeht uit de famike der anonaceën.Het
w ekkende m iddelen en zoodanige die het
bevat stlmiken en boomenin Amerika,Afrika
gew aarw ordingsvermogen Onderdrukken,z0() en Oost-lndië. Tot de veornaamste sûorten
a1s hyoscyam us, stram onium , belladonna? behooren a.v'
lfriclfrrL.,a.c/zerielolil M ill.,
en vooral opium ,alsmede de anaesthetische a.rdffczlllïl L.en a.qsgzlczzzodo.r.,diegroote
middelen (ziegnder ditwoord).
vruchten dragen, welke 3 Of4 Ned.pond

A nom alie is een Grieksch woord, dat zwaar zjn ,een sappig en smakeljk vleesch
eeneafwjking van een bepaalden regelaan- bezitten, en btj Ons alleen bj eene hoogst
duidt.Er bestaatanomalie op hetgebiedder naaqwkeurige verzorging der boomen rjp
natuurtw anneer eenligchaam inaard,zamen- w ordt. D eze laatste vorderen eene w armte
stel of omvanq afwjkt van den gewonen van 14 t0t 16O C., een voedzam en,m et klei
toestand,waamn wj zoodanig ligchaam aan- vermengdon grondtinden zomereene matige

schouwen. Er kan dtls anomalie wezen in en in den winter eene geringe hoeveelheid
grootte, gedaante, plaatsing en verbinding vocht, ter&vjl zj bj 0nshetvoorspoedigst
der deelen?kleur,vastheid!getalenz.,als- groejen in eenewarme kas.
mede in atwjkingen,die u1teen natuur-of A nonym e of naamlooze geschriften zjn
Bcheikundig ongpuntmerkwaardig zi
jn.Men de zoodanigej wier versraardiger zjn naam
gafin vroegeren tjd daaraan veelaleenege- verborgen houdt zonder een voorgewenGen
heimzinnige beteekenis, schoon ztl naarde naam (pseudonym) Op te geven.Ophetgegewone wetten der nattlur,maar onder 0n- bied der journalistiek is deanonymiteitde
gewone omstandigheden ontstaan.Elkezieltte regel,behalve dââr,waar het onderteekenen
lseene anomalie,nameljk een geregeldver- der artikels door de w et gevorderd wordt,

100p derverschtjnselen deslevensonderden
invloed van ziekeljke omstandigheden.An0malieën kunnen aangeboren Ofin lateren tj4
ontwikkeld zjn,- de eerste zjn de zooge-

zooals in Frankrjk. Gewoonljk verraadt
eene naam looze uitgaaf vrees - vreesvoor
de critiek ofvrees voor de nadeelipe gevolgen) die de inhoud van het geschriftzn u
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kunnen na zicll slepen.I11 het algemeen is ondoorschjnend en donker,maarvan insnjnaamloosschrjven aftekeuren,omdatieder dingen voorzien,doorwelkedetoeschouwer,
zich verantwoordeljk moet stellen voor de vöör haar geplaatst, de iguren op de achwaarheid van 'tgeen hj verkondigt,- maar terste, doorschjnende en beschilderdeschjf
vooral is het af te keuren, wanneer een

achtereenvolgenskanw aarnemen.Tetlgevolge

schrjver personen aanvalt, omdat hetdik- van de ongeljkesnelheid deromdraajink en
wjlsvan den persoon degaanvallers.
afhangt, van den lndruk van het licht Op de oogen
of de aangevallenen het der moeite waardig
keuren, Om zich in het openbaar te verdedigen.
De kennis van de anonyme geschriften en
van htlnne vervaardigers vormt een afzon-

zullen de w anstaltige fguren der achterste

schjf, waaraan men naar begaalde regels
dien vorm gegeven heeft,zich m eeneregelmatige gedaante vertoonen,mits de verhou-

ding van de snelheid derbeideschjven bederljken tak der bibliographie.Beroemd is hoorljk isin achtgenomen.
op datgebiedvoorFrankrjk deDictionnaLre Anostom osis of inmonding is de verdes olrrtwd.s anonymes et p'gefl#ozd2/p3e.
s van eeniging van tweevaattakken.Zj geschiedt
Barbiers. Het bevatbjna 24000artikelsen regtstreeks ofdoor een derde vat.Eenegroois in 1822-25 in 4 deelen te Parjs uit- tere vereeniging van takken vormt een vaatgegeven. Demanne heeft daarop een vervolg net.D00rzulkezjtakken kan debloedsomgeleverd onder den titel:Nonveauœ rdcz
lfeïld l00p onderhouden w orden,wanneerdehoofddes tllrrcoçe.
g anonymes efpne'ltdonymes (Parjs slagader is afgebonden.Zie Onder anenrysma.

1834).Ot
ldere werken van dien aardzjndie

van Placeius,Deq
scrïyfï,
getycrèft
lg-iszl.
st
4z3t
)nymis et ydezltfpzlyvls.
s syntayma (Hamburg
1634), en Tl
teatrum anonymornm et;?:e'M(ft)nymorum (Hamburg 1708), waarop Mylius
in zjne Bibliotlteca anonyntorum efpseudo/l#MO9*1r3Al supplementen gegeven heeft.00k
in OnS Land is voor kortentjd een werk
0V01* deanonyme en pseudonyme geschriften
illhetlicht verschenen.

Anoplotheroxden (De) Vormon 00n0

mçrkwaardige groep van zoogdieren uit het

derde oftertiaire scheppingstjdperk.Erzjn
Overbljfselen van opgedolven uit de gipsgroeven bj Parjs.Zj hadden een langen
staart en voeten met twee teenen,terwjl
hunne tanden eene aaneengeschakelde reeks

Anquetil (Louis Pierre), een Fransch

geschiedsehrjver,werd geboren teParjsden
Slsten Januarj 1728. Hj studeerde in de

theologie aan hetCollége Mazarin en begaf

zich in dengeesteljkenstand.Eerstbekleedde
hj de betrekking van directeurvanhetseminarium te Rheims,in 1757 werdhjbenoemd
t0tprior van de abdy R0é in Anjou en vervolgens t0t directeur van het Collège te
Senlis.Bj (le stichtingvan hetlnstituutwerd
hj lid van de tweede klasse,en onder Napoleon verkreeg hj eene aanstelling bj het
departement van Bt
litenlandsche Zaken.Hj
overleedden 6ëen September1808.Van zjne
geschiedkundige werken zjn deGeschiedenis
van Rheims (3 dln) en die van Frankrjk
(l5 dln) hetbelangrjkst.Toch bevatten zj

zonder gaping vormden.Z'
p leefden tegeltlk weinig m eer dan een kroniekmatig verhaal
methetpalaeotheri'
um (zie Onder datwooxd). der gebellrtenissen.

De grootste soort van deze grûep,anoploAbraham A '
yccipfFzc Anquetil #'
lf Pereon,
fAdri'M- commnne genaam dj w as zoo groot een broeder van den voorgaande,Tverd ge-

als een ezel. Sierljker van gedaante was boren te Parjsden 7denDecember1731.llj
a.prccild (xiphodon grpcile)jen t0t het ge- studeerde teParjsen eldersin de theologie
slacht diboeltnnebehoorden velekleineresoor- en legde zichraetOngemeenen jvertOe Op
ten van de grootte van een haas t0t die van de kennis der oostersche talen.Om hetoudPerzisch en hetSanskrietteleeren nam hj
eene marmqt.
Anorthlet is eene kiezelsoort van de
veldspaat-familie: die in vele Opzigten m et
albiet overeenstemt. Haar soorteljk gevigt
is 2,65 t0t2,78.De anorthiet is waterhelder

dienst als gem een soldaat op een schip,dat

naar Indië wasbestemd (1754).Zooveelbelangstelling verdiende en verwierfde ondersteuning der regéring.Te Pondichery leerde

Ofwit,glasglanzig,doorzigtig t0tdoorschj- hj het Nieuw-perzisch,en te Chandernagor
nend t0e, en bestaat uit44% kiezelaarde, het Sanskriet. Te Soerate stelde hj zich in

360/0 kleiaarde en SO% kalkaarde metge-

betrekking m et twee Perzische priesters,

ringe bjmengselen van bitteraarde, natron van welke hj genoeg onderrigtontving in
en kali.Voorde blaasbuissmeltzj nietge- de heilige talen,het Zend en het Pelvi,Om
makkeljk,maar in zoutzuur lost zj zich, daarvan een woordenboek uit te geven en

onder afscheiding van kiezelaarde,geheel0p. eenige geschriften uit dietalenovertezetten.
Zj isontdekt in de uitgeworpen gesteenten D oor bem iddeling der Engelschen gelukte
van den Vesuvius en later als een bestand- het hem zelfs, de Zend-Avesta van hen te
deelder lavasoorten op Ilsland,de Antillen bekomen. N a de verovering van Pondichery
en Java, voorts in hetdiorietvan Corsica (1761)keerdehj naarEuropaterug,vergeen van den Oeral en zelfs in de meteoor- leek te Oxf
ord zjne manuscripten met de
steenen.
dââr aanwezige en kwam in 1762 met een
A northoscoop iseentoestelvanPlatealt, schat van l80 manuscripten en andere zeldpm optische misleidingen voort te brengen. zaamheden wederteParjs.D00rvoorspraak

Hj is op de volgende wjze ingerigt.Om van den abt Bartltllemy verkreeg hj debedezelfde horizontale as draajen twee schj- trekking van taalman der Oostersche talen
ven met ongeljke snelheid. De voorste is aan de Koninkljkebibliotheek,en aan deze
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schonk htjeen gedeelte zjnerletterkundige
schatten. Behalve onderscheidene oorspronkeljke werken heeft hj eenevertaling uitgegeven van deZend-Avesta. W èlwerd hj
t0tlid benoemd van deJAcadémiedesinscriptions'' maar zjne ontevredenheid overden
staatktlndigen toestand van zjn vaderland

nooptehem,daarvoortebedanken.Hj overleed
inarm oedeteParjsf
)ydenl7(
1enJanuarj1805.

Ansariërs Of llever Nossaiviërs is de
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sehilderjen, voorts heel'
t men in de stad
goede inrigtingen van onderwjs?instellingen

van weldadigheid en Onderscheidene fabrieken. De dichter Uz: wiens gedenkteeken

in den slottuin prjktlsergeboren,alsmede
von Croneyk en G. F.SfcFz/? een beroem d
geneeskundige.De stad schjnt haren (
)Oxsprong verschuldigdtewezenaan destichting
van eenBenedictjnerkloosterinhetjaar750.
Ansbert is een pl
'iesterenkroniekschrj-

naam van een Arabischenvolksstam inSyriët V01* uit de lsde eeuw ,die in de dagen van
die zich door eene eigenaardige yodsdlenst keizer l'redevik I aan de kruistegten deelonderscheidt, welke een mengsel ls van de genomen en hiervaneenebelangrjkebeschrjM ohammedaanschemetOud-syrischebjgelûo- ving nagelaten heeft?die in 1827 onder den
vigheden.Dieliedenbewoneneenkustgebergte, titel Ansbeeti, clerici Austçiaet Aiz/prit
x de
datnaarhenDlebel-Nossairiehgenoemdwordt, dzydtfifbpz3e I'rederic'l door J. Dobrowsky te
en alseenenoorddjke voortzetting van (
len Pxaag is uitgegeven.Men vindtdaarin tevens

Libanon zich van den monddexNahr-ltadisja belangrjke bjzonderheden Omtrentdegeljkbj Tripolist0taan dien van de Orontesuit- tjdige togten van Pltiléppus H.f
z.
g'
?
gd/ld van
strekt.Zj gelooven aan eenevoortdurende Frankrjk en Ricltavd van Engeland.Uithet
zielsverhuizlng, waardoor de braven allengs verhaal bljkt, dat de schrjvere1'als0Ogworden gelotlterd, totdat zj eindeljk als gett
ligebj tegenwooxdig is geweest.
heldere sterren aan den hemel Qonkeren,
A nschûtz (Heinrich), eelz uitmuntend
terwjldegoddeloozen in Jnden,Christenen tooneelspeler, geboren te Luckau in 1787,
enMohammedanen,Ja,zdfsin verachteljke genoot eerst hetOnderwjsaan de schol)lte
dieren worden herschapen.Zj zjn zeeraan Grimma en begaf zich vervolgens naar de
hun vaderland gehecht,dapperen gastvrj, tm iversiteit te L oipzig? w aal' het spel van
maarvoor'toverigegrooteliefhebbersvanroof Ifl
and en anderen de begeerte bj hem 0pen moord.De bodem voorzieter Overvloedig wekte, O1
z1 zich aan hettooneeltewjden.
in hunne behoeften,zoodatzjjeenezekere Achtereenvolgenswashj verbonden aan den

mate van welvaartqenieten.Degeschiedenis
van hun oorsprong ls Onbekend?maar zelve
geven zj zich den naam van lsmaëlieten.
Ansbach (Anspach? onolzbach) is een

schouwburg te Bamberg,te Königsberg?te

Dantzig el
'
tte Breslau,en in 1821 werd htj
op eene eervolle wjze benoemd aan den
Keizerljken schouwbtlrg te '
W eenen,waal'
voormalig vorstendom ln Frankenland,het- hj in 1857 zjn halve eeuwfeestalstooneelw elk eene oppervlakte bezat van 65E3geogr. speler vierde en bj dio gelegenheid metde
mjlen en tegen het einde der l8(
leeeuw Franz-loseph-ordewerd versierd.Zjneeerste
300000 inwoners telde. Het vormt tegen- vrouw , Josepltine àoff: genaamd,w as eene

woordig hetgrootste gedeeltevanhetBejer- uitstekende zangeres.Hj lietzich van haar
sehe l'
egérings-distrietAfidden-Franken.Zjne scheidenenhuwdevervolgensEmilieBudenoppt

geschiedenis is m et die van het land van
Baireuth zo0 naauw verbonden,datmen ze
niet goed kan scheiden. Te zamen hebben

die tût de geliefkoosde actrices van denKel-

zerljken schouwbt
lrg behoort.O0k zjnekinderen hebben hetbel'
oep der Oudersgekozen.
zj
i gestaan onder de heersehappj der burg- H einrlclt Hn.scl#fz verliet in Juntj 1864 het

graven van N ilrnberg uithethuisvanH ohen- tooneel en is den zgsten D er,
embel' 1865 te
zollern en in 1898 werden zj in Svoxsten- sveenen ovexleden.
domm en , het Burggraafschap boven het geAnsegisus, abtvan Fontanelle,Luxeuil
bergte of Ansbach en het Burggraafschap en Flavigny, was aan het Frankisehe hof
beneden het gebergte ofBaireuth verdeeld. Opziener der Keizerltjke gebouwen en werd

jk de TTt?wz:
Zj vel'
vielen in 1791 aan de Pruissische door Karelde Groote e11Lodewé
dynastie en werden in 1807 en 1808 door herhaaldeljk met belangri
jke zendingen beFrankrjk in bezit genomen en vervolgens last.Hj heefteen hoogstmerkwaardig werk
aan Begeren afgestaan,waarna Betleren op volbrrgt. ln 827 verzamelde hj de capituzjne beuxt een gedeelte van het,vorstendom lariën van genoemde vorsten t0t een ol-deltlk
Anspach aan het groothertogdom W iirzburg
toevoegde.

gerangschikten regts-codex in 4 boeken, die
oponli.ill werd bekrachtigdt en de diaken
De hoofdstad van dit voormaliq vorsten- ltb.,,(...';4.,'4,.voegde e1*later nog 1)boeken bi-j.
in
smSo
eer
mal
en
d0m draagt denzelfden naam en ls op den Dat
overlweeedrk(le
sten
Ju
nj
tlitgegeven.Anseyislts
884.
regtel
-oever van de ltêzat nabj den mond
der Holzbach gelegen.Zj is thans dehoofd- Anselm us9aartsbisschop van Canterbury

us Cantuaréenslsj,ook welde tlkt?t'fe
stad van hetBejersche districtMidden-Fran- (Anselm'
ken en als zoodanig dezetelvanhetdistricts- bjgenaamd,de gxondleggerder seholastieke
bestuur.Voortsis er een Hofvan appèl,een whs
'begeerte en een derinvloedrtlkste godgeProtestantsch consistorie en een aanzienljk leerden van zjn tjd,werd in 1074 te Aosta
garnizoen.De stad telt 2 voorsteden,SPr0- in Piêmont geboren.ReedsOp zjn l5d0jaar

testantsche kerken,1 R.Kathglieke kerk en wilde hj monnik worden maar zi
jn verlan17000 inwoners. op het slot bevindt zich gen stuitte af Op den tegenstand van zjn
eene bibliotheek en eene verzam eling van vader. Hj gaf zich toen over aan allerlei
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buitensporigheden,zoodathj tengevolgevan
zjn verfoejeljk gedrag zjn vaderlandmoest
mjden. Hj doolde rond doorBot
lrgondië en
Frankrjk totdat eindeljk deroem van den

er de nietlw e leer te verkondigen en den

kloosterschool te Bec te bezoeken.In 1060

opgeleid.Hj bragteeneverzoening t0tstant
l
tusschen den Koning en zjnevjanden,maar

geleerden Lanfrane hem opwekte, Om de
voegde hjzich bj de Benedictjner Orde;in
1024 werd hj prioren in 1079abt van het
klooster,en hjbekleeddediebetrekkingenop
zulk eene uitmuntendewjze,datgeenkloos-

Koningin zjn qelooftebevestigen.InSleeswjk stichtte hp eene kerk en eene school,
waarin 13 zonen vanKoninkljkeambtenaren
t0t predikers van het Christendom werden

de vrede was niet van langen duur,enreeds

in 828 moest H arald voor altjd Denemarken vaarwel zeggen. In hetvolgende Jaar

ter in Europa in die dagengrooteren'roem en ontving Ansgarius van den Keizer hetbevel,
geene kloosterschool meer toeloop verwierf. Om het Christendom n0g veel verder naar
Tegen zjn wilwerdhem in1093hetaartsbis- het noorden,t0t in Zweden ,te verspreiden.

d0m vanCanterbury(Kantelberg)Opgedragen; Na zjn tertlqkeerwerd hj doorden Keizer
van datOogenblik dagteekent een langdurige t0t eersten blsschop vanHamburg en Holstein

strjd tllsschen het geesteljk en wereldljk en kort daarna t0t pauseljk legaat en t0t
gezag in Engeland.Ten gevolge hiervan be- Keizerljk gezant bj aldeNoordschevolkegafAnselmus zich in 1097 naar Lyon.W el- ren benoemd.Te Hamburg bouwde hj eene
dra riep paus Urbanus hem naar Rome en prachtigekerk,maarhjmoestdevlugtnemen,
maaktein 1098gebrtlik van zjne scherpzin- toen de D enen onder aanvoering van Erik I
nigheid bj hetbestrjden derGrielten op de die stad kwamen verwoesten. De bisschop
Synode te Bari. op zjne voorspraak werd van Brem en wilde hem nietOntvangen,maar
koning W illem de Aoo#d van Engeland ont- eene rjke weduwe schonk hem het dorp
heven van den ban.Na den dood van dezen Ramsl
o bj Hambtlrr,waarhj een klooster
vorst (1100)keerde hj we1iswaarop uit- stichtte.Later verwlerf hj de vriendschap
noodiging van HendrikInaarEngelandtertlg, van koning Erik, zoodat het hem vergund
maar dadeljk na zjnekomstwerd de oude werd,te Haddebye,waarhj eenekerk had
strjd hervat,en de Koning zag zich einde- doen verrjzen,teprediken en duizenden in
ljk genoodzaakt,om debeslissing van paus de Schlei te doopen.Na den dood van zjn
Pascltalis te vragen.Deze vieltlitten gtlnste

beschermheer werd laatstgenoemde kerk ge-

der geesteljkheid.Anselmus,die hetvonnis sloten.Intusschen washj spoedig in hetbete Rome gehaald had, waagde het aanvan- zit der gunst van Erik ff, en deze schonk
keljk niet,in Engelandterugtekeeren.Hj hem verlof, om bj de kerken klokken te
toefde ls maanden te Tuyon ,totdat eindeljk gebruiken,w aarna hetChristendom in D ene(1170) eene verzoening t0tstand kwam.De marken zich metspoed uitbreidde.Hj Overaartsbisschop wjdde de priesters, die door leed te Bremen ill 864 en Tierd door Paus

d
en Koning waren aangesteld, en Hendrik Nieola'us heilig verklaard. Een brief Van
deed afstand van het lnvestituurregt, zich Ansyariusen ded00rhem vervaardigdelevens-

m et den leeneed der bisschoppen vergenoe- beschrjving van W illehad zjnopgenomenin
gende.Yan dien tjd afstreed Anselmus met de Monumenta van Pertz,en het leven van

den meesten jvervoordeinvoering van het Ansgaréuszelven isbeschreven doorzjn leercoelibaat en vond hierbj in Engeland niet ling en opvolger Rembertus.E ene levensbeweinig tegenstand. Hj overleed den Slsten schrjving van lateren tjdisdie,welkeKruse
April 1109 en werd onder de heiligen Opge- in 1824 te Hannover heeft uitgegeven.

nomen. Hj waseen jverig voorstandervan

A nsibariërs is de naam van een aan-

de leer der Kerk,maarbezattevens deover- zienljkenDuitschenvolksstam,vanwelkenTt
zttliging,dat de Christen vanhetgelooven t0t citl
gsgewag maakt.1Ij zegtinzjneJaarboehet weten moet epklimmen. Daarom deed ken (XIl1, 55),datzj ten tjde van Nero
hj zjn best om door wjsgeerige beschou- door htlnne naburen de Cauchen verdreven

wingen de kerkeljke leerstellingen t0t0n- zjn.Daar men de woonplaats van dezelaat-

loochenbare w aarheden te verheffen. Tevens sten in de Om streken van Em den stelt, Ont-

beproefde hj het, een bepaald bewjs te vangthetvermoeden van Alting veelyrond,
leveren voor het bestaan van God,hetonto- dat het woord Ansibarii eene vertallng is
loyisch bewjs genaamd.De voldoenings-en van Eemsboeren, zoodat wj de woonstede
drleëenheidsleer vonden in hem een krach- van deze aan de boorden der Eems moeten
tigen verdediger.A nselmnsonderscheiddezich zoeken.In den tjd,toen de magtige stamdoor scherpzinnigheid en doorhelderheidvan men de zwakkere'verdrongen,zjn 00k de
denkbeelden.Zjnewerken zjnmeerdaneen- Ansibariërs door den stroom dervolksverhuizingen verzwolgen.
maaluitgeyeven.

A nsgarlus,de apostelvan het Noorden, Ansjovis,zie anekovi
s.
werd in 801 volgens sommigen in Picardye
Anslo (Reinier van), een der beste
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geboren en volgens anderen in Friesland of
in Holland en welteW oerden.Hjwasmon- aanschouwde in 1625 te zksasterdanA het1enik in het klooster Nieuw -corvey aan de venslicht.Hj wasvan moederszjdevanadelW eser en ontving in 826 van den Keizerden ljke afkomst en behoordet0tdekerkgemeenlast, om met zjn vriend Autbertden pas- schap der D oopsgezinden. Tondet roem t de
gedoopten koning van Denemarken H arald sierljke netheid zjner gedichten. In 1649

Klack naar zjne Staten te vergezellen,om

begaf hj zich naar Rome,waarhj t0tde

ANSLO- ANTAGONISMUS.
R.Katholieke kerlt overging en doorkonin- gedurende den 00rl0g met Polen in hetgegin C'ltrlntina van Zw eden met eene gouden volg van den Koning van Pruissen.In 1801
keten begiftigd werd. Paus Illnocenti'
us X vertrok hj a1slegatie-raad bj hetRussisch

schonk hem eene gouden medaille,enhjbehield degunst dier aanzienljke personen t0t
aan zjn dood,dieden lodenMei1669 tePerugia voorviel,Zjne verspreide dichtstukken
zjn eerst in 1713 dtlor J.deS'
Je.
Sverza-

gezantschay naarW eenen en werd later1id
der commlssie tOt bepaling der Galicische
grenzen ttlsschen Rusland en Oostenrjk.Gedurende den strjd teyen Napoleon f bevond

hj zich aanvankeljk ln hetgevolg van keizer Aleœander, en later werd hj directeur
Anson baron van dpldrfos (George, der diplomatische kanselarjbjvorstkutnsol
v.
lord), een Britsch zeeheld,werd i'
lz1697 te ln 1813 bepaaldehj teBreslatldev0orloomeld en in kl.80 uitgegeven.

Schuckborough in het graafschap Staïlbrdge- pige artikels van hetRussisch-pruissischver-

boren. Hj stamde af van een aanzienljk bond) daarna sloot hj met den graafvon
geslaeht, wjdde zich vrpeg aan de zee- Zoffzfizlde conventie te Kalisch,en metNesdienst en onderscheidde zich reeds a1s kadet selvode te Reichenbach het subsidie-tractaat

door moed en onverschrokkenheid.Op 27jarigen lbeftjd commandeerdehj een fregaten
zwierf geruimen tjd in de Amerikaansche
wateren. In 1725 stichtte hj destadAnson

metGroot-Brittanjt.Vervolgenswashjgevolmagtigdebj hetCongreste Praag,werdtOt
staatsraad benoemd en nam deelaanhetU0ngres te W eenen.Toen het leger der Bond-

in Zuid-carolina.DeOorlog ttlsschen Spanje genooten zich te Parjsbevond,washj er

en Groot-Brittanje,wellkeln1730uitbarstte, tjverig werkzaam ,en toen deDuitscheBondsOpende een rt
lim veld voorzjn Ondernemen- vergadering bjéên kwam ,werdhjderwaarts

den geest. Admiraal Vernon z0u de Spaan- afgevaardig'd als gevolmagtigde van R uslantl.

sche bezittinqen aan deoostkustvanAmerika Hj overleed te Frankfort aan deMain op

en A nson dle aan de w estktlst aantasten. den l4den M ei 1825.
Laatstgenoemde zeilde met acht, meerenAntaeus,een zoon van Poseidon(Neptudeels kleine Oorlogschepen olu kaap Hoorn, nus)envanGaea(deA
'arde),waseenvreeseljke
veroverde een groot nantal rjk beladene reus in Libye, die alle vreemdelingen,die
Spaansche schepen,landde in Peru en Chili, er aan land kwamen? uitnoodigde Om m et
veroverdeen verbranddePaytaen maaktezich hem te worstelen. Nlemand k0n hem over-

meester van Onderscheidene gal
joenen,waar- winnen, want hj Ontving,zoolang hj met
onder zich de Hermione bevond,die meer deaardeinaanraking was,vandezealszjne
dan 4 millioen gulden in piasters aan boord

moeder telkens nieuwe krachten.Hj brayt

had. Daarna stevende hj stoutmoedig door de Overw onnenen ter dood en botlwde u1t
deZuidzee,toefde eenigen tjd Op de Ladro- hunne schedelseene kapel ter eere van zjn
nen en te Macaû en keerde in 1744 om de vader. Eindeljk werd hj Overwonnen dool
Kaap de Goede Hoop naarEngeland teruq. Heraeles (Herculus),die hem van den grond
D eze m erkw aardige reis Om de wereld ls beurde enhem ,terwjlhjindeluchtzweefde,
door den scheepskapellaan R ichavd Tfo'lfer de keeldichtkneeptvôör 11j dien wederbeen den wiskunstenaar P..Pt)11: beschreven reil
ten kon.Zjngraf,deAntaeus-heltveltisbj
en in het licht gegeven.Een besluit vanhet Tingisin Mauritanië,en zjn doodvindtmen
Britsche parlement bragthem den dank der dikwjlsafgebeeldOp Oudegedenkteekenenen

Natie en de Koning benoemde hem achter- cameeën.O0k is deze meermalen door dicheenvolgenstotschoutbjnachtvandeblaauwe tersbezongen.
en witte vlag en t0t vice-adm iraal van de
A ntagonism us is een wool'
d vanGriekblaauw e vlag. In deze betrekking behaalde schen oorsprong,dat eene tegenovergestelde
hj den l4den Mei 1747 metadmiraalW arner werking ofeen strjd beteekent.Op het gede overwinning op eene Fransehe vloot On- bied der Ontleedktlnde geeft men aan zoodader Jonquière, w elke naar 'W est-lndië be- nige spieren,die tegenovergestelde bewegin-

stemd was. Hierbj vielen 6 groote oorlogschepen en 7 rjk-beladene koopvaardjvaartuigenderlndiseheCompaynieinztjnehanden.
Anson werd daarna t0tpalr desrjks,tOtlord

gen veroorzaken,dennaam vanantayonisten.

A1s voorbeelden noemt
;n wj de blllgspieren

en de uitstrekkende spieren,de buitensteen
binnenste benevens de bovenste en Onderste
en tot baron van Soberton in het graafschap spieren van het 0Og.W anneer deeenespier,
Sotlthampton en in 1751 t0t eersten lordder Om eene bew eging te volbrengen ,zich zaAdmiraliteit verheven. ln den nieuwen 00r- mentrekt, moet haarant
agonistzich gyheel

l0g, die in 1755 metFrankrjk uitbarstte,
blokkeerde hj Bresten dekte de landingder
Britten bj St.Malo en Cherbourg.In 1762
werd Annonvice-admiraalvanGroot-Brittanle.
Hj overleed den 6denJunivan datjaarop
zjn landgoed Moorpark in Hertfortshire.
A nstatt (Johann Protasiusvon),eenRus-

ofgedeelteljk ontspannen.Het antagonlsmus
der spieren treedthetduideljksttevoorschjn
bj diegeledingen,welke zichslechtsinééne
rigting kunnen bewegen,bjvoorbeeld bj de

vingerleden. De meeste Orthopaedische gebreken ontstaan door stoornis van het antagonismus.svanneer eenegroepspierenslechts
sisch staatsman,werd in 1744 teStraatsburg gedeelteljk ontwikkeld Y7ordt, zoodat een
geboren.Hj wasde zoon van een advocaat, ander gedeelte, en wêl hetantagonistische,

wjdde zich eerstaan dezeedienst,werd op achterljk bljft en verzwakt,dan ontwaren
zo-larigen leeftjd assessor bj het Collérie wj verkrommingen, die vooralin de Jengd
van buitenlandsche zaken, en bevond zlch worden opgemerkt)wanneerkinderenbjhunne

ANTAGONISMUS- ANTARA.

lessen ofbj bepaalden arbeidlangen tjd in A ntalcidas (Vredevan).Toen de Spa,
dezelfde houding moeten bljven.Er moet taansche vloot door den Atheenschen veldsteeds gezorgd worden,ddt deuitstrekkende heer Conon vernietigd was(394vöör Chr.),
spieren aan de eene zjdevan den rtlg niet zoodat Sparta deheerschappj ter zee en de
sterker worden dan aan de andere, omdat
daardoor een scheeftrekken van de wervelkolom ontstaat. Daarom verdienen YY111X3Sœ
tische oefeningen volgens eene wetenschap-

steden der Aziatische kusten eneilandenver100r en geen kans zag om tegen de verbondene Staten van Midden- en Noord-Grieken-

land metgoed gevolgstrjdtevoeren,besloot
peljkemethodealleaanbeveling,Omdatdaarbj Ayesilaustkoning van Sparta,Om door bjde harmonische ontwikkeling der antagonis- stand derPerzen zjn rjk t0tdevoormalige
tische spieren wordt bevorderd.De zamen- ûppermagite verheFen-HjzondAntalcidas,
krimping van eene regte Oogspier is de 00r- een schranderen en listigen staatsman,naar
iribaznh onderkoningvanSardesenPerzisch
zaak van het scheelzien,Omdat in dit geval T'
de antagonist nietsterk genoogisOm aanhet veldheer in Klein-Azië,om met dezen daar-

o0g den behoorljken stand te geven.Iseene Overonderhandelingen aan teknuopen.Zjne
eerstepogingen (392vöörChr.)haddengeen
ander gevolg,dan dat zj eenegunstigestem-

spier verlam d: dan trekt de antagonistzich
zam en,zoodathierdoor een scheeve houding
ontstaat. Gedurende de rust, bevinden zich
de spiergroepenin evenwigt,zoodatbj slapenden de ledematen doorgaanseenigzinsge-

ming vôôr Sparta en eene ongunstige tegen

Griekenland veroorzaakten. Hj vernieuwde
ze4jaren laterte Susa bj koning Artaxee-

bogen zjn.O0k isereen antagonismus van z:: M nemon en bereikte,door Tiribazus 01&anderen aard,zooalsdatder Opperhuid met dersteund, volkomen zjn doel. Hj keerde
tdezen naarKlein-Aziëterug,nadathj
diepergelegeneofverwjderde glaatsen,het- me
welk zlch bj prikkeling derhuld openbaart, van den Koning de belofte had ontvangen,
omdat deze aan de bedoelde plaatsen eene dat de Spartanen bjhetPerzischeh0fallen
aoeiding bezorgt. Op dien grond Tiorden steun zouden vinden,indien deoverigeGriekblaartrekkende pleisters,mOXaS enz.aanye- sche staten eenigen onwil betoonden.Deze
wend.Daarenboven ontwaart m en antagonls- laatste, den langen 00r10g moede,zonden
tische verschjnselen bj de gevoels-enbewe- gezanten naar Klein-Azië,Om uitden mond
gingzenuwen. Men kan krampen we1 eens van Tiribazus het verlangen des Konings te
door prikkeling derhuidwegnemenenhevige vernemen. D e voorw aardent waaronder de
pjnenenOnaangenamegewaarwordingendoor vrede die van Anialeidas- geslotenw erd

sterke spierbewegingen: door schrejen en (287),waren de vûlyende: C
tDe Grieksche
tandeknersen verzachten.Op het gebied der steden van Klein-Azlë worden toegevoegd

zielkundemerken wj op,datgeweldigeaan- aan d0Perzische heerschappj,--alleandere

doeningen, zooals toorn, vrees, angstenz. Grieksehe steden worden zelfstandig en Onzich in sterke spierbewegingen openbaren, afhankeljk,- wie zich tegen dezen vrede
0n datzj te syoedigerverdwjnen naarmate verklaart,Ontvangteeneoorlogsverklaring van
de laatste hevlger zjn.Na al deze waarne- Perzië en van hen,die hem onderteekenen.''
m ingen is men van oordeel,dat tw ee zenu- Het schandelijke van dezen vrede lag in de
wen steedsin een antagonistischen toestand omstandigheii, datde Grieken hunne stamverkeeren ,en dat prikkeling van deeenede genooten in Klein-Azië ter prooilieten aan
verslapping of althansde mindere prikkeling deBarbaren.Tevenswashj gevaarljk voor
van de andere veroorzaakt.
hunne vrjheid,omda'
t door de zelfstandigA ntakieh (Bar Aguleh)is00n0 stad in verklaring der steden debondgenootschappen
het Aziatisch-Turksch ejaleet Aleppo.Zjligt werden opgeheven.Antaleidas,de bew erker

van dezen verfoetjeljken vrede,werd door
vrienden en vjanden diep verachtenmaakte
door een vrjwilligen hongerdood een einde
aan zjn leven.
botlwvallen de< stad behoort het Oude AntiA ntao (Santa) is het noordeljkste der

aan de Aasi (Orontes)nabj den mond van
deze rivier in eene enge valleitusschen den
Dsjebel Tolos en den Dslebel Anzarieh, (
/2
geogr.mjlen ten oosten vanAleppo.T0tde

ochia!dat omgeven is van een m uur,dieop
sommlge plaatsen de hoogte bereikt van 26
Ned. el. De stad heeft 7 poorten,evenzûoveel bazars en evenzooveel warme baden.
De ingezetenen, ten getale van 18000,w0nen er grootendeels in ellendige leemen hut-

ten. Zj is een der oudste hoofdzetelsvan
hetChristendom ,en nog altjd isereen patriarch d6r vereenigdeNestorianengevestiqd,
In 1822 werdzjd00r eeneaardbevinggetelsterd.Nabti de stad bevindt zich de oude necropolis (doodenstad) met in de rotsen uitgehouwene graven.De omstreken zjn er zeer
vxuchtbaar,m aar w egensonveiligheidschaars
bebouwd,terwjl in de stad de afpersende
hand derpasjas deontwikkeling van handel
en njverheid belemmeren.

Kaap-verdische eilanden. Het is 4 geogr.

mjlen lang en 2 breed en vOrmteigenljk
slechts één enkellavablok mettalrjke kloven en suikerbroodvormige toppen,w aar beken en bronnen ontspringen.De hoogstet0p

verheftzich 2600 Ned.elboven den spiegel
der zee. Er zjn 18000 inwoners,die zlch
met wjnbouw ,katoenteelt en hetverzamelen van orseille bezig houden.De hoofdstad
is Santa Cruz met 6000 inwoners.

Antara (Ebn OeddadelAbsi),een A1'
amidden der 6de eeuw. Hj was de zoon van
Sjeddad ebn uvtletzz
n/
i/c,
Aen van eeneAbessinische slavin.Eerstwerd hj doorzjn vader
onder de slaven gereltend,maar hj ontving
op het slagveld zjne vrjheid en verwiert'
bisch vorst en bexoem tl dichter,leefde inhet

ANTARA ANTEQUERA.

een roemrjken naam onderdeopperhoofden
der Arabische horden.lnden4ojarigenstrjd
der stammen Absen DsobjandooddeAntara
ill een gevecht zjn dapperen tegenstander
Dhemdhem.Ditheldenfeit,zjne liefdejegens
Abla en andere gebeurtenissen heefthj lnezongen in zjn JMoallakat,''een gedichtv0l
vuur en leven. Het is door ondexscheidene
Arabische uitleggers verklaard en 00k door
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der ogrzaak van die neiging.Zjn e1'metaalzouten in de maag aanwezig, dan is melk
zeer heilzaam ,omdatdeze er zichmedoverbindt en ze als het ware in haren mantel
wikkelt. Bi
j 0en ziekeljkelz teestand der
maag helpen narcotische middelen hetmeest

bj overmaat van zuur alkaliën,vooral

koolzure alkaliën ill bruisende mengsels,
zooals bruispoeder of verzadigd metazjn-

Westersche geleerden uitgegeven,Onder an- en citroen-zuur(potio ./irerii),- btjgebrek

deren door ïkrilmette Lelden (l8lC),Ofver- aan m aagzuur,hetw elk zich vaak na het0ntaald.O0k andere gedichten van hem zjn matig gebruik van geestrjkedranken openbewaard gebleven.Volgens sommigen is An- baartten bj kot
lde-vatten van demaagzouttara verm oord, volgens anderen aan eene zuur (4 Of 5 droppels zuiver verdund zoutverkoudheid bezweken.De beroemde Asmai, zt
die aan het H0f van H aroen al Ac.
p'
J# ver- ltlr in een bierglas metwater en suiker).

00k behooren t0tdiemiddelen afkookselsvan
toefde, vond in dc dapperheid en de liefde kamillen en peperm unt en keolzure m inerale
A
nt
aro
de
s
t
of
voor
e
en
hel
denroman,
di
vaen van den stroom des tjdsveelgeleden Tiateren.
A ntennaria A..
Br.is de naam van 0en
heeft.
plantengeslacht van de familie der zaâmgeA ntares, de geljke van Afars ofuLrest steldbloem igen m et eenslachtige,buisvormige
in hetArabisch K elb elokrll (Hartvan den bloempjes, een bollen naakten vruchtbodem

schorpioen) genaamd, is eene ster van de en dakpansgewjs Op elkaâr geglaatste,aan
eerste grootte in het Hart van den Schorpi- depuntgekleurdeomwindselblaadles.1)esboroen.Zj wordtdoorde lettera aangewezen, ten van datgeslachtzjnmeestalOverbljvende
geljktin haren glansOp deplaneetMarsen kruiden in Europa,SiberiëenNoord-Amerika.
heeft eene regte klimming van 244073'bj Het draagt bj Linvtae'
ltsden naam van gnaeene zuiderdedinatie van 2sO l'.
zFlclifx- enbjOnsdien vanroerkruid.A.marA ntecedens, een Latjnsch woord,be- yavitacea of bleeltgeel roerkruid bezit halfteekent het voorafgaande, dus het vroeg01* vastgestelde, 0n staat dus tegenover
consequens,, het volgende, dat uithetvroegexe is afgeleid.ln de redeneerkunde is an-

stengelomvattende?ljn-lancetvormiye,viltige

bladen,een regtstandigen,eenvoudlgen stengel en bleeke bloemen, die een zamenge-

drongen bloemttlilvormen.Zj komt voor in

tecedenshetOnderwerp;uitwelkswezenhet verschillende gewesten van 0ns Vaderland.

praedicaat(conseqtlens)voortvloeit.Bj sluit- A.tsïoict
4(gnaphalit
lm dioictlm)()
ftweehuizig

redenen is het antecedens de praemisse of roerkraid m et nederliggende uitloopers,eenvoorafals w aar aangenomenestelling,w aar- voudigen stengelen paarsclke,bleek-rûode of

uithetconsequensvolgt.Bj bewjzenishet wittebloemhoofdjes,vindtmen ()
p dehooge
antecedens de stelling?w aaruit de waarheid

zandgronden van Utrecht en Gelderland.

van eene andere stelling wordtafyeleid.In Antenor,eenTrojaanschheld,wordtdoolde taalkunde is het een zelfstandlg nzam - Homerusvoorgcsteldalseenzeerwjsenbezawoord Of een (vaak verzwegen)aanwjzend digd man.M enelausenOdysseus(Ulysses)die
voornaamwoord t waarop een betrekkeljk zich als gezanten naar Trole begeven,om

voornaam woord Ofeenvoegwoordbetrekking Over llelena te onderhandelen,w orden gastheeft,- en in de wiskundeeengetal,waar- vrj bj hem ontvangen:en hj begeeftzich
m ede andere getallen vergeleken worden. met Priamnsin het Grieksche leger,om het
Ook vroegeregebeurtenissen ofhandelingen, tw eegevecht tusschen Paris en M enelaus te
zoover ztleenigen grondopleveren v00< eene besprelten. N a het tw eegevecht van H eetor
bexekeuing of bepaling van latere gebetm en Ajaœ doet hj den voorsl
ag om Helella
tenissen Of handelingen, dragen den naam terug te geven en''alzoo den vredetesluiten.
van antecendenten.
Vexder komt hj bt
lden zanger der Ilias niet

A ntecedent. Men verstaatonderantece- handelend voor.De Bage lteeft,echterzjne
denten voorvallen,die hebben plaats gchad, w elwillende betrekking m et de Grieken in

waarnaar een geval van geljkttn aard,dat een verraad herschapen.Zj vermeldt,dathj
zich later voordoet,kan ofm oet beoordeeld tegen eenegroote belooning Trojeinhtlnne
worden.W anneexm en duseengevalopm erkt, lzanden heeft geleverd, en dat bj de verdatin aard en beteekenism etgeen voorgaand Avoesting der stad zjne woning, op bevel

kan vergeleken worden,dan zegtmen,dat
het geene antecedenten heeft. O0k bedoelt
men er mede handelingen van personen,die
hunne beginselen zo0 zeer kenschetsen, dat

daaruit hunne verdere gedragsljn in zaken
van yewigt,lè.v.in staatszaken,eenigzins
afgeleld en a1s'tware voorspeld kan worden.
Antem etische m iddelen (antemetica)
zjn zoodanige,die deneiging om tebraken
verzachten of geheel en al wegnemen. Z!j
kunnen zeer verschillend zljn, naar gelang

van Ayamemnon door een pautervel aange-

dtlid,verschoond bleef.Na denvalvanTroje
ging hj metzjne zonen en aanhangers0nder zeil en stitshtte in ltalië de stad Pataviuna (Padua).De overeenkomstvan dezen
naam met dien van Bataviunz is voorzeker
de oorzaak,dat A ntenor volgens onze overlevering herw aarts gekom en en ltoning van
Gelderland geweestis.
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ANTEQUERA-ANTHOLOGIE.

dekustrivierGuadalt
brze,welkeopdenSiérra die veelOp de voorgaando geljkt)maareen
de Antequera (1300Ned.elhoog)Ontspringt. Zeer ollaangonam on reuk heeften Op vruchtZj ligt op een kleine hoogvlakte aan den bare kleigronden wast,- deroomselteàl'4ill:
voet van een heuvel,die metde bot
lwval- (a.nobilisL.),dienietinheemschisen wier
len van een Moorsch kasteel is gekroond. bloemen alsgeneesmiddelworden gebruikt,-

Zj isdehoofdstad van een districtvan den- deverfkamllle(a.tinctoria L.)metdriewerf
zelfden naam ,dat in militaire aangelegenhe- vindeelige,gezaagde bladenenop Oudemuren
den van den kapitein-generaal van Granada in Utrecht groejende!- de Dpaansehelcaafhankeljk,8 D geogr.mjlen grooten van -i!!:(a.valentinaL.),dlebjlfampenyevonden
bergen Omgeven ls.Zj telt22000 inwoners. is, enz.Men heeft ook fraaje bultenlandEr zjn onderscheidene fabrieken,en eris sche soorten, die t0t de sierplanten worden
een levendigehandelin ztlideljke vruchten, gerekend.
olie enz-,terwjl de Omtrek bontmarmer0p- Anthem ius (Flavius), keizer van het
levert. Antequera behoorde van 712 t0t W est-Romeinsche rjk van 46lt0t472,was
1410 aan de M ooren en kwam eerst na dien geboortig van Galatië en gehuwd met I>tjd onderde heerschappj derkoningenvan A/zeail, de dochter van keizer M areianus.
Spanle.
Hj was patriciëren consulte ConstantinoAntéros is volgens delatereGriekschefa- pel, overwon de Hunnen en verwierf dool.
belleereen zoonvanApl
trodite(Venus)enAres zjne weldadigheid deliefde desvolks.Kei(Mars)endegodderwederliefde.roenEros(Ctl- zer Leo de Grppfe zond hem naar Italië,om
pido),de vroegergeboren g0dderliefde,niet er den troon te beklimmen van het voormagroeideen eenzaam wegkwjnde,schonkzjne 1ig wereldrjk, den troon,die reedstwee
moederhem ,opraadvanTltemis,denjongeren Jaren ledigstond.DemagtigeRicimererkende
Antêros t0t speelgenoot,w aarna hj terstond hem in zjne waardigheid en gafhem zjne
zich voorspoedig ontwikkelde.Beide waren dochterten huwel
jk.De strjd,welkeindie
na dien tjd onafscheideljkemakkexs,enz00- dagen door Rome en Constantinopelgevoerd
dra Antlros afwezig vas,verviel Eros tot werd tegen de W andaalsche zeeroovers,liep
zjne vroeyere zwaarmoedigheid.Zj worden echter ongelukkig af!en deW estgothen ver-

op cameeen voorgesteld als strjdende om

overden een groot gedeelte #an Spanle en

een palmtak of om een vlinder als een zin- Frankrjk.Toen Antà'
emi'
usin den drang der
nebeeld van liefde en w ederliefde,die m et omstandigheden zjnezelfstandigheid poogde
elkander wedjveren om hetbezitderziel.- te handhaven, werd Rome (loor RieLmer
Volgenseene otlderevoorstellingisAntlrosde stormenderhand ingenomen en geplunderd,
wrekendegeniusderversmadeliefde.ZieEros. de Keizervermoord enOlybriusinzjneplaats
A nthelm intische m iddelen zjnz00- gesteld.
danige,die de ontwikkeling der ingewandsEen andere ulnthemius WaS een beroemd
wormenverhinderen endezeverwjderen.Hun bouwkundige,beeldhouweren wis-ennatuuraantal.is zeer groot, maar hunne werking kundige ten tjde van keizer JustlnLanns.Hj
zeer onzeker.Sommige middelen hebben en- was afkom stig uitTrallesin Lydid en in 541
ke1 een purgérenden invloed, al
zdere schj- de herstellervande afgebfandeSophia-kerk te
nen nadeelig te w ezen voor het leven dier Constantinopel,een monumentvan ByzantjnW orm en , en bi
J- nOg andere ontw aartm en sche stjl.Hierbj loste hj hetmerkwaardig
die beide eigenschappen te geljk.Sommige vraagstuk0p,om een bolvormigekoepelOp vier
doen alleen dienst bj eene bepaaldesûort arcades te bouw en in plaats van hem Overal
van ingewandswormen.Dedoelmatigsteschj- op den grond te doen rusten.Toendiekoepel
nen deze te zjn :kwi
k,dolichos pruriens, in 558 f1oor eene aardbeving was verwoest,
oleum ricini,oletlm nuctlm Juglandum ,oleum werd hj doorIsidorlqspco M ilele,een neef
therebinthinae, oleum cajept
@- van A nthemiuy weder opgebouw d.
lt, oleum anl
Anthericum L. is een plantengeslacht
male Diypeliien petroleum ,- voortssemen
santonicl(zeverzaad),tanacetum ,semensaba- uit de familie der liliaceën met een zesbladelli,radix filicis maris,radix geofreaesuri- dig,op een geleed steeltje geplaatstenopen
namensis,spigelia anthelmintica,granaatwor- bloem dek, m et m eeldraden, die op den
te1 enz.
bloembodem zjn inqeplant,met eene drieAnthem is L.ofkamilleiseen plantenge- hokkige endrieklepplgezaaddoosenveledrieslachtvan defamilieder zaâmgesteldbloemigen kantige zaden.T0tdevoornaamstesoorten bewometeen uitgespreidbloemdek
en van de groe? der radiataeot'straalbloem i- hooren a.Jilït
gen. Het omwlndsel in dit geslacht is half eneenbenedenwaartsgebogenBtamper:veelal

bolrond of vrti plat, de bloemen derschjf op dorreheuvelsenopwjnbergengroedende,
zjn tweeslachtig,buisvormig en meteen 5- - a.rccdwzodzf- m eteenvertakten bloem stentandigen zoom voorzien ,en de randbloemen ge1en een regten stam per,indebuurtvande
y- ,eene
vrouweljk of Onvruchtbaar en tongvormig. voorgaande wassende, @.Dlildfr'
D e vruchtbodem is bolrond en stoppelig.De

geliefkoosde sierplant, die in de Alpen te

bladeren zjn dtlbbelvindeelig endebloenlpjes huis behoort, a. edcz
?leafsf- ,metfraaje
witofgeel.W j kennqn dewilde kamille(a. lichtblaauw e bloemen, - a. plllcv- met
arvensisL.)met een vertakten stengel,die5 groote w itte bloemen enz.
Ned. palm hoog wordt en wollige bladen

Anthologie iseen Grieksch r00rd,gèdraagt.Zj is op de bouwlandeninovervloed ljkstaande methet LatjnscheFortle.
gLnm.Het
aanwezig,- destinkendekJplïI!:(a.cotulaL.) beteekent in onze taalbloemlezing en wordt

ANTHOLOGIE- ANTHOXANTHUM.

qewoonljk gebezigd a1s naam van eenekeu- gedichten.Er werden onderscheidene vervolrlge of uitgelezene verzameling van letter- gen op geleverd,en eindeljk gafP.Wtfrelt
zzl
kundige voortbrengselen in gebonden en 0n- daaruit en uit de belangrjke papieren van
gebonden stjl. Reeds vroeg vervaardigden N.A'
eig
zdis: zjne (tAnthûlogia veterum latide Grieken verzamelingen van 0p- en bj- norum epigrammatum etpoëmatum''(Amsterschriften.Dedichter M elea-qer tlitPalaestina dam 1759 in S dln),die in 5boeken 1544
(omstreekshetjaarC0 vôôrChr.)wasechter gedichtcn bevat.De waarde van deze iszeer
de eerste,die naar een bepaald plan de epi- verschillend;sommige zjn voortreFeljk,de
grammen en erotische verzenvan 46dichters, meeste mi
ddelmatiq,maarzj vertegenwooronder welke zich Areltiloelt'
lts,Alcqells,Ana- digen de ontwikkellng derLatjnsche poëzie
creon, tsï-naitfet
ç, Sapplto, Friwlc enz.be- 0V0r00n0 lanyereeksYan eetlwen.
vonden,t0t een bevalligen krans zamenbond.

A nthologlum noemtmen indeGrieksche

Pâilippus van Thessalonioa,die waarschjn- kerk het boek,waarin zich al delofzangen,
ljk ten tjdevan Trqianusleefde,voegdeer gebeden enz. bevinden,die de priesters gede voortbrengselen van 13 nieuw e dichters durende den 1001
4 van een Jaar in de kerk
bj.Eenederdebloemlezing van epigrammen moeten zingen.H et is gesplitst in 2 deelen.
gafde gram maticusD io-qenian'
ltsvanH eraclea, Heteene looptvan September t0tFehruarj

en eene vierde .qtralo uit Sardes,van welke
laatste 220 gedichten in latere anthologieën

en het andere van Maart t0t Augustus.Dit
anthologium isuitgegeven te Venetiëin 1621
zjn overgebleven.Na dien tjd vervlogen er en 1s30.
eeuw en , totdat Onder Justiniannseen nietlw
Antholyza Jlgss. is de naam van een
geslachtvan versknutselaars opstond:die de yl
antengeslacht uit de familiederirideën ot'
ouden zochten na te volgenzonderzlch door llschbloemigen.De gewassen vanditgeslacht,
den reest der ouden te Onderscheiden.rot tot de bolplanten behoorende, hebben een
die dlchtliefhebbers behoorde Ayathias van grjnzent
lbloemdek,datvan Onderen naauw
h van boven plotseMyrina in Aeolis,dieuitzjne vroegere en 0n steelvormig is en zie'
latere gedichten Onder den titelvan Cl
/clîf: ljk uitspreidt.De stempels zjn onverdeeld,
eene bloemlezing gat'van 7 boeken.Ult al dezaaddoosislederaehtigenrond,en dezaden

die anthologieën,welkethansverloren zjn, zjl4 bplvormig.Zj behporen tehuisaan de
vervaardigde Constantin'
as O:,#J!c.
ç te Con- Kaap de Goede Hoop.Onder degeliefkof
lsde
stantinopel eene nieuw etuitgebreide antho- s
bierplanten tellen wj a.cd//ziopFctzL.(J../!orilogie, waarin het beste uitde Ouderebloem-

unda d(zJ'
J.
sl.) met zwaardvormige,pllntige

lezingen werd opgenomen. Zj was in 15 bladen en geelachtig-scharlakelzroodebloemen?
afdeelingen verdeeld. Van deze verzam eling
gaf de m onnik M azimus P lanudes in de
14de eeuw een uittreksel in 7 boeken, en
deze Grieksche anthologie was tot in de
l7de eeuw de eenige, met wier bestaan de
beoefenaars der Grieksche letterkunde be-

a. lvci#ïor Tltunb. met van ouderen draad-

vormigeenhoogerljn-zwaardvormige,slappe.
reribde bladen en purperroodebloemen met
bruinachtig roode sc,heeden,a.nervosa Tltunb.
metzwaardvormige,puntige?met4geelaehtige
ribben voorzienebladellen vleeschroode?over-

kend waren.Zj isbj herhaling uitgegeven hangendebloemen,@.wrcpc/ft
zDee.metljnen door onzen lllmo de G'
rppf in fraaje lancetvormiye,puntig toeloopende bladen en
Latjnscheverzen Overgezet.
oranje-kleurlge bloemen.Dezesoortenhebben

Intusschen ontdekte Salmas'
lus in 1C0C in eene bloemsteng,die zichterhoogtevan lt0t
de bibliotheeltte H eidelberg een handsehrift S N ed.elverhett.Men plallt de bollen,nadat
uit de 16de eeuw ,hetwelk de geheeleantho- zjjgedurende den zomerdroog zi
jngehouden,
logie van Constantinus Cephalas bevatte,be- in Septem ber of October in potten,die van

nevens eenige aanhangsels, die belangrjk Onder met eene laag schervellzjn voorzien.

V oorts plaatst m ell ze in pene rtlime warme
kas waar eene warm te heerscht van 3 t0t
5* C.M en begict ze eerstspaarzaam ,daarna
wat Overvloediger.D eze bollen Ontwikkelen
bj de geleerden rond onder den titel van zich hetvoorspoedigstin een lossen?vetten,
ndigen grond,die uit 3 deelen blad-aarde
ttAntholngiainedita''totdatheteindeltjk,anders xa
,
gerangschikt en aanmerkeljk vermeerderd, 3 deelen heide-aarde? l deel goede w eidedoor B runck onder tlen naam van ttAnnlettta aarde en j
?deelenrivler-Ot'ijnkiezelzandbeveterum poëtarum''te Straatsburgin 1$deelen staat.D e vermenigvuldiging geschiedt (lof)x
w erd uitgegeven. H et H eidelbergsche hand- zjbolletjes: die bj llet verplanten woxden
schrift wak in 1621 naar Rome verhllisd, Mvoggtlnom e11.
wnren door eene verzam eling van Anacreontische verzen.De stukken,die in de anth()logie van P lanndes ontbraken,w erden dtnor
k%al
masius afgeschreven.D it handschrift ging

kwam in 1793 te Parjs,en bereikte eerstin
AnthoxanthuG L.is de naam van een
1815wederztjne aloude plaats.Te Rome was plantengeslacht uit de familie der grassen.
mige pluim
hetnaauwkeuriy'afgescllreven dof)rk
bpalletti. Het
jke dra
kelagt
kkafjeene
es e11aazrvor
?ka
on
Dithandscllriftls dtlor den hertpgvan Gotlla l
eer korte krflon
tlge
es.
gekocht en door l-r.Jaeobs uitgegeven.
Naarhetvoorbeeld derGriekscheanthologie

Tusscllen deze staat aan beide kanten een
kafblaadje met 00n0 kafhaald. D e eenige
vervaardigde men in lateren tjd eene Latz
,a- soort is het renk-qras (anthoxanthum Odoraj

sohe.Hiertoe legde Jos.s'caltçt
?rinzjne(,
'
ata- tum L.), ook om de kleur der rjpearen

Jdc/creferzfvlyop'
ff
zrvpzlLeiden1573)dengrond- wel eensgoudgras genaam d.H etw ordtruim
slag. D eze verzameling bevat ongeveer :50 1/z Ned.elhoog en bloeitvanApriltotJ1
lnll.
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W egensztlnemalschheidisheteenuitstekend de uitkomsten van het anthraciet-gebruik:
voedsel voor het vee, en als het gedroogd
is,geeft het een aangenamen geur,dien men
doorgaans in versch gewonnen hooiopmerkt.
Anthracietisdeoudstekolensoort,zoodat

het in de rtj anthraciet,steenkolentbruinkolen en veen de eexste plaatsbekleedt.Het
isjzerzwartof
'00kweleensgrjsachtigzwart
van kleur en heeft een half-m etaalachtigen,
somtjds vetachtigen glans.Men kan het4emakkeljk verbrjzelen.Zjn soorteljk gewlgt
bedraagt1)3 t0t1,7,en zjnehardheidisttls-

waar men eene sterke hitte wi1 voortbrengen, zoodat het thans vool'al in Engeland

bj de jzersmelterjen wordt gebrtlikt.Het
ruwjzer dat men hierbj gebruikt,isniet

tgeen door
minder deugdzaam gebleven dan '
middel van cokes gesmolten wordt.Behalve
eene kleine hoeveelheid zwavel en phos-

phoras, vindt men daarin 2'/aO/a ko0l en
l1
/a% silicium.Honderd centenaarsruwjzer
worden met 185 centenaars anthraciet gesmolten. Daarenboven is het anthraciet bj

schen die van gips en kalkspaath gelegen. uitnemendheid geschikt t0tllet droogen van
Op de gespletene oppervlakten ontwaartmen mout)Omdat er zich geen rook bj ontwiksoms een aanloopen van fraajekleuren.Bj kelt, alsmede t0t het verhitten van stoomroodgloeihitte verliest het weinig van zjn ketels. ln Amerika houdtmen de asch voor
glans, maar springt naar alle kanten uit el- eene uitmuntende meststof.

kaâr. Het brandt niet gemakkeljk Màaar

A nthraeoniet (kolenkalkspaat, madre-

W anneor het eenmaal aan het branden is,

poriet)is eenesoortvankoolzurenkalksteen.
Ontw ikkelt het bi
j een aanzienljk vel*bruik Hetisdoor dekoolgrjsachtig zwartofgeVan zuurstof eene gew eldige hitte, eene heelzwartgekl
eurd en ondoorschjnend.Het
blaauw e vlala en geen rook ofhaxsachtigen

komt in Noorwegen,Zweden en OOkinThii-

r
euk.Hetbestaat:
uit's9
0,1t0t930/0organische ringen vogr.
stofen 9y9 t0t 70/
ch.De eersteiszamen- AnthrlscusPeers.(stekelzaadliseenplan# a
gesteld u1t96 t0t930/:koolstof,1,8t0t8,40/, tengeslacht uit de familie der schermbloemiwaterstof en 1,3 t0t 3,50/0 zuur- en stikstof. gen enwelvan deafdeelingderkromzadijen.
De asch bevatkiezelzuur,klei-aardeenjzer- Het heeft een onduideljken kelkrand,ultgeoxyde. Het anthraciet is veel zwaarder dan

sneden bloembladen met een binnenwaarts

de kolensoorten van lateren tjd,beziteene Febogen lobje,en vrtlchtjeszonder ribben,
grootere hardheid,en onderscheidtzich tevens
d00r eene geringere hoeveelheid water-en
zuurstof en door een volledig gemis van
bitumen, zoodat het zonder 1*00k of reuk
verbrandt.Het is door overgangsvormen met

ln een s-ribbigen snaveluitloopend. Hiertoe

behoortdegemeenekervel(a.vulgarisPeersb,

die ()ok in 0ns Vaderland in het w ild groeit
en 00n gladden stengel, tw ee- of driew erf
gevinde bladen en behaarde bladstelen bedesteenkolen verbonden,maarzjneverschil- zit, - voorts de tltinkervel (a.cerefolium
lende soorten vormen de oudste beddingen Hofm.
q een pénlarig gewasmeteenspecerjvan fossiele brandstof. Het is op dezelfde achtigen reuk enin orjzemoestuinenalskweekwjze ontstaan als de Jongere kolenbeddin- plant te vinden.D eze heeftdriewerfgevinde
gen,- doorgaans is het een voortbrengsel bladen,welke aan de benedenzjde metharen
der opéénstapeling van plantaardige stofl'
en, zjn bedekt, en kort-gesteelde bloemscher-

die door deze ot' gene oorzaak ergens bt'
) men,- eindeljk de wildekervel(a.sylvestris
elkaârzjn gespoeld.Men vindthetanthradet H o.fm.),eenoverbljvendyewasmetgesleufzen

in de Silurische en vooralin de D evonische stengel en tw ee- of dmew erf gevinde blaovergangs-gesteenten en 00kindesteenkolen- den enz.
formatie,bjvoorbeeldindeAlpenvan Savoje, A nthropolatrie is een Grieksch woordj
in Dauphiné, in Zwitserland, in het Appa- hetwelk aanbidding eJl menselten beteekent.
lachisch gebergte der Vereenigde Staten enz. Zj is dus de huldiging van iets goddeljks

Somtjds treft men het aan in de steen- en in menscheljke gedaante.De Christenen be-

bruinkolen-vorm ingen, waar het dan d00r

schuldigden daarvan de Heidenen,omdatdeze

plaatseljke omstandigheden isvoortgebragt, hunne helden en vooral 0ok de Romeinsche
nameljk d00r de werking van vulkanische keizersvergoodden,en deHeidenen wierpen
gesteenten,zooals groensteen en basalt, en die aantjging terugop deChristenenwegens

00k wel eens doo1'aardbrand.Zeer zelden hunne vereeri
ny van den mensch Jezns.00k
vindt men het in ertsbeddingen,z00 als te beschuldigden ln de 4ëe eeuw de ApollinaSchemnitz.Men verkrjgthetin groote hoe- risten en laterallerationalistendeorthodoxen
veelheid in Pennsylvani:'aandeSusquehanna? van anthropolatrie.Daarenboven bestempelt
alsmede in Massachusetts en Rhode-lsland. men alle afkeurenswaardige menschendienst
De tusschen-lagen zjn weleensmeerdan30 m et dien naam .
en de anthraciet-lagen van 4 t0t16voetdik.
A nthropolieten zou letterljk doormenln Pennsylvaniëbjvoorbeeldheeftmen eene dcAdadfydwel vertaald nàoeten Tvorden. Afen
langebeddingvan anthracietinhetgraauwak. geeft dien naam aan fossiele overbljfselen
Tot vöôr weinige Jaren, gaf men aan van menschen. W at men eehter voorheen
anthraciet den naam van doove kolen,om dat als voorwereldljke menschenbeenderen bemen ze moejeljk aan het branden k0n krj- schouwde,is in den regelnoch vanm enschell
gen.Daar men het betwjfelde, Of het wel afkom stig,noch behoort t0t hetmenschengeooit tot brandstof zOu kunnen dienen, liet slachtvan hf
lt tegenwooxdige tjdperk ,en is
men zelfs derjkstebeddingenOnaangeroerd. doorgaans teregt m et den naam van psendo-

Schitterend zjn evenwelin den laatsten tjd csfAropplïefes bestempeld.Voordatdeontleed-
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kunde ereen voldoendlichtoververspreidde?
heeft m en vele beenderen van dieren als
mensohenbeellderen beschot
lwd. Een b
fP0l'
aamte,in den kalksteen van oeningen ontdekt, werd door Scheuehzer gehouden voor

kunde zjn van bespiegelenden aard,andere

daarentegen hebben betrekking op de gezellige zamenleving. Hier wordt de anthro-

pologie toegeyast o1) de opvoed-en regeerkunde,en erlsdaarenbovennaauweljkseen

hetoverbljfselvan eenvoorwereldljkmensch deel van practische kunst en wetenschap,
en om die reden ltomo, dilnv'ii /e,çfï,
ç, een

dat niet in naauw verband staat met deleer

gctuigevan den zondvloed,genoemd,terwjl van den mensch.Als voorbeeldennoemenwj
C'
ttvier later duideljk aantoonde,dat die e geneeskunde,deregtspl
egjng,handelen
beenderen t0t het ligchaam van eensalaman- d
njverheid en hetgeheele fabrleltwezen,voorder hadden behoord. Illtusschen heeft men zoover het vermeerdering van levensgenot
m enschenbeenderen opgedolven uitden kalk- bedoelt. Tevens vereischen de schoone kun-

steen bj Guadeloupe,maarhetisg'ebleken,
dat zj erin hetloopende tjdperk in bedolven zjn. O0k elders zjn dergeljke feiten
Opgemerkt. Alen heeft langen tjd geaarzeld
te beweren? dat h0t menscheljk geslacht

sten,bjaldien zj aan harebestemming zullen beantwoorden,eelze grondige studie der

menscheljkenatuur.Aldiewetenschappeljke
vakken, w elke uit de algemeene begrippen

der anthropologie zjn afgeleid,kan men in

otlder is dan het hedendaagsche scheppings- drie groote groepen verdeelen? nameljk in
tjdperk, zoodat algemeen het gevoelen de empirisehe ofde ervarinysleer van 'smenheerschte, dat er eene anthropolieten be- schen w ezen, bestanddeelen en w etten, in

staan.De Onderzoeklngen,ilzdelaatstejaren de '
t
vqsyeerigeofbespieyelendeleervan'smen-

in de beenderenholen gesehied,hebben echter schen ideeën,enin del
tlstoriseh-philosophésche
duideljk genoeg aangetoond,datdemenseh leer van 's menschen werkzaamheid of van

in midden-Europa verkeerde tegeljk methet dewederkeerige werking van de wjsgeerige

rendier 0n met den ulammoet,- en dit is ideeën met 'smenschen aard en aanleg,en
bevestigd door hetaantreFen van xaenschen- van deze laatste m et de w ereld buiten hem .
beenderen, mammoet-overbljfselen en vuur- De eerste groep kan men noemen de wetensteenwapenen in eene laag, die de heden- schap van 'smenschen organismus,detweede
daagsche vorm ing isvoorafgegaan,Zieverdera die van 'smenschen denken, en de derdedie
van 'sm enschen leven. De eerste beschouw t
bjzonderheden onder hetwoord M enselt.

A nthropologie is in het algemeen de den mt
ansch als een natuurljk sehepsel,de

leer van den mensch. In de ruimste betee- tweede als een geesteljk en vrjwerkend
kenis van het w oord t?n in zoover deweten- wezen, en de derde toflnt 0ns de uitkom st
schap vau den mensch zjn geheelen aard en van beider zamenwerking.Hier is datgene,
wezen en zjn geslachtomvatendusook de wat m en in 0ng01*01'1zin met den naam van
Ontwikkeling en de werkzaamheid van dit anthropologie bestem pelt, niets anders dan
laatste in de w ereld m et de w etten, die de op ervaring gegronde wetenschap vanhet
daarop betrekking hebben,omsluitdeanthro- wezen van den lnensch.Daar wj bj den
pologie de geheele menscheljke wetenschap mensch ligchaam en ziel onderseheiden en
met tlitxondering van de leer van G0d en dageljks ontlervinden datzj ophetnaauwst
vaflde nattltlr buiten denm ensch?voorzoovel- verbonden zjn en wederkeerig op elkander
nameljk de kennis van dezebeide laatsten werken, zo()is de anthropologie in engeren
niet beschouw d moet w orden als een voortbrengsel van 's m enschen geest. Deze leer
van den mensch is gebotlw d Op 'tgeen m en
dopr ervaring is te weten gekomen van

zin desgeljks in drie deelen verdeeld ,nameljk in de leer van het ligchaam ,in die der

ziel en in die van beiderverbinding enbeider
wederkeerige werking.Voor zoover zich de
'smenschen wezen,van zjneoorspronkeljke anthropologie t0t 'sm ensehen ligchaam bebestanddeelen en van de wetten van zjn paalt, wordt zj de pl
tysisohe Ofsomatisehe
bestaan. D e m ensch vormt onder een groot (ligchaambeschouwende) t'z3f/sroyolo-t/id ge-

aantal bekende schepselen een afzonderljk noemd en zj staat,alsomvattendederegelen

geslacht, hetw elk zich onderscheidt door de der(liaetetiek en der gezondheidsleer,alsyeeigenaardigheden des ligchaams en n0g m eer z3ed.
vi'
sfzktstt
?: anthropoloyiemetdegeneeskunde
door die des geestes.Natuurljk iszelfkennis in het naauwste verband. De leer van de
het naaste doel der anthropologie. W ordt ziel draagt den naam van psycholoyie 0n,
voorts de subjectieve ervariny, door zelf- vool'zoover over het kenvermogen gehankennis verworven, op de kennls van andere deld wordt (verstand, rede, bewtlstzjn),
mensehen toegepast,dan Ontstaattlitdeprag- wg
jsyeerlgeofpneumatischeanthropoloyiea'ein-

matische anthropologie de menscltkunde(anthropognûsie).Beider Oblectievo llitkomsten
zjn de biographie (levensbeschrjvinr), de
ethnographie (volkerenbeschrjving), en de

deljk noemtmen dat gedeelte,hetwelk zich

van het algemeene de empiriselte zielkltnde

en hetverband derdaarinlleerschendewetten

bezig houdt met de wederkeerigebetrekking

van ziel en ligehaam , de veryelq
,kende of
syntlzetisclte anthropologie. Het hoogste doel
algemeene geselliedenis der menschheid.Uit en het eigenljke wezen der wjsgeerige en
de beginselen, die langsdenw egderervaring vergeljkende anthropologieisdaaringelegen9
verzameld zjn, ontstaat dotll-zamenvatting dat'smenschen aardin zjngeheeldoorgrond
(psyehologie), en bj eene meeralgemeene zoow el Onderling a1s m etbetrekking t0t de
opvatting de leer ran l,ef wezen der zi6J algemeene wetten der nattlul' zoo duideltjk

(pneumatologie). Deze takl
ten der lnensts
ll- ulogeljk voorgesteld wordt. Ztllk ef'
llt
l all-

nQ%$
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thxopologie is de hoogere eenheid, waarin
de leervan ligchaam en ziel zich oplostm et
hetgeheelvan alle wetenschappen,die zich
met de opsporing van 's menschen aal*d en
wezen bezig houden. De mensch als microCOS:AOS, als eene w ereld in 'tklein, cn de
mensch in verband metde geheeleschepping.
ziedaar de beide voornaamste oogpunten der
anthropologische beschouwingen. Anatomie,

zoodathettevens het anthropopathismus (zie
lzet volgend artikel)omvat.In het algemeen
is bj Kant het anthropomorphismus eene
zinneljkevoorstellingvan deideeën derrede.
A nthropopathism us is het toekennen
van menscheljke gewaarwordingen enhartstogten aan niet-menscheljke wezens van
hoogeren of lageren rang,bjvoorbeeld aan
dieren, zoo alsin de fabelen van Esopws of

physiologie, psychologie en vergeli
jkende in den Reinaart, maar vooral aan de G0dnatuurbeschouwingen leveren haar de bouw- heid. OOk hier heeft men,evenals bj het
stofl'
en,diezj naarden eischderwetenschap anthropomorphismus, hetzelfde verschil van

saoetver#ierken.
nymbolinolt en douqmat'lsoltanthropopathismus.
Tot de natuurljke geschiedenis van den Alleen het eerste strookt met eene waardige
mensch is in den laatsten tjd eenebelang- voorstelling van het Goddeljk wezenenontrjke bjdrage geleverd door Darwin in zjn staat door het verlangen, om een aanschou-

werk don the origin ofspedesetc.''(in het weljk denkbeeld tevormen vandeGodheid.
Nederlandsch doorDr.T &.W inkler,1860). Hierbj zjn dusGode onwaardire gevoelens

Eene uAnthropologiederNaturvölker''isdoor en hartstogten uitgesloten,- 't geen men
W aitz gegeven (Leipzig 1859t0tl8s4).Eene van het dogmatisch anthropopathismus niet
physiologischeanthropologiehebben wj van verzelteren kan.In ruim eren zin noemen de
Burdack onderden titelvanJAnthropologicfur godgeleerden elke voorstelling van G0d andas gebildetePublikum''1eenepsyclzischevan thropopathisch, omdat wj Gods volmaakt-

Kleneke,nameljkusystemderOrganischenPsy- hedpn enkel door gebrekkige menscheljke
chologie'' enz. D e zuivere Of bespiegelende deugden kunnen aanduiden.
psychische anthropologie is behandeld door
A nthropophagen ofmenselöenelers ztln

onderscheidene wjsgeeren,door Fzc/zfe in

volkeren, die op den laagsten trap van ont-

zjneJAnthropologle,neubegrundetaufnatur- wikkeling staan en zonder eenig bezwaar de
wissenschaftlichen '
W ege''(2(
leuitgave1861), ligchamen van hunne vjanden verslinden.
door Rozenkranz(3deuitgave 1863)en ande- De gebrekkige aardrjkskundige kennis der
ren.O0k de dAnthropologieinpragmatisc,
her Otlden,Ondersteund door dezuchtom fabelen
Hinsicht'' van Ilant mag hier niet worden en wonderen te verhalen,bevolkte de aarde

vergeten,noch 00kdetpragmatischePsycho- met monsters, die als bloeddorstige tjgers
logle''van Beneke. T0t de wjsgeerige be- hunne broeders verslonden.De oudeGrieken
schouwingen van '
s menschen maatschappe- hielden de bewoners van hetverre Scïthië
lijl
ten toestand behooren de tldeen zur Phi- en van hetzuideljk gedeeltevan Aethlopië

losophie der Geschiehte derMenschheit''van voor anthropophagen, en zelfs volgens de
H erder, - voorts JMikrokosmusoder Ideen berigten van reizigers der 16de eeuw w as
zur Nattlrgeschichte und Geschichte der
M enschheit''van Lutze,uller M ensch in der
Geschichte''van Bastian enz.O0k Cl
tamberh
Trtwfen onzePruistIJP,derA bdrez3hebben zich

half Azië en Afrika door m enscheneters be-

woond.In den laatsten tjdbeyerkte men de
verbljfplaats der anthropophaglsche volkeren
t0t de Zuidzee-eilandenten erbevindenzich

verdiensteljk gemaaktophetgebiedderan- 0ok n0g eenige in Afrika.V olgensdu C/ztzïî/l
thropologie.T0tdeanthropologlebehoortdes- (Explorations and adventures in equatorial
geljks wat door Gallen Lavater en hunne Africa) is bj de Fan ofPaauwen menschenvolgelingen over schedelleer en gelaatktlnde vleesch een voornaam voedsel en dien ten
geschreven is.
gevolge 60n belangrgk handelsartikel. Zj*
Anthropom orphism us is een wpord, eten niet alleen de gesneuvelde en gevandatmen welniet fraaimaarvrjnaauwl
teurig Fenevjanden,m aar00k hunneeigenedooden,
met vermenschelql
cinq
*
ou kunnen vertalen. Jatzj halen deljken uitde graven om ze
#' z
H etis eene voorstelling van een boven-m en- te nuttigen. De Caraïben en eenige lndischeljk wezenineenemenscheljkegedaante, aansche stammen bevredigen door het verbjvoorbeeld van een engelin den vorm van slinden van verslagene vjanden een gevoel
een kind enz., en vooral heeft dat woord van wraakzucht Men heeft o0k enkelemenbetrekking op de handelwjze van hen,die scheneters in beschaafde staten - personen ,
.

aan de Godheid het voorkomen endespreek- die door een Onweêrstaanbaren trek naar
manier van een mensch geven.Geschicdthet, menschenvleesch wordengedreven.O0k woede

zooals veelalin den Bjbel,in Oneigenljken en vertwjfeling leiden wel eens t0tanthrozin en met de overtuiging,dat G0d een 0n- ?Ophagi
e.DevreedzameMexicanenntlttigden

stoïlbljk wezen is,dan noemt men zulk een ll
z den tjd van Cortezde Spanlaarden,die
anthropomorphismtls symboliseh offormeel. bj den tertlgtogt uit de hoofklstad in hunne
Verwerpeljk is daarentegen het dogmatiscls handen vielen. llet vreeseljkste voorbeeld
of malerzëel anthropom orphism us, dat w grko- daarvan vinden wg in de gesclliedenis van

ljk de gedaante en de eigenschappen van E gypte, waar gedurende den hongersnood
het menscheljk ligchaam aan God toekent. van 1200 en 1201 duizende m enschen door

V olgensvele aanhangersderschoolvanK ant hunne medemenschen gesl
agt en opgeyeten
heefthetanthropomorphismus0okbetrekking werden. De ouders Yerslonden hunne klndeop de eigenschappen van 'synenschen geest, ren, en de gewoonte herschiep den aanvan-
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keljken noof
lin een uitgezochtgenot.Inde Antiaris Leschenaultiseenzeervergiftig
oorlogen derEngelschentegendeAshantjnen plantengeslacht uit de faluiliederUrticee'n en
rerddengevangen oëcieren hethartuithet bevatboomen,dieop deOost-lndischeeilanden
llgchaam gerukt en aan den Koning en de tehuisbehooren.Dcvreeseljkste vandezeis
voornaamste veldheeren voorgezet, die er deA.foa.
iclril,o0k weloepas-boom ofJavaan-

allen eengedeeltevannuttigden.Hetistevens
een volkomen gestaaf; felt, dat omstreeks
hetJaar 1770 teBerkabjW eimareenherdex
bj herhaling een moordbedreef,om zichaan
m enschenvleesch te kunnen vergasten.
A nthurium Scltottiseenplantengeslacht
uitde familie der Aroïdeën.H et groeitinde
keerkringslanden en onderscheidt zich door

yc/
z:vergkfboom genaamd.Hjis20t0t27Ned.
elhoogen draagtgeenezjtakken,maareene
sierljke/half-bolvormigekruinmethartvormiyeirondebladeren.Hjleverthetberuchteverglf
oepas-antiar. Nadat daaromtrent vele fabelachtige berigten vooralin Nederland waren

verspreid, werd hj het eerstnaauwkeurig

Onderzocht door Lesckenault, die hetverglf

fraaje donkergroene, lederachtige bladeren. naarE uropa bragt.Ditlaatsteisdonker-groen

Sommige soorten leven alswoekerplanten op en van vastheid als honig.Hetis zeer bitter
boomstammen,anderezjn struiken,diehoog en scherp van smaak ,en zelfseene geringe
tegen de boomen opklimmen en er zich met hoeveelheid verwekt stoornisin de ingewanhareluchtwortelsaan vasthechten.Zjzjnals den.Eriseeneextractiefstofuitbereid,antiasierplanten zeergezocht.Zj gedjenhetbest ripd genaamd.Dezeishetwerkzaam vergiftig
in een mengselvan l deelbladaarde,1 deel bestanddeelenbehoortt0tdegltlcosieven.W anhoutaarde en w at grofzand op eene bescha- neermen heti
n hetbloedvandierenbrenyt,

duwdeplek bj eenewarmtevan 15t0tl8OC. veroorzaaktheteenplotseljkendood;hetlnM en kan ze door stekken vermenigvuldigen. nemen heet
't hetzeltkle gevolg,maar minder
DemeestbekendesoortenzjnA.Jct
xlleScApff, spoedig. Op Java wordt het bloemsap van
A.amplt
am A'lzlf/l met groote, hartvormige dezen gifboom verzam eld,uitgodam pt en bebladeren,A.ccvtftzfvzzlKnntlt enz.
waard.Daarna wordt het geweekt en met

Anthyllis of wondkrnid is een planten- een ander plantensap vermengd, Om erpj-

geslachtuit de familie derVlinderbloemigen, len m ede te vergiftigen. A.saccidora Lindl.
hetw elk een groot aantal soorten bevat:die Of de sakboom levert eene bast? die zeer
in het zuiden van Europa,in W est-Azië en goed t0t vervaardiging van vlechtwerk kan
Noord-Afkika te vinden zjn.In Duitschland dienen.
en in 0ns Vaderland groeit hetgemeenwondA ntibacchius (antibaccheusj palimbac-

kr'
?
4i#(A.vulneraria),eeneltrt
lidachtigeoverbljvendeplantmeteen s-tandigen,soms01
3geblazenkelk,Onevengevindebladerenendigte
bloemhoofdjes.Dezeplantbloeitvan Meit0t
Auqt
lstusopdroogeheuvelen en grazigeberg-

chius) is in de Latjnsche dichtkunst een
Om gekeerde bacchitls,derhalve eeu voet,die
uit tw ee lange lettergrepen en eene korte

bestaat(- - u),bjvoorbeeld youdlaken.

A ntibes is eene kleine stad met rt
lim
helllngen,alsmede in Onze duinen metgele, 6000 inwoners,in hetFranschedepartement
latersomtjds pulyerroode bloemen.T0tde Var aan de Middellandsche Zee en aan eene
uitheemsche)als slerplanten gezochte soorten landtong gelegen.Er is eene zeevaartschool,
behooren A.ùtzrùtzJovis,A.cr:fïcc,A.H er- een handelsreregtshof en een aanzienljke
fplzlz3lce,A . Iaozzftyzlc enz. Men plant ze in handelin zuldeljke vruchten,wjn?Oljfolie,

vetteaarde,dievoorl/qt
legedeeltemetrivier- thonjnen en sardellen, hoewel de haven

zand is vermengd en m en houdt ze desw in- sleehts voor kleine schepen toegankelgk is.
ters bj eene warmte van 1 t0t60C.luchtig
ln den omtreltzjn vele Romtt
insche Ouden droog.O0k van onsinheemschwondkruid heden, w aaronder een aluphitheater en eene
waterleiding, want Antibes is het Oude
zjn fxapjeverscheidenheden bekend.
A ntl is een Grieksch voorzetsel,datdik- M
Antkolls,in Gallia Narbonnennisdtl
ol,de

wi
jls met Latjnsche of Grieksche woorden
asslliërs (inwoners van Marseille) gesticht.
verbonden wordt.Bjeerstgenoemdebeteekent Onder de Romeinen was deze stad een
zj rJJr,zooalsb4 czl/ïciplfie(bj voorraad), munidpium.In de 9(
1eeeuw en ook laterbj
antLcl
tambee (vooxkamer), en bj laatstge- herhaling werd zj door de Moorsche zeenoemde teqen, zooals in de benam ing van roovers gepltlnderd.Zj kwam vervolgensin
eneesmidéelen, die teken eenekwaalwor- het bezit der heeren nan Griwzc/tfi,vorsten
den aangewend (anti-eplleptica,anti-emetica van Monaco, die haar aan Ilendrik F verenz.
), in anti-critiek Of een schrjven teyen kochten (1608), waarna zj aan Provence
een uitgebragt oordeel,terwjlhet ()p het werd toegevoegd.ln hare nabjheid landde
gebied der godgeleerdheid,wjsbegeerte en Ntvoleon I Op den lsten Maart 1815.
staatkunde de aanhangers aanduidt van de
A nticham bre of voorkamer is in aantegenovel
'yestelde partj,zooals anti-trinita- zienljke huizenenpaleizenhetvertrek,waa'
riërs, antl-machiavellisten anti-revolutionai- zj vertoeven, die zich bj den heer dea
ren enz.Op dat van taalkunde,versbouw en huizes of bj een vorsteljk persoon hebben
redeneerkunde woxden er vorluen door aan- latenaanmelden.Zjbljvenertotdathethunne

gewezen?die tegenoverandel'evfarmenstaan, bet
lrt is,Ol,11in de tegenw oordigheid te ver-

en op dat der aardrjkskundc de plaatsen,
welke tegenûverzoodanigegelegen zjn,die
d001*het woord worden aangeduld,waarmede
antiverbondenis(Antipalos,Antilibanonenz.).
lI.

schjnen van hem ofhaar,voorwien hetbe-

zoek is bestemd. W ie voorheen niet in de
gtlnst der magtigen deelde,moestzich wel
eens de verveling getroosten van zeer lang
3
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antichambre te houden en ten slottenieteens geeft deze overeenkomstBlechtseen persoonte w orden toegelaten.
Iijk d.i.alleen tusschen den schtlldeischer
A ntichero is een klein Grieksch eiland, en den schuldenaar geldend regt,en niet,

hetwelk tusschen Naxia (Nax0s)en Amorro zooals de hypotAeek een zakelqk regt,dat

gelegen is en t0t deCycladen behoort.Hetls door inschrjvlng in Openbare registerstegenonbewoond en met bosch begroeid en om overiederander,ook tegenoverandereschulddeze reden gew igtig voor de naburige eilan- eischers,zjne krachtdoetgelden.Zie onder
hypotlteek.
den,waar geeneboomen tevinden zjn.
Antichloor is de naam van elk middel, Antichrist of tegenstander van Christus
hetwelk dienen kan,01n eene stofvan chloor is bj de Joden, Christenen en zelfsbj de
tebevrjden,vooralwanneer hetgeschiktis Mohammedanen de geweldige, duivelsche,
om het papier na hetbleeken vanhetachter- maareindeljk bezwjkende vjand vanChris-

gebleven vrje chloor te Ontdoen ofalthans f?
x.
: en van zjn koningrjk Op aarde.Bj de
n vond deze voorstelling eerst ingang
dit op te nemen in eeme onschadeljkever- Jode'
binding,die gemakkeljk weggewasschenkan na de Ballingschap, en zj verbonden daarworden. Eerst w erd neutraal zwaveligzuur aan hetdenkbeeld van allertreurigstetjdenj
en vervolgensonderzw aveligzullrnatron daar- die de komst van den Messias zouden voor-

t0e aanbevolen.Beide stoffen ztjn onder den afgaan. Sommigen hielden den koning Gog
naam van antichloor in den handel.D e w er- van Magog voor den Antichrist,anderenk0king dier middelen isdaarin gelegen,datbj ning Antt
'
pcFzvd Ep'
kltanes,en allen daohten
t
hunnealkalischeoplossing,doordeoxydérende aan een veroveraar,die tegen G0d z0u 0pw erkingvan het chlooropzw avelig-en onder- staan, Israël Overweldigen en ontzettende
zw aveligztlur, zw avelzuur natron en chlool*- rampspoeden veroorzaken,maar dieeindeljk

natrium (keukenzout)ontstaan.V00rgeringe voorden Xessiasen zjneengelenhetonderpapiersoorten heeft m en m et goed gevolg spit z0u moeten delven.Btjdeveroveringvan
zw avelcalcium gebraikt.Dit Oxydeertechter

PalaestinadoordeRomeinenwerddeAntichrist

t0tzwavelzurenkalk,bljftinhetpapierachter voorgesteld alsdeverpersoonljking van den
en mtlakt het zwaar en hard.Eenetegroote gevaarljken invloed der Romeinsche heerhoeveelheid deelt er een onaangenamen geur schappj.DeAntichrist:doordeRabbjnenArvgenaamd, zotl een telg zjnvaneenige
aan m ede.Daar zwavelzuur en onderzwavel- wzii/kz,
zuur natron,metltlchtinaanrakingkomende, Heidensche booswichten en van hetmarmeren
zich zeer ligt ontleden en alz00 Onbruikbaar standbeeldeenerschoonemaagd.HjzOugroot
worden,deden Bobierreen M oridedenvo0r- van gestalte wezen,zich openljk voorden
slag om eene oglossing van tinchlorure en M essias en voor een G0d uitgeven,den eerzotltzuur als antlchloor aan te wenden.Dit sten M essias,den zool
z van Jozq'
tvervolgen
wordt in den papierbrj in tinchloride omge- en dooden en de Israëlieten over den geheezet en later door koolzuur natron a1s een len aardbodem verstroojentwaarna de diep
wit, zacht en onschadeljk bezinksel van vernederden door den waren M essias, den
tinoxyde aan het papier toegevoegd. O0k zoon van Danid , en door den profeet Elias
lichtgas en petroleum heeftmen aanbevolen, weder bjeengebragt zouden worden.Daarna

om het vrje chloor uit het papier te ver- zotlden de Onderdrukkersverdelgd,deChristenen en de ongelûovigen Overw onnenenhet
wgderen.
Antichresisheetdeovereenkomst,waarbj Messias-rjk Opgerigt worden.
de schuldenaar zjn schuldeischer tOt zeker- Minder zinneljk en zonderlillg verheftzich

heid van de betaling der schuld een onroe- de voorstelling van den Antichrist,aan de
rend goed in qebrtlik afstaat,ondt
arverplig- denkbeelden der Joden ontleend,indevroegting,dat de hlervankom endevruchten zullen ste tjden der Cl
tristelqke kerk.Hj vertoont
strekkell t0tafbetaling van den interest der zich hier als degene,die de wederkomstvan
as voorafgaat,nietbekleed m et staatschllld,voorzoover deze bedongen is. Over- Christ'
treFen de vruchten deze rente, dan dienen kundige magt, m aar als een valsch leeraar
zj t0t korting van het bedrag der schuld en wonderdoener,als een verleider t0t godzelve.
deloosheid en a1s een valsche Cltristtts,a1s
Volgens het Fransche regtktlnnen zoowel een mensch der zonde en een zoon desverroerende als onroerende goederen in pand derfs, die strjd voert toyen G0d en zjne
(nantissement) gegeven worden.Het pand- dienst, en vgoralin de brleven van Joannes
regt Op roerende zaken heet yaye, dat op w ordt dat w oord gebruikta1seen algem eene
onroerende antiehrèse.D itregtvanantichrêse naam vool'allevalscheleeraarsenloochenaars
is overgenomen uitllet Griekscheen Romein- van nltristus.Meerzinneljkisdevoorstelling
sclle regt.
van den vervaardiger van hetBoekderOpenOnze wetgever heeftdeze soortvan pand- baring. A!s een zeemonster met 7 hoofden,
stelling achterwege gelaten, omdat zj niet 10 horens, 10 kroonen en een Godlasterenstrookt m etde zeden en gebruiken van ons den naam ,ontvangt de Antichristmagtvan
land en daarom hierzeldenw erdbedongen.- den Satan,hoont God en alhet heilige,verW e1mag hetm ethypotheek bezwaarde goed wint de engelen in den strjd en verwerft
in het bezit van den schuldeischer gesteld gedurende 42 maanden deheersehappj over
worden, met het beding, dat de vruchten den aardbodem en pver de lleidenen. Zjn
tegen den interest Of het bedrag der hoofd- handlanger is een tweede monster! uitde
8chuld verrekend zullen worden5maar dan aarde gesproten,m et 2horens voorzlen.H et
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doet wonderen en verleidt de menscllen ten kapitalisten weinig ofgoen crediet.Deregégerieve van het eerste beestdool
'bedrog en ri
hng maakt zich min ()fmeerafllankeljkvan
eene valsche leer en is het zinnebeeld der en,die in hare dienst zjn en over wier
valsehe profeten,die hetrjk van den Anti- handelingenzjtoezigtmoethouden.Dezediechrist zoeken uit te breiden. Dit gezigt, naren van den Staat,zoeken daarentegen door
waarbj de ziener welligt hetoûg Op Nero allerlei,zelfsdoorongeoorloofde middelenzich
gevestigd hield,is m in Ofm eerde grondslag sekadeloostestellen voordegedanevoorschotvan alle voorstellingen van den Antichrist. ten en zich zoo mogeljk voor verliezen te

Van grootgewigt werd datdenkbeeld bi
jde
algemeen verspreide meening van denabjzjndewederkomstvan t.
hristIt.
'
?en van den
aanvang van hetlooo-jarige rjk,omdatde

vrjwaren.- Degeldmiddelen van denStaat

komen hierdoor in groot gevaar. Staatsbankroet komtin 'tversehiet. Avanneer eeneregêring genoodzaakt
'is, Om toekomstige midAntichristalsdevoorlooperdaarvanbeschouwd delen te gebrtliken tOthetvoldoen van tewerd.Maar toen nalletjaar1000 hetalge- genwoordige behoeften,dan ligt het in den
meen verw achte looo-.jal'
igerjknietaanbrak, aard der zaak,datantie,
lpatiën vanjaart0t
verdween methetgeloofaan datvooruitzigt jaar moeten toenemen.
ook de vrees voor den Antichrist.W élverDe behoeften bljven in den regeldezelfdeq
spreidde zich in de lS(
l0eeuw hetyert
lcht telkens mocten echter nieuwe lasten worden
van zjne geboorte,maarde Kerk wllde er opgelegd om de Oude schulden afte doen en
niets van weten.
(1e leeners te bovredigen,diezichvotl'hunne
De tegenstanders der R.Katholieke kerk diensten dt
ltlr laten betalen.
na de l3de eeuer, zooals de Waldenzen,
Oostenrjk gaf in l813 wegenseen gean-

Wieklqfe,Matthqeus?Janow,Hu.
qzenvooral ticipeerd bedrar Op (1egrondbelasting antiei-

de K erkhervorm ers beschouwden den paus patie-billetien u1t,diealspapiergeldaan koers
als den Antichrist,als het beestderOpenba- Onde
h rheviginomlflopkwalnen. Nadatzj 3/s(
le
ring,en de geesteljkheid als zjnhelper.Na iunner w aarde verloren hadden?werdenzj

den tjd der Hervorming ishetgeloofaaneen

toekomstigen Antichrist zooweluitdeR.Ka-

n 1851 tege: banknoteningewisseld.

In reyten noemtmen alltieipatiehettlitoefe-

tholiekealsuitdeProtestantschokerk bjna nen Val: een regt ofhet verrigttàn van eene
geheelen al verdwenen.Alleen sommigefan- handeling vôôrdatdf
?tjt
ldaarvoor gekomen
tastisehe uitleggers van hetBoek der Open- is.Bjvoorbeeld hetbetalttl
zvan eeneschuld,
baring hebben er nog w el eensgewag van dieeerstnaeenigen tjd vervalt.Avanneereen
koopman
gemaakt, zonder bj het algemeen eenigen
a311 een com missionair goedexen in

weêrklank te vinden.
consiynatie lleeft gezl
lnden,d.i.methetdoel,
De M ohammedanen hebben de voorstelling om ze daar ter plaatse to verkoopen: enhj,
van htlnnen Antichrist aan deChristenen Ont- vôôrdat deze verkoop heeft plaats gehad,
leend.Hj heetbjhenDadsjdsjal?en hj zal vool-eon gedeelte van hetbedrag een wissel

na zjne komst door den iman M altedi, oy dezen trektheetditin den handelantibjgestaan doorCltristt
lts,Overwonnenworden, cz.p/rep.

waarna de lslam en hetChristendom t0tééne
In de muziek heetanticipafle eene figt
lur,
godsdienstzullen zam ensm elten.
waarin een gedeelte van eene doorloopende
A nticipatie. ZO0 noemt men de daad melodie haar stem moet vinden in een basvan iets te nemen vöör dat de tjd daar is. toon?die eerstlater volgt. D itgeschiedtgeIn de staathuishoudkunde noemt men antici- woonl
jk in deharmonie Om qebrtliltte mapatie het voorschot dat de regéringen zich ken van
zulke dissonnanten,dleonvoorbereid
som slaten geven Opdetoekom stigeopbrengst kunnen voorkomen.
van eenige belastilzg.D it iseen der schadeAnticléa was de dochter van A'
qtolycuh
ljkste vormen voor hetaangaan van leenin- de minnares van S'
lsypltus en vervolgensde
gen donr den Staat.Vooralvroegernam men gemalin van Laërles.Zj was de moedervan

daartoe in tjd van nood zjne toevlugt.Die Odyssels (Ulysses) en stierfvanverdrietOver
de langdurige aw/w ezigheid van haren zoon.
was Opgedragen,ofzj,die het regtvanhet Anderen vermelden,dat zj zich zelve 0111
heffen van zekere belasting hadden gepacht het leven bragt, toen N aupliqs haarhetvalvan den Staat,gaven vrjwilligOfgedwongen sche berigtvan den dood van Odysseus had
am btenarentaan wie hetinnen derbelasting

Op eenseene zekere sOm aan den Staat ter medegedoeld.
leen Onder beding, dat deze hoofdsom en
Anti-cornlawleague. ZOo heet eene
rente m et de later door hen in te vorderen vereeniging van kooplleden,gevormdteMan-

belasting verrekend zot
l worden.Zj gingen
t0t deze leening gemakkeljker over dan andere kapitalisten,deels Omdat ztlvan deregéring afhankeljk waren, deels Omdat zj
het alttjd in hunne magt hadden,Om zichhet

chester in hetJaar 1836,diezich de Ophef-

qng van alle beschermende rogten ten dûel
stelde.Vooral sedert 1838 nam dezevereeniging meer bepaald hetkarakteraan Om door
alle geoorloofde middelen de intrekking der
geleende m et w inst Ot'woeker door de be- korenwetten te bewerken en (le schaalregten
lastingschuldigen te laten terugbetalen.Soms tedoenverdwjnen.Ziekorenwetlenenscltaalwas alzoo het geheele bedrag der belasting ,9f:J.seI.
verzwolgen voordatdettjd hal.erinningdàâr Sedert l8l5had de regêring van Engeland
W AS. De staten,die van dezenm
maatregelge- er zich Op toegelegdz om het zoogenaamde
bruik maken, hebben in den regelbj de beseTermende :fel.
se?(zle aldaal
-)in toepassing
3*
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te brengen.In 'tbi
jzonder wasde landboqw huizing op y'roote schaal, voorstelden Om
het voorwerp van hare zorg.Zjmeendede- verbetering m den toestand des lands te
zen t0t hoogen bloeite kunnen brengendoor brengen.
zooveelmogeljk vreemdemededingingtewe- In 1842 werd Robert Peel ten tweeden
ren en nam daartoe de volgende middelen te male minister. Oorspronkeljk een voorstanbaat:
dervan hetbeschermendestelsel,werd hj,

Eene premie van uitvoeropde binnenland- nakennismaking metheftigefreetraders,door
sche en hooge invoerregten op de buiten- eigen studie geheelvûor de zaa'
k der league
landsche granen.00k steldemen zichhierbj gewonnen.
het doelvoor,om zooveelmogeljk,vooral In 1845 bragthetmislukken van denaardin het voortbrengen van levensmiddelen,0n- aypeloogstdebevol
king van Ierland t9thet
afhankeljk te worden kan het buitenland. ultersteen veroorzaaktealgem eeneduurtevan

De gevolren van ditstelsellieten nietna
zjne nadeellge werking te doen gevoelen.
ln plaats dat de landbouwende bevolking,
in Engeland voornameljk uit pachters be-

levensmiddelen v00r geheel Brittanje.Peel
in 'tbegin van 1846 ten derden male t0tden
ministriêlen zetel geroepen,begreep dater

gehandeld moest worden en begon nu zjne

staande!door den voorgespiegelden bloeivan loopbaan met de indiening van het voorstel.
den natlonalen landbouw werd bevoordeeld, dat metden lsten Februarj 1846 de korenwerden wel de prjzen der levensmiddelen wetten zouden zjn opgeheven.Nadien tjd
llooger en stegen de loonen,m aax tevens zouden geene in- noch uitvoerregten van
kwam al het voûrdeel ten slotte aan de gl'anen m eer geheven w orden en de invoer
groote grondeigenaren , aan de aristocratie van levensmiddelen van allebelasting vrjgevan het land,doordatde pachten steedsh00- steld zjn.
ger w erden Opgedreven.
Dit voorstel werd,Ofschoon met veelteDe arbeidersbevolking in de fabrieksteden genkanting,door hetLager-en Hooger Huis
leed echter het m eest door dezekunstmatige aangenomen.
opdrjving van deprjzen der eerstelevens- De anti-cornlawleague had hare taak v0l-

behoeften.Vooral toen in deJaren 1886en bragt en ging uiteen om Onmiddelljk weêr
1838 door misgewas en handelscrisis de arbeidende klasse t0t groote ellende en hier
en dâàrt0t oproer werd gedreven,trachtten
eenige fabrikanten in Manchester zich tevereeniqen,om de oorzaken dezer ellende in
hetllcht te stellen en de middelen te<ophef;ng op te sporen.Cobden sloot zich alspoedig bj hen aan.De eerste m aatregel?dien

op te treden,zoodra van den kant der pro-

tectionisten voorstellen tegen den vrjenhandelmogten worden ingediend.
A nticosti is een Britsch-Noord-Amerikaansph eiland in de St.Lalzrens-golf.Het
behoort t0tNewfoundland en heefteene 0p-

pervlakte van 115(ngeogr.mjlen.De Indianen noemen het Natiscote. De kt
lsten zjn
zj noodig achtten,was,om van deregéring vlak,debinnenlanden bergachtig,bpschrjk
de geheele en onmiddelljke intrekking der en onbewoond.In 1809 zjn er een paar hagraanw etten te verzoeken.Eendaartoestrek- vens gebotlwd, waar de zeevarenden eene

kend voorstelwerd dool
'hetyarlementverw orpen. Hierop verbonden zlch allen, die
het gtelsel van vrjen handel voorstûnden
(Jreetraders)tOteenevereenigingteropheëng
van de graanwetten (anti-cornlawleagztej.
Zeven Jaren lang van 1820- 1846 werkte
deze vereeniging met onverdroten jver aan
de bereiking van dit doeldoor het houden
van meetings,waarbj de vurige welsprekendheid van Cobden,W'ripl.f en .Foz vooral
diendeom hare denkbeelden bj hetvolk ingang te doen vinden.Kolonell'
hompsonzette
ln weekbladen en vlugschriften de nadeelen
der korenwetten voor het meer beschaafde
publiek uiteen door eene scherpecritiek van
de bestaande toestanden en hunne Oorzaken.
Een m an uit het volk, de smid Ebenezer
All'
àof,bevorderde den uitslag der zaak dool'

schuilplaatsvinden.O0k zjn er de uiteinden

der Engelsche Onderzeesche telegraafdraden
aan wa1 gebragt.Op de ktlstbloeit de zee-

honden-enkabel
jaauwvangstDiteilandwerd

in 1524 ontdektdoorJacquen Cartler,diehet
Assomption noemde.
A nticritiek is de w ederlegging vaneene
critiek of van de beoordeeling van een ge-

schrift.Zj is een wapen in de hand vanden
schrjver,wanueer aaa zjn werktenonregte

leemten Ofgebreken wûrden te lastegelegd,

maarvooral,wanneer dobeoordeelaarbljkbaar bestuurd werd door laaghartige bedoe-

lingen of opzetteljk den persoon desschrjvers aantast t
)f in een bespotteljk daglicht
zoekt te plaatsen.Zelden is hetnoodig,t0t

anticritiek zjne toevlugt te nemen, want

0en Onregtvaardig beoordeelaa'
r h0e V00B-

zjne populaire gedichten (Cornlatcrhynten). tig oOk ,vindt geene genade in deoogenvan
Z00 werd de zaak der anti-cornlawleague
eene algemeene volkszaak.
00k in hetparlement kwam de vraagvan

het ptlbliek.
Anticyra is eene gud-Griekschestad oy
een schiereiland i11 Phocis, aan eene baal

den vrjen kûrenhandelmeermalen tersprake (SinusAnticyrant
ls)derGolfvanCorinthe,teen gafdââr aanleiding tothet ontstaan van

genover Cyra gelegen. E r was eene goede

tweepartjen.Dezaak dertreetraders,werd haven,een aanzienljkehandelen een aantal
die der l'
F/zù,
:;terwjldiederprotectionisten fraaje tempels,waaronder dievan Artemis
voorstanders van het beschermende stelscl, (Diana)Op eenerotsnabj destad enversierd
gydragen doerdestaatkundigepartj der 7:- met het standbeeld dergodin,doorPraziteles
r%6&, andere middelen,bjvuol
'beeld landver- gtbeiteld.Thansdxaagtzj den naam vanAs-

ANTICYRA--ANTIETAM.

?rot
gypsfc.Menvermeldt,datAnticyragesticht 0n eiwittegen metaalzollten,- sleehteztln
ls door de Phocaeërs ot. door de Locriërs en zwavelwaterstof en kalkwater tegen rattenaanvankeljk den naam droegvanCyparisstls. kruid, omdat niet alleen zj zelvenadeelig
Schoon gedurende den Heiligen Oorlog door werken ,maar ook hunne arsénigzureverbin-

Pltili
qpusvan Macedonië verwoest,begonzj dingen n0g altjd vergiftigzjn.Zjverdienen
spoedlg weder te bloejen, en tjdens den derhalve den naam van onbruikbaar.
eersten Macedonischen oorlog werd zj ge- Antiek , afkomstig van het Latjnsche
w eldig geteisterd door de Romeinen, die woord antiquus (0ud),noemtmen in het alhaar vervolgcns aan de Aetoliërs afstonden. gemeen al
les,wat betrekking heeft op de
Daarna kwam zj wederom in hetbezitder Ontwikkeling van de volken der Oudheld en
Macedoniërs en werd Op nieuw door de R0- duseene afzonderljkeklassevormtnaastdatmeinenOnderr QuinetilsFlt
zvlipïzl.
gveroverd. yene,watin verbandstaatmetdeontwikkeDenzelfden naam droeg eene stad in Thes- llng der volkeren van het middeleeuwsche
salië aan den voetvan den berg Oeta enaan en hedendaagsche tjdperk.Hetwoord antiede Sperchius,nietver van haren mond,- ken bezigt men gewoonljk tel' aanwjzing
en een klein GriekscheilandttlsschenEtlboea van kunstgewrochten,die uit den bloeitjd
(Negroponte)en Thessalië.Daaropdeze drie der Grieksche en Romeinsche beschavingt0t
plaatsendehelleborus(hetnieskruid)groeide, 0ns zjn gekomen.ln den meestbeperkten
eene plant,w aaraan m en grootekraehttegen zin zjn hetbeeldhouwwerken,standbeelden
waanzinnigheid toeschreef?warenbjdeRomei- en bas-relièfs uitde dagen derOudheid.Vernen de spreekw oorden ln zwalzg aNaviget zam elplaatsen vanzoodanigevoorwerpen draAnticyras''((
tHj varenaar deAnticyras,''na- gen den naam van kabinetten of muséa van
meljk om een middeltegen zjne dwaaslleid antieken.
te halen), en uTribus Anticyris caput insa- De ktznst der Ouden ontsproot uitde nanabile'' (tEen hoofd,dat dool'geen 3 Ant
- tllur en bleef?veelm eer dandemiddeleeuw #i
sche Ofmoderne 1t1111st,onderde leiding van
Cyraskan g'
enezen wol
-den'').
Antidesm afSjrenyelis een pl
antenge- deze. Doch alleen de Grieken,van een leslacht uit de am llie der Antidesmeën.H et vendig gevoelvoorhetschoonedoordrongen,
bevatboomen,diein tropisch Azië en Mada- hebben mellsterstukken op dat gebied gelegascargroejen,waartoeA.tzlezîfdrï'fzzlSpren- verd.De Indische en Egyptische kunstenaar
:! op de kustvan Malabar,A.Zdtf/ltz?licfz- wist zich niet te verheFen boven de heer.ç
Dpren,qel op Ceylon, A.Wzlz
3itz,
gSprengel in schappj van het stof;hj poogdeindruk te
oost-lndië behool
'en. Zj leveren,naar men m aken dool'iets reusachtigs ofiets geheimmeent, in het afkooksel der bladeren een zinnigs te leveren.DeGriekschebeeldhouwer
uitm untendmiddeltegen denbeetderbrilslang. daarentegen deed zjl
zgewrochtalshetware

Antidotum is de naam ,waarmede ge- Oprjzen uit den schoot dernatuur,zoodat
woonljk een tegengifbestempeld wordt.ln het zich met eene volkomene juistheid van
m eer beperkten zin beteekent het niet zoo- Omtrekken,met eene verwonderljkcwaarzeer een neutralisêrend middel,zooals mag- heid,maar tevensm et eene Ongtlm eene sier-

nésia bj zuur,azjn bj bjtenden kalk?Of ljkheiden bevalligheid voorhetoogvanden
zoodanig middel,datde geweldige w erking aanschouwer verhlef,Omdathtjvaneeneslaafvan eene vergiftige stofbeteugelenkan,zO0- sche navolging dernatuurt0tdevoorstelling
a1s chlprofoxm bj strychnine,sterkekof
li
jbj Van hetideale natuurschoon wist Opteklimslaapwekkende zelfstandighedenym aar veel- men.VooralverheerljktedeGriekschekunst
m eer zûodanig middel,hetwelk ln Onm iddel- in hare standbeelden den m enseh?wiensver-

ljke aanraking wordtgebragtmethetver- hevene voorstelling wj in den Apollo van
gif en geschikt is Om dltlaatstescheikundig

Belredère en in de Venusvan M edicibew on-

te veranderen enOnsehadeljk temaken.Door- deren.
gaans geschiedt zulks Op deze wjze,dathet
Antietam (De)iseenesmalle:maardiepe
vergifenhettegengifinw ateren inhetlMa3g- Noord-Amerikaansche rivier,die ln Pennsylen darm sapOnoplosbareverbindingenvorluen, vanië aan de Oostzjdevan hetAppalachisch

hoewelhetvergifenhettegengifook weleens gebergte ontspringt en zich naeen krûnltel-

in onschadeljke Ontledingsprûducten worden togt van 10 geogr.mjlen bj Sharpsbury (in
herschapen. T0t de eerstbedoelde soortbe- Maryland) in de Potomac uitstort.Aan den
hooren jzeroxydehydraatenmagnésiahydraat oever der Antietam had den l6den en 17den
bj vergiftiging met arsénigzuur, en tOt September 1862 een bloedige veldslag plaats
de tweede glauberzout bj vergiftiging met tusschen hetlegerder NoordeljkeStaten0nloodsliker,waarbj Onschadeljk zwavelzuur derM aoClellan en het legerdex Geconfedeloodoxyde gevorm d wordt.H ee spoediger en reerden. Elk dier legers telde 80 tOt 90000
volkom ener eene vergiitige zelfstandigheid man. De Geconfedereerden waren den 4den
door een antidotum in eene onoplosbare Of September ovel' de Potomae getrokken en
ill eene Onschadeljke verbinding wordt0m- hadden een paar dagen later Fredericstown
gezet,destebeterenkostbaarderisdattegen- zonder tegenstand bezet.Van hierlieten zj
gif. D aarom verdeeltm en de tegengiften in eenige colonnes uitrukken naar de grenzen
goede,vrj goede,en slechteofOnbruikbare. vanPennsylvaniëennaarBaltimore,waardoor

Gonde zjn bjvoorbeeld magnésia en jzer- generaal M iles,die met8000man bj Haroxydehydraat tegen rattenkrtlid,zwavelzure pers-Ferry stond,valzzjn hnofdleger werd
soda tegen loodsuiker, vru
.yoedezjn melk afgesneden, Jackson greep hem aan op den

ANTIETAM-ANTiGONUS.
lztlen September en dwong hem ,zich naar
den zuideljken oevervan de Potomactebegeven,waar hj drie dagen latercapituléren
moest.Alleen deruiterj,1s00paardensterk,
sloeg zich door denvjand heen.Inttlsschen

gen. D eze verbol-g haar bj een herderen
had methaar een zoon,die in eenzaamheid
opgroeide;maar later,toen Creonditvernam ,

werd hj woedend,en H aemon doodde zjne
gemalin en zich zelven, om zich aan den

had u
vcc Clellan zjneeenigzinsgedémorali- tool'n van zjn vaderteonttrekken.
seerde troepen in Orde gebragt.Hj besloot, Hettreurspel van Sophoeles datden naam
aanvallenderwjzete werk te gaan en l'ukte van Antlyone draagt,is behouden gebleven,
met 5 legercorpsen voorwaarts naar Frede- - datvan Aeschylus is verloren gegaan.-d.xricstown. De Geconfedereerden Ontruimden tlyone komt o()k voor in andere tretlrspelen,

de stad en trokken langzaam terug,waarbj bjvoorbeeld in den t
dOedi
pusteColonos''van

de achterhoede het t0t Op den 14denSeptem- Sopl
tocles, in de dzeven teyen Thebe''van
ber zwaar te verantwoorden had.Lee zette Aesehylus,en in de öphoenlssae''van fzlrïzjn aftogt voort naardezjdevan gharps- pides.
bury en nam tusschen deze plaats en MidAntigonus.onderscheidenemerkwaardige
dleton eene stelling,waarbjzpn regtervleu- mannen hebben dezen naam gedragen.Ve0rgel op de Potom acleunde.Hiernu vielopden eerst Ant
r
t
k
qonus fjclopd,een beroemd veldlGden September een veldslag voûr,en wel heer van Aleœander de Groo/e,een zoon van

van zoodanigen aard als wjvan ongeoefende Pl
tilippusuithetvorsteljk geslachtvanElytroepen, die daarenbflven niet eensnaar de

MCtIJi.
:,de gemaalvan Stratoniee en devader

regelsderkrjgskunstwerden bestuurd,m0- van DemetriusJ'plïprcdfd.
î.Hj waseerstonen verwachten.Nu eenswerden grooteafdee- der A leœander aanvoerder der bondgenooten
llngen tirailleurs,dan w ederartillerie-perken in Azië en werd in hetjaar 383 vöôr Chr.
Ofafzonderljkebrigadesinhetvuurgebragt; stadhouder van Groot-phrygië,waaraan na
er was geene orde,geene eenheid,geen vast dep dood van AleœanderLydë enPamphylië
plan;om xeserve werd nietgedacht,en waal
- werden toegevoegd.Van den rjksbestaurder
men eenig voordcelbehaalde,wistmen het Perdiceas ontving hj den last,om Eumenes

niettegebruil
ten.Destrjd dtlurdeden 16den bj de verovering van Cappadociëteonderden geheelen dag!en de beidelegerskonden steunen,maar hj weigerdetegehoorzamen
hunne aanvankeljke positie behouden.Den en vlt
lgtte met ztjn zoon naar Antipater,
volgenden dag deed Lee, die,even alszjn diehem in zjn stadhouderschaphersteldeen
tegenstander, versterkingen Ontvangen had, hem tevenshet Opperbevelover hetlegerin
een hevigen aanval,maar schoon hj Op den W est-Aziëschonk,om otll'logtekunnenvoeren
linkervleugeldervjanden eenige vOordeelen tegen Eumenes, A lcetas en de overige aan-

behaalde,werd hjin hetcentrtlm en Opden hangers van den vermoorden Perdiccab'
.Hj

regtervleugelteruggeslagen. Den l8den Sep- Om singelde E umenes in hetonneembarebergtember was er wapenstilstand t0t hetbegra- slot Noratbehaalde de Overwinning opA leeven der gesneuvelden, die aan weêrszjden fc:en Attalus in Pisidië gedul.endeden win6-tût 10000 man bedroegen.Gedurende den ter van 320 Op 3l9 en klom hierdoortoteene
hierop volgenden nachttrokken de Geconfe- grootheid a1s geen der overige veldheeren
dereerden zonder belangrjke verliezen over van Aleœander in Azië bezat.Met Cassander

dePotymac terug.
en Ptolemaens rczlEgypte weigerde hj,het
edeledochter,gesproten uit
A ntlgone,de
geza'
g te erkennen van den Aetoliër Polyhet bloedschendig huweljk van koning Oedi- ,verc/zpz
l, die doorAntl
patert0tzjn Opvolger

y'
l
I.
s met zjne moeder Joeaste,geleidde,na- in hetregeutschay wasbenoemd.Zelfszond
dat Oedip'
us zjn misdrjfontdekt en zichvan hj ter ondersteunlng van Cassandersoldaten
het licht zjner oogen beroofd had,haren en schepen naar Griekenland en streed in
blinden vader als eene zorgvtlldige gezellin

Azië tegen E umenes,dieuit N ora was Ont-

op zjne omzwervingen.Nadatderampzalige snapten van Polyspereltondestadhouderljke

koning te Colonos ln Attica eene wjkplaats waardigheid over Cappadocië en tevens het
en het eindevan zjn ljden gevonden had, vel*lof Ont
vangen had
ill
en 1
de0DA de koninkljke
Argyraspiden die
keerde zj naarThebeterug,waarzj Hae- schatten Clnida
monjden zoon van kening Cveoneeneinnige erde w acht hlelden,teyen Ant'
oonustegeliefdeJegenshaarinboezemde.Toenharebeide bruiken.Na eene overwlnning terzee op de
brocders Eteoeles en Polynéces elkander in vloot van Polyrperchon bj Propontis (317),
een tweegevecht hadden gedood,en hunne noodzaakte Antl'.gos?
zd zjn tegenstander E'
ubegrafenis op straFe des doods door Creon

menes, om uit Phoenicië naar Oost-Azië te

verboden was, bedektezj,in weêrwilvan trekken.Daarnasloothi
jraeta?ython en .
%edat verbod, het dierbaar ligchaam van een
hunner met aarde. Creon deed haar Om die
reden in eene rotsklooflevend begraven,en
Ilaemon doodde zich op haargraf.- Volgens

lelcsf,
x een verbond tegenE'
umenes,vervolgde
dezen t0t Ecbatana,maar verloor in deprovincie Paraetacene den veldslag. Daarenbo-

ven zegepraalde hj in Gabiene,een gewest
eene anderelezingwaagdezjhetmetAryia, van het hedendaagsche Perzië,w istdoor0nde echtgenoot van Polynices,het ljk van derhandelingen onderscheidene Satrapen aan
dezen op den brandstapel van Eteoclesaan zjne zjde telokken,verwierfvan deAre
qyde vlammen prjste geven.Zj werd doorde rleides,wier Bchatten en vrouwen in zjne
bewakers gegrepen, en Creon gafhaar aan magtwaren,datzj Enmeneuuitleverden,en
zjn xoon Ilaemon 0:ahaarter;00d tebren- lietdezen ter dQ04brengen.Hiernaberaamde

ANTïGONUS.

AntoonqshetJllan,Om Of
lltztjnebondgenooten afvallig to worden en Hevcules, den zoon

t0tonderw erplng te noodzaken.Pytltonzocllt van Alea'
ander en Barsine,na het vermoorden van Aevqus t0t troonopvolger bestemd,
dobr vergif om hetleven te brengen.Ant'i-

hem de loefafte steken:maarwerdbjtjds
uitden weg geruimd.Vervolgensgedroeghj
zich tegen SeleucltsalseenOppermagtigvorst;
hj beroofde hem van Susiana en vroeg te

çtlz
lt
f.
ç herkreeg door zjne zonen bemétviqs

.

en P hilippus, w at hcm in K lein-Aziu w as
Babylon verantwoording van hetbesttlurvan Ontrukt, maar Griekenland bevend zit'
h in
Mesopotamië.Seleutus nam de vlugj naar de magt van Cassander. Om er hetgezag
E

qypte.Antlgonusbelleerdt)desatl
-apieénnaar van dezen te vernietigen,zond hj (207)zjn

wlllekeul', nam 50 millioen uit de scllatten zoolA D emltri'tts met 250 schepen derwaarts.
van Susa en keerde in 215 naar het westen Doch naauweljkshaddezeAtheneenMegara
van Azl
*e
*@ terug.Nu verbonden zich de Ove- bevrjd, toen zjn vader hem naarCyprus
rige vorsten tegen de dreigende opperm agt ri
ep,onldateiland aan de lleerschayptlvan
van AniLqonus.ksélezfcv: cischteBabylonte- Egypte te Ontrukken.Toenditgeschledwas,
rug, Ptolemaeus Syrië,Asavder Cappadocië aanvaardden Antlqon'us en Demltrlusde k0en Lycië,Lysimaehus Phrygië aan den Hel- ni
nl
tljkewaardigùeid,diehtln dool,hetvolk
lespont,terwjl Cassander met deOverigen werd aangeboden. Ptolemaeus, Seleucus en
op eene geljke verdeeling der koninkljke Lysimacltus volgden dat voorbeeld naqmaar
schatten aandrong.A ntlyonug antwoordde op Cassander w aagde hetniet,zich den vorsteden ttlon van gezag en maakte zich t:tvel'- ljken diadeem op den sclledelte drukken.
dediging gereed.Nu Ontstond er een vreese- Terstond daarna rukte Antl.qonus voorwaarts

ljke strjdin Griekenland,Klein-Azië,Syrië tOt aan de Njl,terwjlzjn zoon meteene
en Phoenidë.Antlyon'
tbs lietmetbngemeenen vloot Egypte van dezeezjdebedrt
rigde.Maar

spoed in Tyrus en Cilieiëeenevlootbouwen,
Om aan Ptolemaeltshethoofkltebieden,stookte
onrust in Thratië om Lysimaeltus bezig te
houden beteugeldeCassanderinCarië'en xiep
door .f.J,
c7-,;i-.-j-I-77c,.--. Pion lliJ*bqtaalde en ()nderstetlrdl'-: 4E' 1'l-is'I.'ltOp, 0lu voor hunne

de storm vernielde de sehepen,en het leger
te lande w erd door Ptolemaelts afgeslagen.
Antlyo3tus keerde nu de wapenen tegenRhodus,Omdat het hem de gevraagdehulptegen

Egypte had geweigerd,maal'zjnaanvalleed

sehipbreuk OpdenmoedderRhodiërs.DevO0r-

vrjheid tevechten.Reedsrul
tte zjnneefuit spoed van Cassander in Griekenland noedhet zuiden tegen Macedonië Opten washj zaakte hem ,om vloot en leger derwaartste

zelf Op het punt om den Hellespont te over- zenden.Hier werdAthene tlntzet,en Cassanschrjden, in Thradëte vallen en zich met der zag zich weldra gedwongelz Onlvredete

het zuider-leger te vereenigen ?teen hj tjding Ontving van denederlaag van zjnzoon
Demltrius bj Gaza en van hetverliesvan
Syrië en Phoenicië. Met snelheid trok hj
met zjn legerden zegevierenden vorstvan

vragen.Antr
Lqonuseisehte eene ûnvoorwaar-

hj in Syrië streed,had Seleuelts Babyloningenomen, de Perzische satrapen t0t zjne
partj overgehaald en Mediëen Susiana veroverd.In dezenhagcheljken tnoqtfnf
lklloopto

8ljarige Antlyon'
us zjn rjk en zjn leven
verloor. Zjn zooll Demltri'
tts ontkwam met

deltjke Onderwerping.In dien 1ood zechten
de Macedoniërshulp bj LysimaehusinThracië,en in 20S kwam tusschen dezen ,Ptoleelcp'll.s en Seleucus een verbond t0t stand teg-

Egypte te gem oet, versloeg hem en noo(1- gen Antlgonus.Bj Ipsusin Phrygiëvielin
zaakte hem t0t den terugtogt.Maar terwjl 701 de beslissende veldslag voor,w aarin de

AntLqontsonderhandelingenaalt11''I(''.h..'
.

slechts 9000 ruiters aan de nederlaag.Het

Aziatische l'jk viel tegeljk mt't dengene,
die hethad gesticht,en bleeflaterOnvermeld

en Ptolemaeus en lnaakte (3l11 met hen het in de geschiedenis.- Antlyonus bezûedelde

volgende verdrag: Cassander zou tOt aan de zjn grootsch karakter doûr ruwheid,wreedmeerderjarigheid van Aleœander Aeyus,die heid en heerschzucht,maarzjneberadenheid
t0t koning bestem d was en voor witansreg- in tegenspoed en zjne bezadigdheid in voûrten Ant'
l
yon'
usvoorgat'testrjden,opperveld- spoed, verbonden met eene bllitengew one
heer bljven inEuropa,Lysimacltuszot
lThrà- m enschenkennis en met een groûtveldheerscië, P tolemaeus Egypte en (le aangrenzende talent, verhieven hem verbûvenzjne tjdgegew esten van Libye en Arabië behouden,en nooten.
Autlqonus over geheelAzië gebieden,terwjl V ervolgens Antlyon'un I Gopcfcd.D itlaatde drieksche steden zellstandig en onafhan- ste woord is afgeleid van GonniinThessalië,

keljk zouden wezen.Antt
'
kqp*zzts
.zettedaarop waar hj werd Opgevoed,Ofvan een Maceden strjd tegen k
beleucuszonderbeslissende donisch woord, dat kniestuk Of knieplaat

gevelgen voert. Eindeljl
t kwamen in het beteekent. Hj was koning van Macedonië,
W esten wedernieuwe vjandeljkhedentegen de kleinzoûn van den voorgaande,een zoon
hem t0t uitbarsting (310). Ptolemae'
usnam van bemltrius Pol'orcetes envanT #i?o,eene

aan de ktlst van Klein-Azië steden weg,die dochter van Antr
iàater?en een van de edelt0thet gebied van Antlgon'
tsbehoorden.Cas- ste vorsten der Oudheid.Toen zjn vadert
&cptfer wist den neefvan AntiqonustPtole- aan wiens zjde llj roemrjk gestreden had!
.
vt
zef
xy,die aan den Hellespontbevelvoerde: in 287 vöôr Chr. uit Macedonië naar Aziè

te overreden, om de zjdevan zjn o0m te vertrok,bleefhj a1s bevelhebber in de winverlaten, en 00k Polysperelzon?dekrjgsbe- gewesten van den Peloponnêsus achter en

velhebber van Antlgonus in den Peloponne- erfde in 283 van hem den koningszetel,dien
sus, w erd doûr Can&andev overgehaald,Om hj, na het vermûor4en van k
%6l6%c%z 40Or
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Ptoïemaens O:'
rc?4p'
!
/.
s(280) in den strjdmet maals de vrjlleid.In 39 gelukte llethem ,
dezen Om Macedonië, vruchteloos zocht te zich meester te maken van Jeruzalem.Zjn

doen erkennen.Eene nederlaag terzeenoodzaakte hem , om naar Griekenland terug te
keeren.Eersttoen zjn tegenstander Sosthewez gestorven was (278), vielAntlgonus op
nieuw in Macedonië,beteugelde Antlpater,
die er als overweldiger was opgestaan,en

beklom den troon.Alskoning vereenigdehj
kracht metzachtmoedigheid;in zjne 00rl0gen wa'
shj nietaltjd voorspoedig.Welversl0ey hj AntlochtçsI in Syrib'en verdreefde
Galhërs, die op nietlw ln zjn landvielen,

tegenstander Ilerodes, de gunsteling derR0meinen,nam de vlugt naar Rome.Van hier
werd Ventidius naar Palaestina gezonden.
Deze versloeg de hulpbenden vanAntlgon'
as,
de driemannen verklaarden dezen voor een

vjand van hetRomeinschevolk,en Herodes
werd in 79 weder metdekoninkljke waardigheid bekleed. Herodes belegerde Jeruza1em ,terwjl Antonin.
g eeneoverwinning behaalde op Antlgonun.Na verloop van 5maan-

den vielde Temyelstad den belegeraarsin

maar tegen Pyrrhns, die in 273 een inval handen.DelafhartlgeAntlyonnssmeekteknie-

deed in Macedonië,kOn hj zich alleen in lend om hetbehoud van zjnleven en werd

eenige zeesteden staande houden,totdat het
verdertrekken van Pyrrh'
as naar den Peloponnésus hem in de gelegenheid stelde om
hetverlorene te herwinnen.Na den doodvan
Pyrrhns was hetzjn hoofddoel,M acedonië
met Griekenland te vereenigen. Inttlsschen
zou een aanvalvan Aleœander,den zoon van

PyrrhMshem zjn rjk Ontrt
lkthebben,indien
een zegepraalvan zjn zoon hem niettjdig

uit den no0d had verlost.Antl-qonusoverleed
in 240.
Daarna Antlyonws 11 Doson.Deze wask0ning van Macedonië,een kleinzoon van De-JJO-iII.C Poliorceten en een zoon van Demlfrll: Van Cyrene en van Olympiaq. Deze
uitstekende vorst voerde het bewind na den

om die reden doorden Romeinschen veldheer
i
gosilts met den naam van Antlyona bestempeld. Hj w erd naar Antiochië gezonden en
ter dood gebragt.

Dan Antlgonws Ccryd/lz. Deze bjnaam
wjst zjne geboorteplaats aan.Hj was een
aardrjks-, geschied- en natuurkundige, die
omstreeks 270Jaren vöôr Chr.leefdeeneene
vexzameling van verwonderljke verhalen naliet?diebj herhaling - 0ok doorM eursins
(Lelden,1619)- isuitgegeven.
Eindeljk Antlgonusk
sbcF
lcdv,
q,te Socho in

Judaea geboren, een beroemd Israëlietisch
leeraar en dederdevoorzittervanden Hoogen
Raad te Jeruzalem na de Babylonische ballingschap. Zjne leer, dat men G0d moest
d0od van Demltrins11 aanvankeljk ten be- dienen met kinderljk ontzag en dankbare

hoeve van diensminderjarigen zoon Phéli
p- liefde zonder hierbj het 00g te hebben op

,?x.
: en vervolgens als zelfstandig bezitter eene toekomstige belooning, gaf aan zjn
van den troon.Hj huwde met Cltrysei%,de leerling Dadok en aan de Saddtlceën aanleiweduwe van den overleden koning.Gerui- ding, om de Opstanding uit de dooden te

men tjd werd hj zoodanig bezig gehotlden verwergen.Hj overleed in 2C4 vöérChr.
door oorlogen metde DardaniërsenAetoliërs
Antlgua (Antigoa) is een Britsch-W esten door oproerighedplz in hetbinnenlandvan Indisch eiland,tot de kleine Antillen of tot
Macedonië,dathj Griekenland aan zichzelf het gouvernement van de Leewaxd-eilanden
moest overlaten. Maar toen het Achaeïsch
verbond hulp verlangde vanMacedûniBtegen

ofEilanden onder denW ind behoorende.Het
ligt ten zuiden van Barbados en heet't eene

CleKmenes,koningvan Sparta(283vöôrChr.
), oppervlakte van ruim 5 D geogr.mjlen.Zjne

zeildeAntlgonusmet24000man naardenPel0- edaanteisei
rond,enaan zjnekustvindt
ponnésus.Cleômener moest voor deovermagt g
men een grootaantalrotsachtlge,onbevaar-

wjken,en op den Bondsdag teAegium ver- bare baajen. De havens van Johnstown,
eenigde zich geheel Gxiekenland tûteen sta- Falm outh en English-H arbourm aken daarop
tenbond,. die Antlgonns als opperveldheer eene uitzondering.Op het land verheFen er
huldigde.Antsyon'
as overwon daarnadeSpar- zich de Shekerley-bergen,wier hoogste t0p

tanen in een beslissenden slag bj Sellasiain den naam vanMonkshilldraagt.Erzjngeene
Laconië, betrad zegepralend den Spartaan- rivieren en beken, zelfs geene zoet-w aterschen bodem, die sedertden tjd derHera- bronnen.Daarom verzameltmenerhetregen-

clstlep geen vreemden heerscherhad gekend,
en dwong dien Staat om t0e te treden t0t
het Macedonisch verbond,hetwelk toen met
uitzondering van Aetolië geheelGriekenland
omvatte. Zonder het verleend gezag te mis-

w ater in bakken. H et klim aat komt er m et
dat der Antillen oYereen maar is Wegens
den sterken dau:i des nachtszeerongezond.
De grond bestaat er meerendeels uitaangeslibd kleiland en is zeer kruchtbaar en goed

bruiken, keerde hj naar Macedonië terug, bebouwd. Het eiland wordt dikwjls door

pm zich tegen den invalder Illyriërs gewa- aardbevingengeteisterd.Devoornaamstevoort-

penderhand te verzetten.Hj overleed niet brengselen zjn ersuikerriet,katoen,kof1l,
lang daarna(221).
cassaven, yams,zuideljkevruchten,tabak,
Alsmede Antl
gonn.
g, de zoon van Jrist6bw indigo en gember.Het belangrjkstis er de
1..: II,de laatste koning der Joden uit het suikercultuur; suiker en rum w orden er in
vorstenhuiB der Maecabeën.Hj xegeerde van groptehoeveelheid uitgevoerden zjnereene
49 t0t37 vöprChr.Hj wasmetzjn vader bron vanwelvaart.Ook vindtmenerveelrund400rPompqj%na1sgevangene naarRomege- vee enschapen.Erzjnomstreeks40000inwozonden,ontsnapte,werd wederom in de ge- ners,meestvrjverklaardeNegers.Deregéring

vangenis geworpen en vexkreeg in 42 nog- is er toevertrouw; aan een gouverneur, een

ANTIGUA,
- ANTILLEN.
senaat van 12 en eene assemblyvan25ledon. bouwvallen, zoortls die van het Oude HelioDe hoofdstad is St.John ofJohnstown.
polis(zieonderBaalbeek),hetgrafvanNoach,,
Dit eiland is in 1493 dot
)r Columbus ont- de Jaoobsbrîm over de Jordaan enz.
dekt en in 1536 doox de Engelschen bezet.
Onderscheidene karavaanwegenloopen Over
Thans is het de verbljfplaats der Britsch- den Antilibanon naar Damasctls?zoo als van

W est-lndische vlooten eenederbelangrjkste Tarablus (Tripolis) over den Libanon en
Britsche bezittingen in die streken.
Antileg6m ena is een Grieksch woord.
dat uwedersprokene dingen''beteekent.Het
wordt naar het voorbeeld van E'tbsebi'
an gebruikt a1s benaming van die canonischeOfin
de Kerk gebruikeljke boeken welke door
velen V00r onecht Yzorden gehouden,en is
alzoo het tegenovergestelde van de homolean#0Nmd4J, een w oord, dat de schriften 3.
duidt, welke algemeen alsechtenapostolisch

Baalbeck, van Beiroet over Sachle en Zeb-

deni,van Saidé (Sid0n)overDsjessin,van

Akka over Safed en Conneytra?van Banias

(JverRadsjeia en van Baniasregtstreeksnaar
Damaseus. ln het noordeljk gedeelte, dat
weinig bekend is, sehjnen de wegen niet
z00 talrjk te zjn.
Antillen isdenaam van eene xtjgroote

en kleine eilanden,die ten Oosten van Centraal-Amerika een uitgebreiden halven cirkel

zjn erkend.De antilegömena staan derhalve vormen ter lengte van 450 geogr.mi
jlen en

tusschen deze laatste en de apoerypha of we1 tusschen 10O en 23080'N.B.,en 8lO en
notha of de zoodanige, welke algemeen als 87O W .L.van Greenwich.Hj strekt zich uit
van de noordoostkllstvan Yucatan zuidoostonechtzjn erkend.
E asebi'
us onderscheidt twee soorten van waartst0t aan de monden der Orinocû,zoo-

antilegimena. T0t de eerste rekent hj de dat hj de Caraïbische Zee afsluit van den
brieven van Jacobusen van Judas,dentwee4en brief van Petrus en den tweeden en
derden van Joannes? en t0t de tweede de
ullandelingen van den apostelPaulus,''den
Gllerder van Hermas,''de ttopenbaring van
Petrus,''de Brieven van Barnabasen Clemens
J?o-cwfld'' en uDe leerstellingen der Apostelen-'' D e eerste w erden later onder de
boeken des Nieuw en Testamentsopgenomen,
en de laatste verw orpen. Zie verdex onder

Atlantischen Oceaan.rotdeAntillen behooren

meerdan l00eilandenmeteenegezamenljke

oppervlakte van Om streeks 4100 ((3 geogr.

mjlen.Bljkbaar zjn zj Overbljfselen eener
bergketen, die tegeljk met het land van
Centraal-Amerika aanmerkeljk daaldeen gedeelteljk onder de zilte wateren verzonk.
Leopold ros Bneltheeftheteerstaangewezen,
dat eene reeksvanvtltlrspuwelldebergenover
de Antillen loopt en met de vulkanen van

hetwoord Bî
jbel.

Caraccas êêlz geheel vormt. Thans ztjn er
Antilibanon , in het Arabisch D.
îl'ebel- nOg 10 w erkzame kraters,waartoe die van

Sz/eik genaamd,i
seeneAziatischebergketen, den Catharina-berg (Jp Grenada,dievan den
welke ten oosten van den Libanon en even- Gaxou Op St.Vincent,een hooge kxater op
wjdig metdezen doorSyriëloopt.Zjneemt St. L ucia die van tlen Pelée Op M artinique,
een aanvang in llet zuiden des lands,in de die van den Terreirm a Op Dominique, de
nabjheid van de bronnen de< Jordaan en rookende zw avelpoel ()p Guadeloupe,en de
bereikt er hare aanzienljkste hoogte ten vulkaan op het eiland Nevis behooren.De

westen van Damascus in den Dsjebel-el- bodenlbestaat er hoofdzakeljk uitvulkaniDsjekif(3300Ned.el).Zj heefteenegemid- sche gesteenten (basalt,trachiet en lava),
delde hoogte van 1200 Ned. el en is eene die op eene ollde kalkvorming rusten.In de
dagreis breed. Hare talrjke hoogvlakten en rj der kleine Antillen vindt men ookkgl'aaldalen zjn meteen weligen plantengroeibe- vormingen.Sommige kleineeilanden zjuniets
dekt. Sierljke weiden wisselen er af met anders dan kraters, en Op (le grootere veruitgestrekte wouden.D e hellingen der hooge heffen zich aanzienljke rotsgevaarten,z00bergstreek zjn er echter kaal,vooralaan de als de Sièrra de Cobre en de Tarquino(3000
westzjde. Op de hoogvlakten ontspringen Ned. e1) op Cuba, de Ligany- en Blaauwe
vele beken en kleine rivieren,die grooten- bergen (:700 Ned.el) op Jamaïca? de Cibao
deels oostw aarts naar de Nahr-es-sibaranien (2000 Ned.el)ophetmidden van St.Domingo,
voor een klein gedeelte noordoost- en zuid- de Mount Misery (1200Ned.el)endeZwaveloostwaarts naar de Barada vloejen.Het ge- berg op St.Christopher enz.Alleen Tobago
steente bestaat er hoofdzakeljk uit krjtge- en Trinidad hebben over het geheel een
vaarten metvuursteen-lagenen conglom eraatvormingen, en door het m idden loopt eene
kalksteenketen m et steile wanden.
Tusschen den Antilibanon en den Libanon
vindt men het lengtedal, hetwelk zich van
de bronnen der Jordaan t0t de orontes uitstrekten in de dagen der 0lldhei4 dennaam

vlakken bodem .

ten-en dierenrjk komt er met datvanSyrië
overeen. De bewoners van het noordeljk
gedeelte zjn grootendeelsArabieren:en die
van hetzuideljk gedeelteDroesen.Z!jwonen
in dorpen bjéên,en men vindthier en daar
o0k sterke kasteelen.Er zjn merkwaardige

eilanden den naam van W est-lndië.
M en verdeelt de Antillen in oroote en

De naam wordt door sommigen afyeleid

vanAntilla,een eiland,datvûlgensdeM llldeleeuwschebegrippen in den Atlantischen Oce-

aan geleyen was,en door anderen van zjne
beteekenls,nameljk Vôôr-llilanden OfEilanden, die vôôr de vaste kust van Amerika
droeg van Coelesyrië (Ho1Syrië).Hetplan- liggen.ZjdragenmetdeBahama-ofLueayosKleine. De Groote zjn Cuba met Isla de
Pinos(Pjnboomen-eiland)endenKoninginnetuin,Jam aïca metde Kaaim ans-groep,Haïti
of St.Domingo met Torttlga,Gonave,Saona
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en Samana, en Portorico, te zamen 4046 heeftDenemarken zjnebezittingen in W estD geogr.mjlenmet31
/gmillioeninwoners,- IndiëvoorloopigaanNoord-Amerikaverkocht.
en t0t de Kleinebehoort de reeksvan eilan- 00k c'
abaisinopstand.om zichvrjtemaken
den, die ten oosten van Portorico een aan- van de Spaansche heerschappj.
vang neem t en vanhier m et een eerst zuidAntilochus was een zoon van Nestor
Oosteljk en vervolgens zuideljk gekromden en van Eurydiee,Of vanAnaœibia eneender
boog voortloopt t0t aan de vaste kust van minnaars van Helena in den Trolaanschen
Zuid.Amerika en sroorts langs deze kust tjd.HjonderscheiddezichonderdeGrieksche
westw aarts verderschrjdt t0t aan de mid- helden doorJetlgd,schoonheidendapperheid

dagljn van den oosteljkenzoom derBahama- en waszeerbevriend metAchilles.Hj was
eilanden.Zj wordenverdeeldinverschillende de eerste,die een Trojaan deed sneven,en
groepen.Ten oosten van Portorico liggende Poseidon (Neptunus) beschermde hem voor
Virginésehe eLlanden ten getale van40t0t50, den pjlvan Adamas.Hj bragtaan Achilles
waartoe St. Thomas, St. Croix, St. Jean, het berigt van den d00d van P atroclus en
Virgin gorda (Spanish Town),Tortola,Ane- verwierfbj deljkspelen,tereerevandezen
gada,de Passage-eilanden ,de Slangen-eilan- gehouden,meer dan één prjsin derenbaan.

den en de Krabben-eilanden behooren.Dan Toen N estor door Paris aangevallen en in
us
volgen m eer zuidwaarts de Caraibischeei!Jzl- het naauw gebragt werd, redde Antiloek'
JP#, omdat zjn vader ten koste van zjn eigen leven,
den of de Eilanden boven den TF'

zj hetmeestblootliggen voordenregelmati- want hj werd daarbj d00r den Aethiopiër
gen Oostewind.Zj strekken zich uitt0taan M emnon gedood. Zjn vriend Ach.
illes nam
Tobago.De voornaamste zjn St.Eustatius wraak Op M emnon en deed 00k ter eere van
met Saba,St.Martin,Angt
lillametBarbuda, Antiloehus feesteljke ljkspelen hotlden.De

St.Barthélemy,St.Christopher,Nevis,Mont- asch van de drie vrienden,van Patroelus,
serrat.AntiguajGuadeloupe met Desiderade? Antiloeltus en A cà.illes,rustaan den H ellesMarie Galante en Les Saintes,Martinique, pont onder denzelfden grafheuvel.
St. Lucia, St. Vincent,Barbados,Grenada
Antilope (AntilopePall.)isdenaam van
en de Grenadillen, en Tobago.Evenwjdig een geslacht van zoogdieren uitde orde de<
met de N00rdk11st van Zuid-Amerika loopen herkaauwende dieren en uit de fam ilie der
de Eilanden onder den lFïz?# van Trinidad holhoornigen(Cavicornéaj.Ditgeslachtbevat
t0t aan Aruba. Hiertoe behooren, behalve een groot aantal zeer verschillende dieren,
deze tw ee, Curaçao de Aves-eilanden en zoodat het moejeljk is daarvan algemeene
Bonaire.De Kleine a4'
4/ïlîdzl hebben op eene kenm erken 0P te geven.Hunne gedaantege-

uitgebreidheid van 265 (:)geogr.mjlen eene ljktOp die van een hert,van eenegeit,van
een paard Ofvan een stierofbuFel.Deholle,
bevolking van 826000 inwoners.
Haïtivormt metTprtuga,Gonave,Saona, bljvende horensontbreken bj dewjfjesvan
Samana enz.een zelfstandigen staattergrootte sommige soorten.De horens zjn zeervervan 1385 (7 geogr.mjlen metéén millioen schillend van gedaante,lang of kort,dik Of
inw oners.Het eiland M argaretha behoorttot dun? rond ofhoekig,met een kiel voorzien
Columbia. De overige Antillen zjn bezittin- of zamengedrukt, regt Of krom (met eene
gen van Européschemogendheden,nameljk enkel- of veelvoudige kromming),met eene
van het Britsche rjk,van Frankrjk,van naar achteren, naar boven ofnaar beneden
Spanle,van Nederland,van Denemarken en gerigte punt,lier-ofschroefvormiggew onden
of gegaFeld.De hoektandenontbreken,evenvan Zw eden.
De voornaamste tak van njverheid is er als bj de Overige horendragende dieren.De

de suikercultuur, en deze is er sedert de tweeteenige, met diep gespleten hoeven
afschaëng derslavernj verbazend achtert
lit- voorziene voeten hebben van achteren steeds
gegaan.Overhetklimaattdevoortbrengselen twee klaauw en. V eelal dragen de antilopen
en de bevolking zie men onder het woord een buidel, door eene huidplooi gevorm d,
waarin zich klieren bevinden,die eene sterk
'W ent-Ind%'ë.
De Antillen zjndiegedeeltenvanAmerika, riekende zelfstandigheid afscheiden.Hethoofd
w elke het eerst werden ontdekt. Reeds op is zeer verschillend gevormd en doorgaans
zjne eerste reis(1492)vond ColumbusCuba Van een kinbaard verstoken.De ligchaamsen Haïti,Op detweede(1405)deCaraïbische bouw is bj sommige zeerlomp en bezitbj
eilandent Portorico en Jamaïca, en op de eenige eenesierljkheid,welkemenbjandere
derde (1498) Trinidad.De grootsteen vrucht- schepselen vruchteloos zoekt.Hethaarisge-

baarste eilanden werden dadeljk door de woonljk kort,bj eenigez00 zachtalszjde,
lw ;hetbereikthier
Spanjaarden in bezitgenomen en de inboor- bj andereborstelig en rt
lingen t0t harden arbeid ten behoeve der en daar de lengte van manen.
veroveraars gedwongen.Na 1517 voerdemen
Verrewegdemeestesoortenwonen inboomNegers derwaarts, en sedert de l7de eeuw loozesteppenenwoestjnen,enslechtsweinige
bejverden zich verschillendeEuropéschem0- in de wouden der Oude wereld.De grootere
gendheden, om op deze w elige eilanden soorten bljven in troepen btjelkaâr,deklei-

volkplantingen te doen verrjzen.Engelschen,
Franschen en Nederlanders (1632)vestigden
er zich om strjd.Veleeilanden wisselden gedurende den loop der tjden van eigenaars.
Haïtiwerd vrtjjen zelfs in den laatsten tjd

nere zwerven btlparen rond.Zj zoeken bj
dag en btjnachthetnoodigevoedselenbljven
gestadig in beweging.Dezeisbj velesoorten
niet alleen zeer snel! maar ook ongemeen
sierljk en bevallig.Zj bezitten over het ge-

ANTILOPE.

heel voortrefeli
jke eigensehappen. De v01harding van deze dleren in hetloopen isniet achtig bruine,van onderen witte kleul-;zj
geringer dan hunnesnelheid.Htlnnezintuigen

doolt rond in Abessinië,Kordofan, Senllaar

enz.in troepjesvan 5ot'6 stuks.
zjn sterk Ontwikkeld,en hunnewaakzaam- De groep Antilope .fltl'
lz3rille.Deze onderheid isonvermoeid,zoodatzj nietzoogroot scheidt zich door twee Ofdriemaaleenigzins
gevaar loopen van verscheurende dieren als schroefsgewjs gebogen en geringde horens,
men oppervlakkig zotldenken.Gevoelen zj door knieborstels en huidplooi-klieren. De
zich veilig v00< hunnevervolgers,dan zjn wjfjeshebben geenehorens.Hiertoeworden
zj dartelen spotziek.Hun stemgeltlid,dat gerekend de Indisehe gazelle(A.cervicapra
op geblaat,gekretln ()fgepiep geljkt,laten Pall.4 met driemaal stt
hroefsgewjsgebogen
zj zelden hooren behalve in den bronstjd. horens en met eene roestroûde kleur,die in
Dewjfjesbrengenslechtséénjongterwereld, donkerbrtlin Overgaat, en m et eene zw arte
dat aanvankeljk gezoogd wordtmaar reeds streep langs den rug,over de schouders en
na verloop van eenige weinige maanden vOl- langs den hals.Zj is18Ned.palm lang en
w assen is. Somm ige soorten kan men tam 8 N ed.palm l10Og, - de steppe- Ofsalyamaken,maar tot huisdieren zjn zj weinig cgz/iltœe (A.saiga Pall.
) metS-vormig gegeschikt. Zj sehenken den mensch in htln bogen,doorschjnende horens. Zj is 7Ned.
voortreFeljk vleesch,inhunneht
lidenhorens palm hoog en leeft in de steppen van de
veel meer voordeel,dan zj nadeelaanbren- Poolsche grenzen t0t aan het Altaï-gebergte.
gen at
ll Zjne korenvelden.ln Engeland is Zj is de eenige Europést'he soort, - de
zelfseenemaatschappj opgerigtvoordenin- kropyazelle (A.gutturosa Pall.4metS-vormig

voer van antilopen vool' de slagtbanlt. De gebogen horens en eene geelachtig bruine
gazelle is van Ouds het zinnebeeld van be- kleur,in Mongolië en in desteppenttlsschen
valligheid en sierljkheid,en dehorensder Tibet en China levende.
mendes-antilope kroonden bj deOudeEgyp- De groep Cervieapra .rlcinrill:.Dezeheeft
tenaren de hoofden hunner goden en helden. regtet korte, eeni
gzinsvoorwaartsgeboqen
Afen kent thans ($5 levende en 11 fbssiele horens en een kor
ten staart.Bj de wjtles
soorten van antilopen. De reizigers,die de vindtmen geenehnrens.Hierbjbehoorende
binnenlanden Van Afrika bezoeken, vinden bosehbok (A.sylvaticaSparrm.)metnaarden
er echter telkensnieuwe soorten?zoodatmen rug gekeerde, regte, kegelvormige horens,
eigenljk n0g niet weet? h0e vele soorten eene bruine huid en eene witte streep over
than: op aarde leven. Dit geslaeht telt er den rug,met zachte?qlanzige,Op den rug
veelm eer dan eenig andergeslachtvan zoog- zeer lange haren.H il ls l8 Ned.palm lang
dieren.Om er een overzigtvanteverkrjgen, en 8 palm hoog en leeftin deboscllrt
jkegeheeftm en Z0 in groepen verdeeld. Dezeztjn w esten van Zuid-Afrika,- de kllpsprlnyer
volgens Sehinz.
.
(A. Oreotragtls I'
orst.) met regtop staande,
D e groep Gazella .
#Jtz'JPt)JII.. Deze bevat seherp geringde horens.Hj is6 Ned.palm
antilopen m et geringde,liervormig gebûgen hoogenbeklautertderotsenvanZt
litl-Afrikayhorens Ofde eieqenlz
jkegazellen.Debeidege- de ree-antilope (A.capreoltls .L'
Jc/zfelze
sf.
l met
slachten dragen horens.Zj hebben knie-bor- regte horensteeneroodat
thtiy yrt
jzehuid en
stels aan de beenen,lange spitse Ooren en eene w itte pltlim aan hetultelnde van den

een korten staart, terwijl de wjfjes van
2 fepels voorzien zi
jn.liiertoe behoort de
%
q
#egoone gazelle (A.dorcasL.4,die f)p eeneree
geltjkt en eenesierljke gedaante bezit.Zj
ls rûodatthtig bruin, van onderen w it,ruim
eene N ed.e1.lang en ruim 5 palm hoog? en

ztjleeftintroepeninhetnoordenvanAfrikayde Arabîsclte antilope (A.arabica Lielttenst.q,
die op de vorige geljkt,maarwatdonkerder
van kleur is, -.
- de syringbok (A.euchore
Tltunb.
)meteen krachtigen entevensfraajen

staart, de addra-antilope (A.dama Lich/:rl.
s/.),witvan kleur en roodachtig bruin

aan den hals en Op den rug?bjna 2 Ned.el

lang en l N ed.el llo()g',in hetnoorden van
Afrika en in Nubië om dolendet-- de nayor-

antilope (A.redtlnca Pall.
4,roodachtig-geelwit.Zj wordt 7 Ned.palm hoog en is aan
de Senegaltevinden,- deblaauwbok(A.coerulea Hamilt.4met zeerkorte,achterwaarts

bruin van kleur en aau den hals geelatshtig

en m et de pullten Opwaarts gerigte horens?
ligchaam sbouw , roodachtig bruin en achter die onder het haar van het voorhoofd sehier

aan den ruq en vnf)rhethoofd aschgraaqw
van kleur, lets grooter dan de beide voorgaanden en bekend wegens zjne sierljke
sprongen.Hj leeftin troepen in hetzuiden

verborgen zjjn.Ht
jisleikleuriq van huiden
houdt in het zuiden van Afrlka zjn verblt
jf,- dedwerg-anlilope(A.spinigeraTemm.
j
met regte,priem vorm ige horens,een korten
van Atèika,- deSeneyal-antllope (A.ellipsi- staarten betrekkeljk groote Ool
'en.Zjwordt
prym na O-qilby) met achterwaarts loopende slechts 3 Ned.yal
m hoog en ishetkleinste
en aan de punt w eder vooruitspringende, herltaauwende dler van Guinea en Loanga.
geringde horens.een geelachtig grjzen,ge- De groep Tra-qelaphus Wltzîzlri/l: ot'geitdeelteljk roodenxug en eene streep aan den antilopen.Dezeheeftzamengedrukte,schroefhals. die van het eene Oor naar het andere ofspiraalvormiggedraaideengekieldehorens,
l()lt.Hethaarisborstelig en aan den hals geen knieborstels en huidplooi-klieren. De
vrt)lang,enhetwijfjedraagtgeenhorens,- geiten hebbenmeestalgeenehorensen4tepels.

dekoba-antilope (i.koba Buf.4 metdikke? T0t deze behoortde koedoe ofqe
reepte cxe st

in het midden naar buiten en aan de punt tilope (A.strepsiceros Pall.4 met horens?die
naar boven gebogen horens, en eene rO0d- met twee ruime schroefgangen gebogen xtjn.
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Zj ztln xoodachtig gxljsvan kleurenhebben

De groep Orean h
gcAïsz metvooruitstaande

f regte,aan den wortelschroefsgewjsgeeen V-vormig teeken voordenk0peneeniye, o
van den ru4 naar beneden loopende wltte kielde horens,met een pluimstaart en geene
strepen.Zj ls22 Ned.palm lang en 12Ned. knieborstels. Hiertoe behoort de blaauwe p:
(A.picta Pall.4,een middeldier tusschenhet

palm hoog en zw erft in eenzaamheid rondin
hetzuidenvan Afrika,inGuinéaenAbessinië.
D e groep Nemorltedns S-if#. D eze bevat
geitvormige antilopen met een krachtig ligchaam , een dikken schedel, korte, ronde,
van onderen geringde horens en grof,donker

hertenhetrund,hetwelk 13palm hoog wordt
en in de binnenlanden van V00r-en Achterlndiërondzwerft,- alsmededeeland-antilope

(A.Oreas Pall.jmetvrj regte,kantigeen
schroefkormig gedraaide horens,die 5 palm
jn.Dezesoortisdegrootste;zjwordt
haar.Vertegenwoordigers van deze zjn de lang zi
goral of dtverg-antilope el4 den H imalaya ruim 2 Ned.elhoog en we1eens4Ned.ellang.
(A.goralHardwickej,muisvaalvan kleuren De groep Anoa ScFzilz Of diederplathoorwit aan den hals.Zj leeft in het Himalaya- nigea'
ntilgpenmetsterkzamengedrukte,bjna
gebergte en is s Ned. palm hoog, - de driehoekige,regte,rimpelige horens.Hiertoe
:icprzlï.
vQuoy et GJi@l.van
tltar-antilope(A.tharHodgson)metvrjdunne, behoortA.tfered.
regte, naar voren staande, met de punten Celebes met eene plompe gedaantejop die
eenigzinsuitéén wjkendehorens,van boven van een buflblgeljkende,metkozte pooten
zwarten aan de rtjden geelachtig bruin van en een dikken kop.
kleur en l Ned.el hoog.Zj zwerftrondin
De groep Dicranoceron S-if: metvertakte
horenseninAmerika levende.Hiertoebehoort
de rotsachtige streken Van Nepaul.
D De groep Oryœ Blainville ot'hert-antilope. de mazama-antilope (A. furcifer Réohards.),
eze ls grootvan ligchaam en heeft langej die roodachtig bruin en van onderen wit is,
ranke,scherpg,voordehelxtgeringdehorens, 48 Ned.palm hoog wordt en deNoord-Amelange ooren, een schapenmuil, manen aan rikaanschevlakten bewoont,- enA.ziclz?Ctxftt,
den nek en een langen pluim staart.Hiertpe die grjs en zachtharig is.

behooren de nasan-antilope (A.oryx Pall.) De TqjLeaea-antilope(A.chicaraHardwicke)
methorens,dle eene Ned.ellang zjn,eene vormt volgens sommigen eene afzonderljke
aschgraauwe kleuren zwartbruinedjen.Zj groep (TetracerusBlainville)enbehoortvolis 12 Ned.palm hoog:zeermoedigenbehoort gens anderen t0t de groey Cervicapra.Het
in het zuiden van Afrika te huis,- dea'l-qa- mannetje heeft4 horens!dletweeaan twee
gtxzelle(A.leucor/x Liol
ttenst.)metlNed.el in lengte verschillen.Zjn ligchaam is van
lange,sabelvormlge horens.Zj is melkwit boven roodachtig bruïnenvoor'
toveriyewit.
van kleur en aan den hals bruinachtig geel. Hj wordt 5Ned.palm hoog en leeftln het
we
s
t
e
n
va
n
Be
ng
a
l
e
n.
S
o
mmi
gen rekenen
Zj wordtlNed.elhoog en leeftin Arabië
en aan den bovenloop van de Njl, - de t0t de antilopende groepen BoselaphusWJ@ixbeina-antilope(A.beïsa Ruepp.) met horens nilleen Catoblepasd-ïfA.MenzieonderGnoe

terlengtevan 6palm ,meteeneisabel-klet
lrige en Gems.
D e gazellen en vooralhareOogenbehooren
huid en een zw arten halsband,zw arteknieën
en zwarten staart.Zj isruim lNed.elhoog t0t de geliefkoosde beelden der Oostersche
en verkeert aan de kusten derR oodezee,- dichters.
de mendes-antilope (kt. addax Ruepp.
) met Antim achus was een Grieksch dichter
dunne, o
tw eem aal sterkgewondene uit Clarus, een tjdgenoot van Pla'to,mAar
Zj
n
ge
i
v
e
e
r
horens.
s m elkw it van kleur heeft een iets ouder dan deze. Eenige gedeelten van
bruinen kop en halsen wordtlNed.elhoog. zjn uitgebreid heldendicht drhebaïs'' zjn
bewaard gebleven.
Zj bewoontSennaar en Kordofan.
D e groep A egoceros .#!tz1 rf!Je met zeer
Antim ensium is in de Grieksche kerk
groote,puntige,eenvoudig achterwaarts ge- een klein zjden tafelkleed,uit een gewjden
bogen, geringde horens, m et manen? een altaardoekgesneden.H etdientom elkegew qne
langen staart, een kinbaard en eene witte tafel, waarhetoverheen gespreid w ordt,te
vlek Onder de oogen.Zj heeftgeenehuid- herscheppen in een altaar, dat geschikt is
plooi-klieren.Hiertoebehoortdepaard-antilope voor de consecratie van brood en wjn.Het
(A.equina Geofn
r-)methorensterlengtevan gebruik van het antimensium is eerst in de
6 Ned. palm , eene roestbruine, witachtige 7de eeuw ontstaan.
kleur,een w itten k0p en bovenhals en eene
Antim onium of spLesylans (antimonium
ruitvormige, zw arte vlek boven den neus- ofstibium)behoortt0tde enkelvoudigestofw ortel, met eene opstaande m aan en een fen en wordtin de scheikundedoordeletters
langen pluimstaart.Zj is14Ned.palm hoog k%b aangedtlid.Hetiseenestof,die doorvelen
en leeftin de binnenlanden van Zuid-Afrika. wegens hare natuurkundige eigenschappen
Degroep os-antilope(A.bubalisBlainnille) t0t de groep der metalen wordt gebragt,
m etm in Ofm eer dubbelgekromde,vanOnder doch w egens de scheikundige overeenkomst
geringde en aan de punt gladde,naar voren met stikstof,arsénicum en phosphorus door
ofnaar achteren gebogen horens, een smal- de meestberoemde scheikundigen, waartoe
len, langen kop, hooge schouders en een W öltler behoort,t0tdeniet-m etalengerekend
pluimstaart.Hiertoebehoortdebnfel-antilope w ordt. In de natuur komt het zelden in
(A.bubalisL.jmetliervormiggebogenhorens. gedegen of in geoxydeerden toestand voor.

Zj wordtz00 groota1s een hert en is geel- Het is gewoonljk, evenals zwavel, met
achtig donkerbruin van kleur.

m etalen t0t antim onium -m etalen vereenigd,

ANTIMONIUM.
hetveelvuldigstmet zwavel,meestalalsgrjs
antim onium-erts, zelden in zwavelverbindingen van hoogere orde.
Van de natuurljke antimonitlm-ertsenkent
men:gedeyen llfi-olïv- ,datinrhomboëders
van 116059'kdstalliseert,harderisdankalk-

in gloejendeHessischesmeltkroezen Tvaarbj
de salyeterhetertsoxydeerten de k00lvan
den ultqegloeiden wgnsteen (4 deelen grjs
antimonlum , 3 deelen ruwen wjnsteen en

b'j,deel salpeter)hetantimonium uitzjne
zuurstofverbinding reduceert.Vooralhet ar-

spaaten een soorteljk gewigtbezitvan 6,7 sènik-gehaltevanhetantimonium bljfthierbj
t0t 6,8.Men vindthetin gangen bj andere gevaarljk.om datteverwjderen,vermengt
antimonium-ertsen in denHarz,inHongarje, men l deel zeer fjn gewreven antimonium
in Zweden enz.;- arslnik-anfi-pxikfwz met met lW deel salpeter en voegt er % deel
een soorteljk gewigtvan 6.Hetbestaatuit volkomen droog koolzuur natron bj. Dit
62B/o arsénik en 380/) antimonium en komt menyseldoetmen in een smeltkroesen men
in Frankrjk voor;-- antimonium-zilver met verhlt het tOt een zacht gloejen,totdathet
eene witte kleur en een soorteljk gewigt ontbrandt.Na deverbrandiny druktmen de
van 9,4 t0t 9,8.Het smelt en verdamptvoor achtergeblevene massa vast ln elkaâr,men
deblaaspjp,eenzilverdroppelachterlatende;- bedekt den kroes en m en gaat een half uur
antimonium-nikkel,lichtkoperrood vankleur, voortmet stoken,waarbj men demassa,die

broos en nietgemakkeljksmeltendevoorde door hetOntwjkendergassenporeuswordt,
blaaspjp. Het bevat rt
lim 6b'/oantimonium gedurig zamenperst. Daarna wrjft men de

en bgj,nada3
20/0 nikkel;- nikkel-antimoni%bm- w arme, weeke stoft0t poeder en w erpt ze
gllzs,
t meestal in regelmatige octaëders in een ketel metkokend w ater:datm en n0g
kristalliseert. Het is loodkleurig en bestaat eenigen tjd laatvoortkoken.Doorhetsmeluit antimonium , nikkelen zwavel; yrt
js ten van het arsénikhotldend antimonium met
czlfizaooittwz-er/:, van al deze ertsen het be- salpeter ontstaatantimonium-en arsénikzuur,
langrjkst hetwelk in rhombischezuilen en welke beiden zich verbinden methettoege00k w el in dunne naalden ofin kristalljne voegdenatron.Hetarsênikztlul'natronisOplosmassas voorkomt. H et heeft een soorteljk baarin watel
',terwjlhierin hetantimoniumgew igt van 4,12 t0t4,6 en de hardheid van zuurOnopgelostachterbljft.Hetisvanbelang,

g
ips en bestaat uit 72,8% antimonium en datmen dezemassabehoorljk uitspoele,om
27,20/: zwavel. Het wordt ôp vele plaatsen

alle deeltjes der arsênikzuro verbinding te
1ooreen herhaald 0pin Duitschland,Fxankrjk en Spanje gevon- verwjderen,hetwelk (
den; - vederertst waarin antimonitlm met en afgieten van water geschieden kan.H et
l0odtzwavel,jzeren zink verbonden is;- arsênikvrj antimoniumzuul' natron, dat op
zineonief, dat in lange zeszjdige zuilen en deze wjze verkregen wordt,wordtten bein naalden kristalliseert en uit lood,zw avel drage van de helftvan zjn gewigtmetwtjnen antimonium bestaat;en voortsplayioniet, steen vermengd en bj eenematigegloeihitte
Jamesoniet, Berthieriet, antimonium-kopeç- gereduceerd.Hierdoorverkrjgtmen antimo-

glans,.ftllrlolïe/,rood-en mit-spiesylanserts, niumkalium. Dit wol
'dt in kleine Btukken
antimoniwm-oker,tzzl/ïz/zp?3ilwz-lldzltf: enz.
geslagen enin watergew orpen Om hetkalium

T0t hetverkrjgen van het alltimonium- te verwjderen,datmet de zutlrstofvan het
metaal gebruikt men bjna t
litsltlitend het watert0tkaliOxydeert,terwjldewaterstof
#Ci.iS antimoninm-erts of zwavel-antimoninm. bruisend Ontwjkt.Het antimonium valtnt1
M en bekomt het door uitsmelting uitheterts zuiver in de gedaante van poeder op den
en brengthet in dien toestand in den handel bodem en wordt dan aangew end tot de oog(antimonium crtldum) Ot' men maakt uit dit m erken,waarvoor het dienen m oet.
laatste hetantim onium-metaal.D euitsmelting
W ilmen hetantimonium van jzerof100d

is niet moejeljk,Omdathetgrjsantimonium bevrjden,dan smeltmen hetzamenmetantigemakkeljk smelt,terwjlketkwarts,waar- monium-oxyde ofzwavel-antimonium ,waarbj

m ede het verm engd is,niet vloeibaar w ordt. zich gem elde metalen met de zutlrstofof de
H et in stukken geslagen ertsw ordt duseen- zwavel verbinden.
voudig in potten geleyd,dievan een door- Het zuiver antimonium heefteen fraajen
boorden bodem voorzlen en op het vuur glans; het is z0o witals tin, en zjne krisgeplaatst zjn.De andere bewerking kan op tallen zjn cubusachtige rhomboëders, die

twee wjzen geschieden.Men kan hetruwe men verkrjgen kan,wanneer men het in
antimonium ofhetnatuurli
jk el'
ts,bjtoegang een kroeslaatsmelten ennaeeniyeafkoeling
derlucht,verhitten en roosten,waarbjdezwa- de korst verbreekt en den Ovemgen,vl0el-

ve1a'
lszw aveligzuurvlugtigw ordt en hetanti- baren inhoud 0r laat uitloopen, dien men
monium als antimoniumzuurachterbljft,het- verder langzaam doet afkoelen. ln hetbinw elk doorko0londer toevoeging vanpotasch nensti, dier afgekoelde ltlassa za1 m en zo
t0tantim onium w ordtgeredtlceerd,Oflllen kan vinden.Zjn soorteljk gewigtis 6,7ten het
aan het zwavelantimonium de zwavel Ont- is zoo broos, dat het t0t poeder gewreven

nemen doorhetmetjzerzamen te smelten. kan worden.Zjjne buigzaamheid iszes-maal
Beide handelwjzen leveren een onzuiver gerinqerdan dievan jzer.Hetsmeltin1'
00dm etaal, hetwelk in vele gevallen:bepaalde- gloeihltte bj 4306 C. en gaat ligt in damp
ljk bj hetmaken van pharmaoeutlseheprae- over, wanneez.men er een luchtstroom overparaten, onbruikbaar is.H etzelfde kan m en heen laatstrjken.Bj eenegewonetemperaverzekeren van het behandelen van grjs- ttlur bljft het onveranderd,maal.bj eene
antimonium lltetruwen wjnsteen ensalpeter sterke roodgloeillitte wordt het vlugtig en
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verbrandt t0t antimonigzuur, dat in de ge- wordtdoorafdraajenverbeterd.Eenelegéring
daante van een witten damp oprjst,voor van antim onium met bismuth is altjd broos.
de blaaspjp de k001meteen Tvaas bedekt, Onder den naam van pewter gebruikt men
en zich in den vorm van glansrjke naald- in Engeland 3 legéringen,eenezilverachtige,
vormige kristallen aan koude voor#ierpen die uit 100 deelen tin,8 deelen antimonium ,
vasthècht.Deze eigenschap Tverkt zeer scha- 2 deelen bismuth en 2 deelen koperbestaat,
deljk OP de edele metalen omdat het een eene andere uit tin met 17% antimonium ,
groot gedeelte hiervan medesleept,hetwelk en eene derde van 4 deelen tin en 1 deel
gewoonljk verloren gaat.W ordteen stukje 100d. Het queen's metalbestaatuit 9 deelen
antim onium Op k00l voor de blaaspjp z0o tin, l deel antim onium , l deelbism uth en
lang verhit, totdat het begint te koken,en l deel 100d, en t0t vervaardiging van het
laat men het vervolgensop den grondvallen, Britannia vdfml worden geljke deelen geel
dan spathetmetschitterendebolletjesster- koper, tin, antimonium en bismuth zamenvormig uiteen.Elk bolletje wjstden d00r- esmolten,terwjlmen ervervolgenszooveel
geloopen w eg aan door eenewittestreep van tln bjvoegttotdatde legéring de vereischte
oxyde. Verdund zw avelzuur w erkt niet op kleur en hardheid bezit.H uisraad,van zulke
het antim onium ,m aarw arm geconcentreerd legêringen gemaakt, kunnen wel eens zeer
zwavdzuurherschepthct in witzwavelzuur nadeel
ir werken op de gezondheid2 omdat

antimonigzuur(zwavelzuurantimoniumoxyde). het antlmonium ligt Oxydeert en zjn zout

als braakmiddelwerkt.00k t0t het drukken
van mtlziel
t wordt eene legéring van tin en
antim onium gebruikt,en de tinnegieters bedienen zich van dit laatste,om aan het tin
geneeskunde slechts als bjtmiddelgebruiltt. meer hardheid te geven.Men vindteenelegéW eleermaakte men bekers(braak-bekers)uit ring van antim onium m et zilverindenatuur,
ditmetaalen tin,en de wjn,die hierin een maar men kan ze ook kunstm atig vervaarnacht bleefstaan,w erd als braakmiddelge- digen;zj isbroosen ontbindtzichspoedigbj
bruikt. Evenals dit Onzeker en gevaarljk warmte,zoodathetantimonium oxydeerten
middel zjn 00k de eeuwigdt
lrendepurgeer- het zilver achterbljft.Het antimonium verpillen, die uit dat m etaal wcrden bereid en bindt zich bjzondergemakkeljk metgoud,bj herhaling dienstkonden doen,omdatzj zelfs wordt ditlaatstedoorantimonium-damp
Onveranderd werden Ontlast,als walgeljk en aangetast.
ondoelmatig uitdeapotheek verbannen.DaarMet zuurstofvormthetantimonium 2 verentegen zjn zwavel-antimonium enwjnsteen- bindingen,hetwitte,vlugtigeantimoni-qsuur,
Zoutzuurwerkter niet op,maarin koningswater lost het zich 0p.D00r salpeterzuur en
smeltend salpeterzuur-kaliwordt het spoedig
geoxydeerd. Chloor-antimonium wordt in de

voorheenantlmoninntoœi
fdegenaamd(2verbindingsgewigten antimonlum en 3 verbindingsgewigten zuurstof),en hetgele,alshydraat
witte antimoniumzuur(:verbindingsgewigten
zwavel, arsénik, alkaliën,zuurstofzlzren en ant
imonium en 5 verbindinqsgewigten zuurzuur kali-antimoniumoxyde (braakwjnsteen)
n0g altjd alsartsenjmiddelen in gebrllik.
Antimonium verbindtzich scheikundiymet
zuurstof,chloor,bromium ,jodium,Qt
lorlt
lm,

met andere metalen. Als legéring komt het stof).Heteersteisinbraakwpnsteen aanwezig
dikwjls te pas.Hetmetaal,waaruitde let- en het tw eede levertm etloodoxyde het Na-

tersvoordeboekdrukkerj vervaardirdwor- yelschgeel.Deverbindingvandezetweezuren

den de letterspjs- ,iseenelegérlngvan ls w it en vuurvast.M et deze beide zuurstotL
l0od,hetw elk er de vastheid aan geeft,met verbindingen ktlmen de overige verbindingen
1
xdet0t'/,cdeantimonium eneenweinigkoper. van het m etaaloveret,n!zooalshetantimonig-

Dikwjls voegt men er l/lode t0t l/lade bis- sulphide (2 v.antimonlum en 3v.zwavel)

muth bj,bt
jvoorbeeld10deelenl00d,2deelen of het grjs antimonium , hetwelk bj eene
antim onium en ldeelbismuth,en voorstereo- onvolkomene ropsting hetroode antimoniumtypen n0g een weinig tin.Mettin vereenigt glas geeft.Hetantimonium-sulphide(2v.antizlch antimonium zeergemakkeljk.Eén deel monium en 5 v. zwavel) is de geelachtig
antimonium en vier deelen tin leveren eene roodegotldzwaveltsulphl
lrauratum).Hetzelfde
witte,rekbare legéring van mindersoorteljk ontwaart men bj de chloorverbindingen.

gewigt,dan men volgens de bereltening ver- Antimoniumsuperzhlorure bestaat uit l v.
krjgt.Eenelegéring van geljkedeelen van antimonium en 3 v.chloor en dient t0t het
die twee metalen isminderrekbaar,en voegt bruinérenvangeweerloopen,terwjlwaterdtlol,

men er eenig 100d bj,dan wordtdezemassa hetalgaroth-poederwordt Ontleed! waarbj

n0g broozer. Een mengsel van tien of e1f het antimonigzuura1seenewittestofneêrvalt.
deelen tin met éên deel antimonium - eene Hetantimoniumsugerchlorideisdewittedamp,
compositie voor candelabres,knoopenenz.- w aarmede het antlm onium ,in zuiver chlool'is bjna zoo wit alszilver:maarmag geen gas gew orpen, Onder het vorm en van een
lood bevatten, omdat het ln ditgevalzeer vuurregen verbrandt. Zelfs met waterstof
broos wordt. Onder den naam van potin vereenlgt zich hetantim onium jwanneerbeide
maakt men in Frankrjk eene legéring van zieh in den toestand vanvrj.worden (in statu

zink,tin,100d,antimonium ,koperen jzer, nascendi)bevinden,t0tantimoniumwaterstof,

waarvan buizen? kranen, kandelaars, m or- evenals hetarsénik,waarmedehetantimonium
tieren en eene menigte andere voorwerpen i
n al zjneverbindingen sterk overeenkomt.
vervaardigd,nameljk in zand gevormd wo1*
- Alle antimonitlmverblndingen laten zich ge-

den.De kleurderlegéring isvuilgrjs,maar makkeljk kennen aan den witten damp en
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den witten aanslag,dien zjvoordeblaaspjp kere grenzen bepaald;en hetHeelalis ten
leveren,wanneermen zeafzonderljk ofmet Opzigte van tjd en ruimte Oneindig. Zie
soda of k00lverhit.Hare OplossingentOnder K ant.
welke die van antimonigzuur doo1' water
Antinom ismus Ofantlnomistische,fri/d.
onder afscheiding van witte,in water onoplosbare, basische verbindingen Ontleed worden,leveren uiteenezureoplossingm etzw avelwaterstofeen rooden neêrslag,dieinzwavel-antim onitlm Opgelost en door zuren Ook
w eder uitde oplossing t0tbezinkinggebragt
kan worden.

Men duidt hiermede aan een verschil van

zenljk met elkaâr ln ljnregten strjd zjn.
Een dergeljk hoogstnadeelig gebrek in een
w et Ofwetboek heeftzjn oorsprong,deels
in debeperktheidvan dûorzigtbt
jden wet-

eene eenzjdige beschouwing van het leer-

gevoelen tusschen eenigehervormers tjdens

de Kerkhervorming over de geldigheid der
tien geboden.- Job..z-çricplt:vond het niet
goed,datin1527eenigepredikanten in KeurSaksen door L ttther en M elanohton aangem aand w erden, om de w et der 10 geboden
Antinom ie.Dit woor.
l,afgeleid van het uit te leggen en Op de betrachting van deze
Gxieksch,beteekent een vermeenden ofwer- bi
j hunne gemeenteleden aan tedringen Hj
keljken strjd tusschen verschillendewetsbe- meende daarin strjd te ontdekken metVroepalingen.- Het kan nameljk voorkomen, gereuitspraken,waarbj deze wet was afgedat in eene on dezelfde wet en nOg te eer- schaft. ln 1537 trad Ayrloola met kracht
der in verschillende w etbûeken bepalingen '
$r0()1*zi
jn gevoelen op in een geschrift:tPow orden aangetroffen? welkeschjnbaarOfwe- sitionesinterfratressparsae,''waarinhjdoor
stuk :Over de re-t
//rt
ztörtfù-tz/
zipçdoorAdfye-

loof betoogde, dat het Onnoodig was, de
zedeljke voorschriften derwette vervullen.
gever, deels in de armoede der taal,waar- Lî
gtker weêrlegde difgevoelen in eenige gedoor het meermalen gebetlrt,datuitdrukkin- schriften, w aardoor Ayrioola er t0e gebragt
gen w ol-den gekozen die den zin van tw ee werd Om zjn vroegergeuitgevoelenOpenljk
te herroepen.
wetsbepalingen ondtlideljk maken.

Antinomieën ontstaan dikwjjls,wanneerde
Antinoûs? een schoon JongelinguitClauverzameling van wetten (codiicatie) niet op (liopolis in Blthynië, w as de gunsteling en
éën tjdstip? maar op verschillende min of reisgenoot van keizer H adrla,nîgs en vond
meer verwjderde tjden t0t stand is geko- nietr
ve
aar
ds
va
eln
acht
Be
ige
sanin(
lod
oe
d,
go
dl
iv
een
Tva
var
nscd
he
jnNj
ljkl
men,Of wanneer de wetgever,als de n00d- 0011
door
zakeljkheid zich voordoet om eene wet te
zwaarm oedigheid veroorzaakt w erd.
herzien, daarin gedeelteljke veranderingen HadriannsstichtteterzjnereeroAntinoögolis
te w eeg brengt:in plaats van de oude wet
in haar geheelafte schaffen en eenenietlwe
daarvoor in de plaats te stellen.- Heelligt
geett Ook het gebruik maken van hetregt

Opdebouw vallenvanBesa,deedinBithynlëen
teMantinéain Arcadiëtempelsenstandbeelden

ter zi
jner nagedachtenis Verrjzen en verordende tevens feesteljke spelen1diejaarljks
van amendement, dûor een lid der wetye- gehouden en naar zjn naam (Antinoia) gevendo vergadering staande de beraadslaglng noemd werden.O0k ontving een sterrebeeld
Over een wetsontwerp,aanleiding tOt antino- aan den hemel den naam van Antlonûs.
mie.om ditzooveelmogeljk te voorkomen, W eldra was Antlnoiis een geliefkoosd V00rbrengt de gewoontein de parlementen mede, werp vool- de kunst, en over de gelleele
dat een am endement, voordat het aan het Otlde wereld verspreidde zich eene m enigte
oordeel der vergadering w ordt onderworpen, standbeelden , relièfs en m unten ,die A'
ntlno'iis
door een zeker aantalleden moetOndersteund als het ideaal van een sehoonen jongeling
Tvorden en dikwjls gedrukt aan de geheele voorstellen. Levezow? die er een boek over
vergadering vooraf w ordt overgelegd.D oet geschreven heeft (Berljn 1808),verdeelt de
zich antinom ie voor,dan m oeten de regelen kunstvoortbrengselen, ter gedachtenis van
der uitlegkunde te hulp geroepen worden, A ntlnot
is vervaardigd, in 3 klassen:bloote
om haar zooverlmogeljk te verwjderen en afbeeldingen,algemecnepersoonsaanduidingen
de twee bepalingen, tusscllen wellte de wer- van een vergoden held,en voorstellingen in

keljke of vermeende strtjd bestaattzöô te
verklaren, datzj zulk een zin krjgen,dat
beide hare bjzondere kracht behouden.De
beide hoofdregelen zjn:dat eene lalere wet

hetkaraktervaneenejellgdigegodheid(Apollo,
Dionysus,Hetios,Aqatltodaemonenz.).Onder-

scheidene van deze gew rochten behooren t0t
de fraaiste werken der oudekunst.Hetbeeld
de vroe-qere afschaft, en dat eeno bepaling van Antlnoûs van Belvedêre, in de baden
van eene bt
jzondere weteertoegepastmoet van Hadrianus gevonden en thans in het
worden,dan van eene alyemeene wet.
Vaticaan geplaatst, is wereldberoemd: en
Voortsisantinomieeenphilosopllischekt
lnst- desyel
jksdat,hetwelk zieh op hetCapltool
term ,van AQ?3/ gebezigd ter aantltliding van bevlndt en Op de Villa van H adrianns te

de tegenstrjdigheden,t0t welke demensche- Tivoliwerd Opgedolven,- nameljltwanneer
ljke geest vervaltin onderscheidene vraag- deze standbeelden inderdaatlvan Antlnoiisen
stukken het Heelalbetreffende,waarbj juist niet van Hermes zjn.I'
letalgemeenkarakter

hettegengestelde zich even gemakkeljilaat der standbeelden van Antlltoiis is volgens
bewtjzen als het gestelde. = Bjvoorbeeld
met betrekking t0t de tlitgebreidheid van
het Heelal.HetHeelalheeft een begin gehad

en is ten opzigte van de rtzimte binnen ze-

W 'Lttckelmann eene zekere zw aarm oedige uitdrukking van het gelaat,groote Oogen?een

flaauw afhellend profil en een fraajevorm

van m ond en kin. D tavtareerlng vnn Arilnoûa
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was in de 3de eeuw onzer jaartelling n0g Christeljkevorsten.De eerste van dezewas
algemeen verspreid,zoodat de Christeljke Boltemond I,vorstvan Tarente, diein verbond met den Arménischen renegaatPyrrhus
leeraarservruchteloostegen jverden.
Het sterrebeeld Hs/flp'
ïid bevindt zich in de stadveroverd had.Hjwerda1szoodanig
den M elkweg, niet ver van den Adelaar
tusschen 282o en 3050 regte klimming en 60J
noorder-en lZO zuiderdeclinatie.Hetbestaat
uit 4 sterren van de 3deen onderscheiden
van de 4de gxoottet onder welke ééne ver-

erkend in weêrwil van den tegenstand van
Raimond rczzToulonse,die zich van hetkas-

teel had meester gemaakt.Zjn zoon Bohemond 11, vtllgde hem op (1109- 1180) en
Nverd vervangen dobrzjnezusterConstantia,

anderljke, welke met3 dersterren van de gehuwd met Raimond, graaf van Poitiers.
2de grootte eene kenbare regte 1jn vûrmt. Deze moest zich gedragen als leenman van
D e vierde ster van de derde grootte staat den Byzantjnschen keizer Jol
tannes (1127)
aan den voet.Deveranderljkestervertoont en sneuvelde in een gevecht tegen Noeredzich bj haa'
r grootsten glans als eene ster #fl van Aleppo.Achtereenvolgens regeerden
van de derde t0t de vierde grootte,en bj er Bohemond lII (1163-1201),Raimond11
haargeringsten glans a1s eene van de vierde (t0t1233),Bohemond IV (tot1251)en Boltemond V (tot 1257),totdat eindeljk Onder
to'
tde vjfde grootte.
A ntiocheensche school.Tegenoverde Bohemond Ff (l2C8)hetrjkaanEgyptewerd
Alexandrjnschegodgeleerdeschoolverhiefzich toegevoegd.
teAntiochiaEgidaphneseeneeigenaardigethe- Antioehia is de naana van eenigesteden
ologische rigtlng,wier bloeitjd zamenviel der Oudheid,van Ngelke de :aerkTvaardigste
met de 2de helft der*4(
1e eeuw.Stonden in zi
jn:
de Alexandrjnsche schoolallegorischeschrift- Antioohal.
E>i#cp/zxe.
: (bj Daphnê),alzoo
verklaring en bovenzinneljke bespiegeling genoemd naar den nabjgelegen tuin, aan
naarhetvoorbeeldvan Orùeneso?denv00r- Apollo gewjd en Daphnêgeheeten,wasde
grond, te Antiochia legde men zlch t0e op hoofdstad van Syrië.Zj verhiefzich op den

hetonderzoek naardeeenvoudirebeteekenis
der woorden, naar de omstandlgheden van
den vroegeren tjd en opeentbrmeelgebruik
der wjsbegeerte,waarbj men aan die van
viristoteles de voorkeur gaf boven die van
J?Jl/0. A1s grondleggers dier school worden
Dorothe'
us en Lueiamus genoemd,van welke

oever van de Orontes, heette om die reden
00k welAntioehla ad Orontem en strekte er

zich uit,op een afstand van 3geogr.mtjlen

van de zee, in eene ongem een vruchtbare

dalvlakte;zjwasdebelangrjkstevandedoor
Seleucus xYiclfpr gestichte steden (301),de
prachtige zetel der Seleuciden.Men noemde

laatstgenoemde tjdens de vervolginqen van haar deparelofden oogappelvan hetoosten.
Diolt
letian'
usalsmartelaar gestorven ls(312). Zj werd heteerstbevolktmetinwonersvan
T0t de vertegynwoordigers derAntiocheen- Antigonia,eenereogr.mjlvan haarverwjsche geleerdheld behool-en Eusebius,bisschop derd.W eldraverelschtedetoevloedvannieuwe
ûnisten eene tweede stedestichting, die
van Emesa (+ BC0), Cyrillus,bisschop van kol
us Ctzlfïsïczf,
s door eene derde en
Jeruzalem (350tot386),Bpl
traim,depropheet onder Seleue'
der Syrische kerk en te Edessa overleden onderAntocltlus.
A>i,#l0
?e#dooreenevierde
(378), Diodorus, bisschop van Tharsus (378 gevolgd w erd,zoodatde geheelestaduitvier
t0t 394), en Tlteodorus, bisschop van M0p- steden bestondendesw ege Tetrapolisgenaamd
suestia. D e laatste tw ee waren te voren w erd.Elke dier steden had haar eigen muur,
presbyters te Antiochia,en Theodovusvooral en te zamen waren zjdooreengemeenschaponderscheidt zich a1s een ervaren uitlegger peljk verdedigingswerk omgeven.De hoogvan het Oude Testament,als een voorstan- ste bloei der stad valtzam en metderegering
der van gezonde en eenvoudige schriftver- van Antloel
tus de Groote, -- voorts met het
klaring.De beide Bcholen,deAntiocheensche bewind der Romeinsche keizersvandeeerste

en deAlexandrjnsche,ontwikkelden zich te drie eeuwen onzer Jaartelling. Diekeizers
midden der Ariaansche twisten.A'
rin,
g was d
hi
elden erdikwjlshunverbljf;zjverleenen aan de stad een zelfstanllg bestuur,het
een leerling Vall Lueianus?en demeestev0lgelingen van Eltsebius, d1e den middelweg
kozen,behoordent0tdeAntiocheenscheschool.
Daarentegen wal-en dehelden en voorvechters
van het Orthodoxestelsel,zooalsAtltanasins,
Basili'as de Groote, Gregovius F'
lzifzzlzelzl:,
Illlarlln en anderen mannen,vandeAlexan-

muntregt en het Italiaansch burgerreyt.In

dien tjd telde men erbjna eenhalfmlllioen
inwoners,zoodatzj wegenshaxe grootteen
pracht de vergeljking metRome k0n doorstaan.Tevenswaszj tjdensdeRomeinsche
heerschappj de vasteverbljfplaats van den
drjnsche school.De strjd bleefoj weten- proconsulvan Syrië,in den Chl.isteltjkentjd
schappeljk gebied t0t aan het elnde der de zetel van ée'n der 4 oudste patriarchen,
4(le eeuw voortduren a1seen strjd tusschen en tevens de beroemde voedster der aloude
allegorische en historische schriftverklaring, Christeljke geleerdheid (zie Antioclteenneh,
e
tusschen kerkeljke wjsbegeerteenkerkeljke schoolj.In die stad ontstondde eersteChrissehriftbesehouw ing.

tel
gke gemeento luiten Palacztina, dàa'r
erd de naam Chrtsten heteerstgenoem d,
Antioeheensehe rijk (
Het) is een wdââr
vertoefden Paulus en Barnabas,M arcu

Chz'isteljk l'tlktdat gedurende den eersten

kruistogt na de verovering vanAntiochiaaan

en Silas.Volgens de Onzekere gagewasBar-

de oronteswerd gesticht(3 Juntj1008)en nabas er de eerste'bisschop,maar zeker is
t0taan 1268 onderdeheerschappjstondvan het, dat e1'tusschen de Jaren 252en 280
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tien gewigtige kerkvergaderinyen werden terrjktdatzj eenevoornamer0lvervultin
gehouden,waarbj men n0g eenlge kan voe- de geschiedenis van het Christeljk peloof.
gen uitlateren tjd.Hetvervalderstaddag- Meer dan 800 kloosters verhieven zlch a1s
teekent van de 5de eeuw.De aardbevingen
spanden zam en m et de barbaren,om er de
prachtige paleizen in puinhoopen te veranderen. Chosroes1koning van Perzië,legdehaar
ill 54l grootendeels in de asch en voerde

een krans op de heuvelen rondom hetheilige
Thetlpolis.
Van Antioehia t0taan zee strekt langs de
Oevers van de Orontes de ongemeen vruchtbare Antiocheensche vlakte zich uit,welke

zelfs de gygoedeburgersalsslaven naarel- voorheen bj een weligen tuin vergeleken

ders.J'
ushnianus liet welisw aarmetgroote werd ennogaltoostOtdebekoorljkstedalen
kosten pp de bouwvallen der Oude stadeene van Syrië behoort.
Antioohla Pi.
sitfic: Of ad .Pï.:i#ic- ,eene
nielzwe stichten, die hj Theupolis noemde?
m aar deze bleef ver beneden de grootheid s
tad op degrenzellvan Phrïgië en Pisidië,

dervorige.Romeinen,Perzen,Byzantjnsche zoodat zj nu eenst0t het éenetdan weder
Grieken en Saracénen hadden onder (
1e mu- t0t het andere gewest gerekend wordt.Zj

ren van Antiochia reeds ()lu hetbllzitder
stad gestreden?i
)n deze laatste waren overwinnaars gebleven, toelz lleteerste krtlisleger verscheen en hen verdrong.Naeenelang-

w erd gesticht door Antloolt'
us I en m etinwtlners uit de stad Magnêsia aan de Maeander bevolkt. Toen Al
ttlocltqs zich aan de

lîomeinen onderwerpen moest?werd zj vrj
durige belegering plantteBohemond van Ta- verklaard,maarhetstshjnt,datzjniettemin

rente erde Chmsteljkebanierin plaats van bleefonder de heerschappj vankoningEumede halve maan en noemde zitsll vorstvan . nes van Pergamtls en vervolgens onder die

Antiochia (zieAîîtioL.
lteenscl
t'
rj/
t'
).Gedurende van Amyntas van PamphyliiG.Tpn tjde van
de volgende kruistogten w erd Antiotàhia met A'
ayllslus,verkreeg z!jden rang eener k0l0-

regt beschouw d a1s hetbolwerk vtlol-Jertl- nie met het ltal
iaanstt
he burqerregten den
zalem , wantvanhier kpnden de veroveraars naam van Caesaréa?terwjlzjlaterdel100fd-

stad wasvan het noordeljk gec
leelte vanPisidië.De bouwvallen van deze stadzjneerst
in den laatsten tjd door Riohter en Arundel
btj het dorp Jalowatqj, 6 uren gaans van
nom en m et dathechte bolwerk derkrulsvaar- Alkqjeer, ten westen van het meer van Egders in hetpasgestichtt'vorstentlom .D anrom hûrdir teruggevonden.
spanden zj alhtlnne krachten in?om door A ntiochus isdenaam vanonderscheidene
list de Franken teverdrjvel;ook beproet
l Griekstlhe koningen van Syrië,die t0t het
den de (Nmnenen nl1 en dan de scherpte vorsteljk geslacht der Seleltoiden behooren.

van het Heilîge Land te geljk (
1e Grieken
in bedwang hotlden en de magt der SeldsJoeken s>al: Damascus bedreigen.De Grieksclle keizers waren intussehen weiniyinge-

der wapenen, m aar te vergeefs. De onder- D e geschiedenis m aakt m elding van:
linge verdeeldheid der aanvoerders van het
Antlocltlts 1 z
hb/e'
r?den zoon van Seleueus

kruisleger en een geltjktjdigy aanvalder ARcc/or.llj verkreeg van zjn vaderdelanTurken gaf eindeljk aan kelzer Jol
tannes den aan do overzjde van (1e Euphraaten
(1137)den moed,olu Antiochiatebelegeren den titel van koning van Opper-Azië (292
en t0t een leengoed van zjn rjk te maken. v.Chr.). Nadat Seleuozts door Ptolemaeus
Later is zj aalzEgyptetoegevoegtlen uit Odrlîfp,
c
z.
svermoordwas(280)?moestAntloelt'
an

de geschiedenis verdw enen.
M apedonië overlaten aan den nloordenaar en
Zelf: in hare botlwvallen zoekt m en te tevensAntlyonus Goptz/t
z.
ga1sheerseherindat
vergeefs naar lzet aloude.Antiochia.Slechts rjk erkennen.Tengevolgevan een pnbeslisten
us
weinig overbljfselen uitharen bloeitjd zjn veldslag tegen de Galliërs ontving A ntloelt'
er aanw ezig.H et eenige groote gedenkstuk den naam van Soter ot'Redder.Hj werd btj
uit die dagen is de stadslnllur, benevens Sardes door Eumenes geslagen, e1z leed ook

eenige tbndamenten vantorens.O0k ontwaart in den ool
'
logteyon Ptolemaeus.
P#i!J#eJpFzvd
m en hier en daar marmerenvloeren.Vanden aanzienljke verllezen. H!jsneuvelde in 261
tuin van DaplbnK:door de Ouden met schit- in een gevechttegcn de Galliërs.
terende kleuren geschilderd? dool' 8ele1Jcus
Antloehus11 Theos (de Goddeljke), een
ingewjd en dopl. de Grieken en Romeinen zoon en opvolger van den voorgaande.Hj
in eene plek v001* godsdienst en zingenot moest den vrede sluiten m etPtolemaeusTAîherschapen?kan men niet eensdeplaatsaan- ladel
pltns,in hethuweljk tredcn metdiens

wjzen, waar zj weleer gelegen was.Het dnchter Bernice en zjne vroegere gemalin
Christendom verdreefer de priesteressen der
zedeloosheid en stichtte Op het tooneel der
losbandigheid eene kerk :welkeaan Babylas,
een bisschop die onder Dleius den martel-

Laodioe verstooten.Na den dood van P tole-

des nachts den nietlwen tempelvan Apollo

van Tlteos van de M elesiërs uitdankbaarheid

vltzdf,
: riep 11j hnar tprug en benpemde hj

haren oudsten zoon tOttroonopvolger.Laodéee

vreesdeechter?dat zj ten tweede male z0u
dood stierf was gewjd.Vruchteloospoogde worden verwjderd en lietinhetvplgendjaar
keizer Jhlianus Ook hier de dienst der afgo- (247)Antlorhns en Berniee met.hetkindvan
den te herstellen.Een felle brand verteerde deze vermoordel
z. Hj Ontving den bjnaam
en vernietigde er vool
-altjd eenegodsdienst: voorhunnebevrjdingvandentyranTintarehus.
die zich zelve overleefd hnd.Het Christenx4pf/oc/
lff,sIII deGroote,dentweeden zoon
Jz?'Jc@t,
v.D eze beklom op l5d0m schoot er diepe wortelen? en weldra van Seleuc'us Cc!!'
vexhief zitth de kerk van Antioehia zöö lllis- Jarigellleeftjd naden (lootlvallzgllbroeder
4
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Seleunns OerJ$lf
$$I.
ç den t1'oon en regeerde Ont
lersteunde hadden de Romeinen hem
van :24 tûtl87 vsörChr.Hj vond hetxjk t0t nt1 t0e hun vriend en bondgenoot en
in een treurigen toestand.Uit hetgebiedder Pl
tilipp'
a.
g hun gemeenschappeljken vjand

Seleuciden warenreedstweegrooterjken-- yenoemd. Te laat doorzag Antloch'
us dege
Bactrië en Parthië - ontstaan,(le Egypti- 11st,en toen hj eindeljk optrok Om Pbilipsche Ptolemaeqssen hadtlen Coelesïrië,Phoe- 'zl.g bj te staan,kreeg hj berigt van diens
nicië, Palaestina, Carië en Ciliclë in bezit Onderwerping.Een aanvallenden oorlog tegen

genomen, en Ptolemaeus .
l's
fdryd/e,
s peinsde Rome durfde hj niet wagen,en Antlooltus
op nieuwe veroveringen in Azlë.In Klein- ei
ndigde zjn toyt (196)metde verovering
Azië stond Attalws van Pergamus,een Syri- van d0n Thraclschen Chersonesus. Thans
sche bewindvoerder aan hethoofd van tal- echtereischteRomevan Antlooltuîdevrjheid
rjke vjanden.Daarenboven werdon M olo, der Grieksche steden in Azië,de teruggave
landvoogd van Medië, en Aleœander,land- van het geheele gebied van Ptolemaeus en
voogd van Perzië,afvallig en matigden zich zjneverwjderinguitEuropa.Antloohusverden koningstitel aan. Na de nederlaa'
g van klaarde zich bereid Om met Egypte eene
een leger, uitgezonden om de trouwelooze overeenkomst te treffen.Hj verloofde zjne
satrapen te kasti
den en na den hierop v0l- dochter Cleôpatra met Ptolemaeus en bepaal,j

genden afvalvan Babylonië,Susa en Seleu- de, dat Phoenicië,Coelesyrië en Palaestina
cia aan de Tigris trûk Antlocl
tus zelf,den als haa? bruidschat moesten beschouwd worreeds begonnen oorlog m etEgypte stakende, den. De Y moejing der Romeinen metde

naar de binnenlanden desrjks.Hj versloeg aangelegenheden van Klein-Azië achtte hj
in het landschap Apolloniatisde opstandelin- echterongerjmd.Tevensstrektehjzjnevergen, bragt de afgevallene gew esten t0t 0n- overingen uitt0t in Thracië enOntvingH anderwerping, drong in K leilz-M edië door en zlïùtzl, den geduchten vtjand derRomeinenj
nnodzaakte A rtabazanus,den vorstdeslands, aan zjn Hof(195).Maar in plaatsvan naar
tOt een gewenschten vrede.Daar inmiddels
Acl
taeus, de bloedverwant van Antlochus,
door de listen van den staatsdienaal'Hermias
t0t eenopstandent0teenverbondmetEgypte
was opgerokkend,wendde Antloeb,
'
asop eens

den raad van dien veldheer te luisteren,terstond naar ltalië Over te steken en met de
Carthagers en andere volken Rome aan te

tasten)knooptehjvredelievendeOnderhande-

lingenaanmetdeR om einen.L aatstgenoem den

dewapenen tegen Egypte,maarhj leedbj wisten deze zoolang te rekken totdat zj
Raphia,niet ver van Gaza,eenevolkomene vanalle overige tegelzstandersbevrjdwaren.
nederlaag. Evenwel sl00t Ptolemaeus vrede N0g minder wilde Antlocltas weten van den
metAntfocAlf.ven vergenoegde zich metC0elesyrië en Phoenicië.Achaeuswerdnu gevang0n genomen en t01
*dood gebrayt.Daarna
drong Antlooltlgs met l20000 man ll1Bactrië
en Parthië door,maar m oesthet zelfstandig

voorslag, om Hannibal aan het hoofd van

zjn legerte plaatsen.Toen eindeljk de00rl0g onvermjdeljk was,trok hj Op hethulpgesehrei der Aetoliërs,die hem t0t hun 0ppersten veldheerbenoemden,m et 10000m an

bestaan van deze beide rjken ongedeerd naar Griekenland (192),waar hj een groot
laten.Van daar begaf htjzich naar Indiëen aantal bondgenooten dacht te vinden.Vrees
sloot een verbond m et Ropltaghenlts,dieOver voor de Romeinen weêrhield intt
lsschen de
de landen van Taœiles en P orus heerschte meeste Grieksche staten van een verbondmet
en zich gedwongen zag,al zgne schatten af Syrië, en koning Pltilipplts zelfs koos de

te staan.TeEcbatana deed hjderoudenen
zilveren dakbedekking van het palels in den
sm eltkroes werpen en verkreeg Op diewjze
4000 talenten. Na dezen togt wert
lhj de
Grootegenoemd.BjdendoodvanPtolemaeus
TAïIJ,J/t??'(204)spande hj zamen metPl6iIèj?c,
& van Macedonië,om aan den minderJarlgen Ptolemaens zl
pz
/Al??e.
:hetvaderljk
.

erfgoed te ontrukken. Pltllippkts deed een
aanval op de bezittingen van P tolemaetlsin
Thradë en Carië,maarhj kwam hierdoor
in oorlog m et A ttalusvan Pergamus en met
de Rhodlërs en moest zich onderwerpen aan
de Romeinen, die derwaartshunne veroveringen uitstrekten. Antlocltl
ts daarentegen
streed om het bezit van Palaestina, C0e-

zpde der vjanden.Antlocl
tus verzuimde het,
zich door een snellen togt van de bergpassen
naar ltaliu meester te maken.Nadathj Chalcisop Euboea veroverd en Thessalië gedeel-

teljk bezet had,betrok hj de winterkwartieren te Chale'
isen yafzich Over aan ledigheid en weelde.lnmlddels naderde deconsul
Aeilius Glabrio; het Syrische leger begaf
zich naar Thermopilae2deAetoliërs trokken
naar Heradea en Lamla.Aeilius zontlonder

V.PorciusCato eenekrjgsbendeuit,welke

a

achter de bergpassen Om de Syriërs in den
rtlg viel. D eze namen de vltlgt;de K oning

bereikto Chalcis met naatlweljks 500 man ,
en de Aetoliërs gaven zich Over aan de R0meinen.Daarna leed Antlochus in twee zee-

lesyrië en Phoenicië en behaalde (198)bj gevechten - bj Chiosen Myonnesus - de
Phaneas aan de bronnen vandeJordaan eene nederlaag,werddoorzjnbondgenoot,koning
beslissendeoverwinningtwaarna htjmeester P rusiasvan Bithynië,verlaten?k0n de lanw erdvan geh:elPalaestinaenJeruzalem .Yele ding van denconsulI,.aciltssfciploin Aziëniet
aanzienljke Joden namen de vlugt naar beletten en zag zich genoodzaakt,om vrede
Egypte:maaraan deachterbljvent
lebetoon- te vragen.Toen kbkipio den afstand van alle
de Antz'pc/zv: de grootste welwillendheid en

landen ten westen van den Taurtls van hem

hj ontzag hun heiligdom. 0m hem te ver- vorderde, waagde Antloehus n0g een veldhinderep, dat hj Pl
tilippt
bs van Afccdtfozlil' slag,maar werd bj Magnésia aan den voet
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van den berg Sipylus(190)geheelenalover- l1j waseenJongerzool
xvanDemltrlqsSpï:ry
wonnen.Het volgende jaar werd de vrede een broedervanDemetriusAïcJ/pl
..Hjhuwde

esloten:Antlochus deeè afstand van Klein- metCleokatra,de weduwe van dezenlaatste

Azië t0t aan den Taurus betaalde 15000 verdreefTryphon,diezichvandeheerschappj
talenten,moestzjne t
llifantenenoollogs($ho- llad m eester gemaakt? en plaatste zich op

pen missen en 20 gjzelaarsleveren,waaronder zich zjn zoon Antloclttt
sbevond.Htj
gaf aan Ilànnibalgelegenheid ()lu tevlugten.
Nu was de magt valz Antlocl
tus vool-altjd
vernietigd.Zelfsin zjlze oosteli
jke gewesten
bleefhj geen onafhankeljk gebieder,en in
ArmêniëOntstondenuitdelandvoogdjen2Onafhankeltjke rjken. Toen l1j te Elymaïsden
zonnetempelplunderde,0111metdenbuitzjne

dentroon.Hjdwong denMaccabéschenvorst
Joltanne&', ()m zich aan Syrië teonderwerpen
en belegerde Jeruzalem . U it vrees voor de
Rom einen bewilligde hj ingematigdevredes-

voorwaarden (122),waarbj de lsraëlieten

hunl
ze staatsrereling en Johannesde vorsteljke magt behlelden. Hj sneuvelde in een
slag tegen de Parthelz.
Antlochus T'rfff Gryphustdentweeden zoon

schattiny aalzRome te betalcn,werdhjdf
lor vanDemltrlqsAicc/pr.Hjwerdnadenmoord,
de verbltterde bergbewoners vermoord (187 aan zjnvadergepleegd,in een gedeeltevan
vôôr Chr.).
Syrië als koning erkend (1S3 t0t 97 vpôr
Antloclt'
usIV Jî/z
d
y/lcnp.
:,(
lentweedenzoon Chr.),Overwon zjn tegenstanderAleœander
van dcn vogrgaande.lIj regeerdevan 175 Zabina en dwong zjneheerschzuchtigemoet0t 163.Alsknaap washj gjzelaarteR0m0 der olenpatra hetvergifte drinken,datzj
totdathj door Demêtrius,den zoon vanzi
x
jn vool*hem hadgereed gemaakt,weshalve hj
broeder Seleuous Fïctz/pr, vervangen werd. uitspotternj ook weleensmetden bjnaam
Gedurende zjn tert
lgtogtnaarhetvaderland Phélometor, de moederl'levende, bestempeld
Nvexd laatstyenoemdevermoord.De moorde- werd. Door zjn halven broeder Antlochus
naarw ilde zlch m eesterm akenvan dentroon, Cyzicenus werd hj beroofd van een gedeelte
maar Anfloehlts verdrllef llem m0t hulp 4Tal1 desrjks.De strjd,dien zj daarovervoerP ergamus.HiernaOndernam ht
Jviervoorspoe- den! dtlarde t0t aan het tl
jdstip, waarop

dige veldtogten (171t0t 1C6vöôrChl..)tegen Antftlc/z?f,swerd vermoord (07 vôôr Chr.).
1.p/l@t'#ff.s -MIII wd.yïtz/iczf,:? een zoon van
Egypte, Om de gew estelz Coelesyrië,Phoe-y
nicle'enPalaestina,aanzjnezusterCleôpalra Anflochlts X. Deze beklom in hetjaar68
als bruidschat ten deelgevallen!te llerove- vöör Chr.den vaderljken troon,maal'werd
ren. Op ZI
J11 tweeden veldtogt?waari
n hj 3jaarlaterdool'Pompljt
ts,die Syriëineen
een grootçedeelte van Egypteonderworpen ltomeinsch wingewest hcl'schiep, van zjne
en den konlng PlolemaeusT/zilpwzd/or gevan- waardigheid beroofd.Hj behield waarschjngen genomen had,pltlnf
lerdellj den tempel ljk enkelhetkleinegewestCommagene,wesj deHzic/ïq
scl:werd bjgenaamd.Hj
te Jerllzalem en Joeg er vele il
zyezetenen halve hi
over den kling. Na zjlzvierden lnvalhad is de laatste koning val) Syrië en de eerste
hj doortusschellkomstderRomeillenEgypte Van Commagene van dien naam en ontving
moeten verlaten.Bj zjn terugkeerzondhj l
atervanPompljusSeleucië en een gedeelte
een talrjk legernaarJertlzalem,vaardigde van M esopotamlë. Hj zond aan Pompljns
er een verbod uit tegen de lsraëlietische hulptroepen tegen Caesar en kwam tevens
godsdienst en bragt er de vereerillg van den invjandeljkeaanraking metAntonius.Door

OlympischenZt
vfzq
çte
l'upiter).Om diereden stonden deJodenogonderdeM accabeè'
n(zieonder
dit woord). D1t geschiedde in dejaren 167
t0t 166 vö8r Chr.Een paarJaar daarna Ondernam Antloehuseen togtnaardeOosteljke
gew esten en overleed in 163naeenm isltzkten
aanslag Op den zonnetempel te Elym aïs in
Perzië.
Antloohns Tz-Eqpator,den zoon en 0pvO1ger van den voorgaande.Als knaap beklom

Oelaztianuswerd hj wegens sllzipmoord,aan
een afgezantgepleegd,opgeroepen naarRom e
en hierterdoodgebragt(29vöörChr.
).Twaalf
Jaren later stond Commagene onder lletbestuul
.van een praetor,maartjdensderegé-

l'inq van f'
allo
qllla (38 na Ch1'
.) ontvingde
klelnzoonvanAnllociusXIIIonderdennaam
van Antloohus III niet alleen hetvoorvader-

ljk gebied, maar tevens een kustgewegt in
Cilicië.Deze werd opgevolgd door zjn zoon
hj den troon Ondervoogdjschap van Lysias. Antloehns IV (50 na f?hl'.)?die van Nero,
D eze beiden waren m et een leger zegevie- wegens den bjstand, aan dezen tegen de
rend in Jtldéa doorgedrongen, toen zj het Parthen verstrekt,een gedeeltevan Arménië
çnoemthem den l
'i
jkste der
overli
jden van Antloch'us .fTr en de benoe- verwierf. Flciftf.
ming van Pl
téli
pp'
us t0t zjn Opvolger ver- cjnsbarevorsten.
namen.Terstond 8l00t Lysiasden vrede met
A ntlochus A scalonita was een acadeIsraulen keerdodew apenen tegenPltilippus. misch wjsgeer uitAscalon,een leerling van
Deze w erd gevangcn gentlm en en gedood. Philo.Hj wordt w eleens aangemerktalsde
Thans echter verscheen Demétrius,de voox- stichtex van eene afzonderljke school,van
maligegjzelaar,maarnu dool'deRomeinen de vjft
leaeademie,Omdathj deacademische

t0t tegen-koningbenoemd.D eze,dezoon van h
wjsbegecrte pûogje terug tebrengen van
Seleuous F '
Jccfpr, 0V0l*W 011 Lysias 0n den are sceptische rlgting t0tde leerstellingen
Jongen vorst en liet beiden om het leven der andere scholen.Een geschrift,door hem
Opgesteld en asosus'' genaamd,had hierop
brengen.
Antloehus Trll S'
idlles:algoogenoemdnaar betrekking,maar is verlflreu gegaan.
Sida in Pamphilië, waar hj was Opgevoed. A ntioco is een klein eiland ten zuidwes4*
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ten van het eiland Sardinië en door middel
van eene brug metditlaatsteverbonden.Het
is zeer vruchtbaar en telt 2200 inwoners.De
Ouden noemden het Enosin.
Antiopewasvolgenssomm igen eenedochter van Nq
ens en volgens anderen van den
t.
#et
riviergod Asoyus.Van Zeus(Jupiter)Ontving
ztj twee zonen Ampltion en Zetltus.Ve1.v0l-

die in de dagen der Oudheid onbekend was.
Die grot is er gevormd in het kalkgesteen-

te,en men vindtharen ingang aan de zjde

van den berg in de gedaante van een na-

tuurljken zt
lilengang,welkedoorkolommen

van stalactieten of druipsteenvormingen in
tw ee gangenisverdeeld.M etteuw enenlangs
ladders bereikt men, over afgronden heen,
gens lluwde zj met Epopews,koning van het eerste l'tlime gewelf, welks prachtige,
Sicyum. Lynust de opvolger van Nyefelts, roodgespikkelde wanden z0ohoog zjn, dat
voerde haar weg naarThebeenliethaardoor het 00g bj den fakkelglans,nietdan met
zjne gemalin Divcemishandelen.Harebeide moeite t0t hetwelfsel kan doordringen.De
zonen namen wraak op deze vrouw (zie 0n- bodem bestaater uitweek?los,grjskleurig
der Amphion), maar Antiope w erd na dien kalkgruis,waarin ammonietenenanderescheltjd doorDionysusmeteenerazernjbezocht, pen gevonden worden.Groote massas kalkdie haar d001'Griekenlanddeedrondzwerven. sinter verheflbn er zich boven den grond en
Eindeljk wistbpltocus haar te genezen.Zj vertoonen er zidlinallerleivorm en.Dewanwerd zjne gemalin en rustmetdezeninhet- deling door den verderen doolhofvangangen
zelfde graf.
en gewelven iszeermoejeljk,daarmenop
E ene andere A ntiope w aseenedochtervan vele pl
aatsen kruipen moet.Ter diegte van
Ares (AIars)enOtreraeneenezustervanHip- 300 Ned.elbeneden den ingang berelktmen
polytus.Zj werd door Tlneseusgeschaakten de laatste groote ruimte.H ier ontw aartm en
had van dezen een zoon?dieili
ppolytusof eene indrukwekltende zaal,die 116 Ned.el

Demopltoon werd genaamd.Bj den lnvalder lang, bjna even zeo breed en 60 Ned,el
Amazonen in Attica streed en sneuvelde zj hoog is.Zj overtreft in afmetingen deSt.
aan de zjdevan Tl
teseus.
Pieterskerk te Rome,en hare wandeltzjn
Antioquia, een der Yereenigde Staten
van Columbia in Zuid-Amerika,ontstond in
1857 uitde provinciënAntioqtlia,Cordtlvaen
Medellin der republiek Nieuw-Granada.Die
staat grenst ten westen aan Cauca,ten noorden aan Bolivar, ten oosten aan Bolivar,
Santander en Cundinamarca, en ten zuiden

aan Cundinamarca en Cauca.Hj bevathet
nûordeljk gedeelte van het Cauca-dalbenevens de westeljke en centrale Cordilleras
van Nieuw-Granada. Zjne Oppervlakte is
meerendeels bergachtig, hoewel geen berg
er hooger is dan 2800 Ned.el.Er zjn welnig vruchtbare dalen,maarvele en rjkemj-

met schitterend witmarmer bedekt.Van het

fkaaje zolderyewelfdaalthetParischmarmer
met reusachtlge massas naar beneden;deze
vereenigen zich m etmarm eren festoenen en
verblinden het o0g door haren sneeuww itten

glans.Menzieter defraaistearabeskenlanrs
de w anden geslingerd ()f van de eene zull.
naar de andere geleid,terwjler zich blinltende m arm eren platen als tafels verheFen,
van welke somm ige door de hand dernatutlr

gepoljstOfmetvonkelendekristnllenbestrûoid
zjn.Op den heuvelachtigen yrond verrjzen
er marmeren bloemen en strulken terhoogte
van 1 tût 3 Ned.el,met de sierljkste tak-

nen. Een groot gedeelte van den bodem is ken en ranken getooid.Langs het onderste
er met oorspronkeljke wouden bedekt.Het gedeelte der w anden vindt m en ovale nissen
aantal inwoners is er ruim 300000,die zich of kleiae grûtten van schitterendmarmer.Zj

meestalmetmjnontginning bezighouden.De
hoofdstad is Medellin (zie onderdezennaam),
en ten noordwesten van deze ligt de stad
Santa Fé de Antioquia (6O 30'N.B.,58O 11'
MT.L.)ter hoogtevan500Ned.elboven deop-

geljken op kleinekapellen,en sommigezjn
zelfs door wit marmeren gordjnen van de

derRi0 Tonlzzco.Zj telt9000inwoners.

van Plt%lippus van .rtzcetftlsïé', de zoon van
Iolans,de vriend en leerling vanAvistoteles,
W as een geleerd en beltw aam man?zooals
bljktuithetgezegde van koningP lt%lippust
(tlk heb dezen nachtgerustgeslapen;immers
voor Alacedonië w erd gezorgd,wantAntlpater waakte.''Terwjlx4ldztzvtfer in Azië het

pervlaktederzeeineenedalkloofaandenoever

A ntiparos is een klein eiland in deEgésche zee.Het behoortt0t de Cycladen en is

dt
lor eene zeer smalle straat van Paros (zie
onder dezen naam) gescheiden en behoort
met dit eiland t0t de Grieksche provinde

Na
xos.Hetis1/ao geogr.mj1grootenbezit een dorp van denzelfden naam met eene

hoofdruimte gescheiden.H et beschouw envan

dezen verwonderljkentempelbeloentallezins
de moeite van den togt.

Antipater,de veldheerenstaatsminister

Perzische <jk deed bezwjken,hieldAntlya-

kleine haven en800inwoners.Devoortbreng- ter,a1s zjn stadhouder,de oproerige Thraselen zjn erwjn en katoen,die erworden ciërs in toom , alsook de Grieken , en veruitgevoerd, graan en groenten voor eigen sloegAyisJf,koning van Sparta,bj Megagebruik en overvloed van visch.De veeteelt lopolis.Zjn twistmetdemoedervanAleœanbepaalt er zich tût eenige geiten.Het w as der, m etde listige Olympias,was Oorzaak,

bj de Ouden bekend onder den naam van datdeKoning kortvoor zjndoodhem naar

Oliarosofolearosenwerddoorhenbeschot
lwd A zië riep en Craterus als stadhguder naar
a1s de geboorteplaats van de tw ee meestbe- M acedonië zond.N a den dood van Aleœander
roemde beeldhouwers van Athene Pltidiasen verwierven Antz
kater en Craterus het ge-

Praœiteles. In lateren tjd is Antiparosbe- meenschappeljk bewind ovet de Europésche
rgemd geworden wegenszjt
leprachtigegrot, gewesten van het Macedoizistthe rgk metuit-

ANTIPATER-ANTIPHONIE.
zondering van Thracië,hetwelkaanLysima- uitde bxandstofiets ontweek ?hetphll
bglston,.
ehlbs ten deelviel.NadendoodvanPerdioeas .rf
zlho,
l.
sfdrbewees,datbjdeverbrandingzuurwexdhjt0talgemeenrjksbestt
lurderbenoemd, stofw ordt Opgenomen.

en hj overleed in 8l9 vöör Chr.in hoogen
ouderdom : nadat hj, met voorbjgaan van
zi
jn Z00n Casvander, Polym erohon t0t zjn
opvolger had benoemd.Zt
l
'n kleinzoon,desgeljks Antlpater genoemd en de laatste van
zjn geslacht,werd Op bevelvanLysimaehus
ter dood gebra,gt.

Antiphon ,de eerste der tien grooteAt-

tische redtanaars,werd geboren te Rhamnus

in het Jaar 480 vöör Chr.Hj was de zoon
en de leerling van den sophist Ropltilius en

de leermeester vandengeschiedschrjverThltcq!
/#i#d,
s.Hj onderscheidde zit'h van devroegere redenaarsdoordien h!jde welsprekend-

Antipathie is een Grieksch woord,het- heid op het ruime staatstooneelOverbrayt,
welk afkeer Ot'tegenzin beteekent.H etstaat zoodat, hjlalsdeschepperderstaatkundl
ge

tegenover sympqtl
tie (zie Onder ditwogrd). welsprekendheidwol
-dtaangemerkt.Vanzjne
De Onaangenamegewaarwprding,diewjmet 60 redevoeringen zjn 17 t0t 0nsgekomen

den naam van antipathie bestem pelen,ont- en in de verzamelingen van OraloresGrfzdcb
staat door voorstellingen, die in Ons bin- bj herhaling uitgegeven.ln den Peloponnenenste oprtjzen en waarvan wj ons geene sischen oorlog stond Antiphonm eermalen aan
bepaalde rekenschap kunnen geven,ofdoor het hoofd van het leger te land en ter zee
sommige voorwerpen der buitenwereld en en h!
j liet zich zo0 sterk in mptde staat-

dol
)r waarnemingen.Zi
j verwekt ett
neonwil- kundige bemoejingen der aristocratie, dat
lekeurige poging om tlat alles van (Jns te zjne vjanden Op hem de verdenking wisten
verwjderel
z Ot'te Ontvlllgten.Zulke antipa- te w erpen van hoog verraad ofvan verzet
thieën ktlnnpn aangelloren Of aangewaaid tegen debovendrjvendepartj.Ten gevolge
wezen en zt
jn zeer verschillpnd van kracht. daarvan werd hj terdood veroordeeld (4ll
Deaangeboreneofnatuurljkezjn vaak (
)n- vötsl-Chr.).
Een andere A ntiphon verkeerde aan het
overwinneljk en sterker dan de rede.00k
bj de dieren vindtmen antipathie veelal hof van den Ouderen Dionyslus te Syracuse
tegcn datgene,hetwelk schadeljk of gevaar- enhaaldezichhetdoodvonnisOpdenhalsdoor1jk vtlor hen is. Bj de menschen zjn bui- dien hjzonderschrogm aanmerkingenmaakte
tengew one antipathieën veelalde voorbodpn op de slec.hte treurspelen van dien tyran.
of de kenteekenen van een zielteltjlten toe- Antiphonie iseenwoord,hetwelk eigenstand en als zoodanig vof)r denopm erkzamen ljk teyenstem beteekent.Aanvanl
teljk werd
gelleesheer zeker van llet grootste belang.

er een gezang dot)r aangedtlid,datdool-eene

Antiphanes was een Grieksch dichter. hooge vrouw enstem en eene lage mannen-

Hj werd in 40s vöôr Chr.te Rhodus ge- stem zoodanig gezongen w erd, dat beider

bo
ren en schreef honderde bljsgelen,van toonen - de stem en detegenstem - steeds
w elke echtel'slechts fragm enten zpn bewaard

een Octaaf verschilden.Voortsbeteekentangebleven. Zj verheffen zich niet boven het tiphonie een beurf-qezanq,w elkscoupletten -

middelmatiye.

stropheen antistroyheinhetGriekschetrelr-

A ntiphllus, een beroemd schilder uit spel - btjafwissellng door een k0O<werden
den ttjd van Apelles (8:
30 vöörChr.
),waseen gezongen.Ditgesç'
hiedde bj (1eBacchusfeesGriek van afkomst en een Egyptenaarvan ten en ook bj hetpsalmgezangderIsraëliegeboorte.Ql
linetilianltsnoemthem een der7 tische eeredienst.Van deze laatste is de angroote schilders uit den bloeitjd der Griek- tiphonie overgegaan in de Christeljke kerk
sche kunst,en sommige zjner scllilderstuk- - eerst in de Oosterst'
he, waar ztj in de

ken,waarvan alleen de beschrjving isOver- lsteeeuw door ljnatilts,bisschop vauAntiogebleven, werden algemeen geroemd. Hj chia,en vervolgens in de Avestersche,w aar
lasterde Apelles door dezen te besehuldigen zj in de St
le eeuw dc
lor Ambrosi'
lts?bissphop
van verraad en w erd met levenslange sla- van M ilaan, is ingtavoprfl.H et beurtgezang
vernj gestraft.
kwam in de dagen van Constanfî
jndeGr/
?o/:
OOk een uitstekend bouwkllndige derOud- door m iddelder m onniken Flarianus en Dioheid droeg den naam van A ntipltillls.
tfprff.
suit Antiochïa naar Griekenland.
A ntiphlogistica ()f ontstekingwerende
Grooter gewigt erlangde(1eantiphoniedflor

middelen zjn zoodanige? die b!jentsteking Grgqorilzs de Groole (+ 601.),den hervormel'
eene w eldadigewerkinghebben?zooalskoude der Christeljke eeredienst.Deze verdeelde
w asschingen,Om slagen enbaden,plantaardig de kerkeljke gezangenin zoodanige,diedool.
voedsel,plantenzuren, voorts die,w elke
de prikkelbaarheid der zenuw en verm inderen,zooals digitalis,llelladQnna,opium enz.
alsm ede het atbemen van bloed door aderla-

den jriesterofdepriesters,diedoorhetkttor

en d1e door het volk w erden gezongen.De
antiphonie w erd voorgedragtln dool'het ge-

heele koor, onmiddelljk vööl' en na elkel
z
ting ot'deor bloedzuigers.De antùltlogist'
l- psalm ,zjmoesthethoofzdenkbeeldvandezen
dcFlemetltodeofdegeneeswjsdool-ontsteking- bevatten en de aanw ezigen op devoorlezing
werende mifldelen,die m en voorheenvolgde, desBjbelsvoorbereiden ofdewaarheiddaarvan bevestigen. Het werk? dat Greyori'
tts
isthansin vele opzigten gewjzigd.
Antiphlogistische leer (De)isdedoor daaroververvaardigdheeftenden naam draagt
Lavoi.
sleringevoerdebestthouw ingOverdever- van GLiber antiphonarius'' is in zjne oorbranding, in tegenstelling van de leer van spronkeljkegedaantenietbewaardgebleven;
8tqh'
l.Deze nam aantdatbj de verbranding het boek, datwj ondex dien titelkennen)
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doorgaansgeen vastland,maarwater.TegenVoorts heefthetwûordanllpltonienOgandere over de Otlde wereld en een gedeelte van
beteekenissen:men geeftdien naam aan het Zuid-Amerika ligt de Groote oceaan en de

bevat veletoevoegselen van lateren tjd.-

kerkeljk beurtgezangin hetalgemeen,hetwelk eigenljk ttresponsorium''moestheeten,
nameljk hetzingen van kortebjbelplaatsen
door den geesteljkemeteen tegenzang van
hetkoor.O0k diebjbelplaatsenzelveworden

zuideljke Ilszee,- tegenover Noord-Amerika de lndische zee en een ander gedeelte

derztlideljke llszee,- entegenoverNieuw-

Holland de Atlantische oceaan.Merkwaardig
is deze antipûdie van land en water op onze
indeR.lfatholiekekerk we1eensantiphonieën aarde.In hetmidden van het waterhalfrond
genoemd.ln deEpiscopaalschelterk geeftmen ligt ongeveer (le zuideljkste eilandengroep
dennaam vanantiphonofanthem aaneenesoort van Atlstralië, en in het ronde ziet men de

Wj
van gezang, Tiaarbj eenigespreuken,door kusten en uithneken der vaste landen.'

vrouwenstemmen gezongen,door de geheele daarentegen vormen met 0J1s Vaderland en
gevaeente Tvorden beantvzoord. Ilândelheeft omliggende gewesten het midden van het
onderscheidene antiphonieën gecomponeerd. landhalfrond.op ditlaatste bevinden zichde

Antiphrasis (De) is eenexedekunstige uitgestrekte vaste landen,terwjlinheteerste
iguur,waardoormenJuisthettegendeelte hetland in d: gedaante van eilanden isverkennen geeftvan 'tgeen hetwoordeigenljk strooid.D e bestaande verdeeling van landen
beteekent.00k geeftmen dien naam aan een water hecfteen belangrjken invloed op het

volzin,waarin aan een voorwerpeeneeigen- klim aat, Op den l00p der isothermen,Op de'
schap wordt tûegekend,die het uit den a'ard vruchtbaal-heid van(lenbodem ,ophetplanten-

der zaak niet bezit,bjvoorbeeld,wanneer endierenrjkenOp degesteldheidderinwoners.
men een -vtrtfzl.vc-hotlfd bevallig noemt.HierA ntiqua is de naam van eene staande
t0e behooren ook de bespotteljkeaieidingen lettersoort,die in Frankrjk romain wordt
die wel eens gemaaktw ordeu,zooalsdievan genoemd. ln de beide eerste eeuwen na de
lucus (woud) van %0# lucere(geen licht ge- tlitvinding der boekdrukkunstgebruikte men

ven).00k noemtmenantiphrasiseenespraakwending,waarbj men juist datgene zegt!
Fatmen voorgeeftte willen verzwjgen.ZtJ
iseen sterk wayen in dehand derironie.

de Gothische letter,degewone schrjietter

der m onniken.D e eerste poging,om tOt de
afgeronde antiqua over te gaan vinden wj
in een L actanti'
tts,die in 1465 uit de druk-

Antipoden Is een woûrd van Griekschen kerj van het klooster Subiaco bj Romein
het licht verscheen, en die letter vertoont

ûorsprong, hetwelk teyenvoeters beteekent.
Ieder punt op de oppervlakte der aarde
bezit drie tegenovergestelde punten.Eénvan
deze ligtop denzelfden breedtegraad1800van

het aanrenomen punt verwjderd.De menschen,d1eerleven,zjnomlvoners(perioeci).

zich reeds in haren bekenden vorm in e0n

Qalnetilianlts,uitgcgeven i1
z 1470 doorden

boekdrukker Jenson te Venetië. De latere
verbeteringen van -Yangttiusde Off#:r:w aren
van weinig belang. Gedurende drie eeuwen
behield de antiqtla hare gedaante en w erd
vervolgens door Didot de Oadere aanmerke-

Zj hebben met die van hetaangenomenpunt
dezelfde Jaargettjden, dczelfde lengten van
dagen en nachten, maar tegenovergestelde ljk verfraaid. ln den laatsten tjd hebben
tjden van dag en nacht.Een tweedepunt voûral de Engelseho lettergieters haar een

ligt met hetaangenomene Op denzelfdenmid- bevall
iyer vorm gegeven.De grootte dezer
dagdrkel en op denzelfden breedtegraadmaar lettex ls zeel.versehillend.

aan de andere zddevan den evenaar.Zjne
bewoners noemt men in vergeljking metdie
vanhetaangenomenpuntteyenlvoners(antoeei).
Beiden hebbendagennachtopdezelfdetjden,
maarmettegenovergesteldelengtenenJaargetjden.Hetderdepuntligtterplaatse,waar
de ljn,door hetaangenomen punten door

Antiquahus was bj de Romeinen een

geleerde,die zich gaarne van verouderdeuitdrukkingen bediende,en indemiddeleeuwen

een afschrjver van boeken; n0g later gaf
men dien naam aan den verzamelaar van

oudheden,en in Onzen ttld spreektmen van

een antiquarischen boekhandel,waarin z00hetmiddelpuntvan den aardbolgaande,aan danige w erken voorkomen, die reeds lang
de tegenovergestelde zjde de Oppervlakte uitverkocrht Of althans als nieuw nietmeer
der aarde ontmoet.H ier wonen de antipoden te verkrggen zjn.Intusschen zjn er 00k
of tegenvoeters.Zj hebben op verschillende veelal nieuw e werken tegen verm inderde

tjden dag en nacht,geljke maartegenover- Prjzen in voorraad, en een handelin Oude
gestelde breedtegraden,alsmedetegenovergestelde saizoenen. Onze Omwoners leven in
de wouden van Noord-Amerika onze tegenWonel's ill het zuiden van Afrika,en Onze
tegenvoeters op de Zuidzee-eilanden. Onze
afstand van deze ill de regte 1jn is 1720
geogr.mjlen en langs de oppervlakte 2700

gegraveerde platen en in handschriften is er
doorgaansmedeverbonden.Eigenaarsvanzulk
een antiquarischen boekhandel verspreiden

catalognssen van 'tgeen bj henaanwezigis,

metdeOjga#e dèr prjzen en doorgaansmet
eenebeschrjvingdermerkwaardihsteboeken.

Yoorname antiquarischeboekerjen vindtmen
geogr.mjlen.De bewonersvan den evenaar in ons land biJ'F,. M 'uller te Am sterdam en
hebben geene tegenwoners, en hunne om - bj Nl
jlto.
f te 'sHage;voortsb'
uiten 'slands
fFesqe!en bj F.A.frock/
zc'
l
f:te
woners zjne tegeljk hunnetegenvoeters.Die bj T.0.'

g,bj keber te Berlj:,bj Schmidt
der polen hebben geene omw oners en geene Leipzi
andere tegenw oners en tegenvoeters dan e1- te Halle,bj
j Tecltener en bj AubryteParjs,
kander. De antipode van het vaste land is en vooralbj Bbltn te Londen.

ANTIQUITEITEN-INTI-RZVOLU'
CIONIIR.
telkens dereactie optrad en hetmilitairodesAntiquiteiten , zie Oudàeden.
A ntirenters is de naam van eene staat- potismus te hulp riep,om het aangevangen
kundige partj in New-York.Deze bestrjdt wel'k der Omw enteling te vernietigen.
er de overbljfselen van het leenstelsel,dat De révolutiolzaire geest,onmiskenbaar die
er weleer doordeNederlanders- destichters
van New-York- is ingevoerd.Onze vaderen
hebben er uitgebreide gronden aan de H udson-rivier ten gebrtlike gegeven aan kolonisten tegen betalillg van erfpaeht Oferfrenten

der negentiende eeuw , maaltt zich volgens
haar schuldig aan m enschvergoding,aan ontkenning van G0d en Godsdienstzin,engeeft
de teugels van het bewind in handen van
den algemeenen wil,dat is aan den wi1der
en tegen het bewjzen van allerlei heeren- meerderheid, zooals deze zich openbaart in
diensten.D ie tgestandw asweinigin Overeen- de volkssrertegelzwoordigingen. Tegen de
stemming met dien van hetrepublikeinsche werken van dien geestwilzj een dam stelNoord-Amerika, zoodat er weldra tegen de len;geene de-t
/da-rêvolutie wenschtzj,maar
rentmeesters geweld werd gepleegd.Ditk0n hetteyenoveryesteldederrêvolutie-zjmeentdit
de Staatnietgedoogen.Langzamerhandechter te vinden in de zuivere en volledigetoepasontstond er de l3artj der antirenters, die sing op elk gebied van Gods woord;in z00door haren invloed Op de keuze der staats- verre verdedigt zj de handhaving van het
lde in- Goddeljk regt(droitdivinl.Zj wenschtwel
ambtenaren het Onbilljke 5'a11 die ol
mede te werken t0thet groote werk dezer
stelling wist weg te nem en.

A nti-révolutionair is de naam eener eeuw :de scheiding van Kerk en Staat;zj

yartj,die zitt
h,vooralin (
lelaatstevttertig begeert geen invloed van eene K erk op den

Jaren, ten doel stelt, Om zoow el op staat- gang der Staatszaken (theot
nratle);maar zj
kundig als kerkeljk gebied hetbeginselder w il geen Staat zonder Godsdie11st,en wel
rêvoltltie,althans zooalszj zich dit voor- bepaald een Staat Ondergeschikt aan de be-

ginselen der Christeljk-pl-otestaltsche Kerk.
stelt,te bestrjden.
Op het gebied der Kerk verwerptzj de
Op staatkundig gebied noemt zj zich in
de eerste plaats anti-rlvolutionalr.Op ker- i
nmenging der Staatsmagt.ledere gezindte

keljk gebied eigent zj zich den naam van m oet volkomen vrj zjn ln hetkoesteren en
eonfessioneelt0e;Ook heetze Op ditgebied Openljlt beljden harer Overtuigingen;vrjorthodoœ. Dit Onderscheid in namen geeft heid en zelfstandigheid m oetvoor ieder beevenw elgeen verschil i1zbeginselte kennen. staan in het behartigen harer belangen erI
Deze partj bestaat()p staatkundig gebied hetbeheeren harerbezittingen.

in Zwitserland, Frankrjk, Duitsehland en

Het volksonderwjsmoetvolgenshaarin-

N ederland.ln de beide laatstelanden hebben zien in de eersteplaats en vûornameljktoeH enystenber.q, k
b'
tahl en Groen van Prinsterer vertrouw d w orden aan de K erk, Omdat de
hare beginselen voorgestaan dool,woord en waarheden van de G0dsdie11st het begin en

geschrift en getracht om zebj deinrigting deoorsprong dienen te zjn van alle kennis.
en het besttlur van den Staat in werking te De Opellbare Staatsscllool, zooals die hier
brengen. Gaizoten Vinetbeoogdenhetzelfde te lande sinds 1857 bestaat,isin haar 0og
een verkrachting van het Godsdienstig gein Frankrjk.

Zj entleent haren oorsprong,volgensde voelvan een grootdeelderNatie,JuistOmdat

getuigenis van eenhareruitstekendstew001'd- de grondwaarheden derGodsdienstaldaarniet
voerders,aan de begeerte van een grootdeel onderwezen worden, maar het Christendom

van ieder der genoemdevolken,om dengeest er bovc'n geloofsverdeeldheid w ordt gesteld.
H un hoofdstreven op parlem entairgebiedis
der qmwenteling,zooals deze zich heeft geopenbaard in 1789 en daarna in 1880en1848, tegenwoordig,om deopenbarestaatsschoolte
tegen te w erken en,a1sw are het,krachte- doenvervangendoorbtlzondere(secte-lscholen.
loOs te m aken. Zj stelt zich dien geest alDeanti-révoltltionairepartj kan zich zeer

dus vool,: allet hooftlbeginselder révoltltie wel vereenigen met den cpnstitutionélen

is het onyelooft',het stellen van de rede, regéringsvonu ;zj hecht nietaan een bepaalden wil des m enschen in de plaats van en den vorm in de Oefening van hetgezag;toch
zelfsboven de waarheid van G0d,zooalsdie vernzeentzj,datde vorsten hllllgezag ontin den Bjbelis geopenbaardqde ontkenning leenen aan het Hoogste gezag,datvan G0d,
dus van het gezag van G0d in de dingen dat de m edewerlting van het vûlk aan de
dezer w ereld en de verheëng ten troon van regéring nuttig,zelfs Onmisbaarisqmaar bj
de spuvereiuiteit der rede en van den w il all
es moet de hoofdgedachte dezezjn:niet
van het individu. ZtJ beweert,dat de Om- de wilder menschen,maar die van het Opwenteling gebroken heeft m etde godsdienst
en de Kel'k; Omdat?volgenshaar,deKerken
zelfs de Staatl11oet stetlnen op het enwrikbaar geloofaan de grondwaarheden,a'an de
hoofdleerstellingen der Protestantsche kerk.

perwezen m oet den gang der zaken in den
Staat regelen. De constituttonéle ltoning:
m ag niet de speolpop w orden van de staatkundige kartt
l,die voorzekeren ttjd denb0-

ventoon ln het parlement voert, hj dient
Zj schrjft aan (1e miskenning van deze zjnezelfstandigheid te bewaren,ûok tegen-

leerstellingen het misltlkken t0evan elke0m- over den wileenermeerderhcid?- eenbeginwenteling.Daarin zou deredengelegenzjnt sel, dat volgens haar gevoelen in den laat-

waarom nooit de beginselen, bj eene0m- sten tjd, tegen den geest der grondwet,
w enteling Op den voorgrond gesteld,volle- meermalen is geschonden. Zj verwerpt in
dige teepassing vonden, m aar integendeel de toepassing van de constitutiûnéle begin-
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selen zooals die in onze Grondwet speciaal menschoonesierplanten,zooalsA.c'glrïllL.,
zjn neêrgelegd, het bondgenootschap met A.sempervirens .fz.,A .yïcllvvlL.enz.
alle anderestaatkundige partjen:datmetde
Antisabbathariërs oftegenstandersvan

conservatieven,ëmdatdezeeigenljk een0n- den sabbath waren in de oude Christeljke
derdeel uitmaken van de liberalen, omdat kerk de zoodanigen,die den Israëlietisehen

door hen openljk hetbeginselde1révolutie
wordt gehuldigd en in werking gebragt.Zj
versmaadtde hulp der ultramontanen,olndat
o0k hunnefbutdaarin bestaat,datzjdeuitspraken van menschen geljkstellen metden
geopenbaarden wi1 van God.
Evenmin verdedigtzj hethardnekkigvast-

sabbath nietwilden vieren.Zjstondentegenover de Christenen uit de Joden,die met
andere Mozaïsche instellingen 0ok de sab-

bathviering handhaafden.Inlateren tjdheeft
men dien naam 00k gegeven aan eene ker-

keljke kartj in Engeland,die van de zon-

dagsvierlng niets wilweten,omdat deChrishouden aan de knellende,verotlderdevormen tenen aan den lsraëlietischen sabbath niet
der strenge orthûdoxie. De hoofdgedachte, gebonden zjn en de zondag alskerkeljke
die ten grondslag lirtbj deze partjen haar rustdag niet door Cllristusisvoorgeschreven.
scheidt van de overlge staatltundige en ker- Zie voorts Op sabbatlten op zonda-qsvierihq.
keljke l'iytingen,bestaatin hare bjzondertl Antiscii of tweescltaduwiqen iseennaam ,
beschouwlng van de wereld en van de ver- die gegeven wordt aan de bewoners der
houding van G0d t0tdie wereld.Zj eisoht keerkringslanden,olndathtlnneschaduw zich,
het onvoorwaardeljk geloofaan de leerstel- opverschillendetjden,zoowelnaarhetzuiden
lingen,vervat in den Heidelbergschen Cate- als naar lletnoorden uitstrekt.
chismus, en wildeze leer toegepasthebben
Antiscorbutische m iddelen zjn in
in Staat,Kerk en Sch0ol.Zj denktdoorde de eerste plaats middelen, waardoor m en
verbl'eiding van deze gedachte het ongeloof scorbtlt of scheurbtfik zoekt te voorkomen.
in elken vorm te keerte gaan en aldus het Ztj zi
jn vooral op langdurige zeereizen van
heil van llet menschdom hetbestte behar- groot belang. T0t die middelen rekent m en
tigen. D e geest der l9de ee.uw het libera- versch vleesch, m elk en versche groenten,
lismusj leidt t0t het ongeloot.Dl
:e geestvem
vool'al lepelblad, kers, ztlrinj, zuurkool,
drukt de betergezinde geleovige m inderheid, latuw enz. M en drinke daarbp goed bier,

hj vernietigt de zelfstandigheid van hetin- melk,wjn,koffijen thee,zol
-gevooreene
dividu door ze ondergeschiktte maken aan drooge kleeding,voor zindeljklleid en voor
de meening der tyrannieke meerderheid.
eene behoorljke luchtverversching. In de

In de Nederlandsche volksvertegenwûordi- tweede ylaats geeftmen dien naam aanmidging worden weinig aanhangers der zuivere delen,dletergenezing vanscheurbuiklnoeten
anti-révolutionaire partij gevonden.Buiten dienen.M en raadplege hetartikel scltenrbuik.

het Parlement vindt zi
Jden meesten btjval

Antiseptische middelen of bederf-

onder delagere volksklassen(hetvolkachter
de kiezers),en eenige aanhangel-steltzjin
de aristocratische kringen des lands. Haar
werkeljke invloed op den gang der staatszaken is totnlzt0enietvangrûotebeteekenis.
Antirrhinum ofkal
-f
ssnaitisdenaam van

werende mlddelen zjn zoodanige,die tegen-

w enbekachtlgen. H et onderscheidt zich door
een s-deeligen kelk,door eene ongespoorde,
gemaskerde bloem kroon m eteeneopgeblazene
buis,door eene 3-lobbige onder- en S-lobbige
bovenlip m et 4 tw eemagtige meeldraden en 1
stamper,die in eene m et 3 poriën voorziene
doosvruchtverandert.In onsVaderland,vooral

of metaalzouten, neerslag van eiw it door
hitte Of creosot en creosothoudende vloei-.

stand bieden aan de verrotting van plantaar-

dige en dierlijke zelfstandigheden.Zjworden
gebrlikt bj iletloojen,balsemen,Onderde
pekel zetten enz., terwjl tevens de koude,

wering valldezuurstofdesdampkrinqs,de
een plantengeslachtuitdefamilie derLeetl- droogte,hetloojen dqormiddelvanloolzuren

stoFen (hf
lutazjn),alcohol,aetherischeOliën
en harsen,die dergeljke oliën bevatten,als

zoodanig te pas komen. O0k in de genees-

kunde worden zj aangewend. Hier dienen
zj om kwaljkriekende en schadeltjke uit-

in Gelderland,vindtmende kleinellt
xt/bdzltf'
àf wasemingen te vermiuderen Of w eg te ne-

A.Orontium)metlangeen smallekelkslippen men e1z de Ophooping van sm etstofen te
en okselstandige bloemen;- voortsdeqroote verhinderen. Zj bestaan in luchtververkllzdl/
lif(A.majus)jwelkeongeveer3Ned. sching, in eene berooking van ongezonde
palm hoog wordt,tegenoverstaandelancetvor- vertrekken met chloor en chloorzouten,met
migebladen en fkaajelicht-endonkerpurper- salpeterig enzw avelig zuur,eninhetgebruik

kleurige,zelden wittebloemen(metbreedeen van jzel.
vitriool,salpeter-en azjnzuur100d
stompe slippen)in trossen draagt.Van deze en k00l.W anneer zich bj eeneziekte eene
laatste plant hebben de bloemkw eekers een
groot aantal prachtige verscheidenheden getrokken wier bloemen zich door donker-en
lichtroode?scharlaken-,vuur-enbloedroodeen

ontbinding van het bloed vertoont,dan worden versterkende en opwekkende middelen,
zooals kina n'letmineraalzuren,chloorwater,
aluin enz.aangewend,-- voorts wasschingen

tweekleurlge bloembladen Onderscheiden (A. met wjnazjn en Ipet geestrjke vochten enz.
sanquineum,fulgidum ,bicolorenz.
).Menver- Antispasm odlschem iddelen ofkrampm enlgvuldigt ze door stekken;w anneer men stillende middelen zjn die,welke de eigeneen rond oflangwerpigrond bed er m ede be- schap bezitten, Om krampachtige pjnen tot
ylant,zietmen ze bjna dengeheelen zomer bedaren te brengen. Zj zjn meestal van
m bloei.Onderdebuitenlandschesoortenvindt verdoovenden (narcotischen) aard, zooals
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gens de sage is zi
j gestichtdooreen zoon
van Odq
sezts (-'Ul-ysses)en Ci
'rcJ.Aanvanke*'s
ljk waszjdeverbljt.
plaatsvanTyrrheensche
zeeroflvers,terwjlerook in laterentjdvele
was eerst een leerling van Goryias roofschepen te huis behgorden.Zj werd
en vervolgens eell leerling en vriend van in hetjaar4s8 vöörChr.doordeRomeinen
Socrates.Hjleefdeomtreekshet.
iaar380vöt
;r ingennm en en als eene veroverde stad beopium , laudanum (0f eenig opiumhoudend
praeparaat) chloroforill,beliadonna,enz.
Aike
i
s
nes
a
rt
snt
ti
l
c)
h,
tt
ehe
xd
er , een Atheensch wjsgeer,
de
Cynische sehool(zie Op dat

Chr.en betoolàde zich,zondel'debespiegeling handeld.De Romeinsche volkplanting dieer
geheel en alte laten varen,een vtlorstander achterbleef, betoonde zit'h weldra vjandig

van depractiscllerigtingderSocratischewjs- jegens Rolne, zoodat Al
ztium in 1
308 vöör
begeerte.Hj is metShcratesvan meening, Chr. ten tweedenluale iugenomen en van

dat de deugd het hoogste (
1oel?de ware be- nieuwekolonisten voorzielzwerd.Langzamerstemming en het wezenljk geltlk van den hand bereikte de stad haren lloogsten bloei,

menscll uitmaakt. Hj beschollwt, evenals welke t0t aan het ttidperk derkeizersvflortRocrates, het streven om alzjne behoeften dt
lurde.Nero,die,even als zjn voorganger
zooveelmogeljk te beperlten,als de naaste Caligllla, ltier hetlevenslicht aanschouwde,
w eg t0t de deugd en als de bron des heils. deeé erdehavenl
lerstellen enversierd:llaar
De toepassing dezer leer werd echter door mettempelsen paleizen.In lateren tjdhebhem op eene ongerjmde wjze Overdreven. b0n vooral de invallell der Sarattenen haar
Hj verkondigdede stelling:d
tlletgelukkigst vernield.NadatPaus Alezanller IV dehaven
is degene, die het minst noodig heeft,''en had laten dempen,werddezeinde17deeeuw
hield er geell ander gewaad ()p na dan een gedeelteljk wedergeopend,en aanharenoever
ouden mantel?geen ander eigendom dan een verrees het dorp Portf) d'
A nzio.Prachtige
houten beker, een zak en een knûestigen bouw vallen, zooals tlie van het paleis van

stok,terwjl11jzjnhaarenbaardlietgroejen, Nero enz., wjzen Ons op de voormalige
op den grond zjne llachtrustnam en aa.
n de grootlzeid der stad.Van den weleer beroemgebrtlikeljke vormen der zalnenleving zich den tempel van Fortuna zjn slechtseenige

weinig stoorde.Alsbespiegelend godgeleerde ptlinhoopen overgebleven,m aar destelnerkonderseheidde Aztlsthenes lletveelgodendom waardiger zjn bp het naburig f
lorp Nettuno
des volks van de leel'van den êénen G0d, de onder het zeewater bedolven ovelbljfwaarvan hj zelf eel
z vflorstal
zder was.Als selen vaneentempelvan N eptltnus.TeAntitlm

bovenuatuurkundige behool'de hi
jt0tdetwtj- zjn de meestberoemde ktlnstgewrochten der

felaars(st
segtici)enbeweerdetlnderanderen, Oudheid, zoflals de Apollo van Belvedêre,
dat m en nlet het wezen dex dingen,m aar de zw aardvechter van het paleis Borghese
alleen htlnneonderlinge verhotldingkan dtlor- enz.,opgedolven.
gronden, en datalleen zulke uitspraken v0lA ntoine (Jaques Denis)! een beroemd

kolnen zeker zjn, die zich ontlersclleiden
door eenheid vau sult
jel
!t en praedicaat (0nderwerpengezegde),bjvoorbeeld:eennlellst
!h
is een mensch,goed is goed.Zjlletalrjke
geschriften, waarbj zitth een werk bevond,

Fransch bouwkundiye,werdln1773tePal
-js

geboreu. Hj heeft ln ztjne geboortestad 0n-

dersclleidene gebotlwen verbeterd ot'gesticht.
onder laatstbedoelden belloort de Munt.Te

Madrid heeft hj een paleis, te Bern eene

usatht
)n 'genaamdthetwelk gerigtwastegen mtlnten elders andere t'
raatje botlwgewroch-

Plato,wien hj nietljden mogt,terwjlhj ten doen verrjzen.Hj Overleed in 1801.
met x
. enoplton zeer bevrieud was,zjn ver- A ntoinette? konilgin van Frankrjk,
loren gegaan.Een paar l-edevoeringenen een gemalin van Lodetvt
jk X J'
r.
/', zie a
H ar'
ie -,
1.4briefzjn weliswaarlletdennaam vanAn- toinette.
fisf/zezte.
suitgegeven,m aardllûrbevoegdebeAntom m archi (Francescl)),geneesheer
oordeelaars Onecht verklaard.
A ntistrophe,zie k
bttn
oplte.
Antithese ûf tegenstelling is eene rhetorischeiguur,bestaande uittweestellingen,
die elkandervernietigen,ot'uz
'ttweewoorden

van N apoleon I ()p St.Helella,was een geboren Corsikftan e1z sedert 1812 prosector
aan het hospitaal Santa Afaria te Florence.

In hetjaar l8l8 werd hj doorden Cardinaal
Fesolt,in naam van N apoleovts nloeder,over-

die eene strjdige beteekttnis hebben. Zulk gehaald om zich naar St.H elena te begeven
eene figuur geeft diltwjls helderheid aan het en er geneeskundige hulp te vexsehafen aan

betooq en heeftweleensdoorhareschtjnbare den Keizer. Deze ontvillg hem lllet Onverongerpmdheideeneboejendekracht.Dergljke bloemd wantrouwen, doch htj wist weldra
tegenstellingen gebruikt nlen,wanneer men
spreektvan een beschaafden barbaar en van
eene bevallige furie.Eene zeerbekendeantithese is die van Lesöiny,van een boek betuigende: itllet bevat veel goeds en veel

de gunstvan den verflveraar te verw erven,
zoodathem in diens testam ent eene som van
l00()00 francs w erd toegekend.Na den dood

des Keizers begaf hj zich naar Parjs,waar
hj het gretig verslonden boek ?De laatste

nieuws,maar hetisjammer,dathetgoede oogenblikken va'n Napoleon (Les derniers
niet nieuw en hetnieuwe niet goed is.''
momentsde Napolêf
)n,2 vol.,Paris?1825)''
A ntitrinitariërs ot' tegenstanders van uitgaf.Bj zjn voornemen Om grooteontleedde leer der drieënlleid,zie Unitarie'rs.

kundige platen - een nagelaten w erk van

A ntium iseene zeeroudestadin Latium , M ascagni

uit te geven,moest hj metde

gelegen op eene rotsaehtige landtong, die erfgenam en van dezen een proces voeren,
zich ver uitstrekt in de Tuscisehe zee.Vol- dat ten zjnennadeelewerdbeslist.Gedurende

58

ANTOMMARCHI-ANTON.

den Poolschen opstand belasttehg zich met den valvan Napoleon begafhjzichmetzjne
de regeling der geneeskundige dienst te aangenomene dochter Amalia naar Italië,
W arschau,maar keerde weldra terug naar waarhj te Rome en te Florence velemaanParjs.Tegen heteindevan1821begafhjzich den doorbragt.Hj was reeds 72Jaar 0ud,
naarltaliëen laternaarW est-lndië,waarhj toen dedoodvanzjnbroederFrederikHswvdf
in 1838 op het eiland Cuba overleed.
(5Mei1827)hem den troon deedbeklimmen.
Anton.T0t de vorsteljke personen,die Hj wasweiniggezindOm denvolkswensch
dezen ofdergeljken naam gedragen hebben, naar hervorming van het staatsbestuur tebebehooren :
Anton OfAntoine 'pc4.Bourbon,koning van

vredigen en liet zich tevens om den tuin
leiden door Jezuïeten en mystieke Protes-

Navarre.Hj wasde oudstezoon van hertog tanten.In hetjaar1820,toen deJulj-revoKarel11lp,Vendôme,enwexdgeboren in 1518. lutie in Frankrjk uitbarsttetwaggeldezjn
In 1548 huwde hj metJeanne d'Albret,de troon,maarhj bleefstaan,toen de Koning
dochter en erfgenam e van H endrik 11 van Prins Frederik zf
xst
/f
gdftden zoon van zjn
Navarre en 4e zuster van Ihndrlk TF-van broeder M aœimiliaan,t0tm ederegentverhief.
Frankrjk.Na dendoodvanzjnschoonvader Na dien tjd bemoeide hj zich weinig met
werd'hj koning van Navarre.Gedurendeden staatsaangelegenheden en woondebtjafwisoorlog tusschen Hendrik J'
J van Frankrjk seling te Dresden, te Pillnitz en 04 ztjn
en Pltili
ps11 van Spanje poogdehj tever- landgoed W esenstein.Hj overleedtePlllnitz
geefs het gedeelte van Navarre teheroveren, den 6den Junj 1836.
dat in 1512 door I'
erdinand de ArtrfAolidb in
Anton r-vrïc/
z,hertog van Brunswjk,de
bezit was genomen. Na den dood van Ilen- tweede zoon van hertog Altgltst.Hj werd
d
e
n
4
d
e
n
Oc
t
o
be
r 1683 te Hitzackergeboren,
#rik 11 nam hj, Op aansporing van zjn
broeder Lodemjjk rcs Condl,jverig deelaan bezocht de universiteitteHelm st:dt,volbragt
de zamenspanning der BourbonsenderHuge- eene reis door Zuid-Duitschland,Nederland,

nooten tegen de G'
ltises,en zjn h0fwasde Frankrjk en Italië en trad in hethuweljk
hoofdzetelvan de Bourbonsche partj.Intus- m et ElisabefltJlllïtrzlt!,eene dochter vanden

schen kwamen hare lagen d00: Onderschepte
brieven in het licht, en de beide broeders
Nierden te Orleans Op eene vergadering der

hertog FrederikvanHolstein-Nordburg.Reeds

stond hj dikwjls zjn vaderin staatszaken
als raadsman ter zjde, maar zjn invloed
rjksstanden gevangen genomen. Lodewj;k werd veelgrooter,toen zjn oudere broeder
Averd te< dood veroordeeld en zjn broeder Ilwdol
fw
d.
slt
yzft
:f hetbewindaanvaarddeen hem
aanvankeljk zorgvuldig bewaakt. Na den in 1667t0istadhouderen in1685 t0tmededood van I'
ransJf (15C0)hergaf (natlta,vinq regent benoemde.Hj was ontevreden met
deA dt
ffciaan de gevangenen devrjheiden het verleenen der keurvorsteljke waardigverzoende zich met de G'
uises. a4pfpiz?e de heid aan Hannover, zoodat hj zich aan de
Jypvrlps werd vervolgensstadhouder-generaal zjdevan Frankrjk schaarde en metFransch
desrjksengingovert0tdetegenpartj,zoodat geld soldaten wierf,waarmede hj een inval
hj zich vereenigde met den hertog FranLois in de landen van Celle wilde doen,indien

de G'llf.se, den connetable de .vzp'
,'/e?r'/
rmz?q// Hannover en Celle den Keizer inden Spaanen den m aarschalk de St.Zïwt/Z'J
schen successie-oorlog ondersteunden. D e
in den burgeroorlog metzjnenieuwe vrien- onderhandelingen, daarover gevoerd? eindigden tegen zjn eigen broeder en tegen de den m et een verdrag, hetw elk inhleld,dat
Hugenooten.Hj veroverde Bourges en be- Anton afstand m oest doen van de medelegerde in 156: Rouaan. Aan de gevolgen regéring.Intusschen werd hj door den dood

eener wonde,die hjdaarbjontving,Overleed zjns broeders reeds in 1704 alleen regent
hj den l7den November 1562 te Andelys.
van de Brunswjk-W olfenbûttelsche landen.
Anton Clemens Theodoor, koning van Sak- In hetJaar 17l0 omhelsdehj deR.Kathosen.D eze was de tw eede zoon vankeurvorst lieke godsdienst, en hj overleed den z7sten
z?rederik C/zrïts/icls en van M ar.
ia H zz/ozlïtï Maart1714 te Salzthalbj '
W olfenbiittel.De
van .
reï
jtvdz).Hj wel-dgeborendenz7stcnDe- W olfenbiittelsche bibliotheek, door hertog
cember )755 en had eerst plan om zich te August gesticht,heefthj aanmerkeljk uitwjden aan den geesteljken stand.Dekin- gebreid.00k heeft hj een paarromansgederloosheid van zjn regérendenbroederbragt schreveneneenigegeesteljkeliederengedicht.
verandering in datvoornemen,enhjhuwde Anton of Antony! bastaard van Bourin 1781 met M aria Carolina ZI.??JtIZICJ van gondië, een natuurljke zoon van Pltilip'
zgyrt
sïwïl'
.Deze Ontvielhem een jaardaarna de Goede:hertog van Bourgondië.Hj werd
zonder kinderen achterte laten,en hj ver- geboren ln 1421 en was graaf van St.Mebond zich vervolgens in den echt met de nehould. Hj streed tegen de Mooren in
groothcrtogin M avia 7W:rd,
sit
zvan Toscane, Afrika en later, Onder bevel van zjn
dedoçhtervan Keizer Leopold II.Hjkreeg halven broeder Yarel de S//lfd, tegen de
echter gedurende zjn 4ojarighuweljksleven Luikenaars en de Zwitsers.ln den slag bj
geen erfgenaam Y00r den troon, daar een Granson (1476) washtjaanvoerder derB0ur4-ta1 kinderen vroegtjdig overleed.In cen- gondische voorhoede, en bj Nancy (1477)
zam e stilte vertoefde Anton m eestal op het werd hj gevangen genomen en aan Lodekleine kasteel W esenstein en deelde in den Y'
i
ëk X I van Frankrjk uitgeleverd. Deze
aanvang dezer eeuw in de rampen,die over nam hem in zjne dienst en begiftigde hem
zjn vorsteljk huis werden uitgeBtort. Na in 1478 met de hertogdommen Grandpré en

ANTON .-ANTONELLI.
Chateau-rrhierry. DebastaardvanBourgondië
werd in 1485 wettig verklaard en overleed
in 1504.
Anton éflrïcA, hertog van Saksen-Meinin-

gen,deJongstezoon van hertog Bernard 1.
Hj werdgeboren in 1687tnam in 1710 deel

zj in armoede en ellende Overleet
l (1746).
Catltarina 11 deed haren echtgenoothetaan-

b0d,Om hetland te verlaten,maarhjwilde
lieverbj zjne kinderen in degevangenschap
bljven en overleed den l9den Maart 1776.
Zjne 4 kinderen werden eerst in 1780 in
vrjheid gesteld.Catltarina 11 zondhen naar
Horsens in Jtltland, waar z!
jin Onbekendheid en nederigheid hunne dagen eindigden.
Antonelli (Giac0m0),de bekendekardi-

aan de veldtogten in de Spaansche Nederlanden en klom op t0tdenrangvan generaalmajoor.Na den vrede van Rastadtverliethj
de militaire loopbaan en lluwde in 1711 met
Pltilippine ZDi.StZJ:/A Caesar,de dochter van naal en staatssecretaris van Pius f-Y,werd
een hoofdman uit Hessen-cassel, die door den ztlen April 1806 geboren te Sonnino aan
keizer Karel FY t0tden rang van vorstvan de Napelsche grenzen.llj stamtafuiteen

het heilire Roomsche rjk verheven was, vervallen geslattht, dat onder zjne leden

hoezeer zlch hetvorsteljk huisvan Saksen zoowel roovers als regtsgeleerden telt.Toen
daartegen ook verzette.Anton werd in 1727 zjne geboorteplaats,eenbert
lohtrooversnest,
mederegent van zjn broeder Friedriclt JrGl- in 1819 door de Pauseljkegendarmeriewerd
zlj zieh naar Rome.llier
ltelm en bragttwee Jaren later zjne echtge- ingenomen, begaf l
noot als hertogin naar Meiningen.Toen zj bezocht hg het groote seminarium en onderin 1744 overleed, wilde Fréedréclt '
lfz
rilAdlo
4 scheidde zich weldradoorzjnetalenten.Paus
l
ts Y Vl vestigde Op hem zjne aanniet veroorloven,dat haar ljk in den vor- Greyovi'
steljken tàmilie-grafkelder werd bjgezet. dattht en bestem de lleln, na het ontvangen
Haar gemaal,diehetnergensandersbegraven der priesterwjding voor de staatkundige
wilde zien, liet de kistin een vertrek van loopbaan. Antonelli zag zich verheven t0t
het slot met zand bedekken?en toenin 171.C praelaat en benoemd t0tassessorin hethoog

zjn broeder overleed, liet hj Ook de kist
van dezen zoolang boven aardetotdatzjne
gemalin metdegebruikeljkepleytigheidwas
bjgezet.lntusschen had de Kelzerde verheëng van zjne overledene vrouw en van
harekinderen indenRjl
ts-vorstenstandnietig
verklaard.Meer dan eenshaald:hjzich het
ongenoegen zjner Saltsische bloedverwanten
Op den hals en werd l1j met hen in oorlog

geregtshof.Later was hj werkzaam a1sdelegaat in Orviéto, Viterbo en Macerata. In

1841 werd hj Onder-staatssecretaris bj het

departement van binnenlaudstthe zalken, in
1842 tw eede sehatbew aarder en in 1845 0ppersohatmeesterOfministervanfinanciisn-rroen

Pi'
t
zs f-Y den pauseljken zetel beklom ?
schaarde zich A tttonelli,de voormalige vtltlr-

stander van hetwereldljk e1
zgeesteljk ab-

gewikkeld. H et land leed daaronder niet solutismus, aan de zjde dervrjzinnigen (,1
weinig,maar tevens heefthj velezaden van hervormers en verwierf een grooten,sohier
w elvaartuitgestrooid,dielatergoedevruchten alverm ogenden invloed opdenheiligenVader.

droegen.In 1750 hertrotlwde hj metChar- ln 1847 verkreeg hj den kardinaalshoed en
lotta A malia,eene doc,hter vandenlandgraaf tevens werd llj lid van den ministerraad,die
KarelvanHessen-philipsthal,diehem 4zonen

enevenzooveledochters schonk.HjOverleod
den z7sten Januarj 1768.
Anion r//rïc/z? prins van Brt
lnswtik en
tw eede zoon van Ferdlnand xd.llr:c/lf,hertog
van Brtlnswjk.Hj werd geboren den l7(
len

door P l'us IX w as ingesteld. TOen den
l5(len Novem ber van dat jaal.de staatsconstllta was zamengeroepen ?bragtAnlonellie1
*
eene reeks van hervormingsvûorstellen ter
tafel, die schipbreuk leden Op llet collegie
van kardinalen.De staatkundige stormenvan

Augustus 1714,en vervolgensverloofd met 1848 verwjderden Antoltell'
lgedurendokorten
AnnaLeopoldina,eenenichtvankeizerind sz?tz t'
jtl van het bewind, maar reeds in Maart
van Rt
lsland. Tn het begin van 1733 begaf van datJaar werd hj voorzitter van een ge-

hj zich naar laatstgenoemd rjk in de lzoop
om m et de sprtlit van Peter de Gr50/: een
nieuw keizershuis te stichten. Zjne brt
lid
was 12jarenoud,enwegensdelistenvanden
hofgunsteling Biron,die haar voor zjn zoon
begeerde,werd hetlluweljk eerstnaverloop
van 6 Jaren voltrokken. Hiertlit werd den

mengd ministérie, dat uit wereldljke en
geesteljke leden bestond. Terwjl de Paus

l
-egentschapopgedragen,terwjldz
pft
?aUlriclten
zjnegemalilzvanalle staatszakenverw'
jderd
bleven.EindeljkmoestBironvallen,enAnton
Tvrïc/zwerddoorzjnegemalin,alsregentes,t0t

oordeel Over den Oorlog uitspreken en zljn
leedwezen betuigen,dathj tegen Oostenrgk

den 14den M aarteene grolldw ettlitvaardigde,
vleide A ntonelli den volkswensch door het
Pauseljk leger, 10000 luan sterk,naar de
noordeljke grenzen te zenden ter onderstetlninq vau Piémont en Lombardje.Na de
capltulatie derRomeinse,hetroepen teVicenza

l2denAugustt
ls1740fwangeboren,enkeizerin
A nna benoemde dezentOtharen opvolger.T0t (l6 Junj 1848) moest ect
hter de Paus,01,
)
aan zjnemeerderjarigheidwasaanBironhet aandringen Vall Antonelll e011 afkeurend

generalissim us benoemd.Kort daarna,echter

(24 November1741)werd zj van den troolz
gestooten en metharen yemaalen harekinderen in de citadelte Rlga opgesloten,later
naar Diinemunde en eindeljk naarKolmogori

was te velde getrokken. De Ontevredenheid
des volks over deze afvalligheid van denatiOnale zaak was te Rnme zöô grootenkreeg

zulk eendreigendaanzien,datAî
btonellienzjne

ambtgenooten moesten aftreden en plaatsm akenvoorhetm inisteriea'Vamiani.aintonellibleef
echter de geheime raadgever van den Paus
in hetgouvernementA rchangelgevoerd!waar en haalde dezen Over ()m M amiawédoorgraaf
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lïossl te vervangen. O0k bewoog hj den Avas geboren te Afessina in 1414 of 1426 en
Paus,na den aanvaldesvolksop hetQuiri- w erd een leerling van onzen Jan flll Eynk.
naal,om de vlugtte nemen naar hetgrond- Ztln meestberoemdekweekelingwasDomenlco
gebied van Napels(25 November1849).Hj T'dpezilpp. Schoon zjne schilderstukken t0t
volgde den Paus naar Gaéta en werd er be- de zeldzaamheden behooren,zjn er op het
kleed met de waardigheidvan staatssecretaris muséum te Berljn 3 tevinden.Hj overleed
ïspartibls.Toen in Februarj 1840teRome vermoedeljk in 1493.
de republiek werd uitgeroeyen,zondhijeene Antonides van der G oes (Johannes),

circulairenaardeR.Kathollekemogeniheden een der voornaamste dichters uit den bloeiom hare tusschenkomst in te roepen.Tegen

tjd Onzerletterkunde,werdgeborenteGoes
den 3den Mei1647.Toen hj4larenoudwas,
begaven zich zjne oudersnaa,
r Amsterdam ,
waar Antonides vervolgens de Lati
jnsche
school bezpchten hetonderwjsgenootvan
Adrianns .Tf4vïvd.Aanvankeljk hanteerde hj
de Lattjnsche lier, maar de schoone zangen
schouw d en eene bevredigingdergem oederen van Hooft en Vondel bragten hem t0t de
onmogeljk maakte.Eerstnalangeaarzeling beoefeningderNederlandschedichtkunst.W eldeed de Paus den lzden September 1849 een dl'a vervaardigde hj een treuxspel,getiteld
zjn wensch nam Frankrjk die taak opzich,
daar hj bepaald het 00g gevestigd had Op
Oostenrjk.Na de herstelling van hetPauseljk gezag (15Julj 1849)volbragtAntonelli
het werk eener vreeseljke reactie, welke
zelfs in Oostenrjk als Ongerjmd werd be-

motu proprio uitvaardigen,waarineenstaats- Trlzil of overrompeld &xc. Vondellas het
raad, eene staatsconsulta voor de inanciën, handschrift en was er zopzeermede ingenpeene Organisatie der gewesten en gemeenten men, dathj zjn wensch tekenncn gafom

en eene hervorming van hetgeldeljkbestuur ex een gedeelte van te plaatsen in zi
lntreur-

w erd toegezegd. De tevens afgekondigde
amnestie bevatte zooveel beperkingen, dat
de staatkundige vervolgingen ongestoord bleven aanhouden. Den lzden April 1850 hield
de Paus met Antonelli,den ttrooden kardi-

spelZ'
uncltln.Dit strekte denjeugdigendich-

naal,'' zjn intogtin Rome.Laatstgenoemde
deed zjn best om alle beloften desPausen
t0t jdelheid te maken.ln September 1850
stelde hj een staatsraad in,plaatstezichzelf

vier boeken uitgaf.D opx de gunst vnr
n Dleffdrik Bllisero, een dichtlievenden Zeeuw ,

aan het hoofd.en gafaan hetministerieeene
nieuwe gedaante.Daarna volgden de overige

ter niet weinig t0taanmoeéiging.In 1667
verscheen zjn gedichtBellonecc.bant,hetwelk zoogrooten bjvalvond,dathi
j4jaren
lnter zi
jn algemeen bewonderdenIlstroom in
werd hi
j in staat gesteld pm de Hoogeschool
te Utrecht te bezoeken.waar hj zich toe-

legde op de geneeskunde. Dezelfdebegunstlger bezorgde hem la,
ter eenevoordeelire

toegezegde hervormingen op eene wjze,die betrekking bj hetCollegie der Admiralitelt

het volk geenerleivoordeelopleverde.P0li- te Rotterdam.
tieke moorden hadden erinmiddelsin menigte
ln het Jaar 1678 huwde Antonldes met
v,eene zuster van den preplaats.Heteerstejaarderrestauratieeischte Dltsanna W orwzcp,
1644 oFers; in Mei 1851 bevonden zich nog dikant Petr'
as ./tlrzz?tzp.s. Slechts een zestal
9000 gevangenen in de Rom einsche kerkers, Jaren mogt htlzich in een gelukkigen echt
en het aantalvlugtelingenenballingen beliep verbljden,daa'
r hj pp den 18denAugustus

in 1855 nietminderdan 19000.Dewjzevan 1684overleed.- zjnegedichtenonderschelden
procesvoering w as w reed en heiligschennend zich door verhevenheld en rjkdom van denkvoor het regt.Een leger van spionnen w erd beelden,door keurigheid van taal,doorw eelover het geheele land verstrooid,en destaat derigheid en door een gespierden versbouw ,

zonk daarbj allengsdieper in denafgrondder zoodat hj naast Vondeleene eervolle plaats
ellende(zieKerkeliike&
S/ccf).Tevergeefswerd verdient, alis hj 00k hier en daar van gede Pausvan allekantent0tzaehtuloedigheid zwollenheid en valsch vernuft niet vrjl te
verm aand;de aanstoker van hetreactie-vuur pleiten. Ze zjn na zi
jn dpod in één deelin

Fenootzjn volkomen vertrouwen.'
W élwerd kwarto uitgegeven en meerm alen herdrukt.

m Augustus 1859 de kardinaaldiT ï/fro in Ook zjn zl'
)in hetlichtverschenen in3deeplaats van Antonellivoorzittervandenstaats- 1en metaanteekeningenvanBllderdiik(18S7).
raad, maar laatstgenoemde bleef staatssecre- W zfsen Geysbeek heefteene uitgavevanzjn
tarisen presidentvanhetministerie.A ntonelli Ilstroom fezprgd.

moge geen grootstaatsman zjn,aan gesle-

A ntonidesN erdenus(Henricus),eigen-

penheid Ontbreekt het hem geenszins;hem lijk Antonidesvan der .
tïz
p#dz?.werdteNaarwordt voorts niet ten Onregte ten laste ge- den geboren en was êên van de eerstehoog-

legd,dathtjzjne armebloedverwanten met
rjkdommen overladen heeft.In hetJaar1855
ontkwam hjaaneenmoordaanslag,enAntonio
deFelicemoestdatopzetmetztjn leven boe-

leeraren teFraneker.Hj washet.die den
zgsten Julj 1585 deAcademie en den lzden
Februarj 1587 deAcademiekerk plegtig inwjdde. Hj overleod den zostenMaal
*t1614
ten. A ntonelli kan niet klagen Over de wis- in den ouderdom van 69Jaren.Zjnkleinzpon
pelturigheidderfortuin,wantnogalt/dvervult Johannes a<pftaz?iffd,svan derLindenwashooghj eene eerste rolin den Kerkeljken Staat. leeraar aan dezelfde Acndemie.Onder dege: w ordt het
A ntonello van M essina ofeigenljk schriften van Antonidea .Ner#epl,
A ntonello d'H.afozJo,een beroem dschilderder usystema theologicum ''voor een m erkwaarItaliaansche school, w as de eerste Italiaan? dig boek gehouden.

4ie schilderjen in olieverfvervaardigde.Hj

A ntonlna Was de schoone, schrandere
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maar tevens listige en losbandigegemalinvan
den Oost-Romeinschen veldheer Belisarius.
Zj was de dochtervan een w agenm enner,
tooneelspeelster van beroep en w ist zich de
gunst te verw erven der beruchte lteizerin
Tlteodova. D00r haren invloed bj dezebe-

zorgde zj aan haren echtgenoot ztjne hooge
betrekkiny in hetkeizerljk leger.Avelstond
zj hem ln alle gevaren en mnejeljkheden
getrûuw ter zjdetmaal'zj verbitterdetege1jk zjn leven doorhare ligtzil
znigheid.Haar
eigen zoon Pltoti'
us,die zjn stietkader Beli,
-
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Christenen niet alleen verdraagzaam ,maar

gaf ht
m zelfsbljken van achting.Oproerigheden in deprovinttiën onderdruktehj niet
door geweld,m aar metzachtm oedigheid.D e

zegenrjke gevolgen van zulk een bestuur

bleven niet achter. Overal heerschten welvaart en bloei,en de geest desvolksverhief
zich t0tedele gezindheden en daden.Zelfsde
barbaarschenaburenbragtenhuldeaan den R0meinschen keizer.K oning Pharasmanes van
Ibérië begat'zitth naar Rome Om den godde-

ljjken Antonln'
usteaanschouwen,- eenstam

dcràsf,
vaanspoorde om dtlor gestrenge maat- der Scyten begeerde van hem een koning,
regelen hare uitspattingen te beletten,viel - een (
)0rl04 tusschen'
de Parthersen Arm et ondersoheidene anderen als een ohbr mêniërs verhlnderde hj door een enkelen
harer wraakzucht.I11hetJaar564troffen o0k brief) e1z vele vorsten verkozen hem tot
haar de gevolgen der beschtlldiging,tegen seheidsman. ln weêrwil van zjne vredelieharen verdiensteljken echtgenoot ingebragt. vende gezindheid k:n Antoninusniet altoos

Van de bezittingen: die haar na zjn dot)d den pol'
log vermjden.Zjne legaten en stad(565)ten deelvielen)stichttezjeel
zklooster. houders streden vûl
lrsguedig tegen de GerA ntoninus isde naam van tweeRomein- manen,tegen deDaciérs,teyen deMooren
sche keizers. De eerste,A ntoninus T ïzry ot' in Afkika en tegen de Oproerlge Joden.Aneigenljk Tit'
ttsu4r
l
Iz'
:li?
z.
:.
/a/
1/lvJkfsBqioniasAn- Jtp/'
l?
lz
f.
: Pi'
as overleed in het,Jaar16lnaChr.
ff
pgzilf/dllilts,een zopn van uiîtrelius.Fffftlykz,:, in den otlderdom val
zrt
lim 70jaren.Hjhad
werd geborenindeLatjnschestadLanuvit
lln. 53jaren geregeerd.NazjndoodwerdentemHj was detelg van een aanzienljkenstam , pels aan hem gewjd,en onderscheidene0pafkomstig uit de omstreken van Nelllausus volgers op den keizerljken troou versierden
(Nîmes).Reedsvroegwerdhjquaestûr,prae- zich met zjn naam? om hierdoor de gunst
t0ren consul,en in den tjd van Hadrtanlts dt's volks te verwerven.
s Antoninus,
washj een der vier consularesvan ltalië. D e tw eede, M arcus x'l./zrd/iîf.
Vervtllgens was hj proconsulin Azië,en eigenljk naar zjn grootvaderAnnills Tor'
ll.
:
daarna raadsheer aan het hofdes Keizers, genoemd enlatermetdenbjnaaulPhllosoplzlts
die na den doodvan zjlzeerstenaangenomen (de W jsgeer) begittigd,waseen zoon van
zoon Aelt'
as Frertf.
s hem t0t zoon aannam. den praetorLuciasCg/dzzivf.
xCommodusVerns,
Daarentegen w asA ntoninas verpligt,-'Iarclgs een aangenomen zoc)n en de opvolger van
tu4vfoz/izlydl Verus, den broederszoon zjner den voorgaande. lltj w erd den 26Sten April
gemalin Annia .
FtzzI.
:/,J??tz, en Lueilts Tzw tfl., l19 na Chr. te Rom e geboren en w as de
den zoolz van Aelius F-erzf,
s,als zonen aan afstamlueling van een aanzienljk geslacht,
te nemen. Hj waszachtmoedig en welwil- hetwelk uit Spanle naar ltalië wasverhuisd.
lend van aard en w erd beschouwd als de Na den vroegtjttigen dood van zjn vader
goede geestvanden wispelturigen Iladriattus. werf
l hj doorzjn grootvadexH?
zpiv.
sVerqs
De htllde?diehj aan denagedachtenisvan a1s zot)naangenomen enolzdorhettoezigtvan
dezen bewees,bezorgde hem den naam van Hadrianns opgevoed. Tot zjne leermeesters
Ptns (de Vromel.Antonin'
asregeerdevanl38 behoorden H erodes H //ïczla, CornelinsFronto
t0t löl na Chr.als eenderbesteRomeinsche en Seœtusvan CAlerope. benevensdestoïcj?z.v/ïc?f,:en Apolloniusvan 6Wtz/keizers.Bekwanle en eerlljkeambtenaren be- nen Junins A'
rï(tA3k4.
$ was zoozeer m et hem @
1ngunstigde hj,terwjlhj een gestr% ge reg- cedo. .st,d'
ter w as over de zoodanigen,die zich dot?r genomen, dathj Antoninus .
171:de verpligzelfbelang Ofwillekeur lieten leiden.Zonder ti
ng oplegdeom den l8-larigenJongeling t0t

najverig tewezen op zjnealleenheerschappj,
vergunde hj aan den Senaat zooveelm agt,
aalshj zelf,indienhjSenatorgew eestw are
van den Keizer zou verlangd hebben.,, Hjl

zoon aan te nemen,dien hj tegeljkertjdtot

quaestor benoemde.Yan dien tpd afnoemde
de veelbelovende gunsteling zich Aurelius..41-

tonInus, en zjn pleegvader gaf hem zjne

onthield zich van alle w illeketlrin w etgeving dochter I'
at
lsfit
'a ten huweljk.Na den dood
en bestuur en vereenigde eene groote mild- van Antoninus Tïff.
v (lCl)werd hj metalheid met eene wjze spaarzaamheid.Dikwjls gemeene stemmen dppr den Senaat tot kei-

kwam hj deschatkistmetzjn eigen vermo- zer uitgeroepen.Intt
lssthen benoemde hj
gen te ltulp.In tjden van gebrek kochthj zjn pleegbroeder Luci'
tts F-erv,
s totmederewjn, olie en koren en verdeeldehetonder gent maar deze bekreunde zich zeerweinig
de behoeftigen. Toen eene aardbeving in om de regéringszaken. De ûorlog tegen de
Klein-Azië Onderscheidene steden verw nest Parthers (lsl- 165) en de invallen derKathad, deed hj er vot)r eigene rekeningwe- ten in Germaniëen Rhaetiëgavcn den Keizer
derom opbouwen. Te Rolne stiehtte hj een veelte doen.In Gernlaniëvoerden delegaten

tempel aan Ayri
ppa en êérl aan Hadrianqs Stati'
tts Priscus, Alhrti'
as Verus, en vooral
pz-#z-1.: Ca.
:,
q'
?,
'z/.
:00n Voorspoedigen Strjd,en
gewjd? een mont
lment Op hetgrafvandezen W'
laatste,en een am phitheater,- voortseene in l65 behaalden de beitle keizel'
seenepverinrigting ter opname van meisjes,en buiten winning op de Parthel-s.Gedurendelaatstgeltome een aantalscllolen.Hj was Jegells de noemden tlorlog'w arenallcbarbaarschevolken
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aan de anderezjdevan de Donau tegen de wjdde hj veel zorg aan de wetgeving en

Romeinen opgestaan. Eerst zocht Antoninus regtsbedeeling. De wetten over het erfregt,

(J.
fhrct/,
ç Aureléus) hulp bj depriesters,bj Over de voogdjschap,over het bezit van

Orakelsen OFeranden,maartoentleGermanen slaven,Overde geboorteregisters enz.getuieene nederlaag toebragten aandeRomeinsche gen van zjn doorzigten van zjne kennis

legioenen,begafhjzelfzichnaarhetOorlogs- derbehoeftenzjnerdagen.Vanhetmenschentooneel,toefde metZvciv.
ç Ver'
us 3jaren in dooden bj de openbare lzhouwspelen had
Pannonië,verdreefdeBarbarenennam behoor- hj een afkeer.Hj beperktemetspaarzaamljkemaatregelen Om degrenzen vanItaliëte heid destaatsuitgaven,maarzorrdevoorde
beveiligen.Opdenterugtogt(170)Overleedzjn voeding des volks, voor de velligheid en
mederegentOpVenetiaanschgrondgebied.e cr- voor de bevordering van goede zeden.Som-

cusx4zlrdlfv.
svierde te Rome zjn triomfmet
zjn zoon Commodus,diereedsopJeugdigen
leeftjd t0tzjn Opvolger wasbestemd.
Reedsin hetvolgendeJaarverhiefzichOp

migen verwjten hem ,dathjgeeneindeheeft
gemaakt aan de vervolgingen, die in KleinAzië en in het zuiden van Gallië tegen de
Christenen woedden; men vergete echter

nieuw de vloed derSarmatischevolken.Daar niet, dat hj als stoïcjn wei
nig srmpathie
de Romeinsche krjgsbenden doorde pestveel k0n gevoelen voor de Christenen,dlehjals
geleden hadden,wapendezvcrcv:A'
îteeliussla- dweepers beschouwde.De wjsbegeertewas
ven en zwaardvechtersyja,zelfsrooversuit voor hem niet enkeleene bespiegeling,maar
Dalmatië en Dardanië en nam Germaansche eene leidsvrouw Op den weg van een wjs

htllptroepen in soldj.Om deoorlogskostente en deugdzaam leven.Datbljktuitzjne(
'Zelfbestrjden verkocht hj zjne schilderjen en beschouwingen'', een werk in 12 boeken ,
standbeelden en zjne gouden en zilveren dat hj heeft nagelaten.lletisOpgesteld in
kleinoodiën.lntusschen rukten de Marcoman- de Grieksche taal en bj herhaling uitgegenenvoorwaartstotAquilejaenvervuldenRome ven. O0k bezitten wj van hem eenigeLamet schrik en Ontsteltenis.M arcus H.
'
l
IreJiy.
: tjnsche brieven.
streed in deJaren l7lt0tl73metgoedgevolg
A ntoninus Liberalis,ten onregte0ok
tegen den stroom dernoordscheBarbaren.De wel Antonius genoemd: een Grieksch taalJazygen w erden in eenm oorddadigellveldslag ktlndige,dieolnstreekshetJaar l47 naChr.

op de bevrozen Donau vernietigd.Bj Gran leefde,wasvermoedeljk eenvrjgelatenslaaf
in Hongarje zag M arcusHf
xrdlïtf,
:zich door van keizer Antoninus J7cf
zt
s.MTj bezitten van
de Quaden omsingeld en waswegensgebrek hem een w erk, dat den titel draagt van
t
t
Ge
daant
e
ve
rander
i
l
a
gen'
'
.
Daarin behandelt
aan water Op hetpunt Om zich over te geven, toen een geweldige stortregen v0l- hj 41 mythen,die grootendeels tlit thans
gens de sage op hetgebed der Christenen, verloren bronnen geput en daarom niet011die in het leger dienden in de behoefte belangrjk zjn.

zjnersoldaten voorzag en hunkrachtschonk

Antoninus-zuilen zjn twee zuilen,

om te overwinnen. De Keizer liet de helft thans n0g te Rome aanwezig. Zj zjn ter

der grenslanden ter beschikking van deM ar- eere van de beide A ntoninltssen Opgerigt en
Com
àj
non
dergaell
k ) metde Jazygen sloot hj een behooren t0t de fraaiste gedenkteekenen der
verdrar,en anderevolken kregon R om einsche oudheid. D e eene werd na den
vergt
lnning Om ln Dacië,Pannonië,Germa- dood valz Antoninus .
Pï?
z: dool- zjne beide
nië,M oeslé en zelfsin ltalië volkplantingen pleegzgnen 0? hetForum Antoni
nigeplaatst,
te stichten.D e opstand van A vidius Ctztvdizl,
: en ln 1705 ln den tuin van de Casa della
riep hem naarSyxië,maarreedsvöôrzjne Missione Op het voormalige veld van Mars

kpmst was Aridius door zjne eigene man- opgedolven.Zj isafkomstiguitEgypte,van
schappen vermoord.D e Keizerschonk vergif- rood grani
et(rosso antico)vervaardlrd,bezit
fenis aan diens aanhangers en toefde 3 Jaren een omvang van bjna 7 Ned.el en ls thans

in Azië,Om 'hier de aangelegenheden te re- gyplaatst op het binnenplein van hetregégelen.Middelerwjlmaakten de Germanen Op rlngsgebouw Op den Monte Citorio.Jammer
nieuw oproer,maarM arcunuiureliusbehaalde is het:dat een grootgedeelte dezer zuil in

in 179 bj Carnuntum eenezegepraalop dc
Marcomannenenanderestammen.Hjoverleed
gedurendedezen O0r10g(l7Maart180)teVindobona,vermoedeljkaandegevolgenvanvergif,datzjnzoonCo--pt
îzrdhem hadtoegereikt.
In den tjdvandezenAntoninl'smogtRome
zich verbljden in een onberispeljk bestuur
en in zjne laatste schoone dagen.Hj be-

den tjd van Plus ITr t0t hetbouwen van
Obelisken isgebruikt,zoodatzj nietweinig

verminkt werd, Op het voetsttlk van wit
marmer is de apotheose vankeizerAntoninlts
Titf,s voorgesteld. Dit gedeelte bevindt zich
thans in den tuin van hetVaticaan.
De andere zuil i: door den Romeinschen

Senaat gewjd aan keizer Marcusvlsfrdls'
lld

hoetile in mildheid en welwillendheid niet t0t eene gedachtenisaan zjne overwinning

voor zjn voorganger te wjken, maar hj
Overtrot'hem in vastheid van kaxakter.Het
volk genoot onder zjn bewind schiereene
gemeenebesteljkevrjheid.Deambtenaren verdienden en bezaten de algem eene achting.
Hj verordende een beroep van hetoordeel

Op de Marcomannen. Zj draagt thans den
naam van Colonna chiocciola ofwenteltrapzuil. Mreleer verhiefzj zich 58 Ned. cl b0ven de bestrating der stad, - thansis zj
bjna 7 Ned.eldaarin afgedaald; zj iste
vinden op de Piazza Colonna en heeft, in
der consuls op dat van den Senaat,zoodat Dorischen stjl gebouwd en uit 58 groote
dcze regt sprak inhethoogstcressort.V ooral marm eren blokken bestaande, een om vang
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van 14Ned.el.Aan de buitenzjde zietmen verliezen van een vddslagtegen deCimbrent
de Oorlogen van M arcus d'
lfrelil,ç met de
Marcomannen voorgesteld, en van binnen
leidt een trap met102 treden naarden t0p,
waar het beeld des Keizel'
s,oplastvan paus
Siœtus Tr, (1001*dat van den apostel Paulus

vervolgens quaestor in Azië, in l08 volks-

tribuun,in 103 praetorin Aziëmetdenrany

van proconsul en verwinnaar van de Ciliclsohe zeeroovers, in 99 consulen in 07 censor.ln den oorl0g ttlsschen -klari'
as en Snlla

isvervangen.In hetjaar 1841werdzjdgor werd hj in hetjaar 87 vöôr Chr.op bevel

den bliksem getroffen, m aar slechts w einig van eerstgenoemde om het leven gebragt.
beschadigd. ot
ldheidkenners verlangen tOt Zjne redevoeringen en geschriften zjn vernu t0e vruchteloosnaarden tjd?waarophet loren gegaan.
voetstuk van het bedekkend puin za1 w orf'a)''
us x4'
zldtlzl'l'lf,vHybrida,een zoonvanden

den bevrjd.

voorgaande. Hj was aanvoerder van cene

Antonio,prior van Crato en pretendent ruiterbendebj hetlegervan Sttlla en bleef,

der kroon van Portugal?wasdenatuurltjke bj den terugkeer van dezen uit Azië (83
zoon van hertoy Lodewqk rrr?
cBql'a, een vöör Chr.)in Grieltelzland achter en maakte
broeder van konlng Jan III van Portllgal, er zichschtlldigaanl'oofenpltlndering.Inhet
en van eene Jodin,Jolanda (/1 Gomez ge- Jaar 70 werd hj dool'(
le censoren oallius
atlidnaamd.Hj wel'
d geboren in l571tstudeerde en Lentltlqs vervallen verklaard van hf
te Coïmbra,voegde zich bj de ordederJ0- maatschap van den Senaat,maar niet lang
hannieten en zag ziph vervolgens t0tprior daarna w eder in ditligehaam opgenomen.ln
van Crato en dflol- koning Sebastiaan t0t hetjaar66c
long hj tegeljkertjd met Cioero
connetable des rjks verheven.I1 delente naar het ambt van praetor en in 25 en 64

van 1578 vergezelde hj zt
jn vorstOp diens
avontul
lrljken togt naar Afrika, maar geraakte,na den ongelukkigen slagbjAlcasar
(4 Augustus) in de gevangeniste Marooco.
Een slaat'bevrjdde hem ,maartoen hj in
Portt
lgal tertlgkwam,vond hj erden tl*oon
bezetdoor den ltardinaalH endrlk,een oom

methem en metvjfanderen naar dewaam

digheid van constll.V erbonden met Catilina
en ondersteund door ('
aesar en Crassus
steldo hi
j zic,
h bi
j die gelegenlleid Op eene

vermetelewjze op den voorgrond.Hjwerd
met Cicero gekozen.A1sconsulzag hj zich
genoodzaakt,olu tegen Cat'ililîa Op te trek-

van b'
ebastiaan.Toen hj zjneaanspraken op ken,maar toen hetuurvan strjden naderde,
den koninl
tljken zetel deed gelden, ver- gaf hj, onder voorwendselvan ongesteldklaarde men hem vervallenvan zjnewaar- heid, het opperbevel Over aan zjn legaat
dighetlen en men verbandehem buiten 'slands. sHareus Tdfrç/sf.
s, (lie de Overwinning beNu begaf hj zich naar Spanje en riep de haalde. Hierdoor Ontving vlntoniusden titel
bem iddeling in van den Paus. D oor dezen van inAperator cn hj begafzich vervolgens
begunstigd en (
1001
* Engeland en Frankrjk naar X acedûnië,om dit gew estteplunderen.
aangemoedigd?keerde hj in stilte naar P0r- D aarom benoemde de Senaat in hetjaar 60
ttlgal terug en w erd er na den doo(l van C.Oetavi'
as tOt zjn Opvolger. C.Caniniusen
koning Hendrik (1
31 Januarj 1580)te San- I'
abiusJftlzfzzll,
çklaaqden hem aan bj zjn

tarem en vervolgens te Lissabon t0t koning terugkeer en beschuldlgden hem vanafpersintlitgeroepen. Intusschen maakte ook Philip- gen, terwjl M arcns Coeli'
lbs hem betichtte
.
s11, koning van Spanje,aanspraak Op van deelnam e aan de zamellzW oring Van
.py
den troon van Porttlgalen zond den hortog Catllina. Schoon Cicero met zelfztzchtige bevan z lrtzderw aarts.A ntoniok0n slechts10000 doelingen hem verdedigde wel'd hi
j veroorongeoefende krjgsknechten in hetveldbren- deeld en naar het eiland Cephalûnia verbangen,en leed eerst Op den S4stenAugtlstusen no11. Het schjnt echter, dat hj later naar
vervolgens Op den zzstenseptembereenevol- Rome is tertlggekeerd.
M arous Antonllts, de drieman, een Z0on
komene nederlaag, zoodat hj gedurende 7
lr,ç Cretio'
au en van Jnlia,
maanden als een vogelvrj verklaarde van van Afarcus xl-/fopf'

?laats t0tplaatsmoestrondzwerven.Einde- eene bloedverwant van Caesar.HtlW aS een

ljk ontvlood hj naarè
l,
l1'
ankrjk,waarCt
zfAl- neef van den voorgaande en w erd geboren
rina #e M edici hem met eene vloot Onder- in hetjaar 83 vöôr Chr.Hj bezoedelde zjn
steunde. Hj landde in 1582 Op St.Aliguël, naam dool'een losbandig leven.In hetjaar
éttn der Azorische eilanden,maar w erd w e- 58 begaf hj zich uaar Griekenland en ver-

derom verslagen en vlugtte op nieuw naar volgensnaar Syrië,naar den proconsul Ga-

zàl,
:,Onderwiensopperbevelhj alshoofdFrankrjk. Eene latere poging van den ad- ùig
miraal Dra'ke ()111 hem met eene Engelsehe man derruiterj tegen Aristobnl'
ttsinPalaesvloot nabj Lissabon aan wal te brengen, tina en in Egypte streed. Op aanbeveling
had geengunstigergevolg.A ntonioOverleedin van Oaesar werd hj in hetjaar52t0tquaesParjsin1505,eenigegeschriftenachterlatende. t0r gekozen, en t0t aan het :
jaar 50 nam
A ntonius is de gesla.
chtsnaam van een h!
j deel aan de oorlogen in Galllë.Door tlen
aantal beroemde R om einen. D e m erkwaar- invloed van Caesar werd hj augur twigchedigsten zjn:
laar)en daarnavolkstributln.In dezehoedaa% areus al
.4fo?p@zf.:, een redenaar, die door nigheid verzette ht
j zich tegen de beslt
liten
Cioero zeer geprezen wordt.Htjaanschouwde van den Senaat, volgens w elke deze veldhet levenslicht in hetJaar l43 vöôr Chr.Op heer afstand moest doen van hetbew ind over
Bo-jarigen Out
lerdom was hj aanklagervan Gallië en zjn legerafdanken.Toen de conden consul C. 'tzplrilts Ccfrlo w egens het sul f'
.Lonfnlns daal'op otane aanklagt tegen
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hem indiende nam Antoniusmetzjnemede- door aan den zoon van dezen zjne dochter
standers de vlugt naar hetleger van Caesar, ten htlweljk te geven.Metminachting be-

waarhj metbljdscha'
pontvangenwerd.Zjne
verwjdering leverde hetvoorwendselt0tden
burgeroorlog. Intusschen werd hj bekleed
m etde w aardigheid van legaat,entgen Caesar ltalië veroverd had,verkreeg hjhierhet
hopgste gezag.IndenslagbjPharsalusstreed
hj a1s aanvoerdervanden linkervleugeltegen
Pompqj.s, en in hetzelttle Jaar benoemde
Caesarhem t0topperllevelhebberderruiterj
ln het Jaar 44 werd hj ambtgenoot Van

handelde bj den aangenomen zoon en-erfgenaam van Caesar,denl8-jarigenOctavianlts,
weigerde hem de uitlevering van Caesars
nalatenschap onder voorwendsel,datdezehet

eigendom was van den staat,en bemoejeljktezelfsde adoptie(zieonderdatwoord),
w elke in den uitersten wilwas vastgesteld.

Maar toen Octavianusdoorzjnemilddadigheid de toegenegenheid des volks verkreeg,
het vertrouwen van Cicero en van andere

Caesar in het consulaat en bevorderde de vrjheidsvrienden verwierfenallengs 3 legiheerschzuchtige plannen van dezen.Op het oenen oudgedienden, die w eleer onder Cae-

feest der Lupercalia wilde l1j den dictator sar hadden gestreden,aan zjne zjde zag
do kroon op den schedel drukken en verhaastte hierdoor het uitbarsten der zanlenzwering, die I-'
aesar op den lsden M aart
deed vallen.00k Antoniuszou onder ded0l-

geschaard,poogde Antonius zich methem te
verzoenen. Hunne vriendschap was echter
kort van duur. H etgelukte Ociavian.s,de
helft der soldaten:die uit Macedonië waren

ken der zamengezworenen bezweken zjn, gekomen, t0tzjnepartj over tehalen,en
z0o de voorspraak van Brutus hem niethad

Cicero verhieftegen Antonilts,die naar Ga1-

gered. Eersthield hj zich verborgen,maar liëjwasvertrokken?inderaadzaalzookrachtoen hj de werkelo/ze wankelmoedigheid tig zjne stem ,datde Senaataan Antoni'
an
van Caesarsmoordenaarsopmerkte,trad hj hetbevelzond,om OnverwjldnaarRometeltloekmoedig a1s consul op m et hetbesltlit xug te keeren en verklaarde,dathj ingeval
om die euveldaad te wreken. Hj deed de van Ongehborzaamheidalseenvjandvanden
papieren en xjkdommen van Caesar,tenbe- Staat zotl worden bescllouwd,weshalve de
drage van 80 t0t 00 millioen gulden,in zjn consuls A.Aïr/ïzf,yen C. F-iàzff,sP ansa,aan
huis brengen,ontbood den magisterequitum
M areus a4dzailifz, Lepidus in de stad, deed
op den l7t
len Maartden Senaatvergaderen
en bragt er het voorstel,dat de Senaat z0u
beslissen ofdeze den moord aldannietgoedkeurde. Op voorstel van Cieero werd door
den Senaat eene algemeene amnestie uitgevaardigd en tevens verlof gegeven,Om het

ljk plegtig te begraven en hettestamentvan
den dictator ten uitvoer te brengen.Toen
Antonins bg deuitvaaxteeneindrukwekkende
rede hield en metgeestdriftden gurperent

w ie Ocla,klianîg.% als propraetor was toegevoegd?den last Ontvingen Om tegen hem te

velde te trekken.W-é1werd Pansa,vöörhj
zich met zjn ambtgenoot vereenigen kon,
in een veldslag Overwonnen engedood,m aar
H irtins overrom pelde hetlegervan Antoniws
en drong dezen voor Mutina t0t een beslis-

senden strjd (43 vöôr Chr.),waarinAntoniws
eene gewel
dige nederlaaq leed. De overwonnen veldheer begaf zlch over de Alpen
naar Gallia Transalpina, vanwaar hj,ver-

sterkt m etde legioenen van Lepidus en anm et bloed bevlektelzm anteluitspreldde,ûm - deren,weldra wederom naar Italië trok.
Intusschen waren de omstandigheden te
ringde het volk met Jammerklagten den
houtstapel, waarop het ljk verbrand werd, Rome niet w einig veranderd.Octanianushad,
en offerde vervolgens de woningenderzaâm- gesteund door zjne krjgsmagt,het consulsgezworenen aan de,ylammen.Antoni'as hand- ambtverworven en vond goed,zichm etx1.lhaafde de orde: deed het voorstel om het tonilts en Lepidlzs te verzoenen. Op zjn
dictatorschap af te schaffen en riep Reœt'
as aandringen werd het senaatsbesluit, tegen
T tl-.pd7'
'lI.:terug.DeSenaatveroorloofdehem , deze beide mannen uitgevaardigd,nietigverom eene ljfwacht van oud-gedienden te hou- klaard, en in het noorden van ltaliëhield
den. Nu gaf Antonius zich meer en meer Antonilts, die inmiddels Dêcimus.frf4/l.vvan
aan willekeur Over.Met de nagelaten schat- zjn legeren van hetleven beroofd had?in
ten van Caesar kocht hj zich vrienden,en gezelsehap van Lepidus eene zamenkom st
tegen betaling van groote sommen verleende met Octanianas. Na eene beraadslaging gehj aan de inwoners van Sicilië het burger- durende drie dagen w erd doorhen hetbekenregt,aan die van Creta vrjdom van belas- de Driemansehap opgerigt. Oetatianus stond

tingen,aan koning Dqjotarnsvan Arménië
devergunning Om zjn gebied tevergrooten,
en Ontlokte?tegen den wilvan den Senaat,
aan het volk een besluit,waardoor hj met

zjn consulsambt gedurende het overig gedeelte desjaarsafaan P.Tz
-epfic/ïk
f.
ç,en de
drie mannen aanvaardden a1s buitengew one
overheidspersonen het rjksbestuur vopr een
h:t bewind over Gallia Cisalpina en Overde tjdperk van 5 Jaren.Lepid'
ts werd gesteld
vier Macedonische legioenen werd belast - overSpanje en Gallië aan deMiddellandsehe
eene betrekking,die door Caesar vool*Déci- zee, Antonius over het andere gedeelte van

f/lN#

WaS bestemd. Hi
j verwierf de Gallië en over Opqer-ltalië,en Oetanianus

volkszunst door eene nieuw e verdeeling van
het land en dûor zelfs aalz de geringsten de

èver M idden-en Zuld-Ttalië,de eilanden en
Afrika. H et vonnis der verbanning of des

bevoeydheid te verleenen,om de regterljke doods txof de vrienden dervrjheid en des
waardlgheid te bekleeflen.Hj verbond zich vaderlands. Elk der driemannen offerde
md den rgken e1zllooggeplaatsten Lepidus aan de beide Overigen zelfs zjne vrienden
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0p, Wanneer ztlneambtgenooten bereid waren,om doormoord zjnewraakzuchttebevredigen. Antoné'
as liet zjn 00m L.OJ:.
:J:ter dood brengen en kreeg hiexdoor vergunning van Oetavianltsom een dergeljk l0tte
bereiden voor Cicero, wiens welsprekende
tong doorI'ulnia,de gemalin van Antonilts,
met naalden doorstoken werd.
Toen Antoni'
as en Oclavianus van oordeel

65

nerva)toen de Athenershem dezehunne be

schermgodin alsechtgenootaanboden,eenes0m
van een millioendrachmen.Inmiddelsstonden
Ootavianlts en Pompqlts al weder met de

wagenen tegen elkanderover(88vôôrChr.).
5Fel w erd A ntonius door eerstgenoemde ter

hulp geroepen, maar hj gaf den raad om

vrede te sluiten en trok OptegendeParthers.
Na een mislukten veldtogt tegen Antiochus

waren, dat zj in de hoofdstad hunne vjan- van commaqenekeerdehjnaaz'Atheneterug,
den hadden uitgeroeid lieten zj erLepidgs om er weder de r0lvan een g0dtevervullen.
als consulachteren zeildennaarDyrrhachium Mrélhielp hj in hetJaar 86vôôrChr.Oetapiczlzl.s tegen P ompql'usdoor hem eene vloot
(42 vöör Chr.
).Antoni'
lts bezette metspoed '
M acedonië, behaalde eene beslissende over- te zenden,m aar hetgrootegetalzjnerschewinning bj Philippi,versloeg Cassiusen 80 pen wekte wantrouwen; Octaria moest met
dagen later ook Brat'us,die beide tlit wan- harebemiddeling tusschen beiden komen.Bj
11oop een einde maaktenaanhunleven.Thans eene nieuwezamenkomstsloten zj een ververdeelden de Overwinnaars hun gebied.Aan bond tot wederzjdsche bescherming en verLepidus werd Afrika toegew ezen,Octavianus lengden hetdriemanschap voorden tjd van
verkreeg het MTesten en Rome:en Antoni.s 5Jaren zonderhierbjhetvolkteraadplegen.
het opsten. Laatstgenoemde toog nu dpor Daarna liet Antonius zjne gemalin 0n 00n
Griekenland naar Azië,om erdoorafpersing aantal schepen achter en spoedde zich naar
het geld te verzamelen, dat aan hetleger Syrië,waar zich Cle6patra bevond,aan wie

wastoegezegd.ln vlagen vanjdelheidzocht
hj zich het voorkomen tegevenvan eengod.
In het gewaad van Bacohushieldhjzjnintoyt te Ephese en Ontving ergezanten uit
Grlekenland en Azië. In Cilicië Ontmoette
hj Clebpatra,deschoone,schrandereenligt-

hi
j Phoenicië,(/oelesyrië,Cyprusen andere
gewesten ten geschenke bood. W eder trok

hj tegen de Parthers en Mederste velde,

en na een Ongt
lnstigen aioopvan denOo1
*loj

spoedde hj zlch naarde kustvan Phoenicie

0nà er Cledpàtra afte wachten en methaar
zinnige koningin van Egypte, die wegens naal'Alexandria te gaan.
eene aanklagt, dat zj Cassi%tshad Onder- Inmiddels had Ootanianns zjn tegenstansteund!als eene beschuldigde vool-hem ver- der Pompfus uit Sicilië verdreven.Laatstscheen,maar den regterw eldrat0tharenslaaf genoemde nam de vlugt naar Azië en zpcht
g te ververnederde.Naauweljks had Antoniusde za- het bondgenootschap van Anfoniw.

ken in Azië geregeld, toen hj haarnaar werven;doch daarhj tegeljkertjdmetde

Egypte volgde om zich geheelcnalaan haar Parthersonderhandelingenaanknoopte,dwontewjden.W eldra wekten onrustbarendebe- gen hem de gezanten van Antoni'as om zich
rigten uitltaliëhem uitzjnebedwolming0p. Over te geven endelegaatTifiusdeedhem -

I'
Rlvia had vt
lol- Oetarianusdewjk geno- waarschjnljk op bevelvan zjn meesterm en naarMacedonië.Terstondvereenigdezich
ufntonius saet Domitins zfAeppscrôvy, die beve1voerde over eene vlootenovereen legel',
en haalde ook Sseœtfts .Povl.pç7'$f:Overom zich

ter dood brengen.Daarna topg A ntoniusnaar
Syrië om van hiernaafden koningvanMedië

te trekken, die hem in den strjd tegen de
Parthers wilde bjstaan. Hj werd echter

aan zjne zjde te scharen. Reeds vooxBrun- teruggeroepen door ('/eti/lcfrc, dic bevreesd
dusium namen de vjandeljkheden een aan- w as voor Oetavia, w ellte naar Griekenland

vang,toen de dood van Ftflric den w eg ter w as gereisd om haren gemaalte zoeken.In
verzoening opende.Antonius tl'ad in hethu- het volqendejaar (24)nam Antoni
'
us Grootweljk met de schooneendeugdzameOctavia, Arm enièinbezit,maaktedoorlistden trouw eeene zuster van Octarianus,en Om indetoe- l
oozen koning Artarasdest0tzjn qevangene
komst alle Oneenigheden te verhoeden,W0W en trok Alexandria in zegepraalblnnen.Hj
den de grenzennaauwkeurigvastgesteld.V0l- huldigde daarna f'leôpatra als de koningin
gens deze zou de stad Scodra (Skoetari) in der koningen en schonk haar en hun beider
Illyrië de grensplaats w ezen tusschen het kinderen den koninkljken titelmetdewinge-

Oosten en het W esten, terwjl ltalië eene westen van Azië en Libyë.In hetJaar 2S
gemeenschappeljkebezitting bleefderbeide bragthj doorde constllsCn.Dozz
lifil: Ahebeheerschers,en Lepidusin zjn gezag Over nobarbus en q Sosils in den Senaat klagten

Libyë gehandhaafd wel
-d.De beide eerstver- ter tafel tegen Oetarianus, om dat deze de
melde driemannen begavenzichnl1naarRome, gewesten van PompqiusenLepidnsuitsluitend
om het uitgehongerde volk t0t rtlstte bren- voor zieh zelven behouden had,terwjlhj
gen.Antoni'
asredde hierbtleen volksoploop Oetavian'tts tevens i11 de engtc zochttebrenhet leven van Octavéanu&.Daarna werd met gen door de verklaring,dat hj,na afloop
Reœtlzs .P0/33747*zf.
:een verdrag gesloten enaan van hetnieuwe driemanschaps-tjdperk bexeid

de vogelvrjverklaarden verlof gegeven Om

naar Rome tertlg te keeren.
Antoniusvertrok vervolgensnaarAtheneen
gaf zich hier aan de grootste losbandigheid

was, Om zjne waardigheid neder te leggen.
Octaçianns trad hierop desgeljks met eene
beschuldiging te voorschjn en spaardegeene
moeite,om hetvolk tegen zjn vjandtever-

over.Hj deed erzichhuldigenalslacehusen bittexen.Nogmaals verhiet'zich Antoniusmet

ontving a1sbrui4schatvan Pallas-Atkene(Mi- nieuwen moed.Hp zontleen scheidbriefaan.
ll.

6
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Oetavla,bedreigdeItalië en verzameldezjn wer; geslagen.Toen Antonlus naar Alexanleger en zjne vlootaan dekusten derMid- dria terugkeerde, verschool zich de snoode
dellandsche zee.Docllin plaatsvan denniets vrouw en deed het geruchtuitstroojen,dat
kwaads vermoedenden Octavianus teoverval- zj zich zelve om het leven had gebragt.
len, verkwistte hj met Cleo
batra op Samos Antonius, dit hoorende,stortte zich verb-llsen te Athene den tjd met losbandige gast- terd op zjn zwaard,maartoen hj vernam ,
malen. Tifïvd en Planeus liepen Over t0t datzj n0g leefde,deed hj zich mettouwen
Octarianns en bragten dezen hettestament ophjschen naar de bovenverdieping van het
van A ntoniusq dit w erd aanstonds te Rome huis,waar zj zich schuilhield.Hierblies
openbaar gem aakt en verw ekte er eene a1- hi
j in hare armen den laatsten adem uit.
Kinderen van Antonlnswaren,van Fllri/.'

gemeene ontroering.De Senaat en het volk

#ll=.:en J'
uliusdzlfonild,- van
verklaarden Antonittsvervallenvanzjnemagt AntoniusH.xï:
en deden Cleôpatra den oorlogaan.N0g altjd Octavia Antonia de oudere en Antonia de

talmde A ntoni'
asin verblindezorgeloosheiden

jonjere,

en van Cle6patra .Aleœander,

hj betrok bj Paterna in Archaja de winter- Cleopatra en Ptolemaeus.
kwartieren, zoodatOetav'
ianusden tjdhad, Antonius.Twee heiligen dragen dezen

om zich gereed te maken voor den 00r10g. naam te w eten:
Eerst in den winter van 32 op 31 vôôr Chr. Antoniunde Heili
geofdeGr00/e,degrond-

landdehj te Actium met500schepeneneen legger der monnikorden.Hj werd u1teen
leyer, dat bj 100000 voetknechten 12000 aanzienljk geslachtin hetjaar251te Coma
rulters telde.Vjf Aziatische koningen ver- bjHeracleainMidden-Egyptegeboren.Reeds
gezelden hem.Yeelzwakker waren de vloot alsknaap vermeed hjdenomgangmetandere
en het leger van Octavianus. W eldra was kinderen en versmaadde hi
j alle onderwjs.
dezezjn tegenstander genaderd.Reedsvöör Toen hj 20 Jaren 0ud was,verdeelde hj
den aanvang van den slag werd de ruiterj zjnerjkevaderljke erfenis onder debehoetL
van Antonius overvallen en geslagen,en hj tigen en begafzich naar de eenzaamheid Om
zelfwasbjnagevangengenomen.Dezetegen- alleen voor den hemelte leven (270).Eerst
spoed, alsook de ontevredenheid over de hield hj zjn verbljf in eene grafspelonk,
aanAvezigheid van Cle6palra maakteDomitiMs vervolgensin een vervallen kasteel,waarhj
âhenobarbus en anderen afvallig, w aarna
Antonius een grootaantalverdachtepersonen

deed pjnigen en terdoodbrengen.Vervolgensbepaaldehj,datereen zeegevechtz0u
plaats hebben.Aan zjn lastwerd voldaan,
maar n0g vôt
;r het einde van den strjd nam

elzkel brood, zollt en water gebruikte,op

ruwematten sliep en zjntjdtusschenpsalm-

.

gezang, gebed en handen-arbeid verdeelde.

Nadat hj 30 Jaren in dien toestand geleefd
had,trad hj op dringend verzoek van zjn
vereerders openljk a1s leeraar op en kreeg
Cleôpatra methare 50 schepen devlugtnaar een grootaantalvolgelingen.Hjspoordehen

Egypte. Antonius,door waanzinnigen harts- aan, om in kluizen te gaan wonen in het
togtgedreven,zeildehaarachterna.Devloot, gebergte aan de overzjde van de Nj1 en
schoon door den veldheer verlaten , bleef aan den westeljken oever'van deze rivier
volharden,en Agrippa moestalzjne krjgs- niet ver van Arsinoë.D00rdezenabuurschap
kundige bekw namheld aanwenden, om haar der kluizenaars ontstond heteersthet gezelte vernietigen.Het leger te lande bleefeene lige kloosterleven.Antonl'ashield het opzigt
w eek wachten op den terugkeervanA ntonius Over dievereenigingen,diehem vader(abbas)
en onderwierp zich toen uit m oedeloosheid noemden. Hj wekte hen op t0thetgebed
aan den Overwinnaar.Toen Antonins,in de en den handen-arbeid.Zj vlochten matten
netten van Cleôpatra verstrikt,bjTacnarum van palmvezels voor hun eigen gebruik en
de nederlaag zjner vloot vernam , vlugtte voor de behoeftigen. Een orde-regel, dien
hj terstond met zjne schepen naarLibyë. men aan Antonius heeft toegeschreven, is

Te Alexandriagekomen,zochthj onderhan- evenwel van lateren tjd.MTeldra namen die
delingen aan te knoopen met Oetavianns. kluizenaars-vereenigingen aanmerkeljk toe.
Deze verwaardigde hem metgeen antwoord, Antoniusrukte zich 10s uit haarmidden,toen
maar berigtte aan Cleôpatra,die zich desge- onder de regering van MaœimusdeChristenen

ljks t0t hem gewend en hem de teekenen
der koninkljke waardigheid overgezonden
had, dat zj op zjne genadek0n rekenen,
indien zj Antonius dood Oflevend in zjne
handen deed vallen. Toen Antonius zich

wederom toerusttetotden strjd(30),gafdie
verraderljke vrouw in het geheim Pelusium
aan de Romeinen over en verwaarloosde bj
de nadering van Octavianus de versterking
van Alexandria, welke zj op zich genomen
had. Antonius behaalde aanvankeljk groote
voordeelen op de vjandeljke ruiterj,maar
toen hj besloot om zjn tegenstander met

te Alexandria werden vervolgd (311). Hj

snelde derwaarts,om de geloovigenteonder-

steunen en te vertroosten.Hj vreesde den
marteldood niet,maarkeerdeeenJaardaarna
terug naarde verbljven dermonniken.Zjn
roem vexspreidde zich heinde en ver,zjne
leerlingen bevolkten de woestjn, tallooze
kranken zochten genezing,veleongelukkigen
eeneschuilplaatsbjdenheiligenman.zlfozliv.
v
trad Onder llca op als een geneesheer naar
ligehaam en ziel?en meteeneverwonderlgke

inspanning zjnerkrachten zochthj zooveel
mogeljk aller wenschen te bevredigen.
leger en vloot aan te tasten,gingentopaanIn lateren tjd droeg hj hetbestut
lrover
sporing van ('leôpatra, de schepen en de
ruiters t0t Octavianns over!en hetvoetvolk

de kluizenaars-vereeniginy Op aan zjn leerling Pacltomiun en begafzlch mettweeVrien-
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den verder in de woestjn, naar den berg
Kolzim,waarhjeenegrotbewoondeen zelf
zjne voedingsmiddelen verbouwde. Slechts
enkele malen kwam hj in hetmidden zjner
Jongeren om hen doorzjne toespraak tebemoedigen,ofhj begafzich naarzjn vriend
den bisschop AthqnasiMs te Alexandria Om

de Arianen te bestrjden.Tjdens de verbanning van Atltanaslus (335)wenddehj zich
ten behoeve van dezen schrifteljk t0tkeizer
Constantinus, die zjn verzoek met eene
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den dood Van dezen het hoofd der orde

In die betrekking was hj oorzaak van het
afzetten van den generaalE liasvan Oprffagzlj
die van de gestrenge orderegelsafweek.-d.
s-

toniwsOverleedden lzdenJunj1221tePadua.

Hetvolk huldigdehem alseenwonderdoener,

en hj werd door GregoriusJY heilig verklaard.Hj is de beschermheilige van Padua,
waarmen eeneprachtiyekerk aan hem gewjd heeft.Zjne geschrlften zjn tegelgk met

die van den heiligen Francisc'
tbsteAntwerpen
weigering beantw oordde, m aar hem tevens (lC23) en elders uitgegeven.Opmenigeschiluitnoodigde om naarConstantinopeltekomen. dertjiszjnepredikingvoordevissehengemaald.
A ntonilts gafechterde voorkeuraandew oesAntonius-orde (De) is eene monniktjn boven het keizerljk ll()f. Toen l1j den orde der 4deeeuw 2wier leden t0t de navolouderdom van 90 jaren bereikthad,deed hj gers van den heillgen A ntonius behoorden,
een pelgrimstogt naar den beroem den klui- en dien naam voeren in lateren tjdbepaalde
zenaar Paalusvan Tl
tebe. Hj vond dezen monnik-orden, die zich houden aan den 0nstervende en bew ees hem de laatste dienst. tlergeschoven regelvan dien lleilige,- eigen-

Nadat hj als grjsaard van l04 jaren den ljk dien van den heiligenBaslllus.0Okthans
terugkeer van Atltanasi'llste Alexandria be- nog)heeftmenkl
oostersvandieOrdebjdeMaleefdhad,Overleed hj den l7t
lenJanuarj256 ronleten,Armêniérs,Jatsobieten enAbessiniërs.
Leden der orde ttzzlden /?:ilJ.ge4 Antonius
in de armen van zjnebeidevrienden.
D eze m an, die de voorregten der bescha- zjn voorts deAntonius-heeren Ofhospitaalving met Opzet verworpen lzad, bezat een broedersvan denA:il
'
èezlAlîtonélts.Dezevergrooten rjkdom van natutlrljke gaven des eeniging van m onniken is tegen het einde
geestes.Hj onderscheidde zitt
h doorgeloof der llde eetlw dool'oaston,een verm ogend
en volharding en zelfs dool-w elsprekendheid. Fransch ridder, te Vienne gesticht. Deze

Volgens zjn wil moest ztjne berraatylaats
verborgen bljven, om het misbrt
llk te verhoeden?dathetb'
l
jyelogfwelligtmaken z0u
van zjn ljk.Tochlszjngebeente- althans
wat men daarvoor hielcl- in 56lnaarAlexandria, in 635 naar Constantinopel, en in
980 door graaf Jooelln naar St. Didier-laMotheOvergebragt.Deklt
lizenaars-vereenigilz-

edelman had voorzjn ztlolz,aangetastdf
lor
hetAntonius-vutlr (zie het volgend artikel),
den heiligen A ntonlus genezing afgebeden in
de kerk van St. Didier-la-Alothe en er de

gelofte bjgevoegd dathg,ingevalvan verhooring,een hospitaalz0u stichtenvoorzulke

ljders en zjn leven wjdelzaan hunneverpleging.Zjn zoon genas,en (
gastonvolbragt
gen, door hem gesticht, hebben Onder zjn zjne gelofte (1001). Vool
-ts vereenigde hj

leerling P acltomins den vorm van klooster- een aantal hospitaal-broeders,kleedde henin
vereenigingen aangenomen en zjn dûoreen een zw axt gew aad en llechtte op do linkeranderen leerling, Ililarion genaamd, over zjde hiervan het hemelsblaauwe Antonius.
Palaestina vel-spreid.De geschriften,diemen krtlis,dat den vorm heeft eener T.In 1096
aan Antonils heoft toegekend,zjn Onecht. werd de vereeniging zelve en haar stichter
H etleven van dezen kluizenaarisdoorAllta- als grootmeestel
. dool. palls Urbanus 11 er-

nasius te boek gesteld,en zjne verzoekings- kend. Zonder eigenljlte geloften en zonder
geschiedenis was langen tjd een geliefkoosd aan kloosterregelsgtl
bf
lndentewezen,breidde
onderwerp der schilders.
de orde zich ln Frankrjk uit.Eerstin 1228
D e tweede dier heiligen is A ntoxius van verkreeg zj van pat
ls Hoaorius I11 de vem
T tztflc,een van de voornaamste heiligen der gunning, om de drie kloostergeloften af te
R.Katholiekekerk.HgwerddenlsdenAugus- leggen, en in 1207 vtm Bonifaeius Tzzff de
tus 1195 te Lissabon uit een aanzienljk ge- groote St. Antonius-kerk, m et alle regten
slacht geboren. Toen hj l5 jaar Oud was, e11 voorxegten eener molznik-grde van den
voegde hj zich bj de Augusttjnerenlojaren regel van den heiligen Auqltstinuz, benelaterbj deFranciscanermonniken.EenJaar vens het bevel om hare leèen koorheeren
later vertrok hj als zendeling naar Afrika. te noemen. Van dien tjtl af ontwikkelde
Een storm wierp hem Op de ktlstval
zSicilië zich de vereeniging Onder den naam van
en hj leefde vervolgens gert
limen tjd als ktReguliere koorheeren van den heiligen .ad.1kluizenaar. D e heilige Franelnells zond llem

toniîgs van Vienne''met ongemeenen spoed

naar een klooster teVercelli)maarl1j ver- en telde weldra in Frankl*ijk,Italië,Engeliotweldradezewt
lkplaatsOm tcMûntpellier, land,deNederlandeu?Denemarkon,DtlitstthToulouse, B ologna en vooral te Padua als land en Hongarje 369 kloosters Oft'Ommaneen boetprediker op te treden cn den Chris- derjen,die allen aan den abtvan S/.Antoniu&
tenen een vroom gem oed en verloocheniug
valz de wereld als het eene noodige aan te

te Vienne, den grootmeester, Onderworpen

prtjzen. Toen de menBchen niet naar hem
wilden hooren,predikte hjjvoordevisschen,
die zoo als de legende verhaalt - 0pmerkzaam ltlisterden.Hi
j was een grûotver-

overladen en ontving zelfsin l502vankeizer

eerder van den heiligën Frci?ci.
:csfd en na

waren. De orde werf
l met eer en rjkdom

'
Haœimiliaan hetl'jks-wapen.Metd0 weelde

a

sloop er echter()0k deverdorvenheidbinnen,
el1 de hervorming, door den grootmeester
A/1/(
72 Wr?
fnelr(
zl?
,Gran'onl(1GlG)ingevoerd,
5*
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wer; alleen d00rdekloostersin Frankrjk, eeneOppervlakte vanruim 56D geogr.mjlen.
doorvierin Italië en dooreen dergeljk ge- Zjnoosteljkgedeelteisbergachtig.Dehoogste
talin Dtlitschland aangenomen.In hetJaar toppen zjn er de Divis en de Agnews (0m1774 werd deze orde metdie der Malthezer streeks 530 Ned.elh00g),enaanzjnenoordriddersvereqniqd en verloortegeljkmetdeze kustvindtmen denReuzendam (Giant'sCaudoor secularisatle hare bezittingen.
seway), die uit basaltzuilen bestaat, welke
Antonius-vuur is denaam eenerziekte, gedeelteljk 115 Ned.el hoog zjn en zich
die in de elfde eeuw vooral in Frankrjk 200 Ned. el in zee uitstrekktm. De voorwoedde. Ze schjnt van typheusen aard te naamste rivieren zjn er deBann,de Bush
zjn geweestentastteafzonderljkeligchaams- en de Larne.Ten westen liggen deSkerries,
deelen aan.Zj had dien naam ontvangen, eene kleine eilandengroep,en aan de noordom dat volgens het geloof dier dagen vele,
die er mede besmet waren, door het aanroepen van den heiligen Albtoniltsin de kerk
St.Didier-la-Mothe en door hetgebeentevan
dien heilige genezing erlangden.Had de genezing niet met snelheid plaats,dan werden
de aangetaste ledematen zwart en droog,

kust vindt m en het eiland Rathlin m et 1000
inwoners. De voornaamste voortbrengselen

zjn ergraan!vlas,aardappelen,vee,visch,
steenkolen en jzer, en de inwoners, ten
getale van bjna 400000 houden zich bezig

met den landbouw en met de vervaardiging
van katoenen en linnen stoffen.Het is verzoodat zj als hetware verdorden en weg- deeld in 14 baronnieën en zendt 5ledennaar
kwjnden,- 'tgeen veelalhetverliesdesle- het Huis der gemeenten. Aan het grootste
vens ten gevolge had. Sommigen houden die lersche meer,het Lough Neagh, vindt men
ziekte voor eene boosaardige Ontsteking.
er de hoofdstad,diedesgeljksAntrim heet
en om streeks 3000, m eestal Protestantsche
A ntozon,zie ozon.
Antraigues (EmanuelLouisHenriDelau- ingezetenen telt.
nay,comte d')was een staatkundigschrjver Antw erpen , voorheen een markgraaf-

in Frankrjk.Hj werd geboren in 1765 te schap van hetHeiliye Roomsche rjk,thans
Vivaraisin hetdepartementArdècheendroeg eene Belgische provlncie, grenst ten noorden
niet weinig bj t0thetuitbarsten derRevo- en noordoosten aan Noord-Brabant,ten zuidlutiedoorzjnwegslependgeschriftJMémoires Oosten aan Lim burg, ten zuiden aan Zuidsur 1es Etats-généraux, leurs droits et la Brabant en ten westen aan Vlaanderen en
manièredelesconvoquer''?waarinhjde0m- telt op eene oppervlakte van ruim 51ya (D
verwerping der monarchle aanprees. Toen geogr.mjlen rjkeljk 472000inwoners.De
hj nietlang daarna (1789)alsatkevaardigde bodem bestaat er in hetw esten ennoordw esnaar de Algemeene Vergadering was gezan- ten grootendeels uit zand,maar is er toch,

den,nam hj de regten ,van den erfeljken vooralin de yoldersjz00 vruchtbaar,dathj

adelin bescherminy,verzettezichmetkracht van het gezaaldeeenso-voudigenoogstlevert.
tegen de vereeniglng der drie standen en

Ten noorden en noordoosten strektdezacht-

verklaarde, dat het koninkljk S
dveto'' een
onmisbare steun was der monarchie,terwjl
hj tevens zjn burger-eed alleen onderzekere
beperkingen wilde aieggen. Nadathj eene

gloojende Campine (de Kempen) met hare

onafzienbare heldevelden zich uit.D e provincie wordt besproeid door de Schelde en de
R upelen isvan kanalen doorsneden. Land-

openbare aanklagt gelukkig van zich afge- bouw en veeteelt bloejen er,de fabrieknjworpen had,werd hj meteene staatkl
lndige verheid breidt er zich uit,envoûraldehandel
zending naar Petersburg en naar W eenen heeftereen aanmerkeljken trap van Ontwik-

belast. Hier gedroeg hj zich als den steun keling bereikt. Zj zendt 4 leden naar den
der Bourbonn en als den gelastigde van de Senaaten naar de Vergaderi
nyvan Gedepuvjanden zjns vaderlands.Op een van zjne teerden.Zj is verdeeld in 3 dlstricten,Anttogten deed N apoleon eene poging om hem

werpen,M echelen en Turnhout.

op te ligten (1798),maarhj Ontsnaptedoor De hootdstad,die denzelfden naam draagt,
den bjstand zjnerechtgenoote,deberoemde is de eerste koopstad desrjks.Zj ligtaan
zangeres 8t.Aifldrdï.Hj begafzich weder de Schelde,die hier eene breedte heeft van
naar Rusland,werd ert0tstaatsraadbenoemd 680 Ned.el,6 geogr.mjlen tennoordenvan
en zag zich belast met eene diplomatisehe Brusselen 9 geogr.mjlen van deNoordzee.
zending naarDresden.Dâàrvervaardigdehj Zj telt 120000 inwoners. Hare voormalige
het bekende schotschrifttegen Napoleolt,getiteld: aFragmentdu l8me livre de Polybe,
trouvé sur le mont Athos.''Toen Antraignes
kennis had bekomen vandegeheimeartikelen

vestingwerken,die zich aanslotcn aan de Ci-

tadel,die doorAlvaçebouwd (1568)en door

Napoleon I vergroot1s,zjn thansgeslecht,
en zelfsdebedoelde Citadelisin ditnajaar
van den Vrede van Tilsit,begafhjzichnaar (l8s9)verkocht.ThansisAntwerpenOpgrooEngeland, Om zich door zjne inlichtingen ten afstand doo1
-eene,zich bj deuit deze
verdiensteljk te maken bj het Engelsche eeuw dagteekenende Noorder-citadel aansluiministerie. Hj en zjne gemalin werden in tende,nieuw e enceinte om ringd,w aarbuiten
1812 op een dorqbj Londen vermoorddoor een gordel van yedetacheerde forten isaaneen bediende, dle daarna zich zelven met gelegd.Hierdoorlsde stad herschapen in een
een pistoolschot om het leven bragt.
algemeen Lands-reduit, dat echter n0g door
A ntrlm is een graafschap in de Iersche werken op den linkeroever der Scheldemoet

provincie Ulster en heeft,gedeelteljk door worden verzekerd.Dieaanleg,Juistnietzeer
het land, gedeelteljk doordezee omringd, welgevallig aan de Antwerpenaren,heeftse-
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dert1855 ta1van millioenen gekost,en thans
begint men in te zien?dat hetbeginselvan
een eenig hoofdreduitgeenszinsboven bedenking verheven is.
De stad heeft Z uren gaans in Omtrek.De
haven knn er m eer dan 1000 schepen bevatten?en de stad isdoorsnedenvan11kanalen,

teljke wereld.Zj was de stapelplaatsvan
alle begeerljke goederen, (
?n werd ditn0g

meer,toen de Portugêzen met een sphatvan
Indische waren hare haven bezolhten.De
meestberoemde handelshuizen uit Florence
Pisa en Genua, zelfs het huis Fuyyer uit
Augsburg, verplaatsten zich derwaarts. De
waarover 40 bruggen zjn gelegd.Fraaiis Antwerpenschew isselbrievenw erdenoveralgevooral het gezigt Op de stad van de zjde honoreerd:en m en zeide,dat er in 8 m aander rivier,w aar 8 hoofdkanalen en 3dokken den m eer zakengedaanw erdendan teVenetië
aan de koopvaardel's toegang verlepnen tOt gedurende haren bloeitjd in S jaren.Tweepxachtige en rtlime kaden. Het merkwaar- t0tderdehalfhonderd schepen kwamen erwe1
digste gebouw is er de hoofdkerlt Notre 00nS Op denzelfden dag vthol'de kaden?en
Dame.Zj isin Gothischenstjlopgetrokken meer dan 2000 vrachtw agens verschenen er

(1422- 1518)en heeftbj eenelengtevan120 wekeljksuitDuitschland,Frankrt
lkenLothaNed.el eene ringen. De buitenlandsche handelvereischte
en bj 00n0 breedte V3n

hoogte V2n 27 Ned. el.Haal-toren verheft er een kapitaal van 500 millioen gptldgulden,
zich ter hoogte van 93 Ned.el,en van bin- de stad zelve telde 4500 eigen schepen?en

nen iszj versierd metberoemde schilderjen de bevolking waserbjna dubbelzo0 groot

van Rltbens (de afneming van het kruis, de als heden ten dage.Het spreekwoord zeide:
krtlisverheëng en Maria'shemelvaart).o()
k ttDe wereld is een ring,en daarvan is Ant-

de St. Jacobs-kerk is er allezins beziens- werpen de diamant.''
waardig, terwjl zich Op de Groote markt
Al die grootheid verdween,toen de vrtlhet Raadhuis en het schilderachtig Gildehuis heidlievende Nederlandel
-s tegen het laatst
vertoonen.HetMuséum ,waarhetstandbeeld der lsde eeuw hunne gehoorzaamheid opv
tealn
vanDL;kverrjst,teltereenaantalkos- zegden aan het onverdraagzame despotism us
jke schllderjen, en de vreemdeling mag van Fllips II. Antwerpen, door handelen

er de Beurs, het koninkljk paleis en de njverheid Onfwikkeld, stond methare dapZoölogische tuilz niet Onbezocllt laten. Op pere ingezetenen in devoorste gelederenvan
de Place Verte staat er hct metalen stand- de strjders voorde Onafhankeljkheid.Maar
beeld van Rqbens,datbjna 5 Ned.elhopg deze stad was de sleutel der Sehelde en de
is. TOt de inrigtingen vanw etenschap:kunst zetel van een grooten rjkdom , zoodat de
en Onderwjs behooren er deAcademle van Spaansehe magthebbers: zooals M argaretlta
Mretenschappen, het Gymnasium ? de Zeevaartsehool,(le Geneeskundige school?ondem
scheidene bibliotheken,en eene Schilderaeademie,die reeds in de 15de eetlw ondel'den
naam van Broederschap van St.Lucasis(
)pgerigt.Deze laatste was de kweekplaatsvan
de beroemdste meestersderYlaamscheschool)

van Tc,r-. en de hertog rc??Alra:zich door
het bouwen van vestingwerken zochten te
verzekeren van haar bezit.Toen de Citadel
gereed was,veroûrloofden zieh deSpaansche
soldatenallerleiverdrukkingen tegen devreedzame ingezetenen en rigtten er den 4denN0vember 1576 zelfs een bloedbad aan - bevan welke vele geboren Antwerpenaarszjn, kendOnderdennaam vau öspaanscheflrie''-

zooals van Dl
jk,Calvaert,debeide Tenierst waarbj het Raadhuis en s00 woningen verà'e-t
/Aer, Crayer, I'lorisen .Br11.

brand en 10000 burgersinhetw atergesmoord
Antw erpen is, even als Venetië w eleer, of m et het zwaard gedood werden.H et,getegeljk fabriek- en koopstad. De kant-ver- volg van dien gruw el?die in andere steden
vaardiging houdt er dtlizende handen bezig, van Brabant hel-haald w erd w as de toptrede scheepsbouw wordt er op grûoten voet ding der Zuidelgke Prûvineièn tOt de Pacifgedreven,en desuikerraënaderjen verschaf- catie van Gent.D0O1'hetopofferen van eene
fen er aanvelenhetdageljkschbrood.Dehan- groote s0m gelds gelukte het den Antwerdelis er zeer aanzienltjk.In 1863 liepen er penaars,zich den lstt'n Augusttls1577 vande
2553 schepen binnenm eteeneruim tevan ruim Spaansche bezetting te Ontslaan.Eenigejaren
600000 ton.Antwerpen is aan eene groote, later zocht zich de hertog van H.
pJ'
p'
lf (zie
bevaarbare rivier gelegen en door kanalenen Onder dien naam) van Antwerpen,meester
spoorwegen metde naburige steden en voorts te m aken, maar de Franschen werden m et
m et alle gew esten van Europa verbonden; een verliesvan 1500man uitdestadgew orpen.
toch gaat de stad, wat den handel betreft,
Eenevreeseljkeramp voor de stadwasin

in delaatsteJaren nietvooruit.

deJaren 1584 en 1585debelegering,diezj

en lltle eeuw was ztjreeds eene haven-en
handelplaats,enbjdenaanvangderl2(
lewaren
de Antwerpensche lakens in Fl'
ankrjk en
Duitschland zeer gezocht.In den tjd der
kruistogten was zj na Brugge en Gent de
rjkste stad van Vlaanderen.Zj bereiktehet

den moest uitstaan.Die belerering iseene

W j vinden Antwerpen het eerst vermeld van den hertog Aleœander van T tzreltl,bein eene oirkonde der 8ste eeuw.In de 10de velhebberderSpanjaarden,gedurende14maanhoogstmerkwaardigegebeurtenlsindeannalen

der krjgsgeschiedenis. Antwerpen, aan de
eene zjdeaan eene breede ri
viergelegen en
aan de andere door hooge wallen en diepe

grachten gedekt,mogt in dien tjdschier0n-

toppunt harer handelsgrootheid inhetmidden Overwinneljkheeten.DeHertogechter,doorder lsdeeeuw .ln de dagen vanKarelF w as drongen van hethooge belangvanhaarbezit,
deze stad de prachtigste der geheele Chris- wilde allen tnevûer afsnjden en haar doûr

ANTW ERPEN.
uithongering tût de overgave dwingen. 111- zelfs deaanvoerders Aldeyondeen Hoâenlohe,
tusschen gelukte het hem niet,den grooten Op een korenschip zich naartlestadbegaven,
waterw eg te versperren, daar de bezetting als w are het groote w erk reeds volbragt.
van hetfortLillodeaanvallen derSpanjaar- lmmers het gebulder van het geschuthad
den afsloeg.Daarom nam Parma hetbesluit, den Spaanschen bevelhebber opmerkzaam geom eene brug over de rivier te slaan en maakt op een dreigend gevaar. Spoorslags
hierdoor die van Zeeland te beletten Om aan reed hj derwaarts, en zjne tegenwoordigde Antwerpenaars levensmiddelen tebrengen. heid gafnieuwen moed aan deweggedreven
Gedurende deuitvoering van dat planvielen soldaten. Vreeseljk werd er nu gestreden.
Dendermonde, Gent, Vilvoorden en Heren- T0tvljfmaalt0e deed devjand een vergeefthalsin de handen derSpanlaarden,alsmede schen aanval op de Nederlandsche benden.

de blokhuizen bj W illebroek, zoodat Ant- Eindeljk gelukte hetden Spanlaardcn,eene
werpen van alle gemeenschap met Brussel
en Mechelen verstoken was. De wakkere
Aldeyonde wasburgemeester derstadenhield
briefwisseling met prins W illem T,die hem

bres in de borstwéring te maken, en daar
de invallende eb de schepen Van het land
begon te halen,bleefde zegepraalnietlang

Onbeslist.De aanslag op den djk deroosteraanried, om den djk der Oosterse,
helde schelde de redding van Antw erpen- w as
door te steken en Over de verdronkenlanden m islukt.
eene nieuwe gemeenschap met Zeeland te
Spoedig bevonden zich de buitenwerken
openen. Dit voorstelleed schipbreuk op het in demagtvan den vjand.In destad werd
zelfzuchtig verzetderAntwerpenscheslagers, de honger een scherp zwaard;het volk be-

dienietgaarnehunneweiden,waarjaarljks g0n témorren,endeKatholiekepartjdreigde
12000 ossen w erden vetgem est,Onderwater
w ilden zien loopen. Beter slaagde hetplan
van den ingenieur Gianibelli,om de brugin
de lucht te laten vliegen. Hiertoe werden

met oproer.Toen ook Mechelen indehanden

van den Spanjaard was gevallen endelaatste

hoop Op aanvoer van levensmiddelen uithet
zuiden verdween, begon men aan de Overdrjvende mjnen gebruikt,nameljkschepen, gave te denken.W êl beloofde prins Maurits
die onder eene laagsteenbrokkeneenegroote ontzet binnen den tjd van 12 dagen,maar
hoeveelheid kruid aan boord hadden,hetwelk moed en gedt
lld waren tlitgeput. De stad
onder ofbj debrupmoestontvlammen.Statig capituleerde op den lotlen Augusttls,en daags

kwamen zj derivlerafdrjven,endeHertog, daarna wasParma ergebieder.Zjmoesteene

vermoedende dat er iets gaande was, hatl schadevergoeding betalen van 400000 goudzjne manschappen onder de wapenen doen guldens en alle Protestantsche ingezetenen
komen.Hj zelf bevond zich metzjn schit- btliten hare wallen verbannen. Zoowel die
terenden staf Op de brug en had zich,op belegering als hetverliesvan eengrootaantal
aandringen zjneroëcieren,naauweljksvan burgers,die zich grootendeelste Amsterdam
dââr verwjderd,toen één derschepen,?de en te Rotterdam vestigden, gaf aan haren.
H00p''genaamd,in de luchtvloog.Een groot handel een gew eldigen knak. Binnen hare
gedeelte der brug werd daarbj vernielf
l,en muren werd den zden April 1609 het twaalf-

300 mannen werden gedood.Bj den gewel- Jarig bestand gesloten, waarbj Spanle de
digen knal vielde Hertog metzjnesoldaten onafhankeljkheid der Noord-Nederlandsche
bedwelmd op den grond.D e ontroerdew ate- gewesten erltende. O0k werd aan deze bj
ren der Schelde stoven Om hoog endedenaan den W estfaalschen vrede de heerschappjtoede omringende bolwerken des vjands groote gewezen over den mond der Schelde.Eenen
schade.Intusscllcn haastte zich deHertogom

ander was weinig geschikt om Antwerpen

de brug terstond zoosreelmogeljk teherstel- uit hare vernedering Op te heFen.

len, zoodat de Antwerpenaars de geltlkkige
Later deeldedezestadhetl0tderSpaansche
uitkomst van hun toeleg eerst 3 dagen later bezittingen in de Nederlanden. Gedurende
vernam en. N 0g m eer dan te voren werd nt1 den Spaanschen successie-oorlog werd zj in
de brug versterkt,en schoon Gianibellizjn den naam van P ltiléps11 door de Fransehen

verwoestend bedrjfn0gtweemaalherhaalde, bezet.D00r den Vrede van Utrechtvielzj
F
evoeldemen,dateranderewegenmoesten aan Oostenrjk ten deel.DemondderSchelde
lngeslagen worden t0tbehoud der stad.Ein- bleefgesl
oten,en eene pogingvanJoze.
f f%
deljk besloot men,den raad van Oranjete om dlen te bevrjdenjleed schipbreuk.Gevolgen en den djk der Oosterschelde door durende den oostenrjkschen successie-oorlog
te steken.Parma had intusschen de plaats, (1746)werd erde CiiadeldoordeFranschen
w aar die doorsteking geschieden m oest,be- onder aanvoering van den m aarschalk van
hoorljk versterktj doch de vreesvoorOnt- Saksen belegerd en na 7 dagen veroverd.Na
ploFende vaartuigen Joeg de Spanlaarden den slag bj Jemappes opende de stad hare
van daarjzoodatdeAntwerpenaarservasten poorten voor de troepen der Fransche repuvoet knnden verkrjgen. Ilverig gingen de bliek (5 November 1792),doch de Citadel
schansgravers aan hetwerk,terwjltevens bezweek eerstna eene belegering van 3webolwerken w erden opgew orpen om hentegen ken.In hetvolgende Jaarlraakten deOostenden aanvaldervjandenteverdediyen.Treuxig rjkers zich nogmaals van die sterkte meeswashet,datmen op ditgewigtlg Oogenblik ter, maar zj werd door Picltegru na den
den tj4 verkwistte met mondvoorraad uit slag bj Fleurushernomen.NuwerdAntwergroote Zeeuwsche schepen in kleine Ant- pen met Frankrjk vereenigd en de mond
werpensche vaartuigen over te laden en dat der Schelde geepend, zoodat reeds na het
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Jaar1807 ruim 1800 schepen hare haven be- dergoden,zopdatmenzjnebeeldtenisplaatste

zgchten.Napoleon I wilde haar verhefent0t vôôr dealtarenvananderegpden ofindevoorharen voormaligen bloei- t0tde voornaam- portalen dertempels.Bj de Griekenwerdhj
ste koopstad en wapenplaats van hetKeizer- metHermes(Merc,
urius)geljkgestelden Ilerrjk.In 1814 werd zj zelfsn0g naden val Izltzzdlôi.sgenaamd.op degedenkteekensvindt
van Napoleon door Carnot tegen de Engel- men hem metden kOpvan een Bjakal,met
schen en Saksen verdedigd4 eerst den sden een spitsen snuiten steileOoren.Hj geleidt
M eihad de overgave plaats.
de afgestorvenen in deOnderwereld enweegt
Door het W eener Congreswerd bepaald, hier met H ortls hunne daden voor den regdat Antwerpen behooren z0u t0thetkoning- terstoel van Osiris.

Anurie, gemis van urine-lozin:,kanhahaar handel eene nieuwevlugt.Reedsin 1815 ren Oorsprong hebben in de nieren,waarde

rjk der Nederlanden.Yan dien tjd afnam

ontving zj 4400schepen in kal
-ehaven. Te urine wordtafgescheiden en diehaarbjeen
midden harer grootsche ontwikkeling barstte

gebrekkigen toestand niet aieveren aan de

de Belpischeomwenteling l0s(1830).De0m- blaastlzlsfritsrenalLsq,enzjkano0kOntstaan

wentellngspartj maakte zich meestervande door ongesteldheden van de blaas en van de
hiermedein verbandstaandedeelen,(isel
turia
ofanuriq '
t
lddicclit
:) alsmededoor eenealge-

stad, en haar m ilitaire com mandant,de luitenant-generaal Cltassl,week naardeCitadel
en stond haar een w apenstilstand toe.D e
roekeloosheid,waarmeê de Belgen dien verbraken,gaf aanleidingt0thetnoodlottigbombardement, dat, ondersteund door het vuur
der kanonneerbooten,een gedeelte der stad
in een puinhoop herschiep. Thans werd er
w ederom een wapenstilstand gesloten,m aar
de Citadel en dedaarbj behoorende forten
bleven indemagtderN ederlanders,en ('
hassé

me
eneziekeljkejesteldheid.Deanuriarenalis is een verschpnsel,hetwelk Op eene belangrjke verandering wjstten gevolgevan

vreemde ligchamentsteenen,uitwassen,verzweringen enz.,die Ook denieren aantasten.
De anuria vesicalis kan ontstaan door ont-

steking der blaas (isel
tî
lria izl/lc--lforic)
Ofzj iseen versehi
juselvan blaaskramp(i,
:c/lptrit spasmodlea),die vooral door koude

verklaarde, dat hj ze,trotsallebesluiten wordt opgewekt Of(loor hetgebruik van nadel' mogendheden, t0t het uiterste w ilde deeligedranken,Ofzj onstaatbjverlamming

verdedigen.Frankrjk en Groot-Britanjehad- derblaas(isel
turiapcrc/c
yficl)tterwjlerOok

den echter den kening der Belgen bdoofd, mechanische Oorzakf?n kunnen wezen, die
datzj zjnrjk - bepaaldeljk Antwerpen- haar te voorschjn roepen (lsclturia or-janina,
van de Nederlandsche bezetting zotlden be- el:cl,tz?zicc). De behandeling dier lastlge 0nvrjden,en toen koning W illem Ihardnekkig gesteldheid is - zoo als van zelfsproektweigerde de Citadelte doen Ontruimon,trok van de Oorzaken afhankeljk.
de Fransche generaal Glrard,vergezeld van
A nville (Jean BaptisteBourguignon d'),
de prinsen van Nemours en van Orllans,aan een groot aardrjkskt
lndige en vervaardiger
het hoofd van 42800 man voetvolk en 12800 van landkaarten,werd geboren teParjsden
man paardevolk naar Antw erpen.Tevergeefs llden Julj 1697.Hj wjdde zich met uitstesommeerde hj den grjzen t,
'
hasslOm de Ci- kend gevolg aan de studie der w is-en aardtadel Over te geven. ln den nachtvan den rjkskunde en w erd 0P ziJ*n zzste jaaxbe29steh op den 3osten November 1832 werden noemd t0tKoninkljk geograafen t0t secrede loopgraven geopend,maar eerstden Z3sten taris van den hertog van Orllans.Hj was
Deeem ber daaraanvolgende, toen de Citadel lid van alle Fransche en bjna van alle buidûor het vuur der Franschen schier in een tenlandsche academiën In hetjaar1775werd
puinhoop hexschapen was,kOn de bevelheb- hi.j vereerd m et de benoeming van adlunct
ber tOt de evergave besluiten.Daags daarna derKoninkljke Academievanwetenschappen
trokken de Franschen er binnen, en den tePartjs,en hj ûverleed op denS8stenJanulaatste dier maand werd de CitadeldoorBel- arj 1782. Hj heeft 2ll kaarten uitgegeven
gische troepen bezet.D e dapperen,die haar zonder op reis te gaan.D aarvan vermelden

hadden verdedigd,werden eerstalskrjgsgevangenen naar Frankrtjk gevoerd,maar b!j
hun terugkeer met een w elverdiend eexbewijs - deherinneringslnedaillederCitadelbeloond.Bj hetsluitenva'
neen verdragttlsschen België en 0ns (1829) bleefde Schelde

wj zjn uAtlasgéne'ral''(Parjs1737-1780,
46 kaarten in 66bladen)en zjn d
tAtlasantiquus malor''(l2 bladen),waaz'bj de ?Gé0graphie ancienne abrégêe''(3 deelen,Partjs
1768) als tekst behoort.Zjne landkaarten-

verzameling, die 10 500 nommers teldetis
geopend tegen betaling van een tol,die la- aanyykochtvoordeGreote - thansde Kei
ter is afgekocht, zogdat Antwerpen althans zerlpke --- bibliotheek te Parjs.
in dat opzigt geenerlei belemm ering OnderA nytus was een Grieksch redenaar,die
vindt door de uitbreiding van haren handel. m et M elit'
as en Lycon den w ereldberoem den

Anubis is de naam van eeng0dderoude wjsgeer Soerates van goddeloosheid beschul-

Egyptenaren en werd eerst voorgesteld in digde, zoodat deze tOt hetdrinken van den
de gedaante van een hond,later in die van gifbeker veroordeeld werd.Intusschen heeft
een mensch met het hûot'
d van een hond. hj zclf met zjne medepligtigen in lateren

HjwerdvooralgehuldigdteCynopolis(H0nds- tjd desgeljkshetdoodvonnisOndergaan.
stad), in Midden-Egypte gelegell. Volgens A oristus is een woord van Grieksche
de fabelleerishj een zoonvanOsirisenvan we
rkwo
el
e
,jd
afko
msto,rdhe-twe
knetejndt
dieaanduidt van het
Nepkthys. M en hield hem vûor den wachter

e0k indewerk-
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woorden van andere talen, in die van het
Slavonisch en Armenisch,isovergegaan.De
aoristus is de uitdrukking van het absoluut
verledene,van hetverledenea1sgeheel,zon-

aan het middelrifnaar beneden loopt.Lang-

zamerhand nadertzj t0tdeljn derwervelkolom en gaat tloor het middelrif- door

de aorta-spleet (hiatusaorticusdiaphragmaderdaarbj den duurinaanmerkingtenemen. tis),die op de hoogte van den lzden wervel

De aoristus is dus de zuiver geschiedkun- gelegen is, en vervolgt haren togtt0t de
dige tjd en wordt om diexeden vooralbj buikholte a1s aorta descendens abdominalis.
de mçdedeeling van verhalen gebruikt.Een
ln de borst gaan van de borst-aorta vele
verschil tusschen den aoristus primus en se- takken uit,vanwelkesommigezichzjwaarts
cundus schjnt in debeteekenisniette be- begeven naar de wanden der borstholte,
zooals de achterste tusschenribs-slagaderen
staan.
A orta is de naam van de grooteslagader, (arteriaeintercostalesposteriores),doorgaans
van denhoofdstam vanalleslagaderen.Zjont- 9 naar elke zjde en de bovenstemiddelrifspringt uit de linker kamer van het hart, slagaderen (arteriae phrenicae superiores),
welke al hetbloed dat uitde longen door en andere voorwaarts in de borstholte,zoode long-aderen in den linkervoorhofvanhet alsdeluchtpjpslagaderen(arteriaebronchiales
hart teruggekeerd en van hier in de linker posteriores)ten getale van 2 t0t4,deslokkamer gedreven is, door de aorta naar alle darmslagaderen (arteriae Oesophageae) ten
deelen desligchaams stuwt.Zj behoudtha- getale van 3 t0t 5,en de achterste hartzakren naam t0taan harevertakkingindebeide en middelvlies-slagaderen (arteriae pericardi-

heupslagaderen (arteriae iliacae), onder de
buikholte gelegen,maar zjheeftonderscheidene bjnamen.Men onderscheidtde opklimmendeaorta(a.adscendens)endedalendeaorta

acaeetmediastinae posticae).Nadatdebuikaorta zjn togtvolbragtheeftdoor de spleet
van het middelrif en zich in de holte van

den onderbuik bevindt, loopt zj langsde

(a.descendens),tusschen welke de boog der voorzjde en ongeveerlangshetmidden der
aorta (arcus aortae) gelegen is.De dalende lendew ervels t0taan den 4ëeof 5devan deze
aorta wordt wederom verdeeld in de borst- naarbeneden,waarzj zichindebeidehetlpaorta (a.descendens thoracica)enindebuik- slagaderen verdeelt, die met een scherpen
aortata-descendensabdominalisl.Deoorsprong hoek met elkaâr en naar beneden gaan.ln
of b01der klimmendeaorta (bulbusaortae) dezen hoek ontspringt de middelste slagader
ligtachter de longslagader enisaan denwol'
- van het heiligbeen (arteria sacra media).
tel omringd door het spiervleesch vandelin- De aorta zendt op dien weg onderscheidene
ker hartkamer.Bj den aanvang vindtmen takken uit, z00 als de middelritlslagaderen,
in de aorta 3 halvemaanvormige klapvliezen, deni
er-enbjnier-slayaderen(arteriaerenales

diehetterugvloejen derbloedkolom naarhet etsuyrarenales),deblnnenstezaadslagaderen
hart beletten. De klimmende aorta ligt n0g (arterlae spermaticaeinternae)en de4lendebinnen het hartzakje en stjgtaanvankeljk slayaderen (arteriae lumbales).Voorts ontachterdelongslagadervan de linkerzjde en sprlngt aan de aorta,omstreeks ter plaatse
van achteren naar de regterzjde en naarvo- van den lzden borstwervel, de groote ingeren omhoog en kosat dan tusschen deze en wands-slagader (arteria coeliaca), die zich

de bovenste holle ader vöôr den regter tak in 3 kleinere slagaderenyw elke naar maag,
del-luchtpjp teliggen.Boven de3halvemaan- lever en miltloopen,verdeeltopeeneylek,
vormige klapvliezen ontspringen de kroon- die den naam draagt van corpus Hallerl,slagaderen van hethart(arteriae coronariae vervolg'ens de bovenste en onderstedarmslag-

cordis),die t0t Onderhoud strekken van het aderen (arteria meseraica stlperior en infehartzelf.Als de opklimmende aorta hethart- rior).
ongesteldheden van de aorta zjn nietzeldzakje verlaat,begint zj zich tebuigen en
gaat van voren en van de regterzjde ineen zaam . Hiertoe behooren : aangeboren gebreboog schuins over den regter tak der long- ken van den oorsprong der aorta,waardoor

slagaderen den linkertak derluchtpjpnaar eenevermenging van aderljk en slagaderljk
achteren en naardelinkerzjde.Dehollezjde bloed en dientengevolge blaauw zucht ontVan deze boog is naar beneden en de bolle

staat,Ontsteking der klapvliezen,uitwassen,

zjde,die zich t0tdehoogtevandentweeden verbeening,verkalking,alsmede verwjding,
borstwervel verheft, naar boven gekeerd.
Uit den aorta-boog ontspringen deslagaderen
van het hoofd en van de armen.Vooreerst
Ontspringt regts de ongenoemde slagader

die aneurysmen en scheuringen veroorzaken.

Vooral is de aorta-boog voor verwjdingvatbaar,maar desgeljksvoorvernaauwing,z00dathj zich bj zekereziekeljke aandoenin(arteria anonyma) die zeerkortise11zich gen somsbjna geheelsluiten kan.
in regter halsslagader (carotis dextra) en
Aosta.Hetprachtigedal,hetwelk dezen
regter sleutelbeenslagader (sllbclavia dextra) naam draagt? is een dlstrict van de ltaliaan-

verdeelt. Niet ver van daar ontspringt de scheprovincleTurjn (T0rin0)enteltopruim
linker halsslagader (carotis sinistra) en de 59. (D yeogr.mjlen 85000 inwoners. Het
linkersleutelbeenslagader(subclaviasinistra). strekt zlch uit van de Penninische Alpen
Vöör den 4ëen borstwervelneemtdatgedeelte t0t aan den Monte Rosa. De Dora Baltea
der aorta een aanvang,hetwelk men de da- vereenigt er zich metde Bontaggio en be-

lende noemten aan de linkerzjdederborst- sproeit er een heerljk landschap, gelegen
wetvels in de achterste tusschenruimte van

aan den ingang der dalen ,waarlangs m en

het borstvlies (mefastinum posticum) tQt opklimtnaar den GrootenenKleinenSt.Ber-
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nard. B00m- en wjngaarden, amandel-en
vjgenboschjes wisselen er elkander af.De
districts-hoofdstad draagtdenzelfden naam en
heeft bjna 8000 inwoners.Zj ligttusschen

zen,en sedertwerddatpeildan00k algemeen

alsvergeljkingsvlakin0nslandaangenomen,
hoewelhetgeruimentjdduurde,eermen erin

slaagde,het00k op de eilanden Overtebrende 3 hoogste bergen van Europa,den M ont gen.Hetmerk van datpeilis teAmsterdam
Blanc,den Monte Rosa en denMontCervin. te vinden in de groefin de djkpeilsteenen ,
W éliszj somber en onaanzienljk,maarzj die er in den mllur van de Kolkswaterkee-

bevat, behalve eenefraaje hoofdkerk,eene ringenelderszjningel
uetseld.Diemerkenzjn
menigte Romeinsche oudheden.Xen vindt er
een triomfboog van A'llgustus,die door 10
marmeren zuilen van de Corinthische orde
gedragen wordt, - voorts de bogen eener
marmeren brug,- de halfonderhetpuinbe-

den zzstenDecember1812doorgenoemdengeneraalmeteenecomm issieOnderzochtennaauwkeurig bevonden?waarnam ent0tverzekering
van hetnlllpunte1'n0g vier nieuwe steenen)

elk meteene peilgroef,heeftbjgevoegd.
HetAmterdamsstads!(/#:!t/i',:?Iisvolgens
van een amphitheater?waar plaats wasvoor hetjaarboekvoorIngenieurs0,15Ned.ellager
20000 personen. Bjkans Overalvindt men dan A.P.
in het Aosta-daloverbljfselen uitde dagen
Apachen (De) vormen een stam van
derRomeinscheheerschappj.Mreleerleverde Indianen in Noord-Amerika. Die stam was
de mjnontginningergoud,en 00knu nOgis weleer zeertalrjk en woondetenOostenvan
er het rivierzand metgouddeeltjesvermengd. de Colorado in eene bergachtige streek aan
Thans wordt er alleen in kûpergroeven ge- de grenzen vanNietlw-Mexico.00k thanszjn
werkt.De Alpenweg,die van hieroverCas- zj er gevestigd en houden zich gedeelteljk

dolven Porta praetoria,en de Overbljfselen

tiglione en lvrea naarChivasso gaat en hier bezig metlandbouw en veeteelt.Demeesten

den weg pntmoet, die Turjn met Milaan echter leiden er een zwervendleven.Zjhebverbindt, brevgt er veel welvaart, omdat ben eene afzondexljke taal:diet0taan Ca-

daarlangs velevoortbrengselen der naburige
Alpendalen - boter, kaas en vruchten worden vervoerd.

litbrnië t0e in verschillende tongvallen ge-

sproken wordt.ReedsdeSpanjaardenhebben
hen,onder den naam vanAcaxas,voorgesteld

ln Overotlflen tjd wasditgewestbewoond alseen roofgierigkannibalenvolk,enookheden
door een oorlogzuchtig volk, de Salassiërs ten dage Onderscheiden zj zich door llun
genaamd. Zj werden onderworpen door de woesten aard.In den laatsten tjd hebben
Romeinen,en Auynst'asherschiephunnehûofd- zj de Mexicaansche provincie Sonora bjna
stad onder den naam van Augusta Praetoria
ill eene Romeinsche kolonie.Later heette

geheelen alin bezit genomen. T0tde Apachen behooren de Mimbrenos, de M esealezj Augusta Turinona.ln den ttjd dervolks- ros, de Faraonen,de Llaneros,de Lipanis,
verhuizingen heerschten er eerstde Gothen de Chiricaguis, de Gilenos en de Tontos.
en toen de L ongnbardtln, daarna de mark- Volgens de Jongste Opgaven is hun aantal
graven van Susa en Ivrea,en na 1030 de t0t nagenoeg 7000 versmûlten.
vûrsten uit het huis van Savoye. De stad
Apafi (Aba,
ë).'
W j kennentweevorsten,
Aosta is de geboorteplaats vanAnzelmus van vaderenzoon:diedezennaam hebbengedragen.
Canterbury (zie onder dien naam).
De eerste ls M ichaè'lI,vol'
stvan SiebenA otus Smith is een plantengeslacht biirgen. Hj was een zoon van (leor:
'
q
'evan
van de familie der vlinderbloemigen. Het Apan, geheimen raad bj vorst Gabr%è.l.
#Jgroeit in Nieuw -H olland en levertonseenige fAori. Hj werd geboren in 1632tvoeht in

sierplanten, zooals A.villosa Sz
zlifFz(Pulte- zjneJeugd aan de zjde van vorst Georqe11
naea ericoides Vent.),welke omstreeks eene Rakoczy in Polen, w erd door de Tartaren
N ed.el hoog wordt en lancetvMrm igebladen gevangen genomen en leefde na zjn tert
lgen gele,vlindervormigein trossenvereenigde keer op zjn voorvaderljk landgoed te Apabloemen draagt, - voorts A .rir-çcïl .Dec. falva,totdat hj door den invloed van den
(Pultanaea virgata Sie5.)metQuweelachtige, Turkschen visierAlL op den l4denSeptember
zachtharige takken, drie aan drie om den

1661 in het leger te M aros Vâsârhely doûr

stengelstaande,ljnvormige bladen enfraaje, eenige Hûngaarsche edelen en Saksische afgoudgele, t0t aren zam engevoegde bloem en.
D eze planten vereischen een zandigen,met
bladaarde en turfhzolm verm engden grond,
en de waxm te dex kas:waarin zi
J*den w inter doorbrengen,mag nletdalenbeneden 6oC.

gevaardigden totvorstvan Siebenbiirgenw erd

uitgeroepen. Nadat zjn mededinger h'emlny
bj Nagy Szöllös den slag en het leven ver-

lûren had (20 Januarj 1662),werd Apas

algem een a1s vorst erkend.M ethulpderTur-

Van Juni
j t0tSeptemberkunnen ztjbj 0ns ken hield hj zich staande tegen Oostenrjk
devrjeluchtverdragen.
en hj verdreefdeDuitschebezettinguitalle
A .P.ofAP .beteekentAmsterdamschpezq vestingen, maar hj moest daarentegen de
hetgeen niet verward mag worden met het knevelarjen gedoogen van den Turkschen
Amstelpeilofdatvan Amstelland.Bedoeldpeil pasja en alsvasalvan Turkje groote geldvertegenwoordigt een denkbeeldighorizontaal sommen opbrengen.In hetjaar 1683 volgde
vlak,gelegd door het nulpunt derstads-peil- hj als een gedwongen bondgcnootdetroeschaalteAmsterdam.DegeneraalKrayenkqf Pen van Xara * t?e,
sftz.pJ,
c naar Hongarje,
heeftdoorwaterpassingdehooptevandatvlak waar hj gedurende het beleg van 'Weenen
boven de Nederlandsche rivleren en alzoo de wacht hield bj de brug over de Donau
de hoogte van deze volgens A.P.aangewe- bj Raab. Toen de Turken in 1685 versla-

APAFI- APANAGE.

gen werden en hetOostenrjksche leger0nderaanvoeringvanCarnfaKlausenburg,Hermannstad en Devainnam,begafzich Apas
onder debescherminqvanoostenrjkenstond
zelfs in 1687 demilltaire opperheerschappj
in Siebenbiirgen aa'
n den keizer van oostenrjk af.Hj overleed den l5den April1690te
Fogarasch en liet eene levensbeschrjving
van zich zelven na,diein hetrjksarchief
in oostenrjk wordtbewaard.

secunda.Zj wasgelegen ten zuiden van Antiochia op een schiereiland, hetwelk door
zooeven genoemde rivier en het Meer van
Apamea gevormd werd.Hare omstreken wa-

ren vruchtbaar en grazig.Eerstheette zj
Pharnaee,vervolgens onderdeheerschappj

der Macetbniërs Pella.é'
elexcydNicatorheeft
haar uitgelegd,van vesti
nywerken voorzien
en ter eere van zjnegemalm Apamam etden
naam van Apamea bestempeld.00k noemde
De tweede is M ieltaè'l11,eenzoon van den men haar wegens hareliggingOp een schiervoorgaande en de laatste souvereine vorst eiland,we1eens Cl
tersonesus.Naden slagbj
:.
çld binnenhare
van Siebenbiirgen.Hj werd geborenin1680. Pharsalus heeft CaeeLlius .PJ.

Na den dood zjnsvadersmoesthj devlugt vesteenelangdurigebeleqeringdoorgestaan,
nemen naarKlausenburg,omdatTurkjehulp en 82l Jaren later vernletigde Aureliusin
verleende aan een anderen candidaat voor harenabjheid de magtvankoninginZenobia,
den troon,aan Tököly. Eerst in 1692,toen

In dem iddeleeuwen,toen die stad dennaam

laatstgenoemde door den keizerljken veld- droeg van A.famiak ofI'
amityiszj doorde
heerLodewnk nan Wt
z#enverlaagdwas,werd Saracenen geheelen alverwoest.
M iehaël door de Standen in zjne waardig- Eene stad in Oost-phrygië droegdennaam
heid erkend.Keizer Leopold bleefzjnvoogd van Apamea (Nspf'.: ofApamea aan d6 M aeen deed het Vorstendom door een regent- ander.Zj wastevoren eenerjkeengroote
schap besttlren.D00r zjn huweljk metde koopstad; zj werd gestichtin eene vruchtgravin Catltarina Wdf/z/dzl (1695) haalde hj bare vlakte door Seleueur N clfor,die deinzich de Ongenade op den hals van hetllot' woners der naburige stadCelienaederwaarts
te W eenen,en toenhjin 1606weigerdevan deed verhuizen.
zjnevorsteljkewaardigheid afstandtedoen, Apanage, een Fransch woord, afkomwerd hj ondermilitairgeleidenaarW eenen stig van hetNieuw-Latjnscheapanagium of
gebragt,waarhjin 1699tegeneenvastjaar- apanamentum , beteekent eene s0m , die op
geld alle aanspraken op Siebenbiirgen moest de staatsbegrooting wordt uitgetrokken,om
laten varen. Hj Overleed er den lstenFe- t0t onderhoud van nietregérende leden van

brtlarj 1713 zonderkinderen na telaten.

vorsteljke huizen te dienen.De gewoonte,

Apagoqe of apaqogiscl
nbewî
jsiseen in- om apanages te verleenen,is in de m onardirectofmlddelljk bewjsen wélvanzooda- chieën Ontstaan m et het regt van eerstgenigen aard,datmenuitdeOngerjmdheidvan boorte en strekte,om Jongere zonen voor
het tegendeel de waarheid der bewering,of het gemis van troonopvolgingeenigzinsschauit de waarheid van hettegendeelde onge- deloos te stellen. Hetbedrag van zulk een

rjmdheid derbewering aantoont.Vergenoegt apanage is doorgaans bj de wetvastgesteld
men zich met enkeldeongerjmdheidvan iets en afhankeljk van het vermogen van den
aan te wjzen,zondertevensdewaarheidvan Staat, die het verleent,en van de behoefte
hettegenovergestelde in hetlichtteplaatsen, van den persoon,die het ontvangt.Imm ers
dan is dat een bewjsuithetongerjmde,het- die behoefte kan wegens leeftjd, wegens
w elkniett0tdeonwraakbarebewjzenbehoort. gehuwden of ongehuw den staat en w egens

Apalachisch of Appalachiscl
t gebergte, eigene inkomsten zeer verschillend w ezen.
Een apanage kan verloend worden aan één

zie Alleghany-gebergte.
Apalochlam ys Cass. is een plantengeslachtuitdefamiliederzaâmgesteldbloemigen
m etdevolgende kenm erken:rondom eengetal

persoon voor levenslang, en kan ook erfe-

ljk wezen op zjnenakomelingeninderegte
ljn.De vexpligting van den Staat,om apa-

van10t0t16kleinebloemhoofdlesbevindtzich nages te verleenen, is van omstandigheden
een langwerpig a1s door schubben gevormd afhankeljk,en wé1 vooraldaarvan oftev0omwindsel;deze schubben zjn doorschjnend ren vorsteljke goederen is staats-domein
en vliezig; - de zaden zjn omgekeerd- zjn overgegaan.W aarditnietgeschied is,
eivormig.T0t dit geslacht behooren sierljke geeft eene maagschaypeljke betrekking tot
immortellen uit Nieuw-Holland met eenregt- het regérend stamhuls geenerlei aanspraak
standigen , harigen stengel. puntige lancet- Op een apanage, al kunnen er hier ofdaar
vormigebladenentalrjkelichtbruineofbleek- 00k redenen bestaan,om aan bloedverwan-

gelebloemhoofdjes.W j vermelden A.W)!!Jr- ten van den troonbekleeder eenedergeljke
dieri'
i Dec. van Van Diemensland met kort
gunst t0e te kennen.Zelfs is hetvaak een

gesteelde bloemhoofdjes,A.A'eriïDec.(Cas- maatregel van gezonde staatkunde,de vordisit
z meotabilisKer),die l'/zNed.elhoog steljkespruiten,die doorgaanshoogewaarwordt,en A.fadlïcAerïDeo.(Cassinia spa- digheden bekleeden, in het genot te stellen
thulata Endl.). Het zaad wordtin Aprilin van eene behoorljke onafhankeljkheid teeen pot gezaaid,en men verzetvervolgens genover het regérend stamhoofd.

deplantlesin afzonderljke potten.
De Nederlandsche Grondwet van 1848vem
A pam ea (Apamiaqis de naam van eenige zekert aan den troonopvolger,denPrinsvan
steden der Oudheid.DaartoebehoortApamea Oranje, als zoodanig uit 'sLands kas een
aan de Orozlfd#, de hoofdstad der Syrische Jaarljksch inkomen van J 100000,terekeprovincie Apamene en later die van Syria nen van den tjd,dathj den ouderdom van

APANAGE.--APATIET.

achttienjaren zalhebben bereikt.Ditinko- hoorljkeperken en in devereischterigting,
m en w ordt gebragt op het dubbele diers0m

eene ntlttige strekking hebben. Het is de

na het voltrekken van een huweljkt dat pligt der moeder,zich doorden welluidenden

door hem in overleg met de Staten-Generaal klank harer stem ,dtl01-de zachte aanraking
zal zjn aangegaan en de toestemming van harer hand en door den liefdevollen gloed
deze ver&vorvenheeft.opachttienjarigenleef- van haar 00g in gemeenschap te stellen met

tjd is de Prins van oranjevan regtsweye hetjeugdige kind en de kiemen van velerlei
1id van den Raad van State en heeftdaarln gewaarwordingen in zjn binnenste tenleven
eene raadgevende stem. Mede wordt aan te wekken en aan te kweeken.Het is vereene Koningin-W eduwe uit 'sLandskas,ge- volgens de pligtder beide Ouders en die der

dtlrende haren weduweljken staat,eenjaar- Onderwjzers,de verschillendeaandoeningen,
ljksch inkomen van f150,000 toegestaan.- in het hart des kinds Ontstaan,door leer en
Overigens geniet geen der leden van het voorbeeld ten goede te leiden en alzoo de

Vorsteljk htlishier telande uit'sLandskas apathie weg te nemen,dieden toekomstigen
eenig inkomen.

mensch diep vernedert. Het is intusschen

Apathie is een Grieksch woord,lletwelk
ongevoeligheid voor indl-ukken van buiten

moetjeljk Om daarbtjden middelweg tehouden. Niet alle otlders ztjn even geschikt Om

aandtlidt,- alzoo eene zekel'eonverschillig- naar gelang van den aanleg der kinderen de
heid des geestes te midden van zoodanige pr
ikkelbaarheid voor aandoeningen in eene
'
gebeurtenissen, die bj demeeste mensl
ôhen Juiste mate te ontwikkelen.D ie prikkelbaarvreugd ofsmart verûorzaken.Zulk eeneapa- heid,w ordt w e1 eens te sterk ,en in dit gethievindtmen bjstompzinniren,dieermede val m oet de apathie Op eene verstandige

geboren zju;maar het gemls van prikkel- wjze worden bevorderd:ten eindehetevenbaarheid des gemoeds kan O0k op lateren

wigt der geestverm ogens te herstellenenden

leeftjd ontstaan.Hetisdan gewoonljk het toekom stigen mensch te onttrekken aan de
gevolg van zoodanige oorzaken, welke de heerschappj der indrukken van hetoogenverrigtingen der hersenen belemm eren,zO0- blik. H et kind, dat zich door afwisselende
als aanhoudend verdriet, langdurige vrees, gewaarwordingen laat wegslepen,zalalsv0lrtlstelooze inspanning des ligchaams en des w assene geene zelfbeheersching en standvasgeestes, herhaalde rampen enz.Deapathie tigheid bezitten.De Overmagtvan hetgevoel
1s dan doorgaans het voorportaalder melan- m oetdus Opgew ogen worden d001'ontwikkecholie (zwartgalligheid Ofzwaarmoedigheid) ling der rede 'tgeen geschieden kan door
en gaathierin over,wanneer deOorspronke- den geest van het aankom end geslacht te

ljke oorzaak bljft werken.
bepalen bj cjferkunde,nattlurkunde,meetIu de wl
jsbeyeerte heeftapathie eene an- ktlude enz., w aardûor de alte hevige w em
dere beteekenis,nameljk dievanafwezigheid king van het gevoel gem atigd en de Overin
van aandoeningen en hartstogten.Zulk een dreven prikkelbaarheid dflor apathie
toestand is intusschen voor den mensch eene de goede beteekenis van zelfbeheersching ongerjmdheid,Omdataant
loeningen enharts- vervangen wordt.
togten t0t 'sm enschen natutlr behooren en
A patiet is eene delfstof, die totdespaatvooral de eerste, binnen gepaste grenzen, soorten behgort en uit phosphorzuren kalk,
eenzegenrjkeninvloedhebben.Tochwaszulk Quoor-calcium en chloor-calcium bestaat.Het

eene apathie hetideaalvanden stoicjn,van kristalliseeltmeestalinregellnatigezeszjdige
den sceptieus? van vele Tndische wjsgeeren prismasmetaf
kestompteeindkanten.ookwordt
en van talloozeasceten,bj welkemen zelfsin hetw e1 eens aangetroFen in vezeligeenkorOnzedagenvelenvoegenkan,die,verzadigdvan religemassas.Zjne hardheid is gelegen tusdedingen derwereld,in strjtlmetdestem der schen die van vloeispaatenveldspaat,en zjn
natutlr zieh aan onverschilligheid overgeven. soorteltjk gewigt is 3,l t0t 3,3.HetisschelpA nders is het,wanneer men aan apathie achtig van breuk, wit,grjs,blaatlw ,groen,
de beteekenis geeftvan een toestand,w aarin geel, lichtbrtlin , rozenrood enz.van kleur,
de m ensch zich verheven gevoelt boven alle en vet- t0t glasachtig van glans. W anneer
schadeljke gewaarwordingen en hartstogten. dlznne apatiet-schilfers verwarm d w ûrden,
Vloeit zulk een toestand voort uit zelfbe- phosphorescéren zj met eene fraaje groene

heersching, dan heeft hj eenehooge zedeljke waarde en een gunstigen invloed op
'smenschen welzjn naarligchaam en geest.
Bj de opvoeding van kinderen moet de

kleur. Het smelt voor de blaaspjp niet gemakkeljk, en als het daarbj bevochtigd

w ordt m et zw avelzuur,geeft het eenOogenblik aan de vlam eene groene kletlr.O0k lost
apathie naar omstandigheden weggeruimd Of het zich op in salpeterzuur. '
bevorderd worden. De toestand van kleine
T0t de verscheidenheden dezer delfstofbekinderen is nagenoeg die der apathie.Een hooren:Hetbladerù c,t
dfïef,datin korrels
idioot ofstom pzinnige is een kind,dat naar kristalliseert, glanzig en zeer doorzigtig is,
eene
l
i
c
ht
bl
aauw
e
kl
eur
he
eft en in granietden geest achterljk is gebleven in ontwikkeling,bj 'twelkdeapathieom zootezeggen gebergten voorkom t, de .jroenect
szer#îeeen duurzamen vorm heeft aangenomen.Een steen,die in talk-enkalkvorm lngen gevonden
kind m oet m ensch w orden, hetm oet al- wordt, - de blaauwe moroziet,die in vullengq de vatbaarheid Ontvanyen voor alle canische gesteenten aanwezig is,- de osmenscheljke aandneningen, dle gedeelteljk feolïef uit het lithographisch gesteente en
heilig zjn en grootsch en alle,binnen be- zich onderseheidende door het gemis van

APATIET- APELLES.

iuoorenchloor,- hetphomhorietuitSpanle
en Hongarje,- hetpseudo-apatietvanFreiberg enz.
Apel.Wj vermelden twee Duitschedich-

vorsteljk lustslot het L00, - ten westen
hetSoerenscheboschmetdenAardmanberg;-

ten zuiden het onlangs in veiling gebragte
Beekbergerbosch op een moerassigen bodem ,

ters van dien naam :
vermoedeljk heteenigenatuurwoudinNederDe eerste, Joltann Hlwgsfqsf Apel,werd in land,en ten zuidoosten van Beekbergen het
1771 te Leipzig geboren.Hj studeerde in Loenensche bosch.
zjne geboorteplaatsenvervolgensteW itten- Apelles, de meestberoemde schilder van
berg (1780-1793)in de regten,natuurkunde Griekenland en van de geheeleOudheid,was

en wjsbegeerte en vestigdezichnavolbragte een tjdgenoot van Aleœander de Grooteen
studiën alsadvocaatte Leipzig,waarhj in leefde omstreekshetJaar325vöörChr.Hj

1801 raadsheer werd.op het voetspoor van aanschouw de het levenslicht te Colophon,

bkhelling legde hj zichaanvankeljk t0e Op
de wjsbegeerte en Op de aesthetiek,zooals
bljkt uittalrjke opstellen,(
ioorhem intjdschriften geplaatst. Later leverde hj eene
k

ontving zjne opleiding in dekunstteEphese
en woonde vervolgens te Cos, Zjn eerste

leermeester was Ephor'
us van Ephese,maar
de roem der schilderschool te Sicyon was

m enigte novellen balladen,legenden en an- oorzaak, dat hj zich gedurendetien jaren
dere gedichten,diemetyrootenbjvalwer- onder toezigt van PampltilusbleefOefenen.
den ontvanpen.Verzamellngen daarvan zjn Onder de regéring van Pltilippltsbegafhj
onder de tltels zcikaden''(4 dln. 1810 t0t zich naar M acedonië.Alesander leerde hem
1812)en Jzeitlosen''(1816)tlitgegeven.00k hier kennen en schonk hem bj uitsluiting
kwam hj op degedachte,om dooreenerelks het verlof om zjnebeeldteniste vervaardlvan treurspelen de geschiedenisder dramati- gen.Het schjnt,datApellesuitMacedonië

sche kunst aanschouweljk voor te stellen. vele kunstreizen volbragt en geruimen tjd
lus, C0s en Ephese vertoefd heeft.
Hiertoe verschenen upolydos''(1805)in den te Rhof
trantvanAesoltylus,de uAetoliërs''(1806)in Na den dood van Aleœanderspoeddehj zich
dien van Euripédes,ölfallirl-hoë''als verte- naar Alexandria, naar het HOf van Ptolegenwoordigende den overgang van het oude v145:zf.:.Hier werd hj door zekeren A ntéphidrama tot het nieuwe, tdlfunz vOn Kaufun- !ld van hoogverraad beschuldigd, m aar wel-

gen''(1800)in demaniervanShakspere,terwjlanderewerken van dien aardOngedrukt
bleven.Daarenboven heefthj zichmetgoed
gevolg toegelegd Op de studie der Grieksche
mtlziek en prosodie,zoodathj in zjnettMetrik''belangrjke opmerkingen heeftmedegedeeld overdenversbouw derOuden.Hjover-

dra vrjgesproken.Nu keerde hj naarzjn
vaderland terug,waarhj Omstreekshetjaar
200 vöôrChr.overleed.M envindtbjPlinius
eene lange ljstvan zjne sttlkken,maarvan
deze is geen enkel oorspronkeljk stuk en
zelfs geene copie bewaard gebleven.Slechts

verspreidemededeelingen,vooralbj Plinius

leed te Leipzig den oden Augustus 1814.
en Pausanias, voorts borstbeelden in brons
De tweede van dien naam is Guido T/zdn- en marmer van zjne Venus anadyomene,alsdoor A
'pel, die desgeljks te Leipzig gebo- mede toespelingen op die Venus, w elke in
ren Tierdjen wél 0P den lodenMei1811.Hj gedichten der Oudheid voorkomen, geven
studeerde aldaar en vervolgens te Hei- 0ns eenige wenken omtrentden aard zjner
delberg in de regten,maar in 1826 werd hj werken. D e schilderstukken van Apelles Onten gevolge van een valberoot; vanzjn ge- derscheidden zich door eene ongemeene be-

zigt. Hj trad het eerst op met een drama, valliyheid derfguren en door een levendig
getiteld dtFerdinand undIsabella-''Vervolgens colorlet, verbonden met wetenschappeljke
gafhj JGedichte''(1840),(
tMelusine''(1844), correctheid van teekening,en dieeigenschap-

maar het liefstbeweegthj zich op hetge- pen schitterden vooral in de hooggeroem de

bied van hettooneel-dlcht,zooals blgktuit Anadyomene, die den tempelvan Venvs te
zjn bljspel JDerm oderne Tim on'' uitzjn C0s versierde.VanzjneOverigewerkenwor-

treurspel JGiinther v0n Schwarzburgy'' en den vooral geprezen een Aleœandertbestemd
vooraluitzjn tooneelspel (dN:hkëtchen'',dat voor den tempelvan Diana te Ephese,eene
bjkansin alleHoogduitsche schotlwburgenis PltarisvoorhetOdeon teSmyrna,eeneuirtemis
opgevoerd.O0k heefthj eenheldendichtver- temidden vanoFerendemaagden,een priester
vaardigd,getitelddtDieSchlachtvonMöckern.'' vana4r/e-iq
stllliana),eenAercclddtllercules)en
Deze dichter houdt ztjn verbljfte Leipzig. eenAleœander,den triomfwagenbeklimmende.

Apeldoprn iseen grootdorpenkantons- Zjne krachtige schaduwen deden de licht-

hoofdplaatslndeNederlandsche provincieGe1derland. T0t de gemeente Apeldoorn, die
ruim 12000 zielen telt, behooren de dorpen
BeekbergenenLoenen.Apeldoorn,heeftdoor
het Griftkanaal gemeenschap met de llssel
en staatdoor straatw egen in verbindingmet
Am ersfoort,Arnhem , Zutphen,Deventer en

partjen sterk uitkomen, en hj bezigde

Hattem.Erzjn 38papierfabrieken,eenek0perplettexg en onderscheidene andere fabrieken.In den om trek van het dorp vindtm en
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tegen den invloed der lucht te beveiligenen
daaraan tevensdoorhetgebruikvan datvernis

slechts vier hoofdkleuren,wit,rood,geelen
zwart met de verschillende nuances.Voorde

zwarte kleurgebruikte hj gebrand ivoorin
plaats van houtskoolvan den wjnstok,z00alsmen vöördien tjd gewoon was.Daarenboven wist ht
j door een vernis zjnestukken

een aangenaam voorkomen te yeven. Het
schjnt,datde bevalligheid,dieln zjne gewrûchten hoog wer; geroemd, tevens een
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Apelt (ErnstFriedrich),een wjsgeerig

kenmerk was van het karakter van den
grooten schilder. Apelles bezocht op zjne
reizen te Rhodus het atelier van Protogenes.
Deze beroemde man was afwezig. De bezoeker laat zich toen een 'paneel brengen

schrpver werd den stlen Maart 1812 te Relchenau in oberlausitz geboren en WaS na
1839 hoogleeraar in de philosophie te Jena.
Hj overleed er den 3lsteR october 1850.T0t

en trekt daarop met de vrje hand eene zjne voornaamstegeschriftenbehooren:aDie
ljn,ten teeken dat een kunstgenoot hem Epochen der Geschichte der Menschheit''
hulde had willen brengen. Protoyenes keert (Jena 1843- 1845), c
lDj: Reformation der
vervolgens in zjne woning terug en roept Sternkunde'' (Jena, 1852), GDie Theorie
terstond uit: tNiemand anders dan Apelles der lnduction''(Leipzig 1854),t
dMetaphysik''
heet'
t deze ljn getrokken.'' Tevens neemt (Leipzig, 1857) en uReligionsphilosophie''
hj het penseel en teekentOp die ljn eene (l8s0).
tweede, waarna hj zich verwjdert. Toen Apenbroodboom (AdansoniadigitataL.).
Apelles terugkwam , trok hj met eene an- Deze, ook baobab genoemd,behoortt0t de
dere kleur Op die

tweede ljn eene
derde.en wèlzôô

fljn, dathetaan-

p

brengen van eene
vierde eene onm o-
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Jes.Het vruchtbe$
$

ginseliseivormig,
en hiexop verheft

zichdelangestjl.

bljfbj uweleestl'

D e vruchtzelveis
8- oflo-hokkig.
D e apenbroodboom groeit in Afrika, aan de Senegal en

stelling naar de aanmerkingen der toeschouwers. Een schoenmaker had ietste berispen
aan het schoeisel van eene der iguren,en
A pelles gevûelde, dat de man, a1s deskun-

keerkringsgewesten Op onderscheidene plaatsen aangekw eekt. Hj behoort totde Oudste
boom en der aarde. Adanson heeft de ver-

tgd niet bereikt.

men,4at zjne wortelsverbazend lang wor-

Apenbrondboom.

is van Apelles

afkomstiq. Hj stelde eene
schilderj ten toon en lulsterde met belang- O0k in Abessinië. Daarenboven ishj in de

houding opgegeven, die volgens zjn gevoedige, geljk had.Maar toen die schoenmaker len bestaat tusschen de hppgte en de dikte
ook andere gedeelten der schilderj begf)n van den stam Op verschillenden leeftjd. Die
te bedillen,trad de schilderte voorschjn en verhouding is deze: Een éénjarige boom is
voegde hem zooeven verm elde uitdrukking 3 Ned. duim dik (volgens de middelltjn)
t0e,die later een spreekw oord gew orden is. en 15 Ned. duim hoog, - een boom van
Ten tjde van Plinius bezat men n0g drie 1000 Jaar is 5 Ned. el dik en 19 Ned.el
verhandelingen van A pellesover degeheim en hoog, - en een boom van 5150 jaar is 10
der sehilderkunst; zj hebben echter onzen Ned. el dik en 24 Ned.elhoog.O0k zegt
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den,ja:datAdanson een wortelgezienheeft
ter lengte van 35 Ned.el.In den laatsten
tjd heeftmen die oggaven in twjfelgetrokken. - De kruin'lsdikwjlsz00 digtmet
bladeren bezet,datzj op een loofstapelgeljkt.Het hout van dien boom islichtvan
kleurenzacht,zoodatdewildebjenergaarne
in huisvesten. Oude boomen gebruikt men
t0thetbegraven van ljken.Dezewordenin
deholleboomen geplaatst,waarzjt0tmum-

haar t0tvermaak geschonken,zoodatzj al

De sappen van dezeplantzjn sljmachtig
heilzaam bj d00r100p en zelfsbj koorts.De
Negers hebben veelal de t0t poeder gewreven bladen van denapenbroodboom bjzich;
zj vermengen daarmededespjzen Om eene

en Arno eene zuidoosteljkerigting,terwjl

zjne beqeerten inwilligt,- zulk eenemoeder is nlet doordrongen van hare verhevene
taak,en hare liefde mag apen-liefde w orden
genoemd.

Apennijnen (M0nsApenninus,Apennina

Juga)isdenaam van debergketen,diezicb
ter lengte van l60 en ter breedte van 4 t0t
18 geogr.mjlen van de omstreken van Ge-

nua t0t die van Reggio over geheel Italië
miën uitdroogen zonder eene balsem ing te uitstrekt.AanvankeljklooptzjOost-zuidoostbehoeven.
waarts en erlangtbjdebronnenvandeTiber
en verzachtend.D ebladeren en bloemenzjn vervolgensbj Cartaro,deNoord-calabrische

overmatige uitwaseming te voorkom en.Hiert0e wordt dat poeder 00k door Europêanen gebruikt. Intusschen is het binnenste
der vruchthetbeste gedeelte van den boom.
Dat zuurachtig plantenmoes heeft een zeer

Apennjnen zuidwaartsendeZuid-calabrische

van de Golfvan Eufemia af zuidwestwaal'
ts
loopen. De geheele keten heeft dus de g0-

daantevan een boog,wiensholle zjdenaar
het westen is gekeerd. ln het noorden en
zuiden kunnen hare toppen de hoogte van

S000 Ned.el slechtseven halen,terwjlin

het middengedeelte Onderscheidene kruinen

zich veel hooger verheFen - die van den
goeden smaak.Het wordtin zjnnatuurljken Gran Sasso d'ltalia zelfs t0t 3000 Ned.e1.
toestand gegeten of 00k welm et suiker in Uit een geologisch oogpunt zjn echterde
een frisschen drank veranderd, die vooral Apennjnen binnen enger grenzen besloten.
bij vele Ongesteldheden zeer aangenaam en De aanwezigheid van centraalgevaarten van
heilzaam is. Daarin is appelzuur, g0m en graniet en kristalljne schiefersoorten is een
zetmeel ontdekt.O0k voegt men die vrucht kenmerk der Alpen.T0t deze behoort alzoo
bi
'
j vele spjzen, Om daaraan een zeerge- het Ligurisch gebergte ten westen van Ge-

wenschten bjsmaak te geven. De vrucht- ntla, terwjl de gebergten ten zuiden van

schaal bevat veel kali,zoodat men aan de Cartaro een zelfstandigstelselvormen,waarin
Senegal de asch dier schaalmet palmolie in bovengemelde rotssoorten niet ontbreken.ln
zeep herschept.
de eigenljkeApennjnenOntbrekendeoudere
op de bjgevoegde afbeelding zien wj de kristalvormige centraalmassas geheel en a1.
bloem , het blad en de vrucht van den Zj bestaan uit kalksteen, dolomiet,m ergel
apenbroodboom op de helft der natuurljke en zandsteen,meestal uit het secundaire en
grootte.
tertiaire tjdperk (zie aardlcorst), waaruit
,euphotide-,
A pen-eiland (Het) ligt ten zuiden van alleen in het noorden serpentjn.
Celébes en behoorttotdeToekang-Besi-eilan- en dioriet-massas verrjzen, terwjl men in
den.H etis onbewoond en wordt zelden be- hetwesten,binnen den Aperlnjnen-boog?pazocht, vooral omt
lat w egens de talrjke laeozoïscheenplutonische vormingen aantreft.
rifen en de hevige branding de nadering D e hellvelen van Toscane bevatten uitgebreide beddingen,van m acigno en albarese,
voor den zeeman zeer gevaarljk is.
Apenliefde.Men zegt,datdeapenht
lnne dat wi1 zeggen, van een inw endig blaauw-

Jongen weleensdoorovermatigeliefkozingen achtig grjzen en van buiten bl*tlinen zandsm oren, zoodat gemeld woord eene lietde steen metglimmerblaadlesenlicht-ofdonkerbeteekent,die door oudersJegenshunnekin- kleurige, vaak w ier-bevattende mergelkalkderen op eene onverstandige wjze wordt soorten, die m en voorheen beschouw de als
betoond en alzoo ver isverwjderd van z00- t0t dezelfde formatie behoorende,zoodatm en
danige liefde,welke den redeljken mensch ze ntl eens t0t de krjt-dan wedert0tde
betaamt. Liefde en verstand zjn de beide eocene-vorming rekende. H et is geblekenj
hefboomen deropvoeding.Dezemoetenstrek- dat men op haar gebied serpentijn,ophiet,
ken Om dekinderen t0tmenschen tevormen,
in de schoonste beteekenis van het woord.
H unne deugden moeten ontwikkeld,hunne
verkeerde neigingen beteugeld worden.Dit
laatste veroorzaaktaandekw eekelingendoorgaans smart.Eene verstandelooze liefde?die
zoozeer tegen deze smartopziet,dat ztlhet
bedwingen der booze kinderljke neigingen
verw aarloost,is eene apenliefde,die heton-

kruid laat opw assen , dat weldradeoverhand

krjgt en alle goede kiemen verstikt.

abbro tgranitone)tporphieren àiorietaan-

treft,die er doorheen gedrongenzjn.Hiertoe
behooren 0ok de bonteleisteen (galestro)en
het amandelsteen-achtige aphaniet (gabbro
1osso).De dioriet-soorten level-en inToscane

van Argentaro t0t Livorno eene grootehoeveelheid zw avelhoudende koper-en loodertsen. O0k Elba,dat uit granietgevaaxten bestaat,bezit een overvloed van metaal,en gaf
in den tjd der Romeinen reeds Pzererts.De

watervormingen derApennjnenbehoorenmet

Mranneer eene moeder gestadig met hare die der Alpen en Karpathen t0t een gem eenkleinen solt,ze streelten vleit, even alsde schappeljk stelsel. De verrucano, die zich

ayen hunneJongen, wanneerzj in haar bj den Monte Pisanihetduideljkstvertoont
klnd niets anders ziet dan eene speelpop, en een conglomeraat is, dat in zandsteen
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overgaat,vormter den grondslag voor rook- Taro,vgn de Secchia en van de Panaro,die
wak, dolomiet en kalksteen, en een ge- allen naar den regteroeverderP0 vloejen.
deelte van dezen laatste bezitbj Spezziaen T0t de hoogstetoppen behooren er:deMonte

eldersversteeningen uithetjura-tjdperk.Van Calvo (1650 Ned.e1)?de MontePenna(1760
de Tiber-bron tOt aan de grenzen van Cala- Ned.e1),deMonteS.Pelegrino (1600 Ned.
brië hebben kalksteen-soorten de overhand. el) en de Monte Cimone (2180 Med.e1).Van
O0k een gedeelte hiervan behoortvolgensde hier strekken de EtrnseischeApennjinen zich
versteeningen t0thetleias-enjura-tjdperk, uit t0taan den Sasso diCimone.Zjbevatzooals het beroemde marm oro rosso,datvan

ammonieten (zie onder dat wooxd) wemelt,
en een ander gedeelte t0thetkrjt,zooals
de biancone en de hippurieten-kalk.Langs
de Apennjnen en in het geheele gebergte
strektde eocene-vorming zich uit,nameljk
nummulieten-kalk, m et een zeer a'lgem een
verspreiden, eocenen ftlcoïden-zandsteen en

ten een groot aantal dalen en de bronnen
van de R eno, Savio en M arecchia,die zich
naar de m oerassen van Comacchio ofnaarde

Adriatische zee spoeden, en bj den Monte
Falterone de bron der Arno. D e hoogste

toppen zjn er de Monte Falterone (1330
Ned.e1) en de MonteArmiata(1800Ned.el).
De Romeinscl
tex4pd??gktë/ezlgaan van lliert0t

mergel.Diebeddingen zjngeenszinswaterpas aan den Monte Vetora. Een hunner hoofdgelegen, maar op velerleiwjzeopgestuwd takken loopt overden M pnteR adicofaninaar
en verschoven. De heuvelachtige streken,
ttlsschen de bergketelz en de kustaanw ezig,
bestaan daarentegen uit horizontale tertiaire
lagen.Uit zulke lagen bestaat het Apulische
schiereiland.Men vindt er bruinkolen inT0scane,klipzout in Piëmont,Modenaen NoordCalabrië. D e zooeven genoemde tertiaire
heuvelstreek heeftvan Brocehiden zeer g0-

Kaap Agentaro. ln dit gedeelte der keten
Ontspringen de Ombrnne, de Tiber en de
Nera;Ook heeftmen erbekende bergmeren,
zooals hetL ago diBolsena,hetL ago Bracciano, en, ten zuidoosten van Rom e, het
Lago Albano.Men heefthierdenMontedella
Sibylla (230() Ned. el), den Monte Catria

(1700 Ned. el), den Monte Pennino (1600
pasten naam ontvangcn van asub-Apennjnsch Ned.el), enz.De Napelschevlpennqnen neheuvelland.''Het neemt een aanvang aan de men een aanvang bj den Monte Vetora en
M iddellanflsche zee op hetgebied van Lucca bevatten behalve den reedsgenoemden Gran
en strekt zich uit t0t aan de zuidpuntvan Sasso d'Italia (2000 Ned.el,- volgens anltalië.Die vorming bedekt overal den Apen- deren bjna4000),denMonteTerminello(3400

njnen-kalk en andere gesteenten.

Ned. el) den Monte Velino (25t$0 Ned.e1),

ltalië is daaxenboven de klassieke bodem den Monte Amaro (bjna 3000 Ned.e1) enz.
der vulkanische w erkzaam heid,diemen ech- Afzonderljk ligthiernaarhetoostendemet
ter tegenw oordig slechts Op enkele plm ten bosch begroeideMonte Gargano,wi
enstoy,
der westeljke kust en Op de eilanden,be- Monte Calvo genaamd?1660 Ned.elhoog1s.
paaldeljk op den Vesuvius,dePhlegraefsche Van het Lago Pesole loopen de Calabrisehe
velden, de eilanden Volcano, Stromboli en Apennî
jnen zuidwestwaartst0taankaapSparSicilië waarneemt. De Oudere vulkanische tivento.Aan hun westeljken voetliggen de
vormingen vindt m en Over de geheele w est- Pontjnsche moerassen? en men vindt er de
zjde verspreid, van Toscane t0tver in het bronnen van deGarigliano,Volturnoen Selo,

ztliden, en aan de Oostzjde zietmen haar terwjl aan de oostzjde de Esino,Tronto,
in den Monte Gargano.Menheeftertrac.hiet, Pescara, Sangra,FortoneenOfantoontsprinzooals in laatstgenoemden berg en in den

gen.De Bradano,Basiènto,Agrienz.vloejen
Monte Amiata bj Tolfa, basalt, zooalsbj er langs de zuideli
jke helling naar de golf
Radicafani,ofverschillende lava- entufsoor- van Tarente.llierverheftzich deMonted'Oro
ten metwezenljkekraters,zooalsbjBolsena, benevens de Silaval (5130 Ned.el.),deMonte
in hetAlbaansch gebergte,bj Roccamonina Alto (1360 Ned.el),de Vesuvius(lS50 Ned.
enz., terwjl de 7 heuvelen van Romc uit el) enz.
tuf bestaan, welke uit het w ater bezonken

Volgens de tweede verdeeling strekken de

is.Ook de cilanden derNapelsche k11stzjn Noordeljjke Apennqnen zich uitt0taan den
vulkanisch.De eigenljke krater bezitechter Monte Falterone,- de M idden-Apennî
jnen
geen vuurspuw ende toppen metuitzondering tot aan Calabrië,--en de Z'
aideljkeApenvan den Yultur bj Melfi.W armebronnen zjn nqnen t0t aan zee.
er 0J)vele plaatsen verspreid,en n0g geda- Het voorkomen der Apennjnen is naar
rig ls Calabrië het togneel van geweldige
aardbevingen.

gelang van den aard der gesteenten en van

de ligging van deze zeer verschillend.Zj
De Apennjnen worden,naardelandendie verhefen zich in schilderachtige,vaak terzj doorsnjden,in Ligurische,Etruscischet rasgewjs opklimmende vormen, terwjl de
Romeinsche enNapelscheAyennjnen?of,5r0l- boschrjkehellingen hieren daarmetnaakte,
ens hunne geographische llgging,innûûrde- witte rotsw anden afwisselen en de uitloopers
in de gedaante van voor elkanderheen springende tooneelschermen een fraai schouw spel
aanbieden. Een en ander steekt doorgaans

ljke,midden-en zuideljkeApennjnen verdeeld. De Lignrisch,
e xl.
pezzzl?
/lez
ploopen van
den Bochetta-pas (800 Ned. el)oostwaarts
naar den Monte Cimone.Ten zuiden ri
jzen
zj steil uit dezeeomhoog en noordwaarts
gloojen zj geleideljk af naar de P0.Men
vindt er de bronnen van de Trebbia,vande

met scherpe ljnen aftegen den donl
terblaauw en hem el, die er zich overheen welft.In
het noorden,waar de zandsteen deoverhand
heeft, vervangen bxeede, platte bergruggen
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(
le steile wanden.W egensdegeringebreedte welke zich van Nizza t0t aan Reggip uitder keten heeft men er geene uitgestrekte strekt.Bj de Midden-Apennjnen opentzich
dalen, zooals in de Alpen, maar de zuide- de poort van den toovertuin der Hesperiden.

ljke plantengroei verhoogt er niet weinig
de bekoorljkheid der kloven, waardoor de
beken zich naarbeneden spoeden.Dehooyste
gedeelten der Apennjnen,metdorrewelden
en witte rotsen gekroond,bezitten eene indrukwekkende w oestheid. llit m ag vooral
gezegd worden Van den Gran Sasso.Uiteene
hoogvlakte, die 10û0 Ned. el boven de 0Ppervlakte der zee gelegen is,klimt men 0pwaarts t0t n0g hoogere hoogvlakten,waarboven zich eindeljk deberg alseen r00tsche kegelter hoogte van een paar dulzend
Ned. el verheft. In het zuiden vormen de

Daar bloejen in de warme dwarsdalen de

myrt en gxanaat! en de gouden vruchtder
citrtls-soorten schlttert er onder den beval-

ligen slujer der bloesems en bladeren.De
kale rotsen zjà erhieren daarbedektmet
eene palmsoort (chamaexopshumilis)en met

eene houtachtige euphorbia,terwjlop meer
vruchtbareplaatsen de aaxdbezieboom (arbutusunedo),onderscheidenesoortenvanheidegewassen en van pjnboomen,waaronderde
schilderachtige Italiaansche pjnboom , de
fraaje acanthus mollis en talrjke vlinderbloemige gewassen zich verhefen.Reedsbtj
Apennjnen nietzoozeereen gesloten geheel Pisa groelt de dadel.Wjn- en cltifgaarden
a1safzonderljke rotsgevaarten.Meren zjner wisselen elkander aflangs de geheele westeene zeldzaamheid, behalve de reeds genoem de, die zich Op het vulkanisch gebied
bevinden.
In het algem een is het klimaat der Apen-

njnen ruwer,dan men op diebreedteen op
grond der ligging van ltalië verw achten zou.
Terwjlin deluwtederdalendezomerwarmte
bjnaonverdrageltjk is,zoodaterpalmboomen
en anderekeerkringsgewassenweliggroejen,

kust van Italië.De vulkanische bodem is er
ongem een vruchtbaar. In den omtrek van

GaëtabeginthetplantenrjkOpdatvanAfrika
te geljken:de cactusbedekterdehetlvels
en dealoë spreidterharearmen uit,terwjl
palm-en vjgeboomen erhunnekruinen verheFen.In de Campagna Felice #bj Napels)
kan men 'sjaars driemaaloogsten.Aan de
oostzjde der Apennjnen heeftmen de qora
van Dalmatië.Boven hetgewestderkastanle-

zoekt men op de bergen ter hoogtevan2000
Ned.elvrtlchteloosnaar ooftboomen Ofgraan. boom en volgt datderbeuken en derMiddenDe scherpe winden zjn er zeer schadeljk Europésche gewassen. Op het gewest der
voor de gewassen.Terwjl de laaggelegene beuken, die allengs in strttiken veranderen,
dalen met een prachtigen plantengroeizjn volgtdat der weiden,het vaderland der A1versierd,zietmen dehoogergelegenestreken penplanten.Zoowel gebrek aanwateralseene
wegens gebrek aan water t0t voortdurende oude gewoonte is oorzaak, dat men alleen
dorheid veroordeeld. Daarom is er de berg- schapen en geiten derwaartsbrengt.De herkam woest en onbewoond,terwjlaan den ders zwerven er met hunnekuddenrondvan
voetderketen,alsop een sierljkengordel, het ééne gewest naar het andere.De beide

eene talrjke bevolking woont. Hoewel de
hoogste geweqten des winters m et sneeuw
zjn bedekt? bljft deze er nergens het geheele Jaar llggen.
De voortbrengselen der Apennjnen zjn in
het algemeen dezelfde als die van Italië (zie
onder datwoord).T0tdebergstreek behooren
bepaaldeljk develekoudeenwarmeminerale

zjden derbergketen zjn door13belangrjke

deflnste soorten metallerleikletlrenenzeer
verschillend van hardheid.Van metalen zjn
de Apennjnen schaars voorzien.Men vindt
er kwikzilver-, zilver- en jzererts,maar
nergens van ge&ienschte hoedanigheid.Steenkolen zoektraen er te vergeefs;zj Yiorden

en zjn tegenstander en mededinger naar de
kroon,W aldemar,bisschopvan Sleeswjkop

bergpassen verbonden.

Apenrade ,in het Deensch Aabenraa,is
een ambt of distxict in het Hertogdom Slees-

wjk meteenehoofdstadvandenzelfdennaam.
Het ambt telt op 14 D geogr.mjlen bjna

23000 inwoners,en de stad,aan eenboezem
der Oostzee tusschen Flensburg en Hadexsbronnen,- voorts vele stoFen,die door de leben gelegen,heefter ruim 5000.Eriseene
vtllkanen Tvorden opgeleverd,zooals zw avel drukke scheepvaart.W j vinden destad de
(bj den Vestlvius,den Etna en op de Lipa- eerste maal vermeld in hetmidden der l2(le
rischeeilanden),aluintbjTolfa) soda,borax, eeuw; zj werd toen d00r de sVenden verpuim steen,gips en marmer - dit laatste in woest.Later (ls93) hield koning Knoet FJ

het slot Brönland gevangen. Van hertog

W aldemar 1F cntving zj stedeljke regten
(1284). In het Jaar 1644 behaalden er de
D enen eene Overwinning op den Zweedschen
uit Engeland en D almatië aangevoerd.ln de generaal Douglas. Gedurende het Jaar1848
bosschen leven er w olven,vossen,lynxen, had Apenrade veelvan den 00r10g te ljden,
wilde zwjnen, herten en reeën. D e beer en de Praissen w erden er a1s bevrjdersOntw oont er n0g in schier ontoegankeljke k10- vangen.Na den terugtogtvan BTrangelw erd
ven, en op de hoogste toppen bouw t er de de stad weder d00r de D. enen bezet.Later
adelaarzjn horst.In hetnoordeljkegedeelte kwam zj wederin demagtderPruissen en
vindt men prachtige kastanle-wouden:maar w erd uren lang doorD eenscheoorlogschepen
zoodra zich de Apennjnen in hunne eigen- beschoten (5 April 1849).Bj hetbepalen der
aardige gedaante vertoonen,maken zjplaats grensljn,kwam Apenradeaan denoordzjde
voor(
lealtoosgroeneeiken (qtlercusilexl)de van deze te liggen en werd door Zweden en
kurkboomen (quercus suber) en myrten en Noorwegersbezet.D e inw oners w aren daarvoor dien langen gordel van oljfboomen, mede slecht gedien;, en meer dan 50 huis-
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gezinnen vertrokken naar eldexs.Gedllrellde denkbeelden in woorden te kleeden.Dit is
den oorlog van 1864 Ontving zj wederom vooral het gevolg van eene gebrekkige onteene Prtlissische bezetting. H et is bekend, wikkeling van het gehoor ni'van de spraak-

dat het geheele llertogdom Sleeswjk na werlttuigen of 0ok wel van een volslagen
?ho()l-. Ta,
ll
-tll
t toch kunnen
den oorlog van 1866 bj htatkoningrjkPruis- gemis vall het gt
)gebreken zljn valztong en strotklep,van
senisingeljt
z,Ofschoonditgedeeltoljkinstrtjd d('
tongbeen en strottenhoot'
d en van den geis met het verdrag van Praag.
Aphaeresis, een Gl
'it'
kscl
z wool
-d, be- hettlel
z bewegingstoestel, svaarmede B'j geteekent wegnem ing en vandaar in de taal- articuleerdegeluidpuvoortbrengel.Ztjltunnen
kunde hetweglaten van ééne 0t'meerletters lllnnt?n oorsprong hebbel
zi1
z eelzeziekeli
jke
bj den aanvang van een woord,bjvoorbeeld gesteldheitlvan dezentlwen,van dehersenen?
wanneer men schrjft i'tis''in plaatsvall van het verlellgde merg? in vorwondingen
1 schuddingen der hersent,n, in beroerte,
tthet is-'' Door zoodanige aphaeresisbrengt (!1'

men veelaldeschrjftaalin Overeenstemming llevige gemoedsbew egingen,kralnpen enz.
m et de spreektaal.

De apltoné,e is een zeër sterke graad van

Aphaniet, O0k groensteen ,groensteen- heeschheid:dit)allen klank aallde stem Ont-

porphier en trapporphiergenaamd,isvolgens lwoott m aar aan den zieke tocllveroorlooft,

Hauyeenltwartssrrjsilieaak esteelAt,
een1100rn- Oln quisterend ztlne denkbeelden terkennis
blende Of, zooals later dool- Cordiel.is aan- valz andel-en te brengen. Zt
j is meestal het
gew ezen, een zam enstel van augiet met
veldspaat: hetwelk zoo fl.jlz van korrel is,
dat men de bestanddeelen niet kan onderscheiden.ls de korrel grover,dan kan m en
beslissen Ofhett0tdefam iliederlloornblelldegesteenten behoort of t0t die der augietgesteeuten.H et aphanietis doorgaansgroelzOf

gevolg van veralzderingen, die in en Ondel-

llet sljmvlies der spraaltwt
arktuigen ontstaan, vooral btJ llet strotttt
nhopttl e1z de
stembanden.Ontstekillg,verzwering en vellamm ing van deze veroorzaken regtstreeks

het vel-dwtjnen van hetstenlgeluid.O()k kan

de aphflnie in vel-band staan ulf?t hysterie,

zwart van kletlr,solntjds digten ook wel met vallende ziekte en met eene overmasehilferig van aard.H etw ordtf)p veleplaat- tige inspanning der stem. Souttjds keert
lel
z tert
lg,0114 vnak plotsen, vooral bj deovergangsgesteenten,ge- zj op gezette tjt
vonden.
seljk weder to verdwtjnen.De ilehandeling
van dit gebrelt is vprschillend naar gelang
der oorzaken. In elk geval is het van beMessenië.Lineeusen Idas- ztsöwerdenzj lang. versterkende nrassellingen en baden
ltegon den
genoemd - hebben roem vorw orven in een te gebruiken ,de stelusverkttligel'
strjdmetde Dioseîtren,zooalsbljktuiteene nadtaeligen invloed dtqr koude te beveiligen ,
0de van P'lndarqs.
prikkelende dranken te verlutjden en eene

Apharetiden ofApl
tareti
raden isdenaam

der twee zonen van Apbareus,koning van

Aphelandra R.W'
r.is de naam van een zachte,vochtige,geljkmatige lutt
lltstreek op
plantengeslachtuitdefam iliederA canthaceën. tc zoeken.

Aphorism en ztjn in het algAem een korte
slippen, eene S-lippige bloemkroon eileene stellingen ()fspreuken,die,Oppervlakkig beS-hokkige zaatldoos. T0t de sierplanten be- schouwd, w einig zamenllang hebbpn, maar
hooren:A.crl/zfa .
R.Br.metfraajeschar- toch in goede volgordo elln Ofanderen tak
lakenroode bloemen,die t0t4-zjdigepluimen V2Tl Avetensttllap ouzvatten. Zulk 00n geheel
* Over de
zjnzamengevoegd,- A.porteanal:
fb?f/f:met Van aphorism en m aakt het overzigt
gelebloemen,- A..
sçllt
zzzlt
lsf
zNeesmetOranje- beginselen van zoodanigen tak Arltll w etenkletlrige bloemen, en A .rtzridt
/tz/tzM orelmet stthap zeer gemakkeltjk. H()t komt het geg'
estreepte bladeren en gelebioemen.Zj be- heugen te hulp en ootbnttevenshetOordeel,
hooren tehuisinW est-lndiëen Zuicl-Amerika. omdat aphorism en aanvulling vtlreischen.De
Het bezit een s-deeligen kell
t metOngeljke

toristiselten.
sfq;lteschrjZj vereisehen eene vette aarde,in den zomer gewoonte Om een api
veel water, kunnen door steltken A'erm enig- ven is vooral wanneer zj uit eeneOnvolvtlldigd worden en hebben inden wintereene
warm te noodig van l5O C.
Aphélium is een woord van Griekschen
Oorsprong, dat den versten afstand eener
planeet van dez0n aanduidt.H etstaattegenoverperihll'
iam ,datin deloopbaaneenerpla-

neet hetpuntaanwjst,hetwelk zicllhetdigtst
bj de zon bevindt.Onze aarde bereiktin den
aanvang van Julj haar aphélium en is dan
21070055geogl*aphisehemtllenvan dezOn verwjderd.Zie de artiltels AqrdeenZon.
Aphonie,eeneaanhetGriekschontleende
uitdrukking,beteekentgemisvanbehoorljke

doende taalkennis Ontstaat- lliet aalzgenaam
voor den lezer.
Aphrodisia is de uaam dèl'feesten,die
in GriekenlandterecrevanAphrodlte(Venus)
in de telnpels dezer godin w erden gevierd.
Dit geschiedde vool-al Op Cyprus en bepaal-

deljk in de stad Paphostwaal
-zich volgens
de sage haar oudste tllm pelbevond.

Aphroditaceën is eene t'
amilie der bor-

steldragenderingwormen (Annlllatasetigera),
waartoe de y'
at
l:eele zeeslak (All
hxodita aculeata)behool-t.Ditdiertjeisbedektmetzjde-

achtige hal.en, welke de kleurenpxacht vaa
stem en m oet dus niet verward w orden m et den regellboog vertoonen.

Aphrodite , d9ol- de Rgmeinen T'enus'
metstomheld,zoodat degene,dieaan delaat- genoemd en volgens de Grieksche en R0ste ziekte ljdt,'
j
w êlluide klanken kan v001'
t- m einsche fabelleel* de godin der schoonhei:
brengen? maar niet in staat is Om zjne en derlifbde,ontstondnaarltliddt?1-Grieksche
(
lI.

alalie Of'sgrakeloosheid, welke geljk staat
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mythe uit hetschuim der zee,weshalvezj schilderj der ttAnadyomene''vanApelles.De
Jfd#ïcl,een standbeeld,
den bjnaam van Janadyomene''(zie onder bel'oem de Venus de .
4at woord)of?deOpduikende''(ll*oeg.Haarva- datzich teFlorencebevindt,schjntnaareen
der was Uranus.Volyensanderenwaszjeene vool'beeld van P raœltelesdoor Cleomenen,een
dochtervanZeus(Ju1)lter)enDione.Hetzacht Atheenscllbeeldhouwer,vervaardigdtewezen.

geblaasderzephirsbraythaaxnaal'Cythere
envervolgensnaarhetellandCyprt
ls.Toenzj

Aphthen ? zie sprsw.
A phthonlus, een Grieksch redenaar en

(Alzteros)vergezelden haar naar de onsterfelt
jl
tegoden.In cosmologischen zin iszj het
verpersoonljkt vooltplalètillgsvel
'l
uogen der
natutlr,welke laatste uit de wateren is verrezen,zoodatzjzichOoknaastPose'
idon(Neptunus)vertoonta1sdeheerscheresdel'zee.In
deze waardigheid bezatzjtelnpelsaan de1:t1st

na Chl'.lIj vervaardigdeeenboek.l
tpl*oyyln-

erden oever betrad,Ontsproten geurigekrui- schrjvertlitAntiochïa,leefie tegenheteinde
den Onder hare schreden?enErosel&11J-:rp: van de Ctte en in den aanvang der 4(leeeuw

van Klein-Azië en Op deeilanden.Dezev0orstelling is echter van oosterschen oorsprong,
en hare eeredienst in deze tempels was dezelfde als die der Syrische Astqrte.

nasmata''genaamd,hetw elk eeneuitbrelding
bevat vau een evenzoo getiteld wel-k van
H ermoyenes.Daarin worden devoorbereidende

Oefeningen vool-de welslyekendheid behandeld? zoodat het belangrjke Ophelderingen
geeft omtrentdemethode van Onderwjsbj

de otldel
z. Tot in de 16deen l7deeeuw werd
het op vele scholen als handboek gebrtlikt.
Dit werk is heteerst uitgegeven in dc?C0llectio rhetortlm Graecorum'' van Aldu.
b.

ln de Grieksche volksgodsdionstwert
lzj (Venetië 158()).Daarenboven hebben wj van

vervolgens de godin der schoonheid en der Aplttltonius eene srerzam eling van 40 fabelen
liefde,derbruiloften en cehtvtlrbindtenissen, van A esoptts.
0n de nieuwere Attische kunst huldigt in
A piacére iseeneItaliaanscheuitdrukking
haal-debetooverendebekoorljl
theiddervrotlw. die tdnaar w elgevallen''beteekent.M en vindt

Zj wasgehuwdmetden allesbehalvesohoonen Hepltaestus (Vulcauus)? maar zj had
tevensonderscheidene m innaars,zooalsA res
(A1a1*s),Ancltises en Aflonis.Tel*egtvermelden de Grieken twee godinnen,died0nnaam

haar Op muziekstukken,waar zj aanwjst,
datzoodanigegedeelten,w atmaat,uitdrultking
enkrachtbetreft,naarhetgoeddtlnken van den
speler Ofzangervoorgedragen kunnenw orden.

A.p.beteekent0g een wissel,datdeze op

van Aphrodite dragen, nameljk Aphrodite een Onbepaalden tjd betaalbaaris.Hetbljft
Urtfn'itlot'de ttl-lemelsche''degodin derreine de vraag? of die tjd naar hetwelbehagen
liefkie,en Aphvodite Pandentos (bj (1e R0- van den houder ot'van den betrokkenewordt
m einen Ven'
u.s r'
l4lê
çi?lc.#l ofrktl-qaris), de g0- vastgesteld. Volgens de gt
awone wetteljke
din der zinneljke liefde.
bepalingen verbljft de beslissing aan den

D e voornaamste plaatsen,w aar A pltrodite houder, zoodat een w issel A. p. met een
in de dagen der Oudheidgehuldigdwerd,zjn wissel op zigt Overeenstemt. Te St.Gallen
Phoenicië en Syrië, voortsCyprus,waar echter is de bepaling van den vervalt%d van
zj te Paphos en Amathus prachtlge tempels een wissel A .p. overgelaten aan den behad,zoodatzj dikwjls(1e bjnamen Paphia trokkene.
en Amatltu8ia draagt,Cnidus,Abydos,C0s,
Apianus (Pete1-), eigenljk Blenewitz of
Cythere, Thespiae, Athene,Alegara en C0- Bennewitz genaamcl, was beroemd als wis-,

rinthe.De dichtt'
rs verheffenden bekoorljken aart
lrjks- en sterrekundige,alsteekenaarvan

vorm van haar ligchaam en roemen haren plannen en alsverzamel
aarvan Oyschriften.
gordel als de w oonplaats van liefde, ver- Hj werd geboren in hetJaar1495ln Saksen,
langen en zoete tooverj.Vele dieren waren sttldeerde te Leipzig, werd in 1554 hoogaan haar gewjd,zpoals de 1)0k?de mtlsch, leeraar in de wiskunde te Ingolstadtenover-

depatrjs,deduif,de zwaltlw ,de gans,do leed hier ter plaatse in 1552,nadat hj dool,
zwaan,de dolphjn,de schildpad en de pllr- krarel Tzrin 1541 t0t den adelstandverheven
perslak , alsm ede vele gewassen, zooals de was. AVj bezitten van hem eene tcosmom yrt, d6 linde, de roos, de anem oon, de graphia'' die in onderseheidene talen isoverappelboom enz. Van de maanden was April Vezet:een ttAstronomicum Caesareum '', ttlnaan haar geheiligd, en van de dagen der scriptlonessacrosanctae vetustatis''enz.O0k

week de vrjdag.Voorllaarwerden de feesten was hj de uitvinder van Onderscheidene

gevierd,die m en m etden naam van Jadonia'' m athematiscxle instrumenten en de vervaaruaphrodisia''en upervigilia''bestem pelde.
diger van vele landkaarten.
D e kunst stelt haar voor in de bevalligste
Plillipxl.zlicv'!f,:,eenzoon vandenvoorgaanvormen van haar geslacht.H aar gelaatis in de,wasdesgeljkseen ervaren aardrjkskun-

lateren tjd fijnbesneden enlangwerpig:haar dige.Hjaanschotlwdeinl53lteIngolstadthet
smachtend o0g en de glimlachom harenmond levenslicht en werd in 1552 de Opvolger van
voreenigen zich t0t eene algem eene uitdl'uk- zjn vader in hethoogleeraarsambt.Als een
king van bevalligheid en opgeruimdheid.Het jverige volgeling van Lutl
ter zag htlzichin
haar is ketlrig en sierljk opgemaakt en bj 1568 gedwongen? zjne geboorstestadteverde Oudere beelden dooreendiadeem Omsloten, laten.Eerst begafhj zich naar'
W eenen en
terwjlhet bj de naakte beelden van lateren vervolgens naar Tiibingen,waar hj in l589
tjd achter is zaâmgebonden.Beroemflwaren alshoogleeraar in de wiskunde Overleed.Zjn
in ouden tjd de standbeelden van Apl
trodilet vpornaam ste geschmift is getiteld ttBayerische
door Pratvételen vervaardigd, bcnevens de L andtat'
eln''.Hertog Albertgafhem hiervoor
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l gekooktztjn?den dier 25Jaren,dan svert
lzi
J
-n li
jl
t gellalsenzd,
smaak van aardappelen. Zj bezitten uleel- i1z eene kostllare (loodltist geltà
gtten opellli
jk
i
n
de
n
t
el
npe
l
van
Se
ea
pl
s
of
w
'
ettigt iu tle
stikstof (4,50,
/0) en zetmeel (33,550/0) dan
deze. D ie plant is dotll-d0n Franscllen rei- tloodenstad te M elltpllis bi
qj
gezot.Bi
jzulk een
ziger L amare-p Lqllot als voedselgewas zeer overli
delzheersohtl)i11Egyptt'ellza'
lgcll
utlene
-j
sterk aalzbevolen.l4etverbotlw endierknollen
isechternietvoordeelig w egens de zwakheid
van den stengelen de lengto der w ortels.

r()tlM,, totdat lntàn (telz (lpvolger gevondelz
had. D e f?,$) (lagën, gedtlrende M-elkll het

op llet voorhotlttleenevierhoekigew ittevlek,
op den rtlg de beeldtenis van den adelaar,
aan den staart twee kleuren van haar,onder
de tong een knobbel ilA de gedaante van

wi
jst (
)p de 55
,.
jarige sterrekllntlige periode,

Ni
jlwater ltlolu , nauteli
,
jk van den zol
uerApis.De oudeEglrptenaren gaven dt
?zen zounestand t0t aan ltet opltoluelz van tlen
lolzd, Avartàn in llptll-iJ
-zflnder aan
naam aan een stier,dlen ztialseenegodheid Grooten l'
htlldigden.Hj was zwartval
'
lkleur en droeg Apis geNvi
-j
d.Alen l
ueellt,dat zi
j14levenst
luur
waarna zon en luaan ll4et Jletrpklting t0t de
aarde zich 'wetlor in tlonzolftlen stand bevinden.D e Perzen lladden e0n at'stàhtlw van de
s-dienst; de Grieken (t1-1ltolueinen daareen kever (scarabaeus) en Op do regterzjde z-pit
eene witte vlek,die op de horens der w as- entegen konden er zieltzctlll.g'tped lnedeversende m aan geleek.Zoodra zulk eell tdApis'' eenigen.Tn latertln ttjd Artll
-t?elvtltxlondersclltliOverleden w as, zoelltmon eennieuwen.Y0n- deneR olutlinsellekeizersAplsllletetàl'tbtlztlttk-?
den de priesters een stierkalt'm et genoemde elz de dienst dier godheid lllof'id()n0g in de
eigenschappen, dan wertl daarvoor op de dagen van Jallanns.
Apiul'
n ot'eppe, is een Illantcngeslaeht
plaats zjner geboorte een llOk getimmerd
tegen het Oosten, en m0n voedde het dier uit de fam ilie der Scllerlubloellligen. Het
gedurende 4 m aanden m etm elk.D aarlzawerd lleeft een gesltttll-den, lpuisvorllligen stelzgel,
het ten tjde der nieuwe maan naarNicopolis enkel-gevilzdo lagere (t11 (lriedtlelige hoogere
gebragt, vanw aar het na een vertoef van llladeren (?n zeerkortgestettldellloem sellermen
40 dagen in een gewjdengondelnaarMemphis zonder groote Ofltleiue om windsels.A-yrave64:
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ol6ns ofde gewone selderj gxûeitoûk in ons van Adam , Setâ,Abraâam ,Elias,Panlns,
Vaderland op vochtige gronden in het wild. Tltomas, n0g tw ee andere van Jbhannes

Zj iseenetweejarigeplanten heeftdonker- enz. (Men raadplege het artikelApoerypho
groene,glanzige,sterk l'
iekendebladeren.De boeken).
wortelderwildeplantisspilvormig;hjheeft udwpcc/ypf'
ldcAd mannen zjn zoodanige,die
een onaangenamen,doordringenden reuk en voorgeven,dat zj baitengewone goddeljke
een scherpen smaak.Door het kweeken ver- Openbaringen ontvangen, - die visioenen
liesthj echter die eigenschappenenverkrjgt hebben en zich aan dweeperj overgeven.
hj een specerjachtigen geur.De gekweekte Voorts bestempelt men met dien naam de
selderjleverttweeverscheidenhelen,nameljk vervaardigers van geschriften Avaarin dergede blad-seldevqmetlanggesteeldebladercnen ljke openbaringen en visioenen worden
dunne wortels, en de knol-selderq metkort- medegedeeld, en eindeljk ook wel eens
gesteelde bladerenen eendikkelzwortel.Beide
eischen een vetten grond en veelvochtigheid

de uitleggers van zulke geschriften.Hetapo-

calyptiseh getal is het cjfer 66s,dat in de
en moeten z00 vroeg mogeljk worden ge- topenbaring van Joltannes'' (X1I1:l8) gezaaid. ln de wortels vindt men Olie,plan- vonden w ordt.Reeds in de Stleeeuw lasm en
tensljm ,zetmeel,suiker en eene stûf,die ill de Grieltsche cjferletters van dit getal

op manna-suiker geljkt.Deselderj is eene den naam van den antichrist,terwjlandel-en
geliefkoosde groente in soep en wordt 0ok hetalseene tjdsbeyal
ing beschouwden.
veelals salade gegeten.
A pocatastase Is een Grieksch woûrd,
Aplanatische lens noemt men eene dat de herstelling van alle #fv#es (volgens
vexzamelingslens, van welke het eene 0p- M atth.X IX :28,Hand.11I:21,j3Petr.1I1:

yervlak een plat vlak is. Men plaatst'ze 7- 12,Rom.VII1:10,Op.XXl)aanduidtOf
ln microscoyen en kjkers,om de spherische den tert
lylteer van de Avereld en Vall het
aberratie (zle onderditwool'dlop te hesen menschelpk geslaeht t0t d0n toestand Van
of te verminderen. De voll
tomene Opheëng Jet
lgd en Onschuld,dien zj volgenshetgekan slechts plaats hebben op twee punten, voelen van sommigen vôôrden valvan Adam

die in de optische as gelegen zjn en den en Eta hebben bezeten.Bj zulk eene v0lnaam dragenvanaplanati&che?/rtlzitf/lfxzlfekz,.op komene herstelling (restitutio in integrum)
dehierbuiten gelegen punten ondergaat ge- zouden de helsche straFen vernietigd en zou
melàe aberratie slechtseeneverbetering.
zelfs deduiveltvanzjnboozenwegbekeerd,
A pobates (anabates, parabates) is een in genade aangeaom en w orden.H etleerstuk
Grieksch wx rd1 dat Gopstjgers''beteekent der apocatastase is van Ouds m et datvan het
en gebruikt werd van Oorlogsmannen,die, einde der w ereld en van het laatste Oordeel

op een wagen gestegen en methelm ,har- verbonden doch schjntgesgroten tewezen
nas,schild,lans,speer enzwaardgewapend: uit de oud-perzische godsdlenst. Ten tjde
derBabylonischeballingschapvondhetingang
ten strjde trokken.
Apocalypse is een Grieksch woord, bj de Joden,endezebeschouwden zoodanige

hetwelk onthulling,Ontsll
zjering,Openbaring herstelling alshetglansrjksttjdperkvanhet
beteekent.Meer bepaald dtlidtm en daardogr toekomstig Messias-rjk.In de aangehaalde
aan eene eigenaardige Joodsch-cllristeljke plaatsen van het Nieuwe Testamentsehjnt
voorspelling omtrentde voleindiging vanden slechts sprake te wezen van eene nieuw e
strjd tusschen het Messias-rjk en dehieraan natuurljke en zedeljke wereld-orde, wier
vjandige wereld. Men kan haar alzoo eene aanvang m en na de verwoesting der Oude

kunstmatig-berekende profetie noemen. Het en verouderde aarde verwachten mag. Die

onderscheld tusschen deze en de eenvoudige leer w erd uitgebreill in de geschriften vande
voorspelling komt in het Oude Testament meeste Kerkvaders en langzamerhand opge-

duideljk aan den dag, wanneer men de ge- nomen in hetKerkeljk geloof,terwjlreestschriften van Ezeeltiël en Daniëlm et dievan drjversendweepers,bepaaldeljk dechillasten
Jesaia,en inhetNieuweTestament,wanneer (zieOnder Chiliasmus),daarmededegrof-zinm en de'uitspraken van Paulus overhetM es- neljkste voorstellingen verbonden.Demeeste
sias-rjk (R0m.XI,lCor.XV:22vv.?SThess. godgeleerden van lateren tjd beschouwen
11:1.vv.)methetboek,gf
maamdGDeOpen- bovenvermeldeuitspraken desBjbelsalseene
baring van Jolbannen'' vergeljkt.In do apo- accommodatie ofook welalsigt
lurljke uitealqpseisdie grootestrjdinverbandmetde drukkingen,die op eene vervorming en verkonlngrjken derwereld alsOnder een waas betering van hetondermaanschewjzen.De
van grootsche beelden en geheilnzinnige uit- verdedigersvan hetleersttlk derapocatastase,
spraken voorgesteld, zelfs visioenen doen inzonderheid hare dweepzieke voorvechtel's,
hier dienst om den slujer dertoekomst 0p dragen den naam van apoeatastaten.
tehefen.Laatstyenoemdboek(tDeopenbaring Apocope is eene uitdrlkking van Griek-

vanJokanneu''(zleonderdezewoorden)draagt
desgeljks den titelvan apoealypse.Hjdient
tevens t0t opschrift van meer dergeljke gewroehten van Christeljke dweepers uit de
eerste eeuw onzer Jaartelling, terwjl men
daaraan, naar de gewoonte van dien tjd,

schen oorsprong, die het wegwerpen van

eene letter Oflettergreep aan het elnde van
een w oortlaanduidt,zoo alsgeschiedt,wan-

neer men bjvoorbeeld gend in plaats van
yenade scllrjft.
Apocrisiarius wasaanhetByzantjnsche

eenanderen,gezaghebbendennaam toevoegde. keizershof de naam van den groot-zegelbeMen heeft cene apocalypse of openbaring waarder, die op de keizerljke deereten of
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besluiten (apocriseis) het zegel drukte,en vaartvan den profeot'Iesalas,hetPsalterium

aan het Frankische h0f gaf men dien aan Van Adam , van Abraltam enz. onder de
den m inister van eeredienst, die niet door Apocryphe boeken des Nieuw en Testam ents
den paus, maar door den koning benoemd tellen wj verschillende Evangeliën,nameljk
werd. 00k werd l1j gegeven aan 'spatlsen dat der Hebreën,dat del' Egyptenaren! dat

gezant te Constantinopel van den tjd van vanBarnabas:datvanNieodlmus(ActaP'
Ilatijt
Copstantî
jn de G'
rppf: t0t aan hetSehisma, van Jacoblls,van'Petr'as,van z'Vattltias?van
waardoor de Kerk zich in eene oosterst'
he

Tltomas,van Apollos',van M arcion,van Wc-

en W estersche vl
urdeelde. Hj werd gewoon- silides, dat der Cerinthianen,der Carpottraljk uit dediaeflnen geltozen enhaddenrang tianen,der Valentinianen,dat der kindsheid
as enz. - voorts verschillende
van bisschop.00k kloosters?abdjenenaarts- van Cltr'lst'
bisdom men hadden w el eens gezanten van Handelingen der Apostelen zooals de Handien naam te Rome,te Ravenna en te C0n- delingen van PattlltstvanA ndrlas,van zohan-

stantinopel.Eindoljk gafmen den titelvan w:.
:?alsmede de Periodi xd.
ypt
sfo?t
lrf
z-,eel
ze
apoerisiarius in dekloostersaan een klooster- reeksvan wondergesehiedenlsst
?n uitdentjd
broedex,die het opzigt had over de kerk en

derApostelen,dooreenM anilvhaeërOpgesteld,

de sacristï en bepaaldeljk overdekostbaar- benevens de Homilieën van Clemens,waarin

hedent dle erwerden llewaard.Hj moest de lotgevallen van Pefruszjn opgenonlen.zorgen,dat de deuren ter behoorljkertjd dan een aantal Brieven, zoo als die van

gesloten w erden, zoodat dieven en roovers Cltvist'
as aan Abyav'
us, die val
z Paullbs aan
geene gelegenheid hadden Om htlnue handen de Laodlcaeërs, aan Seneca enz., die van
uitte strekken naardefai'rnr:'!qmu-onperkerk. P etrus aan Jacobus en andere,- en einde-

Apoerustische 111itltlelell ?:'rzooda- ljk Apoealypsen, zooalsde Openbaring van

nige,waarmede men eeneslependehllidziekte

P etrus? van Paullls, en nOg tw ee van J0-

s enz. Van al die geschriften bezaten
ot'eene dergeljlte uitwendige Ongesteldheid Atfêzpe.
verdrjften welzöö,date1*dt
lorverplaatsing slechts sommige,zooals de Handelingt'n van

der zoogenaamde ziektestofeeninwendigdeel Paullls, de openbaring van Pelrus en het
wordtaangetast.Dezevoorstellingisthansver- Evangelie der Hebreën een zeker gezag in
ouderd en bel
zoortt0tden tjd,toen menvan deKerk ?zoodatEllslbius?een deroudelterkhet unaarbinnen slaan''van velehuidziekten vaders,hen onderdeantileyomenarangschikt?
sprak,bjjvoorbeeld van hetnaal-binnenslaan dat is Onder zulke lloeken, wier eehtheid
van schurft.D e dwaasheid vanditgevoelenis tegengesproken wordt, terwljl de overige
doorhetpntt
lekkenderschurftmjttenvollege- nagenoeg alle tOt de notha Ot'onephte gebleken?daal-dezenietandprsdanindehuidnps- st.
hriften worden gerekend.- O()k demerktelt.D eervaringheeftetthtel.geleerd,datde0n- waardige Sibilljnscheboel
ten en de verloren
tjdigeonderdrukkingvaneenacuutOfsnelver- voorspellingen van llystaspis,een Perzischen
gi
ener
,
zot
l
m
en
t
0t
(
1
e
Apocryphe boeken
loopendeuhuiduitslag(root
lvonk,mazelenenz.
)
kunnen rekenen.
levensgevaarljke gevolgen kan hebben.

jkel'en meeralgemeen bekend
Apocryphe boeken (Libl'
i apocryphi) Veelbelangrt
zjn zoolalzige,die aanspraak maken Opge- is de tweedeafdeeling der apocryphe boeken.
ljkstelling met de boeken des otlden of D eze hebben den naam van apocryph niet

Nieuw en Testam ents, maar Onder deze niet zoozeer te danken aan hunne eigenstshap
zjn Opgenoml
an en als onechte,Ondergeseho- als Ondergeschoven boeken als w el op
vene,onbekende boeken w orden beschotlw d. het voetspoor van H iëronymus - aan den
M en splitst hen in tw ee hoofdafdeelingen. twgfel omtrent hun goddeljl
ten oorsprongt
Tpt de eerste behooren zoodanige boeken, Ot'liever Omtrent de inspiratie van htlnne
Ops
t
el
l
e
rs
.
D
e
ze
ges
chr
i
f
te
n
?
meer bepanld
die door een onbekenden vervaardigyr Op

naam van een ander zjn yesteld en ln den i
tDeapocryyhe boeken desOudenVerbont
ls''
inhoud, welke volstrekt nlet met den geest genoemd,vlndtmen qewoonl
jk achterOnze
van den voorgew enden opsteller strookt?de Staten-folio-Bjbels.Zi
J zjn na,de vaststelling
dtlideljke bljken dragen hunner onechtheid. van den canon des Otlden Tpstaments sedert
Zj zjn Ontstaan even vöör ot
'in de eerste den ti
jd der Maecabeun Ontstaan: in de
eeuwen na den aanvang Onzer jaartelling en Grieksche taalgestz
hreven (ofalthansbewaard

g'
edeelteljk aan eene onschuliige ztlchtOm gebleven, zooals het boek van Jezus zhrtzc/z,

te verdiehten:gedeelteljk aan eene opzotte- datvan Tobias en het eerste boek der M attljke verdraajing ten behoeve eener gods- cabepn) en in den Septuagint Opgenomen.
dienstigepartj hunnenoorsprongvel'schtlldigd. Die boeken zjn alsstichteljke geschriften,
Gnostieken,Manichaeërs en Chiliasten hebben dat middel aangt?grtlpf,n om hunne 1e01.
te verspreiden. Boekeu van deze afdeeling
zjn de pseudqiyrapha van het Oude Testam ent en de Apocryphe boeken van het
Nieuw e.TOt de eersten behooren Psalm l5l?
het 8de en 4de boek van Esra?het 2de en
4de boek der M aceabeè'n, een aanhangsel Op
het boek Job, (1e voorrede voor de Klaagliederen van Jeremia,hetboek H enoelt,de
T estamenten der 12 Patriarchentde hem el-

als bronnen der geschiedenisen alsvertegenwoordigers vnn den totastand van Israëlin

die daren zeer merkwaardig.Men vindter

de beglnselen vanhetAlexandrjnsch-loodsche
Hellenismus, geljjk h0tzich doordeninvloed
van PhlloheeftOntwikkeld (B0ek derAvjs-

heid),-.voorts die derRabbj
jnscherigting
met hare nietlwe leerstellingen, die zi.l aan

de Perzen had ontleend,met'haarbjgeloof,
hareeenzjdigheid,haregloegendevaderlandsliefde, hare w erkheiligheid en hal-e over-
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drevene gehechtheid aan uitwendige plegtig- mereenezaaddoos,besofsteenvrucht.zjomvat
heden (B0ek van Tobias,van Judithen van meerendeelsgewassen uitdekeerkringslanden
de a
Haeeabehtb.De zedeleervan deApocryphe metfraajeen Ook weleensmetwelriekellde
boeken des(ltldenVerbondsverdientinhooye bloemen.Doorgaans bevatten die planten een

mate Onze achting,vooral die,welke wj ln
het Boek der W jsheid en in datvan Jeztts
&rtzc/zaantreffen.Zj staataltllausnietlager
dan die,wttlke wj i11de Canonieke boeken

scherpenbittermelksag,hetwelkbjvelesgorten vergiftig is.Sommlge soorten worden als
geneesmiddelengebruiltt,entevenszjner,die

eene blaauw ekleurstof,spinbarevezelsen Olie
des Ollden Testaluents aantreffen,en slechts loveren.Deze familie is naauw verw ant m et
hier en daar Ontwaartm en deninvloed eener die der A sclepiadeën.
bekrom pene uationaliteit.Alen verdeolt deze
Apocynum L.is een plantcngeslachtvan
klasseval
zapocrypheboekelzin Palaestq
insehe, de tàm ilie derApocyneën.Hetbevatm eerenzoo als het boelt vau Jezus Siraelt,dat 0111- deelsheesters en krtlitlen,die in Europa niet
streeksl80JaarvôörChr.i1
zhetllebreet
lwsch te lluis behooren.D e soorten hcbbcn een 5Opgesteld en 50jal
-en lateri11hetGriekseh spletigen kelk en eeneklokvorm ige,s-lobbige
vertaald is,hetEerste boek der Alaepallepn, llloemltroon,zeerkortemeeldradellmetpjl-

omstreeks hetJaar l$1
3 vôôl' Chr. in het vormigehelmknoppenenzaadjes,meteenehaal-Hebreetlwsch vervaardigdthet boek J'
tlditlt, ktlifvoorzien.T0tde sierplanten behooren A.
in het Grieksch geschrevelz, en het Gebed Jzlt
frpt
stddlzîifolz
lîlzz3 L., die in Noord-Amerika
vanManasse, inEgyptiscl
t--ileœandvq
'3
?,
.
sc#d, groeit en bloemkroonen draagt,die zich terzooals het Bgek der AVjsheid, (
lat40jaar stond sltliten,wanneerzjaàn debinnenzjde
na den aanvallg olzzer jaartelling is 0llt- aangeraalttworden,zoodatzj alsnatuurljke
staalz, het Tweede boek der Alatteabeën, en insectenvangers ziajn aanbevolen.- A.#,
yp:toevoegsels t0t het Boek Esther, en in ric'
ifolittm -t
lï/.,desgeljkseeneNool
-d-Amel*
iCltalllee'atvsch-perz'
ische,zooals lletBoekvan kaansche plant m et roodachtige bloemkrool'
obias?het Boek van B arttelt entoevoegsels nen,- en A.J'dfrpz3/?z: Lour.,een klimm ende
t0t het Boek Daniël. De Alexandrjnsolle heester uit Cochincllina.
lsraëlieten, die het Hebreeuwseh niet verApodictisch noemt men een gevoelen,
stondek en dt
ls den Soptuagint gebruikten, hetwelk gedaeht wordtlnet de overtuiging,
rekenden de apocryphe boeken t0t die des dat het tegendet
al t0t de onmogeljltheden

Ot
ldenVerbonds,terwjlmenzichi11Palaestina
aan den oorspronkeljken canon hield.Vele
Kerkvaders schaarden zich aan de zjde der
Alexandrjnen,enool
tdeLatjlaschckerkvolgde

behoort.Apodictisehebewjzenzjnzf
aodanige,
die de Ongerjmdheid aantoonen van hetbestaau van het tegenovergestelde.Ten Onregte
m eent m ell,dat deze alleen in de w iskunde

lletzelfdespoor,ofsclloolzRt
l
jnztsenAtltanasitts worden gevonden!daar alle bewjzen,die

wel degeljk Onderselleid maakten ttlsscllen aandeeischenderlogic'avoldoen,dennaam van
canonische en apocryphe boekelz../f//7,'t?,,y?/2'fs apodictischeverdienen,zoodradebewjsgrond
ging verder, daar hj aan laatstgenoemden eene erkende w aal-lleid Ofeen onloochenbaalden naam van apocryphen gaf en daaraan feitbevat.llaarom heeftm endegrondbeginselen
eene plaats in den canon ontzeide.D e 131*0- derwjsbegcerteweleensapodictisch genoemd.
testanten hebben geljk gegeven aan lliëro- A pogaeum is het punt der elliptische
zezzlcf.
s en,zooals wj reeds zeiden, de apo- loopbaan van de maan,hetwelk hetverstvan
cryphe boeken achter (1e canonisehegevoegd. de aarde verwjderd is.
De Engelsche Bjbelgenootschappen hebben
A pollinaris de 0/
?
zf
9:.:, een beroemd
ze deze plaats niet eens waardig gekeurd, taalktlndige uit de 4deeeuw ,w erdteAlexan-

maar ze bj de tlitgave des Bjbels geheelen dria yeboren en onderweesde taalkt
lntleen

a,
l w eggelaten.D e R .K atholieke kerk daar- de Grleksche letterkunde eerst te Berytusen
entegen heeft ze op het Concilie te Trente vervolgens te Laodicaea in Syrië.ln laatstcanoniek verltlaard en ze met den naam van genoemdest
ad washjtevenspresbyter,maar

wegens zjn Omgang met den Heldenschen
de tweede orde)bestempeld.MTiO zicllmetde sophist Epiphanit
ls werd hj in den ban geapocryphe evangeliu.n wilbekendmaken,leze daan. In zjne geschriften wilde hj (ll,
n
librideutero-c,
anonici (canonieke boeken van

itDe apocryphe evangeliën,naal'de nietlwste

Christenen eenige vergoeding schenken voth
l'

uitgave van Tischendorf,vertaalddoorL.ean het gem is der klassieke w erken,waarvan de
ezie
ng
htln was verboden.Hj schreefeene
C!::#'en 0.P.HofstededeGvoot(Amsterdam , lGr
ksche
Brinkmanj 1867).

spraakktlnst,bragtgeschiedenissen

Apocyneën is de naam eener tweezaad- uit het Otlde Testamentin Homérischeverzen

lobblge plantenfamilie.Zj bevatboomen en en vervaardigdeBjbelschetreurspelen,bljspeheesters,delaatstevaak metslingerendestam- lenenliederen,waarbjhjEuripides,Jvezltzozt
fer
men entakkelz.zeldenOverbljvendekrtliden, enPindarust0tvoorbeelden hadgekozen.Zj

met enkelvoudige,gaafrandige tegenoverge- verdwenen echter, toen na den dood van
stelde Of kransvormlge bladeren en regelm atige bloem en.D eze bestaanuiteen s-spletigen
kelk,eenetrechter-,klflk-()fradvorm igebloem kroon,vportsuitsm eeldraden,wierhelmknoppen aan den stem pelklevenen een tweehokkig
oftweedeelig vrtzchtbeginsel.Devrtlchtiscen
dt
lbbele Ofenkelvoudige kokervrucht)zeldza-

Jltliantts de zucht voor het beoefenen der

oude Grieksche schrjvers weêr bovenkwam.
De werken van Atollinaris zjn vervolgens
verlorengegaan.W tJbezitteneenpaarboeken,
dic onder zjn naam werden uitgegeven,
nameljk eene ttMetaphrasis Psalmorum''én
een treurspelJDeljdendeChristus''datge-
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volkjlanting moest vestigen.Z($(
5 deed htj hangen,in zjn tempel.ln hetmidden van

bloepende steden Ontstaan, en verwjderde den zomer, wanneer de bloemen voor den
ltoloniën huldigden hem als haren stichter zonnegloedverwelken- 0p deHyacinthiën- ,
en zonden hem gezantschappen en kostbare bew eende m en H yaclntlt'as!den lieveling van
geschenken. Hj sch6nkt den koesterenden Apollo, maar door dezen ln het worstelspel
zomer en doet het kpren groejen voorde m et de werpschjfgedood.
menschen en voedsel voor het vee.Hj ver- D e beeldende kunst stelt Apollo voor als
drjft de schrikbcelden van den nachten de een slanken,schoonenJongeling?diet0tden
koudevan den winter,en hj brengtaande manneljken leeftjdgenaderdis.Inzjngelaat
afgetobde zieken het vtlrig verlangde mom geljkthjOpApltrodite(Venus),zjnelange1Okgenlicht en eene verkwikkende vool
jaars- kelzzjnOpdenschedeldooreenknoogzamenwarmte- hj,deweldadigePaean,devadervan gebonden,en hj is voorzien van zjn boog
-4
:cîdplpytAesculapit
lsl.Aletzjnezustera4r/e-ï.
s en van zjne lier,terwjlde lauwertak en
(Diana))de bevalligemaangodin,gebiedthj dedrievoetnietontbreken.Hetmeestberoemde
over de dagen,maanden en Jaxen,en beide standbeeld van dezen g0d is de Apollo 1)414
treffen - hj demannenenzjdevrouwen- Belvedère in het Vaticaan te Rome,waarvan
de godvruchtigen metzachte pjlen,om hen deApollinoteFlorenceeenenavolgingschjnt
zonder eenige smart uit het leven weg te

te wezen.Eerstgenoemd standbeeld werd in

remen.Maarzjnepjlen rigten eenevreese- hetJaar 1500 te Nettuno (Antium) opgeljke verwoesting aan,wanneerhj,intoorn dolven,werwaartshetvermoedeljkdoorNero

Ontstoken,de schuldigen metdroogteen hon- uit den tempelte Delphi was overgebragt.
gersnood,met ziekte en vooral metpestbeApollo (Doritis Ap0ll0 F.,Papilio par-

zoekt. Hj regelt de jaargetjden, meet de nasslus L., de Apollo-vlinder) is de naam
ruimtedes Heelalsen wjstdehemelstreken eener vlindersoort, die t0t het geslacht der
aan;hj leertden waarzeggersuitden blik- Griekschevlinders ofparnassjns(Doritis)en
sem en uit devltlgtder vogelen de toekomst t0tde fàmiliederechtedagvlinders(Diurna)
verkondigen en vermeldt door zjne boden behoort. D eze kapel kom t in D uitschland
a'an raven, havikken en gieren den wi1der voor, maarnietdikwjls.Hare vlet
lgelszjn
goden. De hagedis, die den zonnegloed be- afgerond, geelachtig wit en vrj doorzigtig.
mint en het w eder voorspelt, llellool't t0t D e bovenste hebben vier groote, hoeltige
zjnelievelingen.Zjne godspraken (orakels) zwarte vlekken,en van dezehebbendebeide
maakte hj bekend door priesters en sibyllen. achterste aan de ollderzjde een rond middelD it geschiedde in geheim zinnige spretlkente punt.Zjisvool
.alinbergstrekentevinden.De
Didyma, Clarus,Patara,Abae en vool-alte behaarde rups leeftinM eienisQuw eelzwart,
Delphi.Hier ogenbaardehj deraadsbesltliten en de kegelvormige p0p heeft in den beginne
van Zeus (Ju1)lter),- hiergafhjvoorschrif- eenegroenachtiggele,latereenepaarsekleur.
ten,vaardigdehjstaatswettenuit,verordende Apollodorus,eenGriekschtaal-enfabelhj den vref
leen had hj een grooteninvloed kundlge,leefde te Atheneomstreekshetjaar
op het l0t van Griekenland.Ook deregtsple- l40 vo'ör Chr.Hj was een leerling van dcn
ging ligt niet buitén het gebied zjner be- stoïci
jn Panaeti'
us en Van den taalleerltar
î.Van zjne talrjkegeschriften is
moejingen,want hj vervolgtde vlugtende H rïtsftzrcAzf.
misdadigers. Zjne regtbanken straffen niet de ttBibliotheca'' bewaard gellleven, w elke
alleen,maaxzuiveren 0ok nadeboetedoening. in geregelde Orde de fabelen der Oudheidtot
Ter zjnereere klinken de krachtige toonen aan Iheseus bevat.Het slot met de mythen
van den cither (kitharis), terwjl hj een van de Pelopiden, Atriden en van de Tr0afkeer lzeeft van de weekeljke Qtlit.Hj jaansche helden is verloren geraakt. Zjne
N7ordtgegrezen in hetvroljkepaeantltpflietll, ttBibliotheca'',vermoedeljk een uittrekseluit
en om ztlne altaren bewegen zich de koren een grooterwerk,wordtvoorhetbelangrjkste
in een kunstigen dans.Als de goddeslichts, geschrit'
tgehouden,datwjover de pudefabel-

die de stemm en der natuurdoetOntwaken en leer bezitten.Eene der beste uitgaven isdie
de bew eging der !
@laneten,de harmonieder van 'W estermann in de tlMythographigraeci''
yfêren regelt,is hp de aanvoerderderM uzen (Brt
lnswjk 1842).
(Mtlsagctes),devriend vanmuziek en dans, Een andere Apollodorns W aS Omstreeks
die overallichten bljdschap verspreidt.Met het Jaar 400 vôör Chr. schilder te Athene
nieuwe maan en op den 7den dag van elke en een voorlooper van Zeuœis. Hj wasde
maand werden hem oFeranden gebragt.De eerste, die behoorljltlette op de verdeeling
negen zachtste maanden zjn onderworpen van licht en schaduw en alzoo een nieuw

aan zjne heerschappj,en de driewinter- tjdperk voor de kunstgeschiedenisdeedaanbreken.Een Odussela (Ulysses)behoorde t0t
zjne meestberoemdeschilderstukken.

maanden aan Dionyst
bstBacchus).Zjnefeestdagen, zooals de Delphiniën, Thargyl
iën,
Daphnephoriën enz. vallen meestalln het
Op
l
a
a
t
s
t
g
e
no
e
md
e
we
rd
schooneJaargetjde.
een lauriertak met koperen schjven, naar
het aantal der planeten en naar haren stand
geordend, in plegtigen optogtrondgedragen.
Op de Pyanapsiën,die in den herfstw erden

Een derde Apollodorus,geboortig uit Damascus,w as te R om e in de dagen van Frc-

jan'
us de bot
lwmeester van hetTralaansche
ibrum ,van het Odeon en vananderebelangrjke gebouw en. Ten tjde V2n H adrianns
Aierd hj eerst verbannen en later ter dood
gevierd,bragtmenoljftalçken ,metvruchten, gebragt,omdathj zich dentoorn desKeizers
drtlivon en kleine olie- en wjnkruiken be- door het vrjmoedig bevitten van een door
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dezen ontworpen tempelvan Vetlushad Op woord werd.De overigegeschriftenvan dezen

den hals gehaald. Hj heeft een boek ge- Apollonluszjn verloren gegaan.
schreven Over deOûrlogswerktuigen,dat,aan
Apollonlus van Tdreg ,bjgenaamddemeetH adrian'us Opgedragen,den titeldroeg(dP0li- kunstenaar. Hj wasln zjn tjd een van de
orcetica''.Het is bewaartl geblevelzen opge- scherpzinnigste beoefenaars der nleetltundt..
nom en in tdM athematicortlm veterum opera'' Hj werd in het midden der 2de eeuw vöôr
van Thetenot(Parjs l(
J03).
Chr.te Perga in Pamphylië gelloren en ontsteApol
dcn dl
eoni
r Ot
aldhe
isi
dde.na
De
am vanonderscheidene ving z!Jn(
3opvoedingaan deAlexandl.
jnsphe
meestberoemdezjn: school.Hjjleefde OnderderegeringvanPtole-

E ene stad in Illyrië, gesticht flool*volk- zzlcd'
l/.
sP ltilopator en verw ierfzit'halsbeoefeplautelingen van Corinthe en Coreyrae.Zj naardermeptkundedoorzjn Onderwjsendûor
bloeide door den handel en bezat een aris- zjne gesehritten grootenroem.Deleerderketocratisch bestuur.Laterstelde ztjzieh Onder g'elsnedenOndergingdoorhem eenebelangrtjlte
de bescherming derRam einellenverlol)rhare hervorming.Vanzjnwerk,dathieroverhandelt

vrjheid;maar zj behield harewelvaarten en in de Grieksche taalwerd opgesteld,zjn
werd tevens de zetel der Griekstzhe weten- slee,
lltsdeet'rste4boekeninhetOorspronkeljke
schap,waarvoornameJongeRomeinen,zooals voorhanden; de volgende 2 bezitten wj in
Altyast?z.
s.?Afaecenas en anderen 2de scholen

eene Arabische vertaling,en het 8qte isver-

bezoehten.Thansheetzj PplonlaOfPolina. loren geraakt.Een en ander is tlitgegeven

Eene stad in Thraciis
1 2an de westkust dflor Greyory en Ilalley toxford 1710).
A pollonius van Tralles.D ezew asoplaatst-

van de Pontus0? een kleill,metdenvasten

walverbonden elland gflegen.Zj waseeno renoelndeplaatsin Cilïciëgeboren.Hjleefde
ollde en belangrjke volkplanting derMilé- ln de 7de f)f4de eetlw vôôr Chr.en is met
siërs m et twee havens en een beroemden zjn broeder Tauvisnns alsbeeldhouwel'betempel van Apollo, vanwaar M . Zlczfll'
lfd roemd?vooral a1s vervaardiger van den stier
het groote standbeeld vnn dienG0d?hetwelk van Farnese, die teNapelsbj de kostbare
d001*Calamis vervaardigllwas,naarhetcapi- gewrochten der ot
lt
lheid wprdtbewaard.
t0ol te Rome Overbragt.Onder de RomeinApollonins,een veldheervandenSyrischen
scheheerschappj kwauzzj in velval.lnla- konlng Antlochlgs Eplphanes.ln hetJ'aarl(58

terentjdheettezjSozopolisenthansSizeboli. vôôrChr.trokhjmet20000manbjwjzevan

Eene stad in Palaestina,aan deMiddellaud- reedzaam verdraq bi
nnen demuren vanJesche zee tusschen Cacsarêa enJoppegelegen; v
rtlzalem, maar htl pvervielOp dpn eerstvolzj is (1001*Selettczfs gestittht en draagtthans genden sabbath de Joden ()p de plaats des
den naam van Arsoef.
gebeds)doodde demannen,vel-koeht(levrouEene stad in Cyrenaïca en tevens eenvan w en en kinderen,OFerde m eer dan de helft
devjfCyrenaeïsche steden (Pentapolis);zj der stad aan devlammen endeed opdehoogte
wasdehavenplaatsvanCyl-ene.Laternoemde ten zlliden van den tempeleene sterlte ves-

men haar Sozf
lesa en thansMarzaSoesa.Zt
j ting verrjzen.Dat verraderljk gedrag was
is de geboorteplaats van Eratosthenes,een oorzaalt van eenalgem eenen opstandinIsraël
onder aanvoering van(lenpriestprz'Vata,lltias,
beroemd aardrjkskt
lndige.

Apollonius.Totdemerkwaardigsteman- tegen w ienszoon,J'
udasX ccccl/g/.:genaamd,
nen, die dezen naam hebben gedragen:be- Apolloniusin 1CC vöôr Chr.den slag en htat
hooren:
leven vel'lool'.

Apollonitts van A /zot/lf.
s,ook w elApollonéqa
Apollonins ran Fz/cl
zc? een wjsgeer van
(
le Ol
td:re van Hldztzzptfrlr
z genaamd.Hj was de nietlw -pythagorische school en tevens
een beroemd Griekseh dichter en redenaar een toovenaar ofwonderdoener.Hjwerddoor
en wel'
d geboren teAlexandria,volrensan- de vjanden van het Christendom nietalleen
deren te Natlcrates,om streeks het Jaar S40 met Jezlts vergeleken,maar zelfs boven devöör Chr.en genoot het ûnderwjs van Cal- zen geplaatst.Reeds vöör zgn geboorte ontlimacltus. Te Rhodus hield hi
j redevoerin- ving zjne moeder in een dropmgezigt de
gen,maar hjkeerdelaterterugnaarAlexan- belofte van den Egyptischen god Proteus:dat
dria, waar hj eene aanstelling Ontving bj deze zich in haren zûon in menscheljke gede bibliotheek. Zjn voornaalmste geschrit'
t, (
laante vertoonen zou.Bj ztjnt
ageboûrte ùtArgonautica''genaalnd en in 4 boeken ver- in den aanvang Onzer Jaartelling - schoot
deeld, gettligt meer voor zjn jver en 4e- een bliksem straal naast het kind ter aarde
leerdheid, dan voor zjn dichterljk genle, ()lz toen weder Omhoog zontlerhet te dlhren.

maar het werd vo:rheen veelgelezen en er Dat teeken w as vtlor de burgers van Ap0lzjn onderscheidene seholiën (verklaringen) loniavoldoendo,Om Apolloninsvflor een zoon
over geschreven.P. Tdrrpfilf,
ç Varro gafer van Zens (Jl
lpiter) te houden. Van zjne
eene Latjnseho vertaling van,ValeriusFlac- geboortestad Tyana,in Cappattocië begafzich
cC4# eene navolging,en M azianlts eene Over- Apollonilts naar Tarstls in Cilicië,waar htj
zetting in 5608 Jamben. Het is het eerst zil'h toelegde op de kennis d()r verschillendfl

door Joh. Lascarés (1496) te Florence en wjsgeerige stelsels vanzjntjd.Methetzelfde
later bj herhaling uitgegeven. Behalve dat doelbezochthtjAegae.Opaandrangvan .E'
t4.
re'
eposschreefhj epigrammen,van welkeinde Jz'
lfdwerdhtlhiereen aanhangervandewtjsGrieksche Anthologle êén voorhanden is,da,
t begeertevan Pytl
tayora,sen11j nam deastzeOp (lallimaohnbs vervaardigd en door dezen tische voorschrifteu dezersectemetgestrengm eteenstsherpgeschriftyttlbis''genaamd,beant- heid in acht,tcrwjlhj zich tevensOphieldmet

ûû

APOLLONIUS.

toovenari
l
'engehelmektlnsten,engodspraken doorzjnereizen,lotgevallen?voorzeggingen,
verkondigdeindentempelvgnAselepios(Aesctl- wonderwerken en goocllelarjen grof)topzien
lapius).Zjn aanzien waszooq1
-oot,tlatzjno baarde.Dit wordtbevestigd door detempels,
komst een tlproer der Aspendlërstûtbedaren
bragt;

altaren en standbeeldelz, die hem w erden

tertlg?zorgde vool-de begratbnls,en schonk

A ltrelianns en Caracalla en dool- A leœander

toegewjd.Zj verrezen na zjn dood in vele
jqOUh hj berigtOntving van dendoodzjns stedell van Klein-Azië en Griekenland.Zelfs
vaders,keerde uqpolloni'
as, die pas den 20- door munten of penningen is zjne gedachteJarigel
z Ouderdom bereikt had! naar Tyana nis bewaard gebleven,w elke dof)rdekeizers
lf: naast die van Abraham ,van C/lrït
sfas
ztjn erfdeelaan ztjne breedersen aan debe- éerer'

hoeftigen. E t'n brandende kcnnisdorst dreef enz. gehuldigd w erd.P ltilostratus de Oudere
llem naar de binnenlanden van Azië enzell's (zie Onder dien nanm)beschreef Op last van
naar lndië. Hier boeiden vooralde gymno- J'
ulia, de gemalin van k%ep,'imiusSdrdrfz.s,het
sophisten en hun Opperhoofd Javekas zjne levt?n van Apollonius in 8 boeken en men
aandaoht.Apollonius werd een jverig aan- gebruikte dit boelk om hetreeds verspreide
hanger dier secte en zag zich ingewjd in Christendom in minachting tebrengen.Degealhtlnne verborgonlleden.Des te vermeteler schriften vanApolloniltszjnverlorengegaant

wasna zjn terugkeerzjn optrcdoninKleinAzië. llet volk vloeide van alle kanten bj
één Om zjne zedelessen en boetpredikatiën
te hooren?diehj metwonderenenvoorspellingen bevestigde, terwjlhj de wederspannigen met de straffe Gëds bedreigde.Onder
deregéring vanhe
vrobevondhj<ziehteRome.

daarde85brieven,welkezjneonderteekening
dragen ,vermoedeljk Onechtzjn.Men vindt

deze in de tcollectio epistolarum graecartlm''

(Venetië 1409, ls06) en in de werken van
Pltiloslrat'
asdopr Oleari'
us(Leipzig 1700).

A polloîlius, een beroemd beeldhouw er te

Athene. ll!
j was de zoon van Nestor en de

O0k hier Ontbrak het hem niet aan bewon- vervaardiger van den H ercules-tèt-so in het

tteraars, vooral toen hj (1001.zjnegoochel- VaticaanteRome.Yolgenssommigenleefdehj
l
tunstvelen in den waan bragt,dathjd00- in den Christeljken tjd,terwjlanderen beden in het leven k0n terugroepen.Evenwel weren,dathjeentjdgenootwasvanPl
tidias.
moesthj Op beveldesKeizersmetalleandere xl.ptkdloz?iv.
sDyseolus(deKnorrige),Ookwel
wjsgeeren Romeverlaten.Hjbegafzichnaar de Jo3?.çe'
/'
dvï/Alezandria genaamd.Hj was
Spanje,verwekte eronderzjne volgelingen een taalkundige uit laatstgenoemde stad,
een opstand tegenRome,diespoediygedempt waar hjj Omstreeks het jaar 162 na Chr.
werd,en zwierfvervolyensrond ln Afrika, leefde. Hj schonk aan de spraakkunst'het
Beneden-ltalië en Ciliclé. Na den (
1ood van

eerst een stelselm atigen vorm en vel'diende

Nerobezochthj Rometen tweeden male en
werd er ingewjd in de Eletlsinische geheimen.D00rEgypte heen trok hj naarEthiopië,naar de bronnen van de Njl,verkeerde
er metdegymnosoyhisten en reisde vervol-

hiermede den bjnaam van tdGrammaticorum
princeps-''Hj wasteBrtlchium ,zjnegeboorteplaats, Opgevoed en begaf zich vervolgens
naar Rome,waar lltjalsonderwjzeren sehrj-

w'ïfit
zz/ffq
s. Gedurende het proces werd hj

is eerst (
1001*Aldlts (Venetië 1495) en later
btl herhaling uitgegeven,- het laatst dool'
Beeker (Berljn 1817),dieook andere werken van Apollonius, bjvoorbeeld over het
voornaam w oord,en over de voegw oordenen
bjwoorden,heeft bezorgd.
Eindeljk vermelden wj Apolloniusrlz
zTy-

ver grooten roem verwierf en zelfs de ûpgens do0l' Klein-Azlë w ederom naarR om et merkzaamheid van keizer =V .Antonin'
tts t0t
om zich hier te verdedigen tegen eene be- zich trok. Hj overleed te Alexandria.Zjn
schtlldiging van Euphrates,dathj deelgeno- voornaamste geschrift handelt in 4 boeken
m en hatl aan eene zamenzw ering tegen Do- Over den botlw van de deelen der rede en

voorzeker door veelverm ogende vrienden -

naar elders gebrpgt, en men zeide,dat llj
terzelfder tjd te Ptlteoli verschenenwasaan
zjne leerlingen Damis en Demltrius.Nadat
hj nOg vele jaren in Sicilië, Griekenland

en K lein-Azië rondgezw orven, velerleil0t-

gevallen verduurd en talrjkewonderen ver- rzld, den hoofdpersoon van een Griekschen
rigt had,overleed l1j te Ephese in lletJaar rom an,die in de m iddeleeuw en in nagenoeg

96 ot'volgensanderen in hetjaarll0naUhr. al de talen van hetW esten is Overgebragt.
Velen beweren,(
lathj teLindusindentempel van Pallas (Minerva)verdwenen is,en
volgensalderen voer hj in den tempelvan
Dictyna tDia,
l
aal ()p Creta ten hemel,terwjl

D aarin w orden (1e lotgevallen en avonttlren verhaald van den Syrische koningszoon

Apolloni'
us vôôr zjn huweljk metdedochter
van koning Alcéstrqtes van Cyrene.Daarbj
men hem in bandendool-dehonden wildelaten komennogdeOntmoetingen van zjnegade,
verscheuren.
die hj als eene schjndoode verloren heeft,
D it verhaal heeft, in w eerwil van vele en van zjne kuischedochterTarsia:diedoor

verdichtebjmengselen,ongetwjfeld een y'
e- zeeroovers geschaakt en aan een Mytileenschiedkundigen grondslag, w elke geenszlns schen ltoppclaar verkocht werd.D e hereeniveroorlooft tebetwjfelen,of d()persoon van ging van al die van elkaârgerukte personen
Apollonius wel Ooitbestaan heeft.Sommire is het bevredigend einde van dien roman.Het
geleerden en schrjvers der kerkgeschiedenls Grieksche Origineelisverdwenen,maar daar-

zjn zôö ver gegaan.Erheeftinderdaad in van bestaat eene oudeLatjnsehe vertaling
(1e eerste eeuw Onzer jaartelling zulk een in drie bewerkingen.Eéne van deze is dool'
flweeper en zedeleeraar rondgezworven,die W elsev uitgegeven (Augsburg 1595)) eene

APOLLONIUS- APOLOGIE.
andereisopgenomenindetGestaRf
lmanûrum,''
en de derde staat in het upautheon'' van
Gott
'ried rcz
/ lnitevbo.Spaansche,Engelsche,
Fl
-anstl
het Duitsdle,Nederlandsche Ovtrzet-

sche1.
1k treh'
en,mneten besehouwd wordol
als straFetl Y'o0r do vervolgingen d0r Chrisklnell, t
lelituwlleid(
1ë1Pl
lfihteljl
keqodsdiehst is volstrekt geen bewjs tegt
pii '
fit
ikl
M
-

tingen zjn daal'van vel-vaardigt
l de Ne- waarheid, terwjl tevens de beginselen van
(lel-laudst
4he ttleltt 1493) A-(.1.
i1I(,
(.
(l(.ltj
11 naar het Chlistendom bj Ab,
è'aham en '
klozes en
eene Duitsche - ?en Skakk
bpeg.e hetaftdaaraan

dus laug vtsör delz aanvaug der Griekscll:

destufvoor zjnPericlesontleend.Diel'Oman wjsbegetlrte gezeeht moltell worden.Tegell
is a1s volltsvonlan vooralil1D tlitscltlandsterk de aanbeveling van hetllellellsmusbl'llepell
velpslll-dd gew epst. (labriël (103?/'
3fJ,33,//.s va't'l zic,
h de apologeteu vooral01)lltttfeit,dathet
Creta heet
'
t omstreeks hetjaar 1500 denLa- de gotlsdiellstigc btthneftt'n nitxt llevredigen

tjnsehen teltst il1GriekscheAzel
-zelzoverge- kën en dat het de Onzettelljklleid in de lland
bragttvenetië 152
34 (
anz.).
werkte.Om do waarheid(?1goddeljkheidvan

A polloswaseenst'
htiftgeletx
rdetlitAlexan- llet Christtlndolu aau te totllltàl'1,sveeslnen
tl'ria,die 'van dl)Juodsrhe godsdienst tOthet vooral o1)de ztl
deli
jke kraclltt)11f)p t
le verChristendom wasuvergt
tgaan. Hjvervttltecnt
l in eenveudige, ongeleel
-dt)
) llovene wjsheit

belangrjke r0lin de gosehiedenisvanPaul'
tts mannen, (J13denvrcdt!,dieu de Christeljke
en vo:l-zekev van htlt gelteele Uhristendom godsdienst aall hare bfàli
jders selleukt? t)p
in de eerste eetlw .Te Ephese verkendigde de zaluenstem ming van het Christendom m et
hj Jezlts als den Mcssias,en htjherhaalde de rede, Op ztjne snelle uitbreiding,01)(1o
datveellater en met goed gevolginAchaje. gxoetstthe kallnte der luartelaal-s en fJ13 de
Zjne pretliking:diewaarschjnltjltden geest gesehiedkundige gotuigellissen vançlttn geddeademfle der Jt
lottsch--ilexantlrjl
Asehe wjsbe- ljken bjstaud,zoowel i11 de vervulde v001
*geerte,gafte Corintlle tegen zjnebedoeling spellingen der prbfeten als ilz de w onderen
aanlciding t0thetontstaaneenerafzont
lerltjlte van Jeztts en van (le Heiligen zigtbaar.
Uhristeljke partj of school,tlie zicllzoowel T(;jju het Christendom na de -ftte eol1W

tegelz tle lsraèlietisehe '
rigting als tegen dtt tengevelge van de staatkunde tlttr keizers de
letterljke ollvatting deruitsprakelzvan Jeznst heersohende godsdienstwasgeworden,waren
alsmede tegt?n de leerllegrippen van .#tz?fltt8 er geene verdedigillgschriften meer noodig:
tlankantte. Paltltts keurde het ontstaan dier want geljk het vroeger vbor de veiligheid
secte af maar at'htte Apolloshoog.
en vof
lr het behoud der btlrgelljkel'egten

Apologetiek , zie hetvplgende artikf,l. gevaal'
ljk was,een Ollristt'
n tezt
jn,z(
)0was
Apologie iseeuel-ttt
levoeriugofgeschrift? het na dien tjd gevaarltjk,llt'g tOt de Heistrekkende tût verqlediging van een bestàlltlldigdo.Dien naam dragen vooral (1e verdedigingschl'itteu.ten beltpevevan Soeratesopgesteldentflegekendaan PlatoeuX enopltov.O()k
lieten de Grieksche redeuaarsweleensztllke
geschrilttlu (10:1- htlnlle leerlillgeu Vervaz,
l*digen (.?111llen teOeteneu.Laterwerdllotw ooz-d
apolo.jienagenot
)guitsltlitendgellrtliktvanv(.
rdediglngst'
hriften?waarindezaaltvalzhetChris-

denen te behooren. Niettemin traden o(?k
toen nog apologeten ()p, die ulet ltleer dege-

ljlkheid, altllans met mtt
er vertnlln van geleerdheid al washetdau ook nietmet,llet
vuur en de geesttlriltvan t1e apologeten der
2de en )3(1e eeuw -.lltAt Christendtlm in bescherming namen tegendetûenem endl)laauw-

heid zjner beljders ()n tegen de aanvallen
van dwaalleeraal
-senvjanden.Devoornaamtendf
)m tegenoverde aantjgingen enveronge- ste apolegeten van dat tjdperk zjn E'
aslblns
ljkingen van Jf
lden euHeidenengehandhaafd vpn Caesaréa, Atltanasius, ('ltrysostom'
as,
werd. De apologeten ()t' vervaardigers van Grilltls, Theodorltus, Iliërokîymus,.
-.1.1/.:11,$/0zutke geschriften uit de eerste eeuw zi
jn : n'
as en O'roséus.H et begin dermiddeleeuwen
JastinltsJ'
-f
tzlr//y.r,IhtianqstA tltenaqoras,Tlteopltil'tts -Sd,,1?zïc:.
s,,Afinutius.Fdlïa'?Tertltllian'
a8,
Cyprianlts? Clemens .x4l6zaz/,#riz
4?,/.
$', Oriyenes,
Arnobins en Lgetatîlins. D e apologeten be-

levert vcpor de gesl'hiedenis derapolegiew ei-

nig bjzonders. MTetensehappeljke aanvallen
van de zjde der Heidenen werden nietlanger beproefd.Tegen hetUhristentlom verrees

roepen zich btjde besehuldiging van athefs- ee,
hter een nieuw e tegenstander in den 1smus t?p de bekende vroûmheid der Christe- lam ,die zich vooralonderscheit
lde doûr zjn
nen e1
z f)1)delà geesteljkenaardhtlnnergods- eenvoudig en zuiverm onotlleïsmustegenover
vereering,- bj die van losbandigheid Op de hetingewikkeldlet
àrsttzkderChristeljkekerk
gestrenge zedeljkheid en ingetogenheid van Omtrenthet goddeltjk wezen,alsmededoûl-dl
l
hun huiseljk leven? - btjdievallwedem rekkeljkheid zjnt'xzedeljkheid metbetrekspannigheid tpgen den Staat Op htln geduld king tbt (
1e veelwjverj.Meu bestreedecltter
en ljdzaamheid in tjden van vervolging, op de nieuwe godsdienst, die uit het Oosten
hun ûntzag voër de w etten van den staat kwaln olldag-l
?n,111(.(41
-metllartstogteljltt
?uit0n
Op OI) hunne gebeden V00r den keizer. roepingen dan met wtisgel
arige en geschiedverdol-e aanvallen gaven zj antweord kundige waarhedeu. D e Oppel
-hoofden (ler
nlet deze en dergeljke beweriugen: De Kerk waren zelden in staat t0t eent)goedt
z
smarten en ellenden der Christenen zjn het verdedigingenvOntlenhiertûebjdeverworven

werk der btloze gtlesten, - voor de mar- zegepraalvan het Christendom ,Ook nietveel
telaarsisdedood geenramp,- devoorstelling roeping. De apologetel'
l van dien tjd zjn:
van een G0d?dieverheerljktwordtdûorzjn Joltannes Dc-c.
sc/zlzsfs) B avtbolomae'
us .r#t',çl.ijden, is zelfs in de Heidensche godenleer sln'
tts? Raymond A-fc,rfàw,i eu vooral Tboma.s
te vinden, de enheilen,die het Romein- ad.
gfxiz3l,
s,diewjsbegeertetalllterkleer,nieuw()

APOLOGIE.
platûnischemystiekenaristotelischenredeneer- die bestemmingtebeantwoorden.Guenle,& rtrant, theoretische en practische belangen gier en vooral Beda A cyr, een man, die
poogde te vereenigen.
aan groote geleerdheid eene ongemcene ge-

Een glansrjker tjdperk voorde geschie- matigdheid en eerljkheid paarde, stonden

denis der apologetiek neemteenaanvangm et hem ter zjde.T0tdeProtestantsche apolode herleving der klassieke studiën,en m et geten,die naar gelang van hun kerkgenoot-

hetaanbreken derHervorming.Bj hetlezen
van de voortreFeljke geschriften derGrieksche en Latjnsche Oudheid werden velengedrongen t0t bewondering der wjsbegeerte

sehap verscllillende revoelenshuldigden,be-

hoorden inEngelandlndeeersteplaatsLooke,
B'atler,Lardner en Leland:- voortsk%kelton,
Ltton, W est, Slterloek,
Pqley, Campbell, D'
van Arisloleles en vooralvan Plato,-- en Addison enz.onderde ZwitserscheHervormhieruitvloeidebjsommigenminachtingvoort den schitterde vooral Turretin van Genève

Jegens het Christendom.Hiertoewaseenege- alseen voorbeeldvanduideljkheid,grondigheid en gematigdheid, - alsmede Vernet,
der Christeljkekerktterwjltevensdescheu- Zintmevmann, Bonnet, Lavqter en H esz.ln
ring in deze gelegenheid schonk 2om zich te t1o rj der Luthersche apologeten zien wj
scharen Onder de banier der vrjheid en ge- Paf en Mosh,
eim,maar vooral Liliënthal,
voelens te Openbaren, die,schoon in strjd Jerusalem :N össelt,Lesz,vonH aller,enSpalmet de leer der Kerk,hunnen verkondiy'er dlny.Zet
ç.
szzw steldedeChristeljkegodsdienst
niet langer in de gevangenissen der inqulsi- voor als de opvoedster van hetmenscheljk
tie Of op den brandstapel bragten.Z00 Ont- geslacht?terwjlKlez
tker,Köppen,Reinha3'd,
reede aallleiding in den treurigen toestand

stpnd er tegenstand tegen hetChristendom I'ieltte,Jacobi,Scltleyermacker en veleandeder Kerk ult den boezem van datChristen- ren merkwaardige apologetische geschriften
d0m zelf. M'i
j vinden hen in Italië,in de leverden.
Peripatetischeschool,van welkeP omponazzo,
Te midden van dien strjd,waarin aan de
M achiavelli enz.aanhangers waren.Een te- êéne zjde de krachtvan hetChristeljk gegengif w as onm isbaar. Een dol' geeqtigste 100fen aan de andere(
1e vernietigende twjapologeten van dien tjd Mras -ïl''l-.
s;l;.
ns f,'
;- felhethoofd verhief:zag men meeren meer
cémts:die eene humanistische rigtingvolgde? denoodzakeljkheid ln,Om bjdeverdediging
maartevenshetChristeljk geloofvooralaan van het Christendom van vaste beginselen
deJeugc
lernstig aanbeval.Naasthem noemen uit tc gaan en alzoo eene wetenschap te
wj lt
xqabinus, k
Steuch'
l
ts,Iliëronymns dct
,p- scheppen,die den naam draagtvan apologevarola,TGrd.::M ornay enonzen IhtgodeGroof, fiel'.Die naam is ingevoerd door Planok in
die het Chrlstendom in het algemeen,maar zjne bekende tEinleitung.'' W olfgafeene
geenszins de leerstellingen van eeniy kerk- ttAletllode van de waarheid derChristeljke
gencotschap zocht teverdedigen,- elndeljk godsdienstte bewjzeny''en dezeisheteerst
t en Abbadie.
gevolgd door P.zlrt
z.
s-zl.
:M ûller en daarna
n0g ifttè'
Begullstigd door de vrt
jheid,waarvanwj door vele anderen. Rchleyermacher en Rack
reedsntalding hebben gemaakt,verhieven zich
in hët midden der l7de en in de 18de eeuw

falrjlce lelagers van het Christendom. Zj
werden gedreven door hunne eiyenaardige
wjsbtlgeerte, door hunne ligtzinnlgheid, en
ook dool
-deverstjfdekerkgenootschappeljke
vorm en.Di0 belagers w erden m et de namen
van vrjdenkers,deïsten, encyclopaedisten,

hebben veelbjgedragen tOt de Juisteafbakening der apologetische wetenschap.ln het
w orstelperk der apologetiek is het godsdien-

stig bewustzjn derhedendaagscheChristenen
ontloken. ln dien strjd zjn evenwelvelen

afvallig gew orden van het gelooften meem
malen scheen de zegepraalde tegenstanders
van het Christendom te begunstigen.ln EngelandOntstonddeseetederdeïstentdievool'al

sceptici en naturalisten bestempeld.Inhunnè
gelederen stonden in Engeland Clterbury, onder de aanzienljken vele leden teldo,die

Hobbes, Tindal, Shaftesbury, Toland, Col- B ltme als de ware wjze beschotlwde,daar

Jbws,W oolsion en Bolinybroke- inFrankrjk deze te midden van de onzekerheid der din-

Voltaire, Raynal, Lamettrie,Condillac:Hel- gen geen veil
iyer weg kendedan een z00refi'll,s,Dideroten Rousseau, eninD ultsch- danige, die bulten alle geloof en kerkleer

land Dl
pqel,Edelmann,Reimarl
ts,Wilnsclt,
Venturinten Bahrdt.D eapologetenkw am en
tegen hen Op,maargingen gewoonljk van
bekrompene,twjfelachtigevoorstellingenuit,
en daar zj Op kerkeljken bodem stonden,
waren hunne wapensnietlang yenoeg,om

gelegen was. In Frankrpk werd tjdensde

Katholielkekerk in Frankrjk wasin diedagen vool'zeker Pascal,die met een grooten
rjkdom van denkbeelden de verhevene bestemmingvandenmenschenzjndiepenvalaanwees,waaruit hj de noodzakeljkheid aantoondedergoddeljkeverordening,welkein de
Christeljke godsdienst dengevallenegelegen-

noodzakeljkheidvan eenegetroawe yligtvervulling oëciëelte erkennen.N ahetelndevan
hetSchrikbewind huldiydemenereenevolko-

Revolutie de verloochening vanhetChristend0m zelfs van staatswege gew ettigd. M en
verwierp er het bestaan van G0d en plaatste vöör de kerkhoven het Opschrift:G De
dood is een eeuwige slaap,'' totdat .R0den vjjand,die zich hierbuiten hleld,tetref- sd.szidrrd het voorstel deed,Om het bestaan
fbn. De merkwaardigste apologeet der R. van G0d en vandeonsterfeljkheidalsmedede

heid schonk om zich op te rigten en aan

menevrjheidvan godsdlenst.Frankrjksverzet
tegen het Christendom vond weêrklank in
D uitschland, doc'
h de m eer bezadigde volksgeest w ierp er geenszins het erfdeelderva-

deren metligtzinnigheidoverboord.Dewjs-
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geeren poogden elrhet gelnofmetde weten- buiten een aanmerkeljl
ten weêrstand bieden.
sehap te verzoenen,- H erder,Sehleyerma- Zj vormen uitbreidingen der pezen et
zhare

ehe'
r?Zsckol
ckein zjnetstundenderAndaoht'' vezels zjt
z kruisgewjs gelegen.Steedszjn
wezen01?dezegenaallbrengendebeginselenvan ztjmetde spieren ofmetde beenderen verhet Chrlstendom ,en het eeuwfeest der H er- bonden;zj gaan uit van llet beenvlies of
vorming (1817) deed erhetkerkeljk leven van de spieren en bezitten gewoonljk hare
Op nieuw ontwaken.W èlbleefdestrjdvotlz
't- eigene zam entrekkende spierelz.Andcrespiedt
lren,nameljk il1Frankrjktegendeeislthen l'ellOmkleeden zj,eI1zjdienentevellst0tzavan Rom e, in Engelalzd tegen de aanmati- menheehting van verschillende spierel
l. Geging der Anglicaansche kerk :lnaar nleer en noemde om ltleeding kan vollkomen (an ook
m eer scheen m elz zich te hechten aan het gedeelteljk wezen.Bj eel
zt''volkflllltln 011RChristendom. lleyel,Duitschlands wjsgeer, htlllillg houden de allonetlroses (1e slliel-lltllz-

u1-en gl
,ven vaak hittrattn eene
zag tusscllen hetChristeljk geloofendewjs- dels bj elkaâ

begeerte slechts een verschilvan vorm.Avat bepaalde rigtiug.
het eerste aan het gevoel initlisterde,werd
Apophthegm a is eelz Grieltst
lllvrool-t
l,
,
dool
-delaatstet0teenbegripverheveu.Eindeljk dat eene bondige, beteekl'nisvolle sllretlk
traden Slraztsz,Fraltenstâdl,FeqerbachtWrzlvtl aanwjst. Zulke spret
lkel
z zi
jn in de dagen
Baueî
.en anderen tevoorschtjntverklaarden der Oudheid verzameld (1oorPlutareltîts?.5Iast.f/cf
ziclltegenhetchristeljkkerkgeloofendedendit ozlfikf,
?.
$'
/#6??e,
<()11anderen.
doorhunne wetenschappeljke critiek opztine
Apophylliet, o0l
t iehthyopllthallll ()t'
grondslagen trillen. Ook nu ontbrak hetniet vischoogensteen genaalud,iseelzedellktofvalz
aan apologeten
vooral tegell ttDas Leben defamiliederzeolietell.ZjkristallislertinptlnJesu'' van Straasz - en Ondcl'hen hebben tige qt
ladl.
aat-oetaëdl
?rsn'
let atkeknottehoeUllmann en N '
itzsch zich eell grooten naam ken; zj is bladerig Op de breuk e1'
1lleeft
verw orven.

een parelmoerglal
zs. Vogrts is zj doerzigtig

In 0ns Vaderland doet het meestverlicllte Of doorschjnel'
ld? waterholder,wit of rood.
gedeelte der Protestansche bevolking uleer H are hardheid ligttt
lssclltlu (litavanvloeispaat
en meer afstand van hetoudestlpra-naturalis- en apatiet, en haar soorteljk gewigt belnus, en wanneer wj daarbj bedenken,dat draagt S,: t9t S,5.V()()1*(1: blaaslluis w ol-dt
tevensdemeerderheidderschranderstegodge- zj mat en begint eindeli
)jk te smttlten.Zj
leerdenervoortsthrjdtindemodernerigting, bevat Op l00 deelen 52,6 kittzelaarde, 2,5,5
danmogenwjllieraandewetenschapderapo- kalk: 4,75 kali, 17,7 water en tlene kleine

logetieltgeenebloejendetoekomstvoorspellell. hoeveelheidiuoritlm.Zj wordtbj t
lf
tnllarz,
W j maken hier afzt
lnderlt
jk melking van in Zweden, in Nolrtl-Alllerika,, in Nifluwde Apoloqie tferAu-qsbIôryseltet'tlz3-p.
sdie,welke llolland en elders gevondttn.
dooru
Vekaneltton isepgesteld.GenoemdeCon- Apoplexie ,zie Beroerte.

fessie is in geschrift veroordeeld door eene
A posiopesis is een Gl
-it,lkst.
llw oortl,dat
ttconftttatio'' van de R. Katholielte godge- vdrzwil-qinq betoekent. D (! l-lxdt.lnaa,l*s lllaken
leerden Faber?Eek? W implna enz.D iever- er gebrtlik van,'
wanuett
r ztjin lllkt luktlden
ûordeeling w erd den 3den Augusttls 1530 op van een volzin afbreken,en lzet aa.
n hunn()
de Rjksvergadering teAugsbl
lrgvoorgelezen, toehoorders Overlatell? llet ontbrekende er
en de Protestanten ontvingen vau denKeizer bi
j te voegen.Eeno bl.
ll-oelntloaposit
npesisis
het bevel,om aan den inhoud hun zegel te die van I'Ar-qlllus in het (lerste boek der
hechten.Zj verzochten,ûl
'
11voorafinzagete ttAeneïs'- w aar A'Teptanus tot de opgtxruide
m ogen hebben van dat gesehl-ift.Ditwerd golven zegt:uotlosf'go. .''ofinhetNedergeweigerd,en daar verdere verzoenendep0- landsch:alk zal tl. .''
gingen sehipbreuk leden,herhaaldedeKeizer
A postasie is een Grieksch wooltt?dat

zjn bevel. Nl
l verwierpen de Protestanten in het algemeen afralllyl
teid beteeltent.Deze

de Conftztatie,e1zM elancltton ontving vanden kan plaats bebben m etbetreltking ttlt eene
Keurvorst van Saksen den last,om haar te kerlteljke f)f staatkundige partij? tOt et
al
z
w ederleggelz en de Augsburgsehe geloofsbe- vastgesteld beginsel enz. Inttlsspllen lllogtlll

ljdenis te verdediyen.Deze Apoloyiewexd wti niet ontkennen:dat hctwoord appstasie

te vergeefs den K elzeraangeboden,maarversdzeen in drllk in l51S llletden titelttAp0legia confessionis Augtlstanae.''Het spreekt
van zelf,datdaarin de voornaam ste gesdzilpunten van de R.K atholieke leer en van

m eer bepaald gebrtllktw ordtvan afvallighltitl

sel? welke de spieren Omgeven Ofhaar aan

welke in praetische puuten vandealgpm tlene

van de Christeljke godstlienst. Dc apostaten verwjderen zit'
h uit(
1egemeensehap der
Christenen. Zj Ondersclleit
len zich hierin
van de ketxters (haeretici),(1il)met det
nvt
àri.
die der Hervormings-nlannen behandeld zjlz. gen verschillen in deopvattiugvan11lttChrisAponeuroses (membranae ibrosae,fas- tendom in zi
jn geheclofinzjneafzonderljke
ciae Ebrosae) zjn vliezen van bindweetl deelen, en van (10skshetlrluakers(schisnlatiei),

debeenderen vastheehten.Zj zjn witachtig Kerkafwjken?maarbeideChristenellbltjven.
grjs Of zilverwit el4bezitten weinig l)l0ed- Men had in ouden tjd versclillendt.trappen
vaten en in hetgeheelgeenezenllwen,schoon

zj aan deze wel een doortogt vergunnen.
Zj zjn dlls gevoelloos en worden alleen
gevoelig bj Ontsteking. llare voerkracht is
gering, en zj ltunnen aan werkingen van

van afvalligheid:q
sccri
/cf
//i wl
trden zi
j genoemd, die ten teeken Vall lltlnn('Ar('1*zaki11g
van hklt Christent
lolllofferllantlen lzallden gebragt aan do lleidellscltl! go(1d'n Ot'attn de
standbeelden (101-keizers, fltnri-fltalizi
j)
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die ex wierook hadden gebrand,- llbellat; 16.
-19,Luc.VI:14--1s enHand.1:12).Op
zi
j1die zonder aan eene Heidenscheplegtig- die naamljsten staat Petrusbovenaan.Deze,
heid deel te nem en zich van de overheid de zoon van J-onas,w as geboortig van Bet-

getuigschliften (libelll)hadc
len verschaft,dat saïda en woonde te Capernaum.Dathj op
zj het Christendom verloochenden, - en al die ltjsten heteerstgenoemd wordt,geldt
aetafaeienteszj,die eellprotocolvan hun- bj deR.Katholieken mede onderdebewjnen afval hadden doen opmaken.De straf, zen vool
-hetprimaat van Petrls ofvoorzjn

o1
) apostasie gesteld, was in verschillende hoogeren rang boven de Overige apostelen.

tjds-omstandighedenzeerverschillend,ntleens Van denbjzonderenl0f,doorJezu.
gaandezen
de kerkban, dan wedcr verbeurdverklaring disdpeltoegekend?bljftechterweiniganders
van goederen met verbanning en zelfs de Overdan detoespeling op zjn naam ,diein

dood.De tcrtlgkeer del-afvalligen w erddoor het Grieksch de beteekellis heeft van rOts.

de gestrengstedrjvers zeermoejeljk ofge- De bevoerdheid()m te binden en te Ontbinheel onmogeljk gemaalkt, terwjl do moer den werd lmmerslateraan alleJongerentoegematigde partj,opgrond van de verdien- gekend (Matth.XVIII:18).00k lezen wj,

sten der martelaren,meer t0t vergevingsge- dat niet Petras,m aax Jacobtts de Olftfdr: en
vervolgens Jqcobas de Jonqere Opperhoofd
zindheid geneigd was.
ikegemeenieteJeruzalem ,
Vool'ts noemtmenapostasie den overgang wasderChristelt
van het eene Christeljke lterkgenootschap en P aulus, die niet eens t0t den kring der
t0t het andere,en in'de R.Katholielkekerk 12jongerenbehoorde,erkendehetgezagvan
geeft men dien naam aan den overgang van Petrl
tszôöweinig?dathjdezenOpenljkweder-

den geesteljken stand t0t dien derleeken
(apostasia ordinis).ook van den geesteljke,
die zich in het htlweljk begeeft ofval den
monnik,die zjneordevaarwelzegt,gcbruikt
men het woord apostasie.Alwordt zj met
geesteljke straffen bedreigd, de Staat att
ht

stond(Gal.11:11enverv.).NaPelrtôswordt
op de apostelljst in het eerste en vierd.
e

Evanyelie diens broederAndrlasgenoemd,
terwtllwjop dievan hettweedeEvangelie

en van de Handelingen Jaeobus en vervoltannes vinden vermeld.Deze beide
gens Jol
ze niet strafbaar -- althans nietnaar dehe- laatsten, zonen van Zebedéas? vinden wj
dendaagsche xegtsbeginselon, omdathj een m et P etrus gewoouljk met ondexscheiding
jde meestge0Ve<g211; t0t een erkend ot'gedtlld kerkge- @enoemd.Met dezen waren z!
de vrienc
len van Jezqs,enhulzvurigejver
nootschap niet langer e0n0 misdaad rekent. llet'
D e naam van apostaatofafvallige is van had zelfs den teugel der matiging noodig.
ouds inzonderheid tpegekend aan keizer Ju- O0k later waren Jaoobus, Petr'
as en Jokan:dc steunpilarendergemeentevan fz'Ari.
s/c.
A
Iicpf
z:,diehet Christendom verzaakte en de w,6.
m aar deze Jacoblts w as niet de zoon van
Heidensche godsdienst omhelsde.
op hetqebiedderstaatkundekan deapps- Zebedlus:maar de t/t/zl.gdr: ot'de broeder van
tasie zich ln versehilendevormenvertoonen, Jezus. De vi
.j
fdeop devierapostelljsten is
zelfs in dien van hoogverraad,wanneer een P ltilippus. D e drie eerste Evangeliën ver-

btlrger zt
jne krachten inspant om den val melden enkelzjn naam ymaarin hetviertle
van den Staatte veroorzalken,Ofindienvan wordt hj spreltende en als aangesprokel
zinlandverrand wanneer hj eene vreemde ln0- gevoerd. D e volgende op de Evangeligendheidinhetbeoorlogen vanzjnvaderland sche ljsten is Bartltolomaeus,van wien wj

ondersteunt. M en zietOolt w el,datgeheele overigensniets vinden verm eld.Inhetvierde
landen atkalligw orden,zooalsdeN ederlanden Evangelie worflt hj Nafl
tanaè'l genûemdt

van Spanle? de Noord-Amerikaansche l
tolo- vermoedeljk zjn eigenljke naam ,daarBarniën van Engeland,de Zuid-Amerikaansche d#oltlpztzctf: hetzelfde beteekentals Jzoun van
van Spanle en Portugal,ltaliëvanFrankrjk, Tltolomaeus.'' Ilj wordt'aangewezen als een
België van Nederland. Oûk ontwaart luen

zoodanige apostasie bj volken,dienaeene
vrjestemming geannexeerd wordpn.Apostasie van bel-oemde staatslieden is evenmin
eenezeldzaamheid.TiffenFozzjnbeidevan
de partj derToriestotdieder W lzigs over-

opregt Israëliet,als een man,in w ien geen
bedrog is. Tltomas,genaamd D ldym us,komt

op verschillende plaatsen vool'. Hj ondem

scheidt zich evenzeer dool-gehechtheid aan

zjn meester a1sdoor eene gemoedeljke twtlfelart
j.M attltaeus,vroeger een tollenaar en

gegaan,- P eelis afvallig geworden vanhet in heteersteEvangeliealzoogenoemd,draagt
beschermend stelsel,- Espartero verliet de in de beide volgende den naam van Levi.De

ts,
mtlderados Om zich bj de exaltados tevoe- negende apostel is Op aldeljsten Jacobl
goll.O0k op hetNederlandsche staatstooneel de zoon van Alphaeus ofJaeobas deq/b/wer:
zjn cr,diegevoelensverdedigden,waartegen door velen voor denzelfden gehouden a1sJa-

zj weleermetkrachthadden gestreden.

cobus de broeder desHeeren.Hj waslater

taak vot
ixbereidde,welkezjnazjl
lheengaan
als zjne gezanten moesten vervullen. Van
hen vindtmt
m in hetNiet
lweTestamenteen
viprtalnaamljsten (Matth.X :2- 4,Marc.I1I

die hem iets later vermelden: Canqnites of

A postel. Dit woord , aan het Grieksch het hoofd der Jertlzalemsche gemeente en
ontleend,beteelkentin hetalgelneen aft
qezant werd,volgens llkqesippus,ttderegtvaardige''
ofbode.In engerell zin geeftm en den naam bjgenaamd.Op dezellvolgtin hetEvangelie
van Apostelen aan de 12JongerellvanJezus, van Lucas en i1lde H alzdelingen Simon,aldie Hj door dageljkschen omgang tflt de daar Zelotes, en bj M attltaens en u
V arcur,

de Kananiet genaamd. De clfde op de ljst
isbj L'
aeaseen zekereJqdas,de zoon van
Jacoblts,en bj M attltaeusen Harcuseen ze-
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kere Thaddaen.qof ook 3.
fatfFzcev.
'
vLebbaeus, schjnltjk ontleend wasaan de stamluen van
w elke verschillende namen aan denzelfden lsraël? zoo Brjst llet getalzeventig op dat
persoon sohjnen te behooren.Delaatste op der lleidensche volken, hetwltlk naar lzet'

de drie Evangelische lt
jsten is Jadas Isca- ot
ll-t
leel der Joden tot gemeld ejfer klom.
rio/:.
s,die op de ljst in deHant
lelingen(
1001- EArangelie-Art?rkolzdigel-s, die later hetUhrisden voor 'tOverigt)Olzbekenden Alattltia..
b.is tendom onder de lleidenon hebben uitgtlbrctid,
vervangen.Doorgaans wordt ()ok Paltlus t0t drflegen O()k den naam valz apostelen.àlen

de apostelen gerekend (zieonderdiennaam-) heeft,Boltifacltt
'
s(
1ellapostlà
ltlerDtlitselers?
Jezlls gaf aan dat twaalftal den llaam van

Avsyaritls den apbstel vall het Ntlol-dtan

apostelen Of gezanten,en wj lezen ook, gentlemd. O0k aan d() bisselloppelz der
dat Hj hen uitzond?Om de nadering van Christeljke ltel'
k werd A'
vt
alt'tàl
- de titel van
het Koningrjk Gods t(
) verkondigen. Zj apostelgegeven.

worden ons voorgosteld als eenvoudige,0pApostelen.lnlletoudeprol
zesregtlloelllt
lo
regte,Ongeleerde?maar zeerleergierigeman- men apostelen (
1e llrieven van verwjzing?
nen?van w elke som mige metJez'asvermaag- waarbj de regtt
?r?die een vonnishaduitge-

schapt()n verluoedeljk vrienc
len zjnerJetlgd sprolten,waarvan eelzder partjen il1hoeger

w aren. Eenige, ztlo als Johannes, waren boroop w ensehte te ltomell, den appellant
leerlingen valzJoha,îtnesdenDooper.D eAl'
)os- lallal-den lleogeren regtervt'rwt
aes:die part!j

telen vergezelden Jezns t
)p zjnt
? reizen en werd daardoorals 't'
wnre zi
*
ju al
lostc
llos.(.
'
e11
luisterden naar zjneredenen;gedurig (
lieper Grieksch wool
-tl,dat(Lfqevaavçliydebedtlidt.
werdel
f zj ïlzgewljd in de grootsche denk- Het gebruik van die britlvtkll'wasin llttt R0beelden en planlzen van htllznen M eester.Het lueinsche regteellgevolg'van (lpn regel,dat
was er verre at
', dat zj aaustonds hunne 'nlen,0111 valz een vonnisllelll?orli
k-inhooger
-j
Israëlietisolle vool-ool-tlt?elel'1kondtan aieggen. beroep te lkunnthn kfllllen ,de vtkrklaring van

Daargm begrepen zj nietaltjd de bedoelin- datvoornel
uen moest atlt
ègg'
t'l
z l)j delzregter
gen van htlnnen X eester,en toelz deze den

marteldood stierf, btt
hielden ztjnaauweljks
standvastigheid genoeg 011 '
vool-verstroojing
bewaardtebljven.EerstephetPinksterftàest
ontvingen zj den moeti,om Oltrisllts Openljk
te verltoudigell en als stie,
hters der eerste

Christeljke gemeente Op te treden.Aanvanlkeljk bepaalden zt
l zich tot htlnne stamgenooten,en laterstrekten zj huune prediking
ook t0t de Heidenen uit,hierbj kraehtig

zolf? (li0 llet vollnis gewezen llad,hetwelk
m en door een hoogeren regter verbeterd
wenschte te hebben.Dit?llritxvellleverden nu

het bewi
js o1),dat de parti
jbinnen (
1tàlldaarveorgesteldenttjdhetappêlhattaangeteel
tend.
Het was (lolt geobrloofd,datmen,inplaats
van de verklaring A-a.lllltlûg'(tr1)()r0tàl)aalzdt'n

eersten regter te dt
nelzyllaaruitdrt
lkkpltjk te
kenuen gaf aal
z d(
à tegenlpartj, die btjhet
vonnis in het geli
jk '
was g'esttlld.ln dit gegeholpen (1o()reenbekeerdel
'
lpharizéër?Pa'
u- val konden de apostelen (1001-(1f) tegcnparti-j
llf.sgenaanld.
afkegeven worden e11 dan htt'tten zi
jqpos1()tl1*vi-q'l-tlb'
llli,
DestichtingdereersteChristeltjkegemeente /o/rJ conventionales (1.i.(.
.qe ot
,:'
rte Jertlzalem benevens de lotgevallen van eenkomstkler/f're-t/pp,bviel'ev.114beide gtàvallen
somm ige apostelen,vobralvan Petellsen Pau- was de parttj,die ze verkrts
gen had,g-t'
hol-

!l
f.
:, zjn beschreven in de öllandelingen der den,zebinnen den)l
epaaldenterllli
jn aanden

Apostelen,'' volgens het opsehrift (1oor L't(- hoogeren regter o'vf.xl-te lt?ggtll'
1.
Tn alle landen M-aar llët'inheemso'ctï
.x, den schrjver van 11(&t(lt
llde Evangelie
ten vervolge op dit laatste vervaardigd.Dat 'r:.gf?'
waarbj het ltolueinslllrlàgt .I.!s1$.i-;tboek is (1001-de R.KatholiekekerkvanQllds eene soort van hulpregtgebrtliltt Averd,(lot)r
als echt in het Nieuw e Testam ent opgeno- het yeschreven? in 'wetten 'vlkrvatte regt is
m en en teSrens door som mige kettersche sec- vervangen? is de verpligting ()ln apostelen
ten,zoeals de Ebionieten,Severianen,M ar- te vragen ,ttln eindein hoogerl)e1-00p tekuncionieten en M anichaeers Om l-edenen van nen konlen,sinds lang afgtàst'haft.
leerstelligen aard verworpen.Somm igelzhebA postelfeesten ofaposteldatqen zi
l
-lzkerben Clemens At?zzltzz3of,
s OfBarktabas voor den keli
jke feesten,dip ter gotlatt
lztelis v7
tn alle
vervaardiger gehoudtln. De schrjver heeft Apostelen te zam tàlz ofvan één htlnnerinhet
datboek bestemd voor een zekeren Tlteoplt'
l- bi
jzonc
lerwort
len gevitàrd.Gewf
lonltjkn Nvordt
/11.:, die olzs Onbekenfl is gebleventen het daarop hun dood htardacllt.Reetls vöfsr den
m ag beschouwd worden als de eerste proeve doot
l van Constanl(
)
*4 de Gt
l
-oole llield luen
eener poleluisch-allolog'etisc,he kerkgestthiede- te Rolne Optogten naar degraveuvanP etr'as
lls.Niet lang daarna begon l'1zell O()k
nis.Sommigegebeurtenisselz:btjvoorbeelt
lde en Pault
zeereisvan P altl'
tzsnaar Italiè,iserm etgrtlote Op andere plaatsen,Mraar zitrh graven of genaauw lteurigheid in beschreven. Men heeft w aande graven dttr Allosttllen bovontlen,g0opgemerkt, dat taalen stjl in de eersto en regeld feesten te vitxren. 1)e Afriltaanselle
lthield l-eeds in de (Jde eftuAv elll'l aA.lltartweede helft van dit boek nietgoljk zjn, ker
.1
)t)st()1('l1-ï'(.(ïst''(*n il1 s10poogdepausJ?oil'
l'tgeen dtlo1*velen is toegeschreven aan den u%

aard der sdzrifteljke bescheiden, waarvan /izcîz
l/.
s 1lz
rzoodanig feest il1 te v()('
lt!1l il1(1e
descllrjverderHalzdelingen gebruikmaaktc. geheeleChristelijko kerk.lllàtAA-e1-tlnitltoverlll
ln rt
limeren zin wol'den ook de 70 leer- gevierd, en n-aar het il'
t zAvllllg kAvalu,giug

lingen, door Jezus uitgezonden om zjn rjk het svtlldra Over in allt
lert.t'
etàsttkn,naultlli
jkaan te kondigen,m et den naam van aposte- in de Rsrestersl'lle klal-k in l1et u'
tlltàrlleiligelz
len bestempeld.Geljk let getaltwaalfwaar- feest (1Noveluber) t
an in til.Oosterscllei1z
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hetAller-martelaren-enheiligen-feest(zondags schadeljk persoon in vrtjheid gesteld.IntusnaPinkster).Tevensvermeerderdehetaantal schen verschenelz er il&1286 en in1200Paugedenkdagen derafzonderljkeApgstelen,en seljke verordellingen tegen deApostel-broee1k dier feesten k0n als een Aller-Apostelen- ders,enzjwerdenOpdeSynodete'
Wiirzbuxg
feest worden beschouwd,omdat telkens 0ok vqroordeeld (1287).Reeds in 1294 werden
ls
de overige her
dacht
en
aanger
oepon
ee
u:f ga
f Bo
nfac
iun Tfwe
lffrdhe
en.
t er tw ee met hunne gezellinnen te.parmaa'
ln de lzde
ketters verbrand.Dit l0t vieleindeljk ook
egarell'
lten deel.
voorschrift,dat bepaaldeljlt deAndréasdag aan kb'
(80 November) aan de herinnering der lZ Een tweede tjdperk van degeschiedenis
Apostel-broeders neemt een aanvangmet
Apostelen z0u worden gewjd.Daarenboven der
hetoptreden van Dolc'ino te M ilaan,diezicll
werden vaak de gedenkdagen van 2 Apostelen vereenigd,zooals van Petrusen Paulus,
van Pltilippn en Jacobus,vanM monenJudas.
O0k werden aan sommige Apostelen meer
f
lagen dan êèlz geheiligd,zoûals 3 aan Pedrff-ç, 2 aan Paltlua enz. Tn de W estersche

alsopper-apostel aan hun hoofdplaatste,een
geschriftvolgeestdrift en profetischen gloed
uitvaardigde aan de geheele Uhristenheid en
allen uitnoodigde om t0t do Orde t0e te trex

den.Zjl
zeleuswasdeomverwerpingvanhet
kerk werd Onder Innooentitts III (in den bestaande en hetbegin van een nieuw godsaanvang der 13t
leectlw) de rj der Apostel- dienstig tjdperk.Hj erkende,datdûlrden
feesten gesloten, 'tgeen in deoostersche 1O0p der omstandigheden de Kerk t0t magt
lket
rkAll
he
rer
e-d
Ap
soVsr
te
ol
eegne-rWa
feestn
Sge
ogns
lc
thi
jdev
de
.Hi
rorde
eri
nd,
s en rjkdom.wasgekomen,maarverkondigde
tevens,datineentjd,waarindeliefdeuitalle

maar het wordt er alleen door de Z00g0- standen derhiërarchie geweken was,de t()naam de Kalogeris (monniken nonnen enZ.3
) rugkeer t0t de armoede der Apostelen als
gevierd.ln de R.Katholiekekerk inDuitsch- het eenige middelter redding moest worden

land,bepaaldeljk in Oostenrtjk,is in den
jongsten tjd de openljke viering van het
Aller-Apostelen-feestopgeheven,terwjlmen

beschouwd.Hj onderscheiddeinhetkerkeljk
leven 4 tjdperken?datdesoudenVerbonds,

datderdagen val
z Christus en van de Apcser enkel het Allerheiligen-en het Petrus en telen t0t aan die van paus Sylvester en keiT tzkzlFzts-feest behouden heeft, w aarop al de zcr Comb.
tanti
jn de Grppfc,datvan paus3ylApostelen worden herdacht.ln deLuthersche vester t0t aan de stichting van de Orde der

lkerk bleven aanvankeljk deAposteltbesten Apostelbxûeders, en eindeljk dat, hetwelk
bestaan: Ofzj Yqerden op de eerstvoljende met deze stichting begon en volgens zjne
zondagen verzet.Bj de llervormden zpn zj voorspelling in 1303 - eenJaartaldathj
vervolgens veranderde in 1304 - d00z'den
dadeltl
'
k afgeschaft.
Apostel-orde OfdeordëderApostelbroe- val van den Pauseljken Stoel en van den
izerljketroonzot
lwordeningewjd.Vervolders is eene kerkeljke secte der 18(1e en Ke
gingen,die tegenhem werdeningesteld,noodl4(
1e eeuw.Zi%l
-wasêéne dier vereenigingen,

welke zich geroepen gevoelden om deKerk te zaakten Dolcino,om de vlugttenemennaar
Dalmatië.Hierverzamelde hj een groot getal aanhangers en keerdc na verloop van
2 Jaren met 1400 man in Italië terug,waar
hj* zich verschanste 0P den berg Zebello
Op het gebied van den bissohop van Vercelll

hervormen en,dûordronrenvanhetbesefder
apostolischeeenvot
ldigheld,openljk Optraden
tegen de toenmalige w eelderigheid van den
geesteljken stand,terwjlzj zelve in harel
overdrevenjvert0tdolledweeperj Oversloeg.
De Apostelbroeders bekleeden eel
ze jlaats
naastde secten der Stedingers,derDultsche
Ghibelljnen en der BroedersenZustersvan
den vri
jt!n geest,die alle desyeljksomtrent
dien tjd verrezen,en naast dle der overige
katharen (relnen, eene benaming, die aanleiding heeftgegeven t0thet woord ketter).
Gerard zgd.çtzrdlli,eel
tWerkman uitParma,

geleqen.Vanhier deeq l1j met zjne plt
mderzlekebendetalrjkestrooptogtel
z,totdathj

in 1307 met vele andere Apostelbroeders gevangen en tot den brandstapel veroordeeld

werd.In 1868 bestonden ernog gverbljfse1en van deApostel-ordein Lombardjeen iq
hetzuiden van Frankrjk.

Apostel-verdeeling isdenaam van een
dien men in de Franciscanemorde niet had feest (Festlm divisionisapostolorum)del.R.
l
texk,dat op den l5denJulj wordtyewillen opnemen,wasde stichter dezerorde. K.
Hj hield zich zelven vooreenapostel,stelde vierd:en wéloorspronkeljk naar aanleidlng
va
n
het Overgeleverd berigt,da'
t de Apostezich metChristurgeljk,verklaarde,dathj

7 of12jarennahetheengaan van Jezus
omqang had met den heiligen Francincus, leenn,na
het opstellen van eene gemeenschappeljke (Apostolische) geloofsbeljdenis, de

berlspte hetlosbandig leven der geesteljken
en werd de grondlegger eener geesteljke
orde, wierleden hj naarhetvoorbeeld der
Appstelen zoehttekleeden.Zj leefden niet
in kloosters bjêél,maartrokken alsbede-

tnenmaals bekende gewesten der aartle 0n-

derling hebben verdeeld,Om erhetEvanqe-

lie te gaan verkondigen.Volgens dat bengt
laaxs en boetpredikexsbarrevoetsdoorItalië, is aan P etrns Babylon m etde Israëlieten in

Zwitserlant
l,Franl
trt
jk en Spanje en namen de verstrooijing,aanPaulusGriekenlandmet
zooals zj voorgaven,naarhet voorbeeld Italië, aan Jacobuu Spanle, aan Joltannes
der Apostelen
vrouw en mede,'tgeenhun
niet t0t eere w erd gerekend.Reyarelli was
reeds in 1580 in h@chtenis genom en ,m aar
werd alshalfkrankzinnig en dus alseen tln-

Klein-Azië met een deel van Parthië,aaa
Philippqs Opper-Azië,aan Tltomas het overige Parthië en Indië, aan Baetltolomaelts
Armenië,aan Mmon Cananit:: Mesopotamië

APOSTEL-VERDEELING-APOSTOLISCH.
met Perzië, aan Jndas Titz##lel.
s Arabië
met ldumaea,aan M atthiasAethiopiëen aan
Andrlas Scythië ten deel gevallen. Thans
echter heeft dat feest eeneanderebeteekenis.
Het wordt gevierd als degedenkdagderverdeeling of scheiding van het gebeentevan
Petras en P aulu'
î.
Apostil Of apostilltt
m ,een woord uithet
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kreeg.Zj wordtalsschrifteljk/verzameling
het eerst vermeld in hetJaar894.Hetaan-

tal canones bedraagt 85. De R.Katholieke
kerk was eerstvan meening?datzj de geheele verzameling als ûnecht zou moeten
verwerpen, m aar het gezag van Dionysius
A'
tri.çkfk
f.
s(omstreeks 500)heefthaarbewogen
ûm de eerste 50 canpnes in haar w etboek Op
nieuw .
f/
tz/!
jAl,beteekenteenschrjvenvaneen te nemen.Volgens Johannes Scplls/icsf,s,was
pexsoon of een collegie Op den kantvan eelz hetgeheele 85-talin hetmiddender6deeeuw
stuk, een doeum ent,ot'een verzoekschrift, in het wetboek der Grieksche kerk te vin-

waarbj ditinhanden wordtgesteld van een den,en ze zjn alle dooreene synode van
ander persoûn Of collegie,gewoonljk Om be- 69: geldig'verklaard.De Canones Apostolorï.f
//, considoratiè'n en advier,aldus verkort rum zjn uitgegeven in de ttpatresapostolici''
om b.e.en a.

van Cotelier,en w el in het eerste deel.

O0k komt apostil voor in de beteekenis
van het besluit,het antwoord,Ofhet berigt
zelf dat genomen ofgegeven wordtop den
inhoud van llet stllk, vooxal wanneer het
geschreven staat op den kant van of onder
datstuk.
N og noem tm en apostiliedere opmerking,
die op den rand van eenig geschriftvermeld
w ordt.
Apostoliciteit ofApostolisel
tJ
/dzc.çwordt
door velen beschouwd als het kenmerk der

Apostolisclte con.
sïi/v/ié'
z
3 (Constitutiones
Apostolicae).Deze is de naam van eenever-

zameling van kerkeljke wetten, gebruiken
en gew oonten in den vorln van Apostolische

voorschriften.Zj zjn bevat in 8boeken,van

welke de eerste 6 ()f7 reedsin de3t
leeeuw
in de Oostersche kerk Opgeteekend en in de

4de eeuw door toevoegselen uitgebreid zjn.
Hetlaatsteboekisgedeelteljknitde4(
leeeuw,
gedeelteljk uit lateren tjd afknmstig.W anneer men dieboeken van debj-entussehen-

ware Christeljke kerk. De R. Katholieke voegsels zuivert? kan m en ze gebruiken als
kerk beweert,datzj bj uitsluiting datken- eene bron van belanyrjke berigten overda
m erk bezit,omdat Petrushetopperhoofdw as gesteldheid der Kerk ln de Sdeen 2deeeuw.
der Apostelen en de eerste bisschop Ofpaus Ten Onregte worden zjaan Clemen:Romanus
te Rome en zjn gezag Op zjne opvol- toegeschreven. Zj hebben in de Kerk nooit
gexs is overgegaan, die het in hunne onaf- gezag gehad.0Ok zj zjn i1
zheteerste deel
gebrokene l'eeks t0t Op den dag van heden der upatres Apostolici'' van Cotelier te
hebben bewaard. De gronden van deze be- vinden.

wering zullen wj later bespreken (zieonder Aposioliscl
te qeloofsbell
jdenis (Symbolum
apostolicum). beze geloofsbeljdenlst d00rden naam P@1
Js4.

Apostolisch noemt men alles,wat van gaans eenvoudig het ueredo''genoemd,is de
de Apostelen afkolnstig is Ofmet de leer en eerste der drie Oecumenische of algemeen
het leven der Apostelen overeenstemt. De geldende geloofsbeljdenissen.Zj bestaatuit
voornaamste pel
*sonolle1àZzkelz,waaraanhet 1
$artikels,nameljk:
1.Credo in Deuln,patrem Omnipotentem ,
bjvoegeljk naamw oord apostolischw Ordttoecreatorem coelietterrae (ik geloofin G0d,
gekend,zjn devolgende:
Apostoliscl
tambt.ln deoudeKerkyafmen denalmagtigenvader?denScheppervan hemel
dien naam aan de waardigheid der blsschop- en aarde).
2. Etin Jesum C#'
pen , die als opvolgel-s der Apostelen werden
riq
s/'
l
fvl,Elium ejusunicum ,
beschouw d, - later m eer bepaald aan die dom inum nostrum ,quicolzceptus est de spider pausen.
ritu sancto,nat
M fzi
ri
tzvi
Pilus
atoex
, cruc
ixus
?rgine?PZSSIIS
m orttlus et
Apostollsche brkeren.Deze ztjn de brieven sub Pontio
in het Nietlwe Testament?afgevaardigddoor sepultus? descendit ad inferna, tertia die
de Apostelen aan bepaalde gemeenten ofaan resuxrexlt a mortuis? adscendit ad coelos,
afzondexljke personen. Men verdeelt ze in sedet ad dexteram D eipatris omnipotentis,
13 brieven van Pa'alttsbenevensdenbriefaan inde ventuxus estJudicare vivos etmortuos
de Hebreën en in eenige algemeene zend- (En in Jezus t/lrït
s/.
ys? zjn eenigen zoon,
brieven. Sommige Apostolische brieven zjn Onzen Heer,die ontvangen is van den heiliverloren gexaakt? z00 als de eerste briefvan gen Geest, geboren uit de maagd Mtlria,
Paull
tsaan deChristenen teCorintheenzjn geleden heeft Onder P ontius .rïlcft/:,diegebrief aan de Laodicaeërs.ZievoortsOnderhet krtlisigd is, gestorven en begraven,nedergedaald terhelle,ten derdendageOpgestaan,
woord Bqbel.
zppq
sfplisc/
zeeanones(canonesApostolorum). opgevaren ten hem el, en gezeten aan de
D ezen naam gafm en in de oudste K erkaan regterhand van G()d den almagtigen vader,

alle kerkeljke wetten, e1
z vervolgens aan vanwaarhj zalwederkomentom delevenden
eene verzameling van kerkeljke wetten en en dooden te Oordeelen).

3.Cxedo in spiritum sanetum , sanctam
ecclesiam catholieam , sanctorum commtlnioen Apostolische bepalingen (Constitutiones nem , remissionem peceatorum ,carnis resurApostolicae)isbi
jeengebragt,endieeerstin reetionem et vitam aeternam. Amen. (Ik
de 5tleeetlw haretegenwoordigegedaantever- geloof in den Heiligen Geest?in de heilige
11
7

besluiten,die,zoo m en meent,doorClemens
Ao-tzzl'
ll.s41it synodale besluiten der4deeeuw
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Katholieke kerk ,in de gemeenschap derhei- de Evangelist, LMeins van Cyrene,M areus
ligen, in de vergeving der zonden, in de de Evangelist,A'ieanor,Fitlplcv:deDiaken,
opstandingdesvleeschesenheteeuwigeleven. O>e.
sïell.
:,Onesé?horus,Parmenas,Tâ'
J!J-0a,

Amen.).

Plzilippu.
% de Dlaken,Prochorus,8ila,
% (Sil-

ls),Sosthenes,Stephanus,Tertius,Timon,
omtrent den Oorsprong dezer geloofsbe- vanl
motl
teus, TiJII
,
V, Tychiexs en Zenas. N0g
ljdenis vermeldt Rvsnl
ts (4de eeuw) een aTi
sprookje,dat door velen naverteld, maar ndere wûrden hier en dââr genoemd.Voorts
door Laurentius Valla wederlegd en thans geeft men dien titel aan de 70 Jongeren van
door alle Protestantsche en door de meeste Jezlu , wier namen 0ns onbekend gebleven

R.Katholiekegodgeleerden(DupintTillemontj zjn,terwjl daardoor ook wel de Apostoverworpen is,nameljk datzj doordeApos- lische vaders (zie lager) worden aanyeduid.
telen,kortvö0r
' htlnnescheidingteJeruzalem ,
Apostolisch.
e rtiddr.
: (patresapostolicl).Z0o
a1s een algemeen doopformulierOpgesteldz0u

noem tm en in engerenzindeapostolischeman-

wezen.Men is thansvrj algemeen van ge- nen,en in ruimeren zin alleonmiddelljke
voelen,datzj dooreene uitbreidingvanhet leerlingen der Apostelen, w elke schriften
Bjbelsche doopformulierisontstaan e:1eerst hebben achttlrgelaten, die nietinhetNieuwe
ill de 4de eeuw nagenoeg hare tegenwoor- Testamentzjn opgenomen.Dieschriften gedige gedaante heefterlangd,terwjlzjeerst ljken in vorm en inhoud sterk op die van
n vanBarin de 6(
le eeuw door eenige toevoegselen Paulus.Intusschen zjn dewerke
zoodanig geworden is alswtlhaarhierboven nabas en van ClemensAp-f
zzlx,
: nietvrj 4ehebben medegedeeld. T0t die toevoegselen bleven van den invloed van het neoplatonlsrekent men de ttnederdaling ter helle'', de mus,geljl
tditdoo1
*Philoverkondigd werd.
naam derkerk alseenetdkatholieke''benevens Met betrekking t0t het leerstellig gedeelte
de uitdrukkingen Ggemeenschap derheiligen'' zoeken zj zich slechtste verzettentegenhet

en Geeuwige leven''.V00r '
toverige draagt zinneljke Judaïsmus en tegendeHeidensche

zj haren naam nietten onregte?daarztlln wjsbegeerte,- Ja,ten opzigtevansommige
Bjbelscheuitdrukkingen isvervatenmetde leerstukken zjn zj ver verwjderd van de
leer der Apostelen overeenkomt.
latere regtzinnigheid.Des te belangrjkeris
Apostolische kerk (ecclesiaapostolica).Z00 hetzedekundi
q gehalte hunnerschriften.Het
noemt m en de gemeenten,die door deApos- aantal Apostollsche vaders heeft men op 7
telen of door hunne medearbeiderszjn ge- vastgesteld?m aar alleen van de eerste 4 kan

sticht,bepaaldeljk dieteJeruzalem,Antiochïa,
AlexandriaenRome.Deze,a1sdebelangrjkste
en gedeelteljk alsde otldstekerken en gemeenten uit den tjd der Apostelen,maken

men aanwjzen, dat zj a1s leerlingen der

Apostelen staan vermeld;dit is onzekervan
de beide volgende, terwjldelaatstegeene

aanspraak heeft op den naam van schrjver.

aanspraak op dien titel.Volgenshetgevoelen Zj zjn Barnabas, een leerling en medearder R.Katholieken komtdienaam uitsluitend beider van P. tzfflzl,ç, - Clemens Ap-clzf:,

t0e aan hunneKerk,terwjlzjbeweren,dat (derde) bissehop te Rome,in hetJaar l02
leden,een leerling van Petr'usen Paulns,
hj nietmaggegevenwordenaandekettersche over
secten en aan de genootschappen der Protes- - - Ignatius, bisschop van Antiochia, een
tanten.Oûk aan de geheele Christeljkekerk leerllng van Johannes en in hetJaar ll6als
ycarpus,bisschop
gedurende de eerste eeuw van haar bestaan martelaar gestorven,- P ol
geeft men den naam van Apostolische kerk. van Smyrna, desgeljks een leerling van
Apostolische kozlïiw . Deze is de titel der Johanner en in l67 ot'l69 door de vlammen

den brandstapel gedood, - H ermas,de
koningen van Hongarje.Stefanns Tverwierf van
dien van paus 8ilvester 11 wegens den jver, vervaardiger van een boek, dde herder''gedien hj bj de bekeering der Hongaren had naamd,- Papias, bisschop van H iërapolis

aan den dag gelegd.Die titelw erddoorpaus
Clemens X III voor M aria Tâerctçitz en hare
opvolgers vernieuw d.
Apostolische maanden.Z00 noemde men de

in Phrygië en als m artelaar gestorven,
en Dionyel'
tts A reopagita van Athene, een

leerlingvan Paulu.
%.HunnewerkenzjnOnder
anderen uitgegeven doorCotelier(Parjs1672
maanden Januarj,Maart, Mei,Julj,Sep- en Amsterdam 1774)en dûorHefele(Tiibintember en November,waarin depausvolgens gen 1842).
Apostolische zetel.Z00 noemde m en weleer
het W eener concordaat van 1448 het regt
had,o1u voor de vacante plaatsen derlagere elken bisschoppeljken zetel,maarinzondem
geesteljkheid in Duitschland personen naar heid dien te Rome,als de voornaamsten en

zjnekeuste benoemen.

Apo&tolisnhe mannen. Z0o noemt m en alle
reisgezellen,m edearbeiders vriendenenleeTlingenderApostelen,vanw elkeinhetNieuwe
Testam ent w ordt gewag gemaakt.De voo1--

naamste zjn Apollos, Aq'
ttila,Arel
tLppuss
4rit
vflrc/z'z.
:, Cajus van DerbejvCajus van
Macedonië,Cajusvan Corinthe,Clemensvan
Rome, Crescentins, Crispust DïozlyqWv.vAreoplgif,, Epapkraa (Epaphroditus), Erastns,
a

H ermas, J.#J, B arsabas, .Zizl$f.
ç, Lucas

geruimen ttjd de eenige in het Mresten.
OOk Jeruzalem , Antiochfa en Alexandria

'
droegen aanvankeljk dien naam,doch later

werd er de Heilige StoelderpausenteRome,
a1s opvolgers van den Apostel Petrus,door
aangeduid.
A postrophe ,een woord van Griekschen
oorsprong,duidteen dtuitlatingsteeken''aan,
nameljk een haakle! dat naar de zjde der
linkerhand geopend ls en in het begin,het
midden of het einde van een Tvoord Nvordt
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geplaatst,Om aan te wjzen,datereen ge- groote glazen stopiesschen ,en allerleipraedeelte van dat w oord,doorgaans eenklinker paraten in dergeljkeQesschenvangeringeren
ofeentweeklank,isweggelaten.Menschrjft, omvang.De vergiften worden er in eene gebjvoorbeeld,'fin plaats van het,eeuwt
gen sloten kast geborgen.De toonbank is tevens

ill plaats Van eeuwiyelt, d'ondankb'ren in
plaats van den ondankbaren,enz. Zj wordt
dus geplaa(
tz
si
tebj
apoco
pe
ondee
rne
die
woor
de?
n)s
.yDno
peieken
aphaeresis
eoGr
sche taalkundigen hebben haaringevoerd,en

voorzien van denoodigeschalenen gewigten,
m ortieren en maatglazen,zoodat een recept
er m et spoed kan w orden gereed gem aakt.
Behalve gewone apotheken heeftm enveld-

apothekent die t0t de ambulanee (zie onder
zj heet'
t zic'
h vervolgens genesteld in de dat wooldlbehooren e1lhoofdzakeljk midLatjnsche taal en eindeljk in de nieuwë delen bevatten,die bj hetbehandelen van
W estersche talent vool'alin het Italiaansch gewonde krjgslieden te pas komen;voorts
en Fransch.
huis-apotheken, die dool- practisêrelzde geO0k noemtmen apostrophe eene redekun- neeskulzdigen w orden gehouden ten diellste

stige fguur,nameljk zoodanige,waardoor hunner qatiënten,Of ook wel(
1oorniet-geeen spreker zich attwendt van hen,t0t wie neeskundlgen, die zich voorzien van eenige
zjne rede eigenljk gerigt is, en anderen belangrjkeenbekendeartsenjen,welkeztjbj
aanspreekt, btjvoorbeeld de aangeklaagden ligte Ongesteldheden aan htlnne huisgeuooi11 plaats va'n de regters,levenlooze dingen
in plaats van de hoorders, eene igtlur,
w aardoor de dram atische levendigheid der
voorstelling ongem een verhoogd wordt.

ten toedienen,alsmede scheeps-apothekellof

eigenljk medicjn-kisten,waarin de scheeps-

doetpr hetnoodige vindt,Om 01) zee aan de

zieken hulp te verschafl'
en,-- en eindeljk
A pothecium t)fsel
tildjeisde naam van homoiopatisehe apotheken,die naarden eisch
de vruchtderkorstmossen (lichenes).Zieonder der homoiopatisehe geneesleerzjn ingerigt.

dit w oord.

Reeds vroeg werd erhandelyedreven in

Apotheek is de naam van het gebouw , geneesmiddelen,maar ulen vond ln Grieken-

datdeartsenjmengernoodig heeftvoorzjn
bedrjf, nameljk, een magazjn, waar hj
zjne grondstoffen bewaart,een laboratorium ,
waar htjde zelfstandigheden bereidt,welke
htj t0thetzamenstellen van geneesmiddelen

laud en Rom e de allotheken doorgaans uitsltlitend in hetbezit der geneesheeren.Eerst

bj de Arabieren merken wj ()ent)scheiding
Op ttlsschen de geneesheeren,diedereeepten

voorschrjven,en d()apothekers,die ze ge-

behoeft, en een w inkel, w aar die zelfstan- reed m aken. In de 8ste eellw wal-en er te
dighedell aanwezig zjn. T0t het mayazl
jn Bagdad Openbare apotheken, die Onder het
behooren (le noodige droogzolders vool-krtli- toezigt stonden van del
z Stactt. De eprste
den (bloemel
z,bladeren? wortels,basten), apothetàk in Europa,wordt te Salerno ver-

waarbj gezorgd is, dat onschadeljke ge- meld. In het jaar 1:
377 was e1* eel
ze hof-

wassen niet m et vergiftige worden ver- apotheek in Engeland, en de grootl! Italim engd. Het spreektvan zelf. dat zoodanig aansche kgopsteden,zooals Venetië?Genua,
magazjn van denoodigewèlgeslotenkasten Milaan, Florence en Pisa bezaten er reeds
elz kisten voorzien is,Om de versehillende in de 14(le eeuw .In D uitschland ontstonden
stoffen naar behooren te bewaren.O0k de de eerste apotheken i
n den aanvang der
kelders,w aarin de vloeibart)stflffen invatent l5tle eeuw te Nellrenburg e1z te Leipzlg.Il1
kruiken en flessehen eene plaats vinden, de l6(
1e eetlw werden zj meeralgemeen.Bj

moeten tothet magazjn worden gerekend. geen vol'stenhofmogten zj ontbreken,(:n in

Eene andere afdeellng der apotheek is het de steden w erden aan de eigenaaz-s van apolabovatori'am ,w aarin de pharm aceutisch-clle- theken groote voorregten toegestaan.Het is
misehe praeparaten bereid worden.'
W jzllllen bekend,datdeapotheltel.s in d('vorige eetlw
daarom trentgeenebi.jzonderhedenmededeelen, en ook nog in de tegenwoordige op lastvan
Om dathetin veleOpzigten methetspheikllndig den al'ts Onderscheidene geneeskundige dien-

laboratorium overeenkomt, waarvan wj ter
gepaster plaats eene beschrgving geven.Het
zj genoeg? dat zulk een laboratorium Of
artsenjmengkundige werkplaats Op zeervem

sten bewezen,alsmede dat zj - alwashet
ook in strjd met de wet- bj gemisvan
bevoegde personen vaak eene tlitgebreidegeneeskundige practjk bezaten.

stthillende schaalltàn w orden ingerigt,m aar
Om werkzaam te wezen in eene apotht
aek
dathet eraan de noodigoforntlizenm etgoed m oetm en,volgens ouze.geneeskundigew et,
trekkende stthoorsteenen, aan distilleertoe- hetexamen van leerling-apotheker,htllp-apostellen met dehierbjbehoorendekolven enz., theker en dat van apotheker aieggen,lletaan allerleiglazen,aarden en m etalen vaat- w elk d001
*eenevan staatswegebenoemde('oluwerk e1
z dergeljke onmisbare zaken niet missie wordtafgenomen en aldekundiglltxllen
ontbrelten may.AVj gaan dllspver t0t den omvat: die i1z eene apotheek te paskûm en.
w'lnkel.D eze ls de apotheek in dengew onen ln den laatsten tjd hebben ooltmeiqjesnlet
zin.Hier ztjn de enkelvotldige en de zamen- goed gevolg hetexamenalsleerling-apotheker

gestelde middelen Ordeltjk gerangschikt;men afgelegd. Voorts ztjn de apothekers ondervindt er de vereisehte krtlidelz in hunne w orpen aan het toezigt van dlàn geneeskunlaadjes, extracten en conserven in potten, digen raad, die nu en dan onderzoeltt ot'(1o
de vloeibare stoffen Olie, spiritus, elixir, vereisehte m iddelen er in goeden staat en in
w ater enz. in karaffen, de poeders in genoegzalne lloeveelheit
lvoorllanden ztjn.O(
)k
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APOTHEEK -APPàL.

ik denaburigestaten vindtmeneendergeljk ledenen verbrand en begravenwas,werdzjn
toezigt.Op hetplatteland behooren bj ons beeld, van w as geboetseerd, eerst eenige
deapothekenn0galtjdt0tdezeldzaamheden, dagen Op een paradebed Openljk ten toon
om datdegeneesheerenerzelveindenregeleene

gesteld en m et redevoeringen en liederen

huis-apotheek bezitten,waaruitzjhunnepa- gehuldigd.Daarna werd hetdoorjongelieden
tiéntenvanmedicjnenvoorzien,maarhetaan- uit den stand der ridders en patriciërs in
talapotheken zalerlangzamerhandtoenemen
nu hethouden van eene apotheek verboden

statigen optogt naar het Forum gedragen,

Y7aar e0n koorvan knayen en maagden een
is aan artsen Oy zoodanire plaatsen,waar ljkzang aanhief. Vanhler werd het beeld

naar het veld van Afars gebragt en er op
een apotheker zlch gevestlgd heeft.
0m 'tgeen op deapotheekendeapothekers een brandstapelm et kostbare reukwerkenen

betrekking heeftbj elkandertevoegen,ver- specerjen aan de vlammen prjsgegeven.op
melden wj, dat wj het apothekersgewigt den t0p van dien brandstapelwaseen adelaar
onder de woorden medieinaal .qelpïgf zullen vastgebonGen, die terstond de lucht kliefde,
behandelen.Men spreektvaneeneapothekers- zoodra de vlam zjne banden slaakte.Deze
taks, wanneer de prjs der geneesmiddelen vogel bragt, naar het gevoelen des volks,
in het algemeen Of met betrekking t0t de
arm en door de bevoegde magtisvastgesteld.
H et spreekt van zelf,dat de kunst van bereiding dier middelen, die niet zûnder een

de ziel des overledenen naar den hemel.Na
zulk eene consecratio werd den gestorvene

goddeljke eer bewezen;priesters en tempels
werden aan hem gewjd2men bragt hem
veeljarigen leertjd,nietzûnderveelinspan- offeranden en zwoerbj zjn naam.Eén van
e fraaiste kunstgewrochten der oudheid is
ningenopoFerinqverkregenwordt,aanspraak d
heeft Op eene rmmebelooning.-.OOk bestaan de apotheose van Ilbmerusin verhevenw erk
erafzonderljkeapûthekers-teekens,zooalswj Op een zilveren beker. O0k heeftlnen n0g

die op de recepten aantreffen.H etpond,het een grootaantalafbeeldingen vanRom einsche
ons, het drachm a,het scrupelen hetgrein apotheosen.OverhetalgemeenwasdenChrishebben er e1k hun afzonderljk teeken.Het tenen datw oord een gruw el,hoew elPrwdenaantal ponden, onsen enz. wordt metR0- ïiv.
q in de 4de eeuw dien naam gaf aan een

meinsche cjfers aangewezentterwjl men gedicht,waarin hj degoddeljkewaardigheid
de helftvan zulk een gewigt aanduidt door van Cltristus verdedigde.

e
r de Grieksche letter béta (j)achterte
voegen.W eldra zalditechtervervangenwor-

Appalachen OfApallatqien,ziezfleçFltzze-

geberyte.

den doorhetgramme-gewigt,geljkditreeds A ppalaehicola is de naam van 00ne
vool
'lang in Frankrjk,ensederteenigentjd Nool'd-Amerikaansche xivier, welke door de
in de Staten van den Noord-Duitschen Bond
enz.is ingevoerd.
A potheose , een woord van Griekschen
Oorsprongj beteekent vergoding van een
mensch,het plaatsen van dezen in de rj der
goden,- derlzalve eene plegtigheid, waar-

vereeniging van de Chattahoochee met de
Flint-rivier wordtgevormd.Dit geschiedtop
de grenzen van de Staten Georgiaen Florida.

Vanhier stroomt zj zuidwaarts naar de St.
Georgs-sond en stort door m iddel van deze
zich uit in de Golfvan Mexico.Nabj haren

door stervelingen t0t den rany der goden m ond vindt men eene baai, die naar haar
w orden verheven. Deze plegtlgheid, door genoemd is.De Chattahoochee Ontspringt in
eerbied en dapkbaarheid uitgedacht, maar hetnoordeljk gedeelte van Georgia envormt
door vlejerj en bjgeloofmisbrt
likt,was in over een aanzienljken afstand C
le grens tuszwang bj de meeste volken der Oudheid, schen dezen StaatenAlabam a'.DeFlint-rivier
ko
mt
ui
t
de
b
i
n
ne
n
l
a
n
de
n
va
n
Ge
o
rgia.Laatsthet eerst bj de Assyriërs,Egyptenaren en
Perzen, en laterbj deGriekenenRomeinen. gemelde twee rivieren zjn gedeelteljk ende
Bj eerstgenoemden was de apotheose door- A ppalachicola geheelvoor kleine schepen en
gaans het gevolg eener godspraak.Zj viel stoombooten bevaarbaar.

ten deelaan dappere helden,aan destiehters
Apparaat oftoestel heetelke zamengevan volkplantingen en steden,en degeschie- stelde lnrigting vool'eene scheikundigeofnadenis leert, dat som mige vorsten zich reeds tuurkundige bew erking,zoowelwanneerdeze
gedtlrende hun leven goddeljke hulde lieten in het laboratorium , als in eene tàbriek gebewjzen en hunnestandbeelden'alsvoorwer- schiedt.Eenvoudige hulpmiddelen heeten gepen van vereeriny in detempelsdedenplaat- reedschappen ofinstrum enten.
sen.Bj de Romelnen was Romult
asdeeerste A ppbl(vanhetLatjnschewoordappellarey
en langen tjd deeenige:dieonderdegoden oproepen)isbj demilitaire magthetaiezen
w erdgerangschikt,- JultnsOttddcrdetweede, van de nam en der soldaten Op de loopplaats

en Aagust'
as de derde.Na dien tjd werd of het excercitieveld. Zj staan hierbj naar

deapofheose- doorgaansbjSenaatsbesluit-

aan alle keizers toegekend,m etuitzondering
van ïrespasianlgs.In de w ingew esten vieldie
eer aan de proconsuls ten deel,zoodat men
er weldra den spotmeê dreef.

den eisch in gelederen,daarom ishetteeken

van appèl, datmet de trûm ofde tromyet
Fegeven wordt,eenewaarschuwing!om zlch
ln gelederen te scharen,

,tgeen ln o01.tog

vooral bj het tirailléren te pas komt.
Appèl.Hetnieuw-Latjnsch iappellatio,''
Bj de Romeinen droeg die plegtigheidden
naam van consecratio.Zj werd op de vol- beteekent woordeljk aans
praak,aanroeping
gende wjze volbragt:Nadathetljkdesovem beroeping.In meeruitgebreidenzin noem tmen

APPEIJ.
aldus ieder beklag Overdebeslissingvan eene in 'teersteressortin zaken,die vatbaarzjn
zaak Of van een geschil,waarbj men een voor twee instantiesendaarenbovenmoethet
ander persoon ? in w iens Oordeelm en meer vonnis n0g geene krach,
f'
plz
lgew%
jsdeztxlk
vertrouw en stelt,Oproept om hetgeschilnog- verkxegen hebben;de partj,dle appelléren
maals te Onderzoeken en de eerstgegevene wil,m oetniet door woord,geschriftofdaad
beslissing te verbeteren.In dezenzin spreekt getoond hebben,dathj er in berustte en er
bjvoorbeeld een schrjver,die zich nietver- moet n0g in 'tgeheel geene uitvoering aan
eenigen kan m ethet Oordeel,dooreen recen- gegeven zjn.

sent overzjn werk uitgesprpken,van aqpèl
aan teteekenen ofteappelle'renophetpubllek.
ln engeren,wetenschappeljken zin is apIdetoevlugtt0teen hoogerregtscollegieom
.p)
verbetering te verkrjgen van eenebeslissing,

Appélvindtzjn toepassing zpowelin ù'
?
4rt
q
#e
rlùke als in strafzaken. ln bnrv
qerli
jkeen
izlltandelszaken zjn in hetalgemeen allegeschillen vatbaar voor appèl,in 'Jstrafreu
qt

omdathj?diein beroep komtofappelleert?
beweert dat zj regtskundig ot'feiteljk Onjuist of Onregtvaardig is.Het appèl iseene
k/twf orer de pz
à?
)i/!'
)/1'
#e$# ran de ùet
slï,
uïAw.

regten,die voortvloejen uithetburgerschap,
het familiewezen en het huweljk: bjvoorbeeld,f
lver 'tgenotderburgilrlt
ikevrjheid?

..

kan slechtsvan polio'le- en eorreoflonlle niet
gewezen door een lager regtscollegie*ofdoor van crimi
nilevonnissen geapyelleerdworden.
een lageren regter. Het doel is Om (1e beOnder bl
tryerll
jke zaken (ln engeren zin)
slissing van dat lager collegie Ot'van dien verstaatde wet:10 de geschillen,die er0nlageren regterte doen hervorm en ofwjzigen? derdeburgersontstaan kunnen betrekkeljk

over het N ederlanderschap,delz naam en de
N 0g verstaat m en onder appèlde hande- w oonplaats;de regten tussehen echtgenooten;

ling zelve,waarbj men zjne toevlugt neemt de voogdj enz.; S0de gestrhillen overhet
tnt den hoogeren regter?bjvoorbeeld in de verm ogenendedaarm edeinbetrekkingstaande
uitdrukking:appèl aanteekenen.
Of daaruit voortvloejeude regten;80 de geDe tegenw oordige w etgevingen? 0Ok de
Nederlandsche, onderscheiden tw ee soorten

van regterljkebeslissinyen,ronnissen,name-

schillen om trent regten en verpligtingen der
burgers,die voortspruiten uitdetusschenhen
gesloten overeenkom sten.
H andelszaken

ljk 10 vonnissen, die ln heteerstere,
sq
st
vf, betreffen meer bjzonder de regten en verdat is, door den regter,die bevoegd is om pligtingen?die tlitsluitend eigen zjn aanhen?
van de zaak kennis tenemen!()ok tegeljk die t0t den handelsstand behooren.
in hetl
tooysteret
st
stlrfgewezenzjn;en20von- De drieledigeOnderscheiding,diew ebpven
nissen,die in het eerste '
res.
sprf gewezen het in dest
rafzakenmaakten,vindtharen grond
niet tevens in het lbooeqste'
ret
syp'
r/zjn.Deze in de strafw et.Naarmate de straf,dieOphet
laatste alleen zjn vatbaarvpt
)r appèl.Za1er vergrjp gesteldisliyterofzwaarderistwordt

dus s/rake kunnen zjn van ltooger beroep, het tOt eene der drle soorter gebragt.Dezpdan dlenen er 00k m eerdereressortenofmeer- lieiezakenw ordenmetdeligtstestrafbedreigd;
dere instanties te w ezen dat is,er m oeten daarna volgen de eorreotlonlle,.de feiten,die
zjn, een layereen eeozofmeerkoogerereg- aanleiding geven t0t de zwaarste straffent

fer.
sofreyterljkecolleyies.Een vonniswordt zjn crimineel.- De regter in erlminéle za-

dus in het eerste en laatste ret
sq
st/rf geveld ken spreekt dus regtin ltet eeg-tsfcen ltooyste
door den regter,a1s de wetniettoelaat,dat ret
upz'
f.Van zjn ronnls(t
zr'
r:.
:J)isgeenappèl?
partjen van zjne beslissing verbetering vra- alleen eassaiie mogeljk.De beschuldigde,die
gen bj een hpogeren regter.Dit vonnis is voor het m eest strafbare feit teregtstaatmist
dan evenmin vatbaar voûr appèl, als dat dus een waarborg, die gegeven w flrdt aan
van een hoogeren regter,die vonnis geveld hem,dievan ligtermisdrjt'wordtaangeklaagd;
heeftin eenezaak,w aarin tevorenreedsdoor voorhembestaaternameljk geenemogeljkheid
een lageren regter uitspraak w as gegeven. Om ten tweeden m ale door eenhoogeren regD it beteekent nu n0g niet, dat die laatste ter te*laten Onderzoeken ot'hetheln tenlaste

uitspraak Onomstooteljk vaststaat:de dwa- gelegde feit is bewezen, Ot'zjne schuld aan
ling in de feiten Ofin hetxert,die eringe- datfeitvaststaat en Ofde strafin evenredigslopen istkan n9g w el aanlelding geven tOt heid is met het misdrjf.- Hj vindt eene
hetinroepen van een ander,soms een bwiten- geringe vergoeding voor dat gemisin deOm-

pel
coozz reytsmiddel, bjvoorbeeld naar de te- slagtige? breedvoerige instrtlctie in erlm'lnlle
genwoordige Nederlandsche wet 10 nerzet, zaken, waarbj voorafuitgemaakt mbet w01-mogeljk tegen een vonnis,waarbjdeinreg- den Of er volgens de wet werkeljk termen
ten geroepene partj is vergordeeld zonder genoeg voorhanden ztjn t)m hem erimlneeltegehoord te zjn,omdathj nietkon ofwilde regt te doen staan.
verschjjnen;20rerlsie (zie aldaar);20rerzet M en onderscheidt i11detegenw oordigewetdoor derden,een regtsmiddeldataan derden, gevingen zoowel in het burgerli
jk alsin het
.PJI.
niet ill het proces alspartq geweestzjnde strafpxoces prlnelpaql en lneldenteel C,
.P

personen,gegeven w ordt,om zichteverzet- Het prinoipaal appêl,is dat,w at ingesteld
ten tegen een vonnis,hetwelk htlnne regten w ordtdoor hem ,die heteerstop 'àcef/i-t
?t
a'
tvg
jze
benadeelt;40 Aefrequest ci.pcel;en 50cassatie zi-jzlrerlanyen fekennen.
t
?:t?
.
/'
/om ztjuegrieven tegen des eersten regtersuitspraak her(zieonderrejl
testen eassati
t
eq.
Het appèl ls een gewoon regtsmiddel,en steld te zien,gewotlnljk de partj dienaar
kan
alleen gebrqikt worden tegen vonnissen haar inzien het meest btlhet vonnis in het
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Door de seltorseytde kracht van het appèl
ongeljk is gesteld. fzlcï#ezzfee/ appèl w ordt
opgeworpen dool-de tegenpartj! de voor wordtdepartj,aan welke in eerstenaanleg

den hoogeren regter geroepene,dle 00k van
haar kant bezwaren tegen het geheetof een
deelvan de uitslyaak mag inbrengen en beproeven of wjzlging daarvan in gunstigen
zin voorhaarmogeljk is.

de vordering is toegew ezen, verhinderd het
vonnis ten uitvoer te leggen ,buiten de ge-

vallen,waarineenetenuitvoerleggingbjvoor-

raad is toegestaan.Debeslissingvanden hgogeren regter m oet afgewacht worden,Om dat
Die heteerstappelleertheetappellant:zjn door dezen het vonnis z0u ktlnnen worden
tegenpartj isdeyeintimeerde:van dezenkan vernietigd en pas na herhaalde zegeviering
dus het ineidenteelappèl uitgaan.
mag deten uitvoerlegginybegonnen ofvem
Vroeger noemde men dit laatste appll in volgd worden.Appèlisnletalleen mogeljk
van eindronnissen maarook Mznpraeparatoire
de practjk appeltxminima.
De naam van geintimeerde,den gedaayde en interloouto'
i
re, en van die, w>arbj een
bzlhooyerùert
lq,komtvanhetLatjnschewoord tusschengeschil w ordt uitgewezen of Over
intimare,dat ls,rerklaren,aankondiyen,0m- des regters bevoegdheid beslist. Vûor alle
dat het hooger beroep hem rerklaard,aan- deze appell
en qelden afzonderljke regelen
gekondigd is.
betreFende het mstellen,behandelen en ten
ln hetstrafproces staan het Openbaar * ï- uitvoer leggen.
nistérie en de beklaagde (policie-encorrectio- Het stelselvan verschillendeinstantiesdagnlle zlkdzl) of de beschuldigde (criminéle teekent eerst vanhetlatereRomeinscheregt,

zlkezzltegenoverelkaâralspartj.lletOpenbalr en sinds dien tjd ontstond hetOnderscheid
J.fïz/lflz'ie en de beklaagde kunnen m eestal tusschen judicium en resJ'
z
l
ficlfl:ronnisen
in hoogerberoep komen.De bovengemaakte get
vl
jsdezaak.
onderscheiding van tvpellanten geintimeerde
In den beginne was het geoorloofd Op de
teregtzitting zelve w aarin 'tvonnis w as geisdan f?p hen toepasseljk.

H et doelvan llet appèlis,zooalsboven ge- wezen, a Jcciej'
udicis,in 'faangezlc
qt'
pczl
zegdwerd,omeeneeverbeteringteverkrjgenin den '
?
'/J:r,te appelléren:bjgybrekedaarvan

hetvonnisvan den eerstenregter.Maardatbe- moet men binnen twee ofdrle dagen na de
teekent niet, datmen er zich in appéluit- uitspraak 't tX
.PèJ aanteekenen. J'
ttstinianus
'
.P
sluitend t0e moet bepalen,0m de gebreken verlengde den termjn t0ttien dagen nadat
aan te wjzen,dienaarhetinzigtvan den men van 'tvonnis kennishad bekomen,0pappellant dat vonnis aankleven.Deappellant datmen tjd mogthebbendeeerstOpwellende

mag nietslechtsde onjuiste voorstelling der hartstogten t0tbedaren tebrengen.
feiten ofhet onregtsktlndige van de redenéMetJtzelfde doelisbj 0nsregtheth00-

ring aan hetlichtbrengyn,maar0oknietlwe ger beroep van een vonnis binnen achtda-

feiten en nieuwe regtsmlddelen aanvoerenOm

gen na deuitspraakinhetalgem een verboden.

zjn goed regttestaven:hj kan nieuwe be- ln hetOudeFransche regtwaren determjwjsmiddelen aanbieden en andere gronden nen van appèlzeerlang gesteld,dochbtjdeingebruiken en aldusztjne eigenefeilen in de voering van de Code deyrpcltfvre cirilevoor
lnstructie der zaak in eerste instantie her- burgerljke zaken zjn zj teruggebragtt0tdrie
stellen.
maanden. Onze wet stelt denzelfden termjn

Het is hem evenw elnietgeoorloofd,om in
hooger beroep zjn eisch teveranderen ofeen
nieuwen eisch te doen, behalve, w at het
laatste betreft ill de gevallen door de wet

voor die zaken vast,texekenenvan dendag,

waarop de tegenpartj door de beteekening
van hetvonnisaanzjnpersoonofzjnewoonplaats op wettige wjze met hetvonnisin

oygenoemd,waarinBprake is van gevolgen, kennis is gesteld.- Naar het Romeinsche en

d1eten tjdevan hetinstellenvanden oorspron- Fransche regt werd de appellant,w iens bekeljken eisch niet voorzien konden worden. roep werd afkewezen,in eene geldboetever-

H etappèlheefteenetw eeledigekracht:eene oordeeld ten behoeve van den Staat,als 't
derolutiere Of orerbrengendeeneens'ttspensiere ware Om hem testraFen voorzjn vermetel
of sehorsende kracht. D001'de eerste draagt aanval
lenvaneeneregterljkeuitsyraakenhet
het de kennisneming der zaak in geschil,bj Oyonthotld,dathjzjnetegenpartjlndeverkrjhet eerste vonnis beslist.aan den hoogeren glng vau haar goed regt deed ondervinden.
regter 0p.Is het hooger beroep niet ozàf'
t?tzzl- D e N ederlandsche w et schafte die boete af.
kel%
jk ofnietéy verklaard,zo0 wordthetbe- In het Oud Germaansch '
rdgfw as hethooschotlwd als niet geschied te zjn.IshetOnt- ger beroep flok Onbekend. De rolksgeregten
vankeljk eninbehoorljkenvorm aangebragt, vonnisden terstond in hoogste ressort; een
dan w ordt het betwiste vonnis onderzocht beroep op het zoogenaam de Godsyeregt w as
en öfbekrachtigd zoo de tw eederegterzich niet zoozeer de openbaring van eene grieve
er mede vereenigt, ôfte nietgedaan en de tegen het gevelde vonnis,als wel eene aanzaak op nieuw beslist.Hetapgèlgeeftniet klagt tegen de regtsprekenden zelve:in een

juist een beterofhoogervonnls:alleen een
t'
tveede:een later.De eerste regterisin zjne
beslisslng even onafhankeljk, of de zaak
appellabelisofniet,zjneuitspraakkanevengoed krach,t'
?
ltzzlgeî
rljsdezllk verkrjgen als
eene uitspraak in appèl.

eerljk vuistgyvecht werd de hulp derG0d-

heid van weerszjden ingeroepen; door tusschenkomst van dezezouuitgem aaktw orden,
dat de eerljkheid van hem ,die alsverwinnaar uitden strjd trok,boven allen twjfel
verheven stond.

APPZL- APPEL.
1. (Ieribde appels,die met ribben voorzien
Na verloop van tjden pas ontmoet m en
regtsmiddelen,waardoor herziening k0n ver- zi
jn,welkevandenkelknaarbenedenloopen.
kregen worden van een vonnis dat door de Zj hebben een groot en weleens onregelin 'tongeljk gestelde partjyesel
toldenwerd; matig klokhuis.Hiertoe behooren decalville,
n0g was het geen eigenljk appèl.Tegenhet de gtllderling enz.

einde der 15deeeuw werdformeelhoogerbe-

2.Roosaypels?diegewoonljkeenreyelmatig

klokhuishebben.O0k deze bezitten mbben of
A ppelis in de eerste plaatsde algemeene strepen!die van den kelk uitgaan.ln deze
naam van eene bepaalde soort van vruchten, klassevlndtmen denroosappel,depigeon enz.
die uit een vleezig,veelal eetbaar uitwendig
2.Rambour-appels.Dezezjng1'
ootvanstuk,
gedeelte en uiteen perkalnentachtiginwendig en alsm en ze van den kelk afdoor m idden
roep in de Duitsche landen ingevoerd.

gedeelte (hetzaadhulselofklokhuis)bestaan. snjdt,zjn debeidedeelen ongeljk.Hiertoe
In botanischen zin behoort de appelt0t de

behoort de rambour Of Henegouwer.

zoogenaamde sehjnvruchten.Degewone ap- 4.Reinetten.Deze klasse bevateen aantal
pel-en perenboomen,deljsterbessen?kwee- smakeljke en dtlurzame appelen, zooals
en mispelbooment de meidoorn enz.dragen

graauwe,roode en goud-reinetten.Dieappels

hebben daarenboven een schoonen vorm.
dergeljke vruchten.
Delk appel noemen wj echter doorgaans
5.Strepelinyen.Dezezjnmeestalmetroode
in meer beperkten zin de vrucht van den
appelboom ,die de zooeven genoemde eigenschappen der appelvrueht volkom en bezit,
m aar zich tevens i11 gedaante, smaak enz.
van de vrucht der overige bovenvermelde
boomen Onderscheidt.ln deperkamentachtige

strepen versierd en zuur ofzoet van smaak.

gen.De gedaante deragpelsiszeerverschillend; m en heeft er, dle langw erpig rond,
bolvormig en plat zjn.00k'prjken zj met
groene,gele,roodeen zeergemengdekleuren.
Debljvende kelktanden vormen een verdord

die naar de z0n was gekeerd,roodvan kleur.

eene uitholling bevindt aan den tegennver
de inhechting van den steel gelegen t0p der
vrucht. De steel is in den regel zeer kort.
Het voornaamste bestanddeel der appels is
het appelzuur, dat door Scheele in 1785 in

De verscheidenheden ofsoorten,diebj0ns
het hoogst staan aangeschreven? zjn: de
goudpippeling (pepin (
1'Or), de pigeon, de
princesse-noble,degoudreinet(reinettedorêe)

Zj worden naar hunne gedaante in onderafdeelingen gesplitst.T0t de bekende appels
dezer ltlasse behooren de strepeling en de
princesse-noble.

C.Spb
ltse tltpdlt
:.Dezebezitten een regelhokken dt
lr vrucht,meestvjfin getal,be- matig klokhuls en loopen naar dezjdevan
vinden zich de zaden twee aan twee verbor- den kelk puntig uit.Vele zjn aan de zjde?

kroontje op de vrt
lcht.datzich dgorgaansin

Alsvoorbeeld noemen wj den limoenappel.

1.Platte appels,die meerbreedte hebben
dan hoogte, maar voor 't overige met die
der vorige klasse Overeenkom en,zooals de
court-pendu.

en de Dantziger kant-appelofherfstcalville,

onrjpeappelen werd Ontdekt,alleenOpgelost welke allehand-oftafel-nppelszjn.
in w ater of met bases verbonden voorkomt
De rjpe appel is eene zeer gezonde
en 00k in andere zuurachtig sm akendevruch- vrucht,die vooraldoordeJeugdgretigwordt
tenaanwezigis.Voortsbevattenzjeenweinig gebruikt. Zj heeft op het ligchaam eene
wjnsteen-en citroenzuur,suilker,g0m ,zet- zuiverende en verfrisschende werking. In
meel,eiwitstof,kalk en aetherische olie.Zj groote hoeveelheden gebruiktm en appelstot
zjn zeerverschillend van reuk en smaak.De hetvervaardigen vanappelwtjnoîcider(zieonwilde appel is houtachtig, w rang cn nage- derditwoord).Yoortswordenappelsgeschild,
noeg oneetbaar,- doorkweekingkanhjvol- van het klokhuisontdaan en in denbakkerskomen zachten zoetworden.Vindtmen bj oven gedroogd, waarna zjJaren lang goed
den appelin het algem een nietdesappigheid bljven. OOk in een Ongedroogden toestand
der peer, hj bezit daarentegen die verhar- bewaart men ze op eendroogenzoltlel,,waar
dingen Of steenen niet,die men dikwjls in ze uit elkaâr gelegd en tegen de vorst bede lekkerste peren aantreft.
veiligd m oeten w orden. Niet ondoelm atig is
Alen verdeelt de appels?naar hun smaak , hett die vruchten op eene laag roggestroo
in zoete en zure appels,- naar den tjd, uit te spreiden en ze m et een linnen laken

waarin zj rtjp worden,in zomer-,hexfst-en en vervolgensmetotlde tapjtentebedekken,
w inter-appels,- en, naar hun gebxuik, in en het is tevens van belang deaangestoltene
hand- oftafel-appelsenpot-appels,terwjlOok appelsgcdurig weg te halen.Deapllelsworhtlnneuitw endigegedaanteaanleiding t0teene den 0ok wel,evenalsdeaardappelen,ln kuilen
verdeeling gegeven heeft.D 0or hetkw eeken gestorten metstrooenaardebedekt.Fjnetavan deze vrucht is hetaantalharerverschei- felappel
sbewaartmeninzaagmeeltdrooyzand
denheden ontzettend toegenomen.Onze be- ofxem elen,en somm igen voegen er cltroenkende hovenier K noopnoemdereeds198soor- schillen en rozenbladeren bj Om den geur te
ten, die vooral in Nederland bekend zjn, veredelen. H eeft m en appels, die door de
m aar

het Genootschap 5:001
* tuinbouw te vorstaanqetastzjn,danmoetmenzei
neen

Chiswick in Engeland gafin 1831eene ljst vat m et pskotld water langzaam laten ontvan appelen,die 1400 verscheidenheY n telt. doojen.De zorgvuldige huismoeder laatde
Diehl, een Duitsch pomoloog,rangschikt ze zoete appelsvierendeçlen en gestootz optafel
in 7 klassen,nameljk:
brengen,- voortsbereidtzjvanzureappels
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een appelmoes,datbtlwildnietteversmaden
is,terwjlzjharekosteljkerolpens-schjven
met dergeljke gebakken Bchjven van zure
appels versiert.
Appelboom.Dezeboom (PirusMalusL.)
is in wilden staat in Europa en 0Ok in 0ns
Vaderland inheemsch en bereikt er we1eens
eene hoogte van 10 Ned. e1. Het hout is

gaans teltmen er 20 meeldraden ofmcer,van

welkesommigelangerensommigekorterzjn

dan de bloemkroon.De 5draadvormigestam-

perszjn van geljkelengte.Deappelboom behool't in het stelselvan Linnaens tot deIcosandria pentagynia (So-helmigen:s-stjligen)
en t0t de natuurljkefamiliederPomaceën.
Wi
j plaatsen hier infg.leeneafbeeldingvan
0en bloejend takje van een appel
boom op
s/astedernatuurljke grootte,meteenbloemblad binnatuurljkegrootte,eenmeeldraade,

zeer digt,bruinachtiq van kleuren t0thet
vervaardigen van hulsraad niet Ongeschikt.
Zjne vaten zjn n0g al wji, en men kan
zjne Jaarringen duideljk onderscheiden.De de stampers d,beide in drievoudigegrootte,
en de doorsnede van een appele op de helft

Fir
'
b.1*

dernatuurljke grootte.

Het kweeken van appelboomen geschiedt

'

doorzaajen,stekkenenenten.
Bjhetzaajengebruiktmenbjvoorkeurpittenvanzulkeappels,

<

ï

$

die men door eene kunstmatige bevruchting
der edelste soortenverkregenheeft.Diepitten

wortlen in het nalaar in een ligten grond
N
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gestropid en eene w einig bedekt.Tegen het
einde van den volgenden zomer worden de
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De appelboom.
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plantjesverzet.Menplaatstzeinregelmatige
rjen omstreeksZ Ned.palm van elkaâr.Zjn
ze wat grooter geworden?dan komen zi
jop

eene nieuwe plek,waar ze ongeveer2 Ned.

el van elkander verwjderd zjn. Dikwjls
geven zjnaverloûpvan 4Jaren xeedsvruchten.In het tweede ot'derde Jaar kan de
De appelboom.

kweeker die boom en w egdoen, welke spitse
bladeren dragenjdaardeOndervindinggeleerd
heeft,dat de bladeren dexbesteappelboom en

takken van den wilden appelboom zjn ge- rond en bxeed zjn.
woonltik aan de uiteinden metdoornengewa- Het stekken gaat zeer gemakkeljk.Men
pend.Zjneknoppen zjnzeerklein enbruin- neemthiertoe gezondeéénjarigetwjgen,die
achtig rood.Detakken vanden boonzspreiden ruim 11i Ned.palm lang zjnmetwatOuder
zichzjwaartBuitendragenbreed-eirondeblad- hout en steekt ze ter diepte van een N ed.
schjven op korte stelen.Diebladeren zjn palm in den grond.Men moet alle knoppen
van onderen m eesta'
l zachtharig en lichter wegknjpen behalve de twee t)fvierbovenste.
van kleur dan Op de bovenzjde.Debloemen Dat stekken moet in Februarj enin een zeer
staan ten getale van 4 tot 8 bj elkaâr.De vetten grond geschieden;menkan deleugdige
kelk draagt 5 puntige, omgebogen tanden; appelboompjes dan tegen heteinde van den
de bloembladen,desgeljks 5 in getal,zjn volgenden zomer verplaatsen.O0k kan men
vanbinnenwitenvanbuiten rozenrood.D00r- van uitloopers uit de wortelsenvan aieggers

APPELBOOM- APPELMAN.
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gebruik maken. Het enten en oclllpren van doornuil
t
jes (Pontia crataegi) leqgen op de

appelboomen geschiedtop degewonewjze. aypelboomengrootehoeveelhedeneltjes,waarMen kan den appelboom laten groejen in tlltinhetvoorjaarrupsentevoorschjnkomen,
den vorm van stamboomen? leiboom en en
pyramiden.Nietondoelmatigishet,detakken

die zich met het malsche groen verzadigen.

veling.Men slaat palen in den grond,welke

die vraatzuchtige dieren uithun sginselver-

W j zullengeeneljstgevenvan aldevlinders,
z0'ö te leiden, dat zj een hollen cylinder die hun kroost op den appelboom eenegoede
vormen, die eenemiddelljn en eenehoogte huisvesting zoeken tebezorgen,en vermelden
heeft van 2 Ned.el en hierbj zoodanigen alleen n0g dit, dat er zelfs eene soortvan
stand,dat de zonnestralen erinkunnen door- meikever is (
X elolontha horticola),die zich
dringen.Men zietin bjgaandefguur(f1g.2) metjongeappelsvoedt.Wie zprgheeftvoor
zulk een cylindervormigen appelboom .Y 00r zjn bpomgaard,verzuime niet,in hetvoorëne tafel-appels verdientdeleiboom aanbe- jaardertlpsennestenwegtehalenalvorenszich

3 Ned. el van elkanderverwjderd zjn,en wjderd en Over deboomenverspreldhebben.
men verbindtzemetgegalvaniseerdjzerdraad. Appelius (Mx.J.H.),ministervan fnanHiertegen plaatst m en de boomen,en waar ciën in Nederland,werd in 1767 te Midflelze met elkaâr in aanraking komen,laatmen burg geboren.Zjn vader was er predikant

de takken kunstmatig zamengroejen,zoodat btjde W aalsche gemeente.Nadatdejonge
al die bûomen een gemeenschappeljken om- Appeliuszich in zjnegeboortestadin deOude
loop van sappen hebben.
talen had geoefend, bcgaf hj zich naar de
D e appelboom is m et betrekking totden hoogeschool te Leiden,waar hj na een wêl
grondnietz0o keuriralsdepereboom ,maar doorgebragtenstudietjdt0tdoctorinderegten
hj is toch een bemmnaarvan een goeden, bevorderd werd.Nadathj zich eenigen tjd
frisschen: vetten bodem. Eene vochtige Ot teMiddelburg metderegtspractjk hadbezig
moerassige standplaatsveroorzaakthem veler- gehouden?werd hj in hetjaar1795wegens
1ei ziekten.Hj heefttevenseen afkeervan zjne grootebekwaamheidt0traadpensionaris
overmatigewarmte,enOm dieredenishjvoor van Zeeland en daarnatOtvolksvertegenwoorleiboom tegen warme muren weinig geschikt.

digervan datgewestbenoemd.In1802werd

De appelboom heefteen grootaantalvjanden.In zjn houtwoontdegestreeple klopàdt
ldr(Anobium striatum),een rolrond lichtbruin diertle met gele haartjes.Het kiest
liefst droog appellmomenhout t0t zjne verbljfplaats.Hetzelfde kunnen wj zeggen van
den ongeljken FloF
zf/
rer:r(Bostrichusdispar).
Het mannetje van dezen kever ishalfb0lvormig en lichtbruin en het wjfje rolrond

hj lid van den Raad van Enandën,in 1804

schen gang t0t in het mexg en m aakt 0ok
in het spint cirkelvormige holten.Ook een
groote houtkever, EecoptoyasterprvsiRetz.,
zwart of bruinac,
htig rol)d van kleur,neemt
deel aan dat werk der verw oesting,dateven-

t0t direGteur-generaal der directe belastingen,- in 1820 verkreeg hj,als minister
van Staat,de algem eenedirectiederontvangsten, en in 1824 werd hj minister van

welslechts zelden doodeltjke gevolgen heeft.

Vlugheid en heldexheid van geest?w erkzaam heid en voortvarendheid, onkreukbare

lid van den staatsraad,in 1808,pnderkoning

LodewI
jk,chefder Staatssecretarieenin1809
minister van fnanciën.Nadat ons land bj
Frankxjk was ingeljfd,nam hj zitting in
den Staatsraad te Parjs.Na hetafschudden
van hetFranschejuk (1814)werdhjlidvan
denRaadvan State?en hem werdopgedragen?
Om de inanciëlezaken in deZuideljkeNederen donkerbruin.D eze kever boorteenschuin- landen te regelen.ln 1815 werdhjbenoemd

Onder den bast vindt xaen doorgaans larven
van boktorren: bjvoorbeeld van Cerambyœ
cerdo.- Aan de knoppen knagen kevers en
bladrollers.D e appelsnuitkever ofhetolifants-

fnandën.Hi
j ovexleed in 1828.

eerljkheid en opregte vadexlandsliefde bezorgden aan Appelius de algem eene achting
en eene roem volle loopbaan.

torxetle (Anthonomuspomorum)vernielteene
Appelm an isdenaam vaneenaanzienljk
menigtebloemkloypen.Derupsvaneengxjzen Amsterdam sch geslacht. Hiertoe behoorden:
bladroller (Tortmx variegata) verschuilt zich
H ubert zgi-ozl.
sz.Appelman,doûr Alva gein de bloem - en bladknoppen.Deze rups is bannen bj vonnis van den 6den Junj 1569,
dun,grjsachtig groen en aan dezjden vopr- omdathj in zjnhuisteAmstexdam heimeljk
zien m et enkele witte haren.Zj verandert vergaderi
ngen belegde,waaryredikatiën der
in den knop in eene zwarte p0p, waaruit Mennonietenenavondmaalsviemngnaarhunne
zich tegen het einde van de lente een grjze wjze gehouden werden.
vlinderontwikkelt?diein Junj rondoaddert. Baltltazar Rlmonsz.Appelmap,,waarschjnKleinerdan dezopeven genoemderuqsisdie ljk een broedervandenvoorgaande,schepen
van Tortriœoeellana.Zjheefteenebrulnachtig van Amstexdam in het Jaar1578 en twaalf
roode kleur en een zwarten kpp en leeft jaren later burgemeester aldaar. Zjn zoon
desgeljksin de bloem-en bladknoppen.Het nTqbrand was er later desgeljksschepen,
isvanbelang,zulkeschadeljkegastenzooveel alBmede zjn tweede zoon doctor Snbrand
mogeljk te verwjderen.- Aan hetloûfver- Baltenz.A ppelman.
gasten zich kevers, rupsen en bladluizen.
Jel4 Appelman,een nazaat van bovengeSnuitkevexs doorboren de steeltjes der bloe- noemden.Deze was in hetJaar 1672enlater
m en 0f leggen hunne eit
l
-es ill den Jongen t0t aan zjn overljden (27December1694)
appel,en som mige vlinders,vooral de ltaye- achtereenvolgensliddervroedschaptschepen?

APPELMAN-APPENZELL.
burgemeester en thesaurier van Amsterdam.
Den naam van Appelman draagtmede een
Nederlandsch schilder, in 1640 geboren te
's Hage.Hetschilderenvan landschappenwas

netianen naar Italië en Spanjezjn overgebragt.Men is het er n0g nietregtovereens,
wâa
'r zj eigenljk in het wild vûorkomen.
Sommigen noemen China en Cochinchina,
zjne gelielkoosde bezigheid.op hetslotte anderen Bengalen. 00k zjn velen van 00rSoestdjk heefthj eenegxootezaaldaarmede deel,dat deverscheidenheid,die wj appelversierd. O0k heeft hj vele achtergronden sina noemen,eerst in de laatsteeeuwen door
geschilderd op stukken van andere kunste- cultuur is ontstaan.
Appelzuur is een organisch zuur,dat
naars.Hj overleed in 1686..
Appelm ans (Pieter) was in hetbegin in vele zuursm akende vruchten, zooals apder l5de eeuw m et Jokan H -elfff.:de bouw - pelen,ljsterbossen,kruisbessen,wordtaanraeester van de hoofdkerk te Antwerpen, getroFen.Uithet sap van dezevruchten kan
nadat hj reeds de St. Joris-kerk had doen het zuur w orden bereid; m en ktànt het a1s
verrjzen.Hj overleed reedsin 1434,en de eenemoejeljk kristallisérendevastestof.Het
hoofdkerk werd eerst in 1518 t0tden toe- bestaat in procenten uit36,35 koolstof,4,21
stand gebragt,waarin zj zich thansbevindt. waterstofen 5%44zuurstof,ofinBcheikundig
A ppelsina ,Sinas-ofChinas-appel,iseene teekenschrit't C*H'O5.
verscheidenheid van den oranj
,dc,z?pe!(Citrus A ppenzell (Abbatiscella)ishetdertiende
Aurantium Z.),die t0thetqeslacht Citrns kanton in Zwitserland en bestaat uit eene
uit de familie der Aurantiaceèn behoort.De bergstreek,diein hetOosteljk gedeelte geoorspronkeljke oranje-appel draagt doornen legen en van alle zjden doorhetkantonSt.
.

aan de takken, eenigzins gevleugelde blad- Gallen omgeven is.Hetheefteeneuitgebreidstelen, en roodachtig gele,zoete vruchten. hei
d van 7',
t E) geogr.mjlen.Dehoogste
De meest bekende verscheidenheid van den berg is er de Hooge Sentis (2s00 Ned.el),
t
us
s
chen
w
i
ens
beide toppen zich een groote
oranjeboom is de sinas-appelboom (C.A.sinensis). Eene andere verseheidenheid van gletscher bevindt. Vool*ts verheFen er zich

dezen (C.A.prismatocarpus)heeftvruchten deAltmann (2200 Ned.el),deHoheKasten
m etrood vleesch.D esinasappelboom ,uithet (1800 Ned.el) en verdernoordoostwaarts de
zuiden van Azië afkomstig,wordtmetzorg Gaebris (1700 Ned.e1). Te zamen vormen
gekw eekt ip het zuiden van Europa in die gevaarten deAppenzellerAlpen,diehunne
ltalië en Spanje.Deboomen worden er 13 zjtakken uitzenden doorhet geheele land.
Ned. el hoog. Zj hebben eene vrj gladde, Het land wordt bespxoeid door de Sitter,
donkergrjze schors en eene t
litgespreide, die doorde Alpsee stroomt,door de W eiszveelalbolvormigekruin.Dejongetakkenzjn bach,de Urnësch en de Aach enverderdoor
B-kantig, de bladstelen wigvorm ig,de bla- 00n aantal beken, die zich naar de Bodenderen zelve lederachtig en metlichte stippen see,deRjnofdeThurspoeden.Dezooeven

voorzien.Debjzondergeurigebloemenstaan
aan de einden der takles of verrgzen uit 4e
oksels derbladeren.Dekortekelk heeft 5tanden;de bloembladen zjn langwerpig,stomp

genoemde Alpseeligtaan dezuideljkegrenzen van hetkanton eniseenuurqaanslang.
Hetklimaatiserruw enveranderljk,vooral
in het zuideljk gedeelte.De bodem bestaat

en eenigzins gew elfd.H unnekleur issneeuw- er uit kalk- en zandsteen, leisteen,gips,
wit,zelden paars. In de bloem ziet m en 20 m ergel, leem , vuursteen, veengrond enz.,
tot25meeldraden om een rolronden stjl4e- maar levert geene m etalen. Tot de voorschaard, die van onder in een vruchtbegln- naam ste voortbrengselen behooren er hout,
se1 uitloopt met Qesehvormige gedaante en gras,aardappelen,boter,kaas,boom vruchten,
m et een breederen stempel is gekroond.De wjn en koren.De hoofdbron van bestaan is
rjpe vrucht bestaat uit 8 t0t 12hokken,die er de veeteelt;m en hoedt er des zom ers op

met een smakeljk vleesch zjn gevuld,dat degrazigealqenweidenongeveer25000koetjen
de langwerpig-ronde zaden omgeeft.Ztjbevat en eene m enlgte schapen ,geiten enpaarden.

citroenztlur, appelzuur, suiker, g0m , een Het rundvee is er m eestal donkerbruin van
w einig proteïne,water en citroenzuren kalk. kletlr en grooter dan in de kantons Glarus,

Zj schenkt vooral aan den koortsljder eene Uri en Unterwalden.O0k debjenteelt,de
aangenam e verfrissching.In ontzettendgroote forellenvisscherj en hetmesten van slakken
hoeveelheden brengen de stoombooten deze
vxuchten,invloeipapiergewikkeld eninkisten
gepakt,uithetzuiden van Europaherwaarts.
Men vindt hier evenwel geenszins - zooals
sommigen meenen bossthen van Sinasappe-

leveren er groote voordeelen.H et aantalinw oners is er, volgens de telling van 1860,

ruim 60000. Andere takken van njverheid
zjn er katoen- en linnenweverj,ververj.
bleekerj en lnojel-j.Deaanzienljkehandel

len;deboomenzjnerinboomgaardengeplant, telt er Onder de artikelen van uitvoer vee,
vooralin de omstreken van Genua.Te Floxence en M ilaan moeten de boomen desw intexs tegen de vorst worden beveiligd.Zie
over hunne cultuur onder het wûord Oran-

boter,kaas,leder en hotltskolen,- en 0n-

der de artikelen van invoer,graan, wtjn,
brandewjn, tabak en koloniale wal
-en.Het

kanton bestaat uit twee zelfstandige deelen,

nameljk Appenzell-Auszerrhoden met eene
Menmeent,datdeoranleboomen,vanwelke meestHervormde,en Appenzell-lnnerrhoden
de sinas-appelboom eene verscheidenheid is) met eene meestR.Katholieke bevolking.Ztj
in den aanvang der 15de eeuw door de Ve- zenden afzonderlgk alkevaardigden naar de

Jdrie.'

APPENZELL- APPERT.
Bondsvergadering, doch die twee hebben er
slechts ééne stem.
Appenzell-Auszerrhoden is het grootsteder
twee gewesten. Het telt op 4,81 (a geogr.

ving, in de dagen der Hervorming tusschen
de R.Katholieken en Protestanten ontstaan,
heeft er aanleiding gegeven t0t de tegen-

ners van hetvruchtbaarstegedeelteentevens

zwarte beer metrOode klaauwen op eenwit

woordigeverdeelingintweegewesten(1597).
mjlen xuim 48000inwoners,die alsbewo- Het wapen van het kanton is een staande
doorhunne njverheid eene groote matevan veld.
welvaart hebben verworven, die zich in de
Appert (Benlamin Nicolas Marie), den
inrigtingen van onderwjs,indewegen,brug- lsden September1797 te Parjsuitonbemidgen enz. openbaart. Het is gesplitst in het delde ouders geboren,heeftzich jegenshet
district vöôr de Sitter met Trogen,en het onderwjs, de gevangenen en deontslagen
distrid achter deSittermetHerisaua1shoofd- gevangenen zeerverdiensteljk gemaakt.Hj
plaats. De instel
lingen zïjn erzuiverdemo- bezocht(leKeizerljketeekenschoolzjnergecratisch. D e grondw et van 1834 bestaat uit boorteplaats en Ontving erreedsop l7-larigen
22 artikels,die bepalen,datdehoogstemagt leeftjd eene betrekking a1sleeraar.Hj ver-

geoefend w ordt door hetvolk,doordelands- lf)0r deze in 1815, toen m en hem beschulgesaeente,waartoe,m etuitzondexing van de digde van Fc,
z?oldpzl.s-gezinde denkbeelden.Nu

eer- en weerloozen, alle manneljke inge- begafhjzich naardenoordeljkedepartemenzetenen behooren, die het 18de levensjaar ten,waarhj aan demethode van wederkeehebben bereil
tt.De landsgemeente vergaàert rig onderwjsingang zochtteverschaFenyen
ieder jaar eenmaalen kiestdan dehoogste hj slaagde hierin zöö goed,datde minister
ambtenaren. Onder de landsgemeente staat van Oorlog hem opontbood naarParjs,waar
de dubbele landraad? die 8 dagen vroeger hj met een cursus voor oëcieren en Ondervergadert en de geldzaken regelt.Voo1'de Oëcieren werd belast.Na 1820 gafhjOnderhandhaving der wetten zorgtde grooteraad, wjsin de m ilitaire gevangenisteXontaigneq
w aar de landamm an voorzitter is?en m en maarhj werd erwegenshetontsnappenvan
heeft daarenboven in elk district eenkleinen
raad,w iens leden,13 in getal?(1oor de gemeente-vergaderingen worden gekozen.
Appengell-lnnerrltoden,dat12000 inw oners

tw ee gevangenen zelfin hechtenis genom en.
Na verloop van drie m aanden zag hj zich
vrjgesproken,maaxtoen of
lkwaszjnbesluit

genomen, Om al zjne krachten te wjden
op 2,89 (E)geogr.mjlen bezit,ishetzuide- aan de verbctering van het l0t der gevanljk gedeelte,waar zich dehoogstebergen genen. Hiertoe Ondernam hj in 1825eene
bevinden. D e veeteelt is erhetvûornaamste reisdoorgeheelFrankrjk Om zich metden
bedrjf?en Appenzelliserdehoofdplaats.Ook toestand der gevangenissen bekelzdtem aken,
hier is het besttlur Op dergeljke wjze inge- en hj verkondigde in een dagblad de uitrigta1s in het andere gedeelte.
komsten van zjn Onderzoek.Menigmaalwerd
De hoofdqlaats Appenzell die 3500 inwo- doorzjne bemoejing degesteldheid der 0nners telt, llgt in een fraai en vruchtbaar gelukkige tuchthuisbew oners verzacht. Te
dal, waar de Sitter doorheen vloeit.Eene Némeling in het Moeseldepartement stichtte
overdekte brug ligt Over de rivier.Menvindt hj in 1841 op eigen kosten eenekolonievan
er een paar kloostersen eene fraaje Gothi- Ontslagen gevangenen,m aar tlit geldgebrek
sche kerk.
moesthj datwerk laten varen.In hetjaar

Hetland van Ayjenzellstond weleermet 1846 begaf hj zich naar hetbuitenland.In
het overige HelvetleOnderdeheerschapptjder België,Oostenrjk,Pruissen,Hamburg enz.
Romeinen. Ten tjde van Honorlus namen Onderzocht hj den staatdergevangenissen
de Alem annen hetin bezit en vervolgens de en gaf daarvan verslag in ztjne reisbesohrjFranken. Het ltlooster St.Gallen had reeds vingen. Ook tegen eenzame opsluiting heeft
vroeg hier bezittingen?en opdeplaats,waar, 1lj geschreven.Na deFebrt
larp-omwenteling
zoo m en zeide,de Heilige Gallus als kluize- keerde AppertnietnaarFrankrjkterug,maar
naar gewoond had,botlwde latereen abtvan toettle meest te Berljn Of zwierf door de
St.Gallen eene kapel ofcel;vandiegebeur- Duitsche Staten rûnd. Niet overal werd hj
tenis is de naam afkûm stig. D e inw oners m et dezelfde w elwillendheid ontvangen. Te
hadden er van de kloostervorsten vaak veel Stuttgart had hj eene audientie bi
j den k0te ljden.In 1403behaalden zj Op den abt ningz maar doze liet hem 'door een paar
van St.Gallen eeneglansrjkeoverwinning, gehelme polideagenten gadeslaan,en hj Ontalsmedein 1405 eeneaanvankeljkezegepraal ving weldra het bevel om het land te verop de Oostenxtjkers,zoodatzjizelfsmetgoed laten.
gevolg in hetland der vjanden doordrongen. A ppert (François), P0n Fransch werkW el moesten zj in 1408 metgrootverlies ttligkundige, heeft zich een naam genlaakt

tert
lgtrekken en htlnne veroveringen prjs door de naar hem genoemde methode, om
geven,maarhunneonafhankeljkheldhadden plantaardige en dierljke voedinqsmiddelen
zj voorgoed verworveu. Gedurig lagen zj voor bedert'te bewaren. Zoodanlgespjzen
met het stift van St.Gallen Overhoop enwer- worden in Eesschen met wjden hals (Jfin
den zj in den bangedaantmaaxin1452 sloot blikken doozen gedaan.De stoppen dierEesAppenzell met de 7 Oude en in 1513 met al schen m oeten lue,htdigtsluiten : en dedoozen
de 12 kantons een eeuwig verbond en bleef van deksels vnorzien wezen,die erluchtdigt
in het eedgenootschap opgenomen.De wrj- op vastgesoldeerd kunnen worden. D e fles-
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schen en doozen Niordcn ni
et qeheelen al
gevul; met de behoorljk berelde spjzen,
daarna gesloten en vervolgensin een waterbad geplaatst, waar rj aan eene w armte
worden blootgesteld,die de kookhitte overtreft, en wèl gedurende een tjd,die voor
versohillende zelfstandigheden zeer verschillend is.De zuurstofderlucht,welkein zulke

moeden, dat er wormen in hetdarmkanaal
aanwezig zjn,en hetverlangen naaropslorpende stoFen de vorming van zuur aanduidt.

Somtjdswordtbj zieken deappetjt.alseen

wenk der natuur beschouwd,die in het begeerde een geneesmiddel ziet;maar het is

van belang,hierbj degrootstebehoedzaam-

heid in acht te nemen.
Slechte magen en verloren appetjtopenen
qesschen ofdoozenaanwezigis,wordtdaarbj
door de bewerktuigde stoFen gebonden,en een ruim veld voor de vrienden van huisdeze bljven geruimen tjd voor bederfbe- m iddelen en geheime artsenjen.W iemetderwaard.
geljke ongesteldheid sukkelt,m ag zich w el
AppetVt.DitwGord,afkomstig van het driem aal bed6nken eer hj baatzoelktopdien

Latjnscheappetitns(begeerte),wordtinvex- gevaarljken wey.Wiezjne maagdooroverschillende beteekenis gebruikt.In de eerste
plaats wordt er een m atig verlangen naar

lading of overprlkkeling bedorven heeft,late
zich niet verleiden , om dat ingewand door

spjs en drank dooraangeduid,hetwelk bj scherpe en gewoonljk moejeljk verteerbare

verm eerderde krachtin hongeren dorstover- stoFen nog verder van streek te brengen.

gaat.ln dien zin isappetjtietsdergeli
.jks Gebrek aan appetjtisgewoonljk meer een
a1s eetlust.In de tweede plaats wordtdoor gevolg van een ziekeljken toestandvan het

dat woord een gevoelaangewezen,hetwelk geheele ligchaamsgestel, dan vaneeneziekte
het ntlttigen van eene bepaalde spjs wen- van de maag. Dat gebrek wordt het best
verholpen door een goed dieët,dat w i1zegscheljk acht.
De appetjt als blooteeetluststrektzich gen dool-het zeer m atig gebruik van ligt
uit, evenals de honger, naar alles wateet- vexteerbare syjzenj en tevensdoorhetgebaar is en kentgeen ander doeldan de ver- n0tvan defrlsscheluchten doorbehoorljke
zadiging,diehem verdrjft.Verlangtde a?- beweging. O0k heeft men wel eens gezien ,

petjt daarentegen bepaalde spjzen,dan ls dat de appetjtJuistdan terugkeerde,wangeenszinsverzadiging,maareeneaangename
prikkeling der smaakzenuw en het doel,-

neer het gebruik van prikkelentle middelen
w erd nagelaten.

hj wil nietalleen eten,maar hierdoor0ok

Appiani (Andrea),een uitstekend Italiaansch historieschilder en door zjne tjdge-

genieten.Daarom begeertde m ensch in den
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gezonden toestand datgene,watl1j door de we

ondervinding alsstreelend voordetongheeft
leeren kennen.Deze soort van apyetjtver- (volgens anderen in 17s1teBosizio).Hjwas
toontzich hetduideljkstenkrachtlgst,wan- dc telg van een adelljk,maararmoedig ge-

neer de honger gestild is?zoodat er geene slacht en bezocht achtereenvolgens Parma,

eigenljke behoefte te bevredigen is, en de Bologna,Florenee en Rom e,om erde freseetlust alleen vpor zjn genoegen werkzaam c0s van kafaëlte bestudéren.Zjne plafonds
bljft en alzoo eene groote keurigheid aan in het paleis te Monza, waar aartshertog
den dag legt.
Ferdinand,gouverneur van Lombardje,zjn
Reeds een ruim gebruik van vetteofzoete verbljf hield,bezorgden hem grooten roem.
zelfstandigheden doetden agpetjtontwaken Nietlang daarna schilderde hj deevangelisnaar dingen,die door een elgenaardigen bit- ten en leeraars der Kerk in den koepel van
teren,zuren,zoeten ofspecerjachtigen smaak het koor van St.Celso te Milaan.Als afgehet enaangenaam gevoel,door het gebruikte vaardigde uit Italië woonde hj de krooning
- Van Napol
j
ontstaan, in den m ond en in de maag doen Jtqji(
eon I te Parjs, en deze be.(
verdwjnen en vervolgenswelligtdoor prik- noemde hem tot lid van het Instituut van
keling.van het sljmvlies van de maag de K tlnsten en W etenschappen in Italië.Vervol-

sjjsvertering ondersteunen.Bj eene zleke- gens werd hj hofschildermeteen vastjaarlpkegesteldheidderspjsverteringkandeappe- ljksch inkomen,ennuarbeiddehjjverigaan
tjtgeheelen al verdwjnen,en doorzenuw- de voltoojing van een groot werk,nameljk
aandoening tengevolge van smart, toorn, aan de voorstelling derw apenfeiten van N@schrik,overspanning,slapeloosheid enz.des- poleon t0t aan zjne krooning,in de groote
geljks.Eene stoornisinhetzenllwstelselkan zaalvan hetkoninkljk yaleiste Milaan.Te
daarentègen o0k den appetjtvermeerderen midden van die bezigheld werd hj in 1813
of daaraan zoodanigerigting geven,dathj door eene beroerte getrolen,die hem n0odl ter zjde te
OngeWone en vaak zeer ongepaste spjzen zaakte het penseel voor altjf
begeert.lntusschen zjndiezoogenaamdeulus- leggen.In een staat van verlammingendoor
ten''veelalhet uitvloeiselvan kinderachtige de Oostenrjksche regéring van zjn tracteluim en.Dikwjlsgebeurthet,datdeappetjt m ent beroofd, sleepte deze talentvolle man
in geenerleiverband staat met de ongesteld- zjn kommerljk leven voortt0t aan 1817 of
heid der maag,zpodathj zelfs bj maagkan- 1818.Toen rukte een nieuw e aanvalvan bekerenmaagontstekil
zgbljftvoortdul'
en.slechts xoerte hem weg.De verkoop van alztjne
enkele malen schjntde appetjtOpbepaalde schetsen en teekeningen had hem in delaatziekten te wjzen, zoûals degrootetrek naar ste Jaren naauweljks tegen den hongerdood
brood en meelkost grond geeftvoorhetver- kunnen beveiligen. Ruim 10 Jaren daarna
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l0Q

(1826) stichtte het lnstitt
lut te Milaan voor 1785), benevens eene,die in 1840 te Parjs
hem een gedenkteeken in het paleis Brera, verschenen en m etdedoorA .aVt:igevondene

nameljk de groep der drie Gratiën van de tkagmenten verrjktis.

hand van den grooten Tltortvaldsen. T0tde
Appinqadam iseen plattelandsstadjein
schoonste fresco-stukken van Appianibehoort de provinele Groningen.Het isaanhetDam-

terdiep nietvervan Delfzjlgelegen en de
voortseen A?ollometdeavuzenin de Villa s
Bonaparte.dle weleer aan El
bieni'
tsalsvice- zetel van eene arrondissementsregtbank en
koning van Italië toebehoorde.Zjne meest- van een kantongeregt. Het telt 2500 inwoberoemde schilderjen in olieverf zjn: De ners en bevat,behalve eene scheepstimm erOlympus,hettoiletvan Juno,bjgestaandoor werf, eene steenbakkerj en eene bierbroude drie Gratiè'n, de Ontmoeting van Jacob werj,3 olie-en 2hotltzaagmolens,2touwen Raeltel,R inaldo inden tuinvan Armida, sl
agerjen, 2 loojerjen en 3 vellenploote@*
en vooral Venus en Amor? een klein stuk rl
J0l1.
in de verzam eling van graafSommariva.H et
Het vroegst vinden wj van deze plaats
zjnprachtigestukken,maarin hunne soort m elding gem aaktin de kroniek van E mo en

niet zo0 volmaakt als zjne frescos. Zjne
werken zjn in 1820 in koper gegraveerd en
uitgegeven dot)r B isi.
A ppianus,een Romeinsch geschiedschrjver uit Alexandria, leefde in de 2de eeuw

naChr.in dedagen van Trajanus, ï
ladriaov.
: en Antoninus .!7i?z.
: eersta1szaakwaarnemer,vervolgensalsbezorgerderkeizerljke
geldmiddelen te Rome,en volgens anderen
als procuratorvan EgypteteAlexandria.Zjn
hoofdwerk, dat de geschiedenis van Rome
bevattevandevroegstetjdent0tzunuilt
q'
astus,
is omstreekshetjaarl47naChr.indeGrieksehe taalOpgesteld en w as volgens P ltotias,
in 24 boeken verdeeld.H etonderscheiddezich
van de vrûegere analytisch-synchronistische
bewerkingen der R omeinsche geschiedenis
door de ethnograpische m ethode, volgens
w elke Appiaîèus de lotgevallen van elk land

Menco, en wel Op de jaren lS2l en 1254.
In 1536 versterkte er zich een Overste der

Geldersche stroopers,Meinard van Ham 4enaamd. Schenk sloeg het beleg voor Applu-

gadam, dat zich gert
limen tjd vededigde,
waarna M einard '
ptz?z H am en Berend rl4
Hakvoort de plaatsbj verdrag aan denStadhotlder van Holland m oesten overgeven en

zelve krjgsgevangen naar Vilvorden in Brabant w erden gezonden. W eleer bestond er
een ttApostelhuis'' w aar 12 oude m annen
w erden verzorgd.

Appische weg (Appia via) is de naam

van den prachtigsten weg van het Oude Ita-

lië, zoodat hj door de dichtersde koning
(in het Latjn de koningin)der wegen werd
genoemd. Hj had eene lengte van ruim 60
geographist
she mjlen en eene breedte van 8
Ned.el.Hj is het eerst aal
zgelegd door den

t0t aan zjne vereeniging met Romein ge- censorAppiqs Olcvtfl/z.v f'aeeus)die hem van
regelde Opvolging behandelde.Van ditwerk

bezitten wj, behalve het voorberigt Ot'de
inleiding,alleen deboeken 6 t0t8(de 00rlogen in Spanje,met Hannibal,metdeCarthagersin Afrika)11t0t 17 (de oûrlogen in

de Pûrta Capena te Rome over Aricia,Appii F orum t Terracina, Funda, M inturnae,
SinuessaenCisilintlm t0taanCapuavoortzette.

Dûor ('
aesar en vervolgens door Traianus
werd hj langs Calatia, Caudium, Beneven-

Syrië, met M itltridates, de burgeroorlogen tum , Ventlsia, Heraelea, Tarente en Uria
van M arius en Sulla t0t aan den slag bj t0t aan Brundusium verlengd.De grondslag
Actit
uu) en 23 (de oorlogen in llly1'ië)inhun van dezen weg bestond uit groven?inelkaâr
geheel.Van de boeken l t0t 5 (Rome onder gestam pte kiezelsteen, die m et gladde , om dekoninyen en zjne oorlogen in Italië,met streeks l Ned. el breede en naauw ketlrig
de Sam nleten,m et de Galliérs, op Siciliëen naast elkaâr gevoegde zandstéenen was bede overige eilanden der Middellandsche zee) legd. Aan de zjden bevendep zich muren
alsmede Van boek 9 (de oorlogen in Mace- ter hûogte van 7 Ned.palm ,en telkensna
donië) en van eenige andere bestaan brok- 1000 sehreden vond men een mjlsteen,die
stukken die meerendeelsindeexcerptenzjn tevens t:t rustplaats k0n dienen.D e Overopgenomen, die op lastvan keizer Conntan- bljfselen van dien reusachtigen sveg geven
fiz3zlf.sPorpltyroqenituswerden vervaardigd.De thans n0g getuigenis van zjne hechtheid.

Feschiedenis èer Parthen in hetlldeboek W aar hj OpdePontjnschemoerassen stuitte

ls bljkbaar eene compilatie van lateren tjd. vond m 0l1W oleer een kanaal?w aarlangs de

Vooralde boeken 13 t0t 17 OverdeRomein- reizigers in vaartuigen dllûr muildieren gesche burgeroorlogen zjn hoogstmerkwaar- trokken,den togtkonden voortzetten.
dig.T0t het zamenstellen van deze had ApA ppius (Matthias Hayko), kolonel van
pianun gebruik gem aakt van de beste bron- eenregimentmliterjvan den prinsvan Hessennen , die voor hem toegankel
jk waren?- H ombarq
tA na
m ill1745deelaalzden slag bj
van jaarboeken,van degeschriften van Asi- Fontenoi.Toen de Staatschetroepen vool'de
oi'
tI: Pollio,Jalins Caesar, Terenti'lfts Varro, m agt der Fransche begonnellat'te deinzen,
A uyltst'lls, H iëronymus r4:4 CardéatTpll/liff.ç zochthj de wjkenden bjherhalingtotstaan

enz.Hj geeftgroote bljken van waarheids- te brengen,en toen hj dat ten derden male
liefde en deelt de gebeurtenissen m ede op mruchteloos had beproefd, trok hj met hen
eeneeenvoudige,onopgesierdewjze.Dev00r- naar Ath? vanwaar hj aan den Raad van
naamste uitgaven zjn van Stepltanus (Parjs State schreef, dat het g'eheele vereenigde
1551, 1557)? van k
%cltwei
yltl
iuser tLeipzig leger vernield w as en dat het ellendig over-
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schot van eenige regimenten zich, beroofd alzoo volledig met elkander afte rekenen.
van alle tenten en hulpmiddelen,te Ath be- Vandaar dat hetbedrag dikwjls niet Juist
vond. Dat was zeer voorbarig en 00k met geljk isaan eeneronde s0m ,maar 0ok on-

de waarheid in strjd.De zaak werd v00< derdeelen van den standpenninr bevat.Apden krjgsraad gebragt en Appiusveroordeeld ppivf: heeten ook m eerdere w lssels, wier
om vergiFenis te vragen, den afgezonden bedragen Op verschillende tjden vervallen ,
brief te verscheuren en afstand te doen van

diedienenom eenen0galgrooteschuldtedoen

zjnebetrekking.Ditvonniswerdvervolgens betalen;bj voorbeeldom eenevorderingvan
bezwaard meteene verbanninq uitde Ver- J 3000,00 te innen? trekt men 4 apyoLnts,
eenigde gew esten en generaliteltslanden.In- iedervanf 750,00.Op dezewjzevindtmen
middels had Appibts de bescherming verkre- gemakkeljker koopers voor die wissels.
gen van de Staten van Stad en Lande en
A ppointoflpsfsfo-trekken is een w isselOp
van de regéring van Groningen,zoodathj iemand afgevenJuisttenbedragevan des0m ,
ongemoeid binnen deze stad gevestigd bleef. die door den betrokkene verschuldigd is.
Appius is 00k een R om einsche voornaam.
Aptoint is 00k hetbedrag aan pasgeld,
Zie onder Claudius.
dat dlent om eene S0m ,diebetaaldmoetw or-

Applaudissem ent isin spreek-,concert- den,Juistafte passen.

en schouwburgzalen de bjvalsbetuiging,die
zich doorgaansin.handgeklap openbaart.D eze

Tegenw oordig noemt men iederen wissel,
Onverschillig h0e de daarin uitgedrukte s0m

gewoontebestond reedsbj deRomeinen en luidtteen atpoint.
ging er dikwjls, zooals bj ons o0k wel Apponyl isdenaam van eenadelljkgegebeurt,van gelubel en geschreeuw verge- slacht in Hongarje,van '
twelk reedslelzeld.Daarom werd er door hetbestuur orde

diny wordt gemaakt in 1315,toen hetden

op gesteld.Eenkunstmatig opgewektof4e- famllienaam Peezh droeg.Het werd in 1718
kocht applaudissementbehoorde0okdâârnlet t0t den vrjheerljken en in 1738 t0tden grat0t de Ongewonè zaken.In de oudeChriste- venstand verheven. Tot de m erkw aardige
ljkekerk werd ook de welsprekende predi- leden van ditgeslachtbehooren:
ker metapplaudissement beloond.
Anton Geory,tqranf vlwpozei,geboren den
H et applaudissement vindt men overal in 4den December 1751.Hj bekleeddein Hondebeschaafdewereld.Zoodanigebjvalsbetui- garje Onderscheideneaanzienljkestaatsambging is eene behoefte voor het Opgetogen ten.Hj heeftzich een duurzaam gedenktee-

publiek en eene aanmoediging voo1*denspre- ken gestichtindettApponyischebibliotheek ,''
ker ofvoor den kunstenaar.Zeer ligtwordt die Omstreeks50000boekdeelentelt.Zjwerd
het echter overdreven; het volk heeft wel in 1827 van W eenen naarPresburg overgeeens lievelingen,diejuistgeenelievelingen bragt, waar zj voor alle belangstellenden
1enMaart
derMuzen zjn,en ookdezeoogstensomtjds geopend is.ApponyiOverleed den l7t
een applaudissement,datin eene woedeont- l8l7.

aardt,die bj deItalianen dfurore''en bjde
Georg, prtrv Appdnyi,een kleinzoon van
Franschen ufrénésie'' heet. Hierdoor w ordt den voorgaande.H j werd geboren denzgsten
het ilne kunstgevoel gekwetst, en wie in December l808.Eerst werd hj geplaatstaan
hunne verkeerdheden worden toegejuicht, de Hongaarscheh0fkanselarjen ontving spoeloopen gevaar Om van kw aad tûterger te dig daarna eene benoeming t0t H of-seeretavervallen.Nog treurigerishet,wanneerge- ris. Hj schaarde zich aan de zjde der arisw aande kunstenaars ofkunstenaressen zlch tocratisch-conservatieve partj,en stondwelvoor geldapplaudissementverschaFen,'tgeen dra aan haar hoofd. Zjn groot redenaarstate Parjs tzie onder het woord Claqt
teurs) lent blonk vooralop de Landdagen van 1843
t0t de dageljksche zaken behoort.
en 1844. ln 1847 werd hj t0t kanselier beA ppoggiato is een Italiaansche term ,bj noemd, en hj hervormde in die betrekking
de muziek gebruikeljk om aan te toonen het administratieve stelsel ten gunste der
dat zekere noten gebonden ofgedragenm ûe- conservatieven.Hierdoorverloorhjdevolksten gespeeld of gezongen worden.Bj den gunst.W el streed hj n0g Op den Landdag
zang moet de zanger oppassen,dathj bj van 1847 met den meesten jvervoor zjne
datgedeelte,watappoggiatomoetvoorgedra- gevoelens,maar toen hetwoeligeJaar 1848
genworden',den adem nietuitstoot,waardoor wasaangebroken,zeidehj hetstaatstooneel
de zamenhang der fguur zou verbroken vaarwel
. In hetjaal'1859 Ontviny hj eene
w orden.
benoeming t0tlid van denuitgebreldenRjksAppoggiaturabeteekenthetzelfdealsppr- raad te Mreenen en trad op alseen jverig
tamento diroce,datis,delangzame,slepende, verdediger derzelfstandigheid van Hongarje.
gebondene voordragtvan één ofmeertoonen, Hierdoorherwon hj degunstzjnerlandgeterwjl men tegeljkertjd de schakéringen nooten.In 1860 werd hjjudex curiaeot'1id
van het toe- ofafnemen in kracht,het cres- van het hooggeregtshof te Pesth.Als gevolcendo ofdeeresnendo,moet doen uitkomen.
magtigde koninkljke commissaris opende hj
A ppoint. Men noemt aldus bj voorkeur in 1861 den Landdag te Ofen. Toen deze
zulk een wissel,die door een handelaar ge- ontbonden werd,behield hj zjne l'egterljke
trokken w ordt op een ander om een bedrag betrekking.Hj werd beschouwd alsdemeest
te innen, dat het saldo van de tusschen geschikte onderhandelaar tusschen Oostenrjk
hen gehouden rekeniny-courantuitmaakt,em en Hongarje,doch zjnebemoejingen d1.0e-
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gen weinig vruchten,zoodathj in 1822zjn cylinders bestaat, die door persing en O0k
regterambt nederlegde. Hj ishethoofd der weldoorpersing en wrjving tegeljk op het
oudere grafeljkeljn.Dejongerewordtver- linnen werken.
tegenwoordigd d00r Luslt
oig?yraafa4p//t
l4g
/î, Voortsheeft menn0gstamp-molens,diezôô
die den 2den December 1801 geboren werd. zjn ingerigt,datzjeenaantalstampersdoen
Appositie noemtmen in de spraakkunst werken t)p eenelangzaam Omdraajender()l?
een zelfstandig naamw oord Of een als zelf- om welke het linnen gew onden is,- -qlans-

standig gebruiktbjvoegeljknaamwoord?het- -cc/zïzldtç, die.door middel van een gladden
welk aan een dergeljk woortlot
'00kwelaan steen eene glansrjke oppervlakte aan het
een voornaayavioord Yiordt toegevoegd,om linnen bezorgen, persen,waaronderallerdit nader te bepalen ofduideljk te maken. leigeweven stotl'
en worden zamengedrukt,
In de volzinnen:JHebtgj Klaasden krujer 8ti
//àdl-zzlccF
zïoe.
v,die de weefselsvOö
' rhetpergezien? Alezander de &z.t)0J: was een zoon sen ot'mangelen behoorljk van stjfselvoor-

van Pltilipp.s. Op hem den magtige moogt zien, - decatiseer-maohinen, die door pem
gj vertrouwen,''zjn de woordenkrqjer,de sing aan het verwarm de en m et waterdamp
Grooteen den vlgfk: even z0o veleapposi- bevochtigde laken een duurzamen glans4eties. Deze laatste kom en in geslacht,getal ven,- satineer-maeltinestdie aan het papler
en naam valovereen met de woordentw aar- een schoonenglans,alsdienvansatjn,mededeelen, enyau
freer-maehines:diedoormidaan zjzjn toegevoegd.
Appretuur. Dienaam geeftmenaan eene del van gegraveerde platen w llleketlrige afreeks van bewerkingent w elke dienen,Om beeldingen op zjde brengen.AllestoFen,die
aan een of ander tàbricaat de tlitwendige m et zoodanige vaachines zjtlbewerkt,draschoonheid te geven,die hetalshandelsw aar gen den naam vangeappreteerde stotlbn.
A pprobatie is afkomstig van een Laaanbeveelt. Vooral gebruikt men dat woord
van de verfraajing van gew even stofen,en tjnsch woord,datgoedkesring beteekent.ln
de werkzaamheden, hiertoe vereischt, ge- de R. Katholieke kerk vereischt de uitgave
schieden m etzeerverschillendemachines.Het van een boek van godsdienstigen inhoud de
doel dezerappretuur is,de gew even stoFen approbatie van het geesteljk gezag.Bj de
tereinigen van alleonzuiverheden,diezjbj P rotestanten geeft men den naam van GPP%'Ode vervaardiging hebben opgenom en;voorts batie aan de goedkeuring van een leeraarsdient zj ook wel Om t
1e draden zamen te beroep door hetbevoegdekerkbesttlurofdoor
persen of aan elkaâr te drukken, om alle de regéring.
onefenheden w eg te nem en,()m gladheid en
Approch#s,zieLoopyraren.
glans aan het w eefsel te bezorgen,om het
Approprlatie-clausule Of benaderLn-qs-

9lc
zifwaseeneleusvan de partjvanvoormet golvende ljnen te voorzien (moiréren) sp,
en Om er door persing m etmetalen platen uitgang in Engeland. Tjdens het W higmibepaalde iguren op te brengen (gaufréren). nisterie van graaf Grey deed de kanselier
T0tdewerktuigen,welkehierbjgebruikt der schatkist!lord Althorp,latergraafSpenw orden, behooren de nop-machines,om van oer, in Junj 1823 aan het Parlement het
de oppervlakte van laken alle oneFenheden voorstel, om dekerkeljke belasting in Ierte verwjderen, de wasel
t-maeltines,om l-and - eene griefder R.Katholiekenaldaar
uithet weefselalle vuiligheden weg tespoe-

afte sehaffen en er aandeAnglicaansche

len4zj bestaan gewoonljk uiteen paar ge- kerk de noodige m iddelen te bezorgen door
sleufde cylinders, boven eene w asehkuip ge- het aantal bisdommen en de bezoldiging der
plaats en zöö gesteld,dat het laken er tus- bisschoppen te beperken,de bisschoppeljke
schen doorgaat, de per.
vmacltines,desge- landerjen ill erfpacht te gevoll 0n van de
ljks uit twee rollen bestaande en geschikt, inkomsten der goederen van de lagere geesom hetovertollige w ateruit degewevenstof teljkheid eene belasting te heffen van 7prote drukken,- de drooy-machines, om het cent.Bj ditwetsontwerp was eene clausule
doek volkom en droog te maken,-- de vol- gevoegd, dat het overschot der alzoo verlers-mackine,om door middel van drukking, kregen gelden ten voordeele z0u komen van

vochtigheid en warmte de haartjes van een de rjksschatkist.Men zocht ditteverdedigen

ondigtw eefbelzamentepakken,- dekaarden- door de bew ering,dat die voordeelen,door
elcc/
zïpe om de haartjes,Ophetdoek omhoog het Overleg va'n den Staatontstaan,o()k regtte zetten, zoodat zi
qjve
rvolgensgeljkmatig matig aan dezen toekwam en.D eToriesdaarw eggeschoren kunnen w orden,- de selteer- entegen hielden vol,dat alles,watvan ker-

vccâbzzet
v, Om de haartjes van hetlaken op keljke goederen afkomstig wast00k ten
dezelfde lengte afte scheren,

de borstel- behoeve der heerschende kerk m oestw orden
gebruiltt,vool'alin Torland,w aar vele getts-

elcc/
zizld.
v om alle haartjes metkrachtnaar
dezelfde zjdete strjken,'tgeendool'waterdam p bevorderd w ordt, en de zeny-mac/zizdey, f
)m de haartjes der oppervlakte,die
te kort zjn,om voor de scheer-machine te
wjken,nagenoeg gelleelen alweg tebran-

teljken eene geringe bezoldiging genoten,
dat de Staat iets wilde benaderen Lapproprilrcp)?wat hem niet toekwam ,- en eindeljk dat zulk een stelselopkerkroofz0u

uitloopen.
Toen de ministers de clausule vrjsvillig
den.De man-qeldient om linnen glad te m aken, en ditzelfde oogmerk bereikt men m et lieten varen, uit vrees, datanders de Terderl kalander, w elke uit een paar metalen sche reformbill, waartoe zj behoorde,niet
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zoa wcrden aangenomen, werd zj in 1824 getallen. 00k in de zuivere wiskunde vindt
w ederom opgevat en ter tafelgebragt door men gedeelten,waarin wj 0nsmetapproxihet parlementslid W ard.Deze drong aan op matieve waarden moeten vexgenoegen.Een
vermindering van het aantalProtestantsche groot aantal diFerentiaal-formules kan men

geesteljken in verhouding tût debevolking
en hj verlangde tevens,datdehierdoorverkxegene bespaxing aangewend z0u worden
t0tuitbreiding van hetvolksonderwjs.W é1

allcen door middel van reeksen ofbj benadering integréren.O0k de waarden van irrationéle grûotheden kan alleen approxim atief
opgegeven,worden. Zelfs deze oplossing van

werd dit voorstel in het Lagerhuis verwor- vergeljkingen is n0g altjd zöö gebrekkig,
pen,maar tevens eene commissie benoem d, dat wj reeds bj die van den vjfden graad
om den toestand van de K erk en van het ons m et eenebenaderendegetals-w aardem oe-

onderwjs te onderzoeken,waardoorhetbe- ten behelyen.
ginselvan W ard,datde StaatoverdeKerk
A ppulofsteunpuntbeteekentindekrjgsbeschikken kon, bevestigd werd.De minis- w etenschap een punt,datdeeigenschap beters, die van een ander gevoelen w aren, zit,om aan zwakke gedeelten van hetleger

nameljk Stanley,BirJamesGrcAlpl,deher- vastheid Of veiligheid te verleenen bj een
t0g van Rieltmond en graaf R'Lpon,legden vjandeljken aanval.DaargewoonljkdeQanhunne portefeuillesneder.Decommissiesloeg ken en vleugels het zwakst zjn,bejvert
nu de handen aan het werk, en de zaak men zich gewoonljk,om aan dezehetnûozelve bleef waohten op haar rapport.ln N0vember 1834 trad het ministerie M elbourne
af en w erd door een Tory-ministerie Onder
Peel en W ellinqton vervangem Na de Ope-

dig apptlite geven. Ditgeschiedt doorgaans

door ze zoodanig teplaatsen,datde vjand
door den aard van het terrein,doorvestingon, borgen, m eren, Wouden enZ., belem -

ning van het èarlement,in Februarj des merë wordt in zjn aanval ofalthans zich

volgenden jaars,wistdeleider der oppositie gedrongen ziet,om hierbj een grootaantal
manschappen te gebruiken,waardoorhjzich

in het L agerhuis, J0h. .R?
z:,:d!l, voormalig
lid van hetW hig-ministerie,het zoo ver te
brengen,dat genoemd Huis de clausule aannam m et 285 tegen 268 stem men,zoûdathet

elders verzwakt. W aarhet terrein geen na-

taurljk steunpunt aanbiedt, doet men het
veelal op kunstmatige wjze, doorinunda-

overschot derinkomsten van bisschoppeljke tiën,grachten,ltuilen,schansen,verhakkingoederen in lexlandtenbehoevevanhetvûlks- gen enz.verrjzen.
onderwjs zou worden gebruikt.Nu vielhet Het is van belang, een appui zoo te kieTory-ministerie,en lordM elbournekwam ten zen,dathetdenvjandverhindert,metvrucht
tweeden male aan hethoofd der zaken.Tot van zjnevuurwapenen gebruiktemaken,-in den herfst van 1841 hield hj de teugels dat devjand ernietdan metgroottjdvervan hetbestuurin handen.Ntlkwam telkens lies omheen kan trekken - en dathj het
bj elk voorstelderW higst:tafschaëngder niet kan aangrjpen zonder gevaar van in

tienden in Ierland de clausule voor,dat0m- den rug tew orden aangetast.Eengoedappui
stxeeks '/tlederinkom sten van deProtestant- is dus vooralbjj een verdedigenden ooxlog
sche geesteljkheid in Ierand ten vûordeele van groot gewigt,hoewelhet in onzen tjd,
zou kom en van het algemeen opvoedings- na het invoeren van vér-dragende vuurw afonds derR.K atholieken. D ie claustlle w erd pen,veelmoejelgker isgeworden,een goed
telkensin het Lagerhuis aangenom en ,m aar steunpunt te kiezen. H et gebruik van geQok evenzoo vaak w erden in het Hooger- trokken gesehut maakt het tevens minder
huis,w aar de Tories de groote meerderheid noodzakeljk dan voûrheen; een vleugelkan
vormden,dergeljke voorstellen metdiedau- zich ook zonder appuidaarm ede doorgaans
sule verworpen.D ehervorming van denkem goed verdedigen.
Men heeft tactische en stratégische appuis.
keljken toestand in Ierland,geljk die in
1869 onder het ministexie Gladstone is t0t De tactisehedienen bjeen veldslag,destrastandgekomen,heeftaandienstrjdeeneinde tégisehe ter verdediging van een land.Deze
laatste hebben dien ten gevolge veelgrootegemaakt(zieAnylicaanscheKerk).

A pproxim atie of benaderiny is een ren omvang en zj dienennietaltjdt0tsteun-

wooxd, dat in de w iskunde veelgebruikt punten voor de zwakke deelen van het
wordt. Het beteekent de opjave van eene leger.

waarde,dienietvolkomen julstis,maarmin
Appulejus (Aulus Lucius) ofApu%)
'%s,
ofmeert0thetjuistebedrag nadert.Dectj- een Romeinseh schrjver,tusschen dejaren
fers der logarithmische en trigonom etrische

126 en 122 na Chr., te Madaura in Afrilta

tafelsztjn in den regelnietvolkomennaauw- geboren,was de zoon van aanzienljke en
keurig en m en zou ze t0t grootere naauw- xjke Ouders.Nadathj zichreedsteCarthago
keurigheid kunnen bxengen door ze in meer op de beoefening dex wetenschappenhadtoedecimalen voortte zetten.Op die cjfersrtls- gelegd,verdieyte hj zich te Athenein de
ten evenw el de berekeningen van den l0op studie der Gmeksche letterkunde en begaf
der hem elligchamen. Daarom hebben nage- zich vervolgens naar Romet waar hj zleh
nûeg alle cj'fersdersterrekundeeeneapproxi- met de Latjnsche taalmoest bekend maken
matieve waarde.De theoz'
ie der wederzjd- Om er vervolgens de betrekking van zaaksche storingen van planeten bestaat enkel waarnem er op zich te nemen.Na het over-

uitbroksgewjszamengevoegde benaderings- ljden van zjn vaderkwam hj in hetbezit
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van een groot vermogen,'
tgeen hem in staat borgde.Nadathj denCzaarop dienseersten
stelde Om verre reizen teondernemenen zich krjgstogttegen de stammenaandeKaspische
in onderscheidene mystériën te doen inwj- zeeentegen dePerzenvergezeldhad,overleed

den.Te 0ea (Tripolis)werdhjziek,eneene
rjke weduwe, Pudentilla genaamd, verpleegde hem in haarhuis.Toen hj hersteld
was,nam hj haart0tvrouw ,maarhjwerd
om die xeden door hare bloedverw antenaangeklaagd van tooverj - van hetaanwenden
van toovermiddelen.Hjverdedigdezichopenljk tegen deze aanklagtineeneredevoering,
welkebewaard isgebleven,- en werd vrjgesproken. Vervolgens vestigde hj zichte
Carthago,waarhj alsredenaarzôô grooten
roeln verwierf, dat men er zelfs Opschriften
en standbeelden vondterzjnereere.lnweerwi1 van zjnewetenschappeljke vorming en
van zjn schranderOnrdeelstondhjzeersterk

hj0I!den 28stenNovember 1728.Hetstrekt

ezel''genaamd (Metamorphoseon sivedeasino
aureo libriX1).Het onderwerp ontleendel1j
aan L'
ucianns.Hj schetstdaarinOpeenegeestige en luimige wi
jzedegewoonten en gebreken zijnereeuw.Ztjn stjlisevenwelnà
zet

dclef/z deelnam aanden strjd tegen I'
redeJaars 1757 deed hj een invalin Pruissen,
veroverde Alenael, snelde m et zjne vernie-

Van e0n Jagt m aken op verouderde uitdrukkingen.Hetschoonste gedeeltevanzjn
boek bevat de geschiedenis van Amor en
Psycltl,-- volgens H erder de bevalligster0man, die Ooit vervaardigd werd.Daarenbo-

(30 Augustus1757).Hoeweldeze zegepraal
hem den weg OpendenaarBerljn,trok hj
naar Koerland terllg.Daar keizerinElisabetk
in die dagen gevaarljk ziek wasen hj zich

hem lntusschen niett0teer,dathjt0ttweem aal toe betrokken is in xegtsgedingen we-

gensverduisteringvan gelden,endathjook
telkens schuldig bevonden werd,zoodathj

de genade van den Czaar tegen een aanzien-

ljk losgeld koopen moest.Hj wasmetde

hervormingsplannen van Peter deGrooteweinig ingenomen,maarstondhem tochalsraads-

man getroaw ter zjde.
Dekleinzoon van Fedor,z
s'/ç/'
t
zzll,
sFedoro'nift
l
p', graaf van zzrtzzizl genaamd, streed
onder M '
inniek tegen de Turkeil,klom weldra t0t generaal en was aan het Russische

h:f een van dejvel'igstetegenstandersvan

onder den invloed der tooverkunst en der dePruissischepart
jenvanden graafl'
Estocq.
verbergene dingen,en eerstop lateren leef- Bj het begin van den zevenlarigen oorlog
tjd zag hj erdedwaasheidvanin.Zjnvool
'- had hja1sveldmaarschalkhetopperbevelOver
naamste geschrift is een roman GDe gouden hetRussische leger,waarmede keizerin Elig-fk de Groote.Tegen het einde van Meides
lende benden voorw aarts t0t aan W ohlau en

vrj te pïeiten vaneenezekeregezwollenheid behaaldedeoverwinning bj Groszj:gerndtlrf
en

overtuigd hield van de sympatllie van haren

ven schreefAppule
j'
ttsOnderscheidenewerken opvolgervoorI'rederik deGroote,achttehj
van Tvjsgeerigen en Oratorischen aard, Z00- het beter, den vjand met verschooning te
de
re
eds
ver
mel
de
redevoering,getiteld: behandelen.lntusschenoordeelenvelen hetn0g
a1s
JApologia sive oratio de magiay''dievelebe- waarschjnljker,datdieterugtogthetgevolg
langrgkebjzonderheden bevatOverde toen- was van een met Bestns
jew beraamd plan,
malige mysteriën;- voorts ttDe De0Socra- Om na Elisabetl
ts dood den grootvorstPaltl
tis,''eene wjsgeerigeverhandeling Overden Op haren zetelteplaatsen.E lisabetkherstelde,
daem on van Soerates en ovexdeverschillende en Best
ltsjetvwerdveroordeeldenverbannen,
soorten van daemonen?- alsmedeeen werk: terwjlApraœin wegenszjn ontjdigentertzgt
lDe dogmatePlatonisllbri111'',hetrelkeene
soort van inleiding is totdePlatûnlschewjsbegeerte. D aarenboven vindt men in de Latjnsche anthologie (zie onder dat woord)

togt voor den krjgsraad werd gedaagd.Hj

overleed echter den 3lsten Augustus 1758 in
de gevangenis alvorens het vonnis w as uitgesproken.

eenige epi
grammen vanAppltleys.Eeneder A pries, een Egyptisch koning,was de
beste uitgaven van dezen schrlverisdievan zoonenopvolgervanPsammis.Hjaanvaardde
Ondendorp en Rltknkenius, w elke door H . de regéring omstreekshetJaar595vôôrChr.

poydc/ztzwerd voltooid (Leiden 1786t0t1823, Langen tjd voerdehj Oorlog metPhoenicië

-

3deelen).
Apraxin (Fed0r, graaf van),00n

Knan
van grooten invloed aan hetH 0fVan Czaar

en Cyrene, maarleed denederlaag bj een
algemeenen opstand, die in hctJaar570vôôr

Chr.was uitgebarsten.Het voorwendselvan
l/eter de Groote Tverd geboren in 1671 uit dat oproer w as, dat de koning in een ge0en

adelljk Tartaarsch geslacht.Genoemde vecht metde CyrenersOpzetteljk zjne onderdanen aan het gevaar des doodszou hebben prjs gegeven.De aanvoerder van den

Keizer verhief hem t0t groot-adm iraalder
Russische vloot, en eigenljk wasApraœin
de schepper
dex
Rus
sir
swo
chenmhj
arine. In den
Zwe
den
ove
oorlog m et
den Zw eedschen generaa'
l LûbekerinIngermanland,ver-

opstand,A masis genaam d,vergreepzichniet
tegen het leven van den Ontwapenden vorst,
maar het verbitterde volk rustte niet v00roverde B'iboxg (1710) in Carelië en voerde dat Apries te Saïs was vel-worgd.
het bevel op de Zwarte Zee gedurende den
April, volgens Ovidl'
tts afstammende van

Oorlog van KarelXII metde Turken.Bj hetLatjnsche woord aperire Ot'openen,omden aanval Op Finland bestt
lurde hj met dathetvoorjaal'allesdoetontluiken,isvolgoed gevolg dezo ondernem ing van de zee- gensden Oud-Romeinschencalenderdetweede
zjde en noodzaaktelzierdoorden vjand t0t en volgensdenJuliaansohende vierde maand
den vrede van Nystadt? die aanRtlslandhet van het Jaar.Zj heeft bj Onsden bjnaam
duurzaam bezitder Oûstzee-provinciën waar- van grasmaand en elders dien van Paasch8
II.

APRIL- APTERA.

maanë (ostermonat), omdat er veelal het
Paaschfeest in gevierd wordt.In Aprilstaat
de z0n in hetteeken van den Ram ;deHïaden,PleiadenenOrion verhefenzichinAprll
tegeljk methaarboven den horizon.Dedag
heeftbj0nsop den eerstenAprileenelengte

teren).Hetgebruik van deze woprden isgegrondop demeening,dateerstgenoemdeouder

zjn dan laatstgenoemde.00k geeftmenaan

de voorstellingen a 'rit'riden naam van zui-

vere of transcendentale voorstellinqen, en
aan de voorstellingen a'pt:feriori dlen van

mpirische ofaan de ervaring ontleende.De
van l4% en denlaatsteneenelengtevanl61/q evx
aag, of er inderdaad zuivere voorstellin-

tlren. De temperatuur is in Midden-Euroya

in April gemiddeld 4 graden hooger dan ln gen bestaan ,t0t wier vorming de ondervinMaart, en de veranderingen van den barome- ding niet heeft medegewerkt is n0g geenster zjn erin Aprilietsmindergrootdanin zins 0P eene bevredigende wjzebeantwoord.

devoorafgaande maand,terwjldehygrome- Aprgnius(Lucius),eenRomeinschridder,
ter minder vochtigheid aanwjst en de uit- leefde ln den aanvang onzer Jaartelling en

damping van den bodem vermeerderd is.De diende onder Drnsns ln de Germaansche geAprilmaand is bertlcht wegens haar afwisse- westen.Laterwerd hj proconsqlin Afrika,
lend weder, Wegens hare regen-en hagel- en in hetJaar 28 na Chr.zwaaide hj den
bujen,en zj brengt 0nsdoorgaansheteer- veldheersstaf in de Nederlanden.Omstreeks
ste onweder. Toch overtreft het gemiddeld dien tjd kwamen de Friezen,door dehebgetal harer zonnige dagen gemiddeld datder zucht de< Romeinen getergd, in opstand.
regenachtige.
Aproniust die op het kasteel Flevum zjn

Apriliseenehoogstbelangrjkemaandv00r verbljfhleld,spoeddezich metzjne benden

den landbouw.Demeestezomervrllchten wor- naar Friesland om de oproerlingen te beden daarin toevertrouwd aan den bodem.O0k teugelen,maarleed bj hetwoudBaduhenna
de tuinman weetdaarin zjn tjdnuttig door eene geweldige nederlaag - zöô zelfs,dat

tebrengen metsnoejen,zaajen,verplanten, hj de gesneuvelden terprooimoestlatenaan

het zuiveren der vruchtboomen enz.
den vjand.Het is onzeker, waarmen dat
De eerste Aprilis voor 0ns de gedenkdag kasteelen dat woud moetzoeken.Heteerste

van een hoogstmerkwaardigfeit.ln hetlaar verhiefzich waarschjnljk aan hetmeerFle1572 werd op dien datum de Brielingeno- v0, het hartvan de tegenwoordige Zuidem
men door de W atergeuzen, waardoor de 0p- zee, en men heeft welgemeend,dat Badtl-

stand tegen Spanle nietweinig werd aange- henna eyneLatjnscheverbasteringz0uwezen
van W ad-herne Of hoek van het wad.Met
moedigd.Hetversje:
dezelaatsteverklaring zjn wjevenwel,wat
Op den eersten April

VerloorAlva zjn bril(Briel).
is algemeen bekend.

de plaatsbepaling betreft,weinig gebaat.
Apsiden is een woord van Griekschen
oorsprong,waarmede men in de sterrekunde
die punten van de elliptische loopbanen der

In hetvoorbjgaan maken wj gewag van planeten aanwjst, waarop deze hemelligchamen het digtstbj de z0n staan en erhet
eersten April elkander door allerlei dwaze verst van verwjderd zjn.Diepunten,aan
fopperjen om den tuin teleiden.DeAprils- de uiteinden van de groote as der loopbanen
.ç
dk wordt gewoonljk om deze of gene 01- te vinden,dragen 00k de namen vanperilnêMwz en apltllil
gm.De groote asheet daarom
mogeljkeboodschap uitgezonden en om zjne R'
vergeefsche m oeite bespot.Volgenssomm igen o0k de de li
jn der t+.
K#d>.Deze gaatdoor
is dat gebruik a'
fkomstig uitden tjd,toen de z0n,die zich in hetbrandpunt der ellips
men de ljdensgeschiedenisvan Jez'
tbstent00- bevindt en verdeelt laatstgenoemde in tw ee
neele begon te voeren, waarbj men v00r- Overeenkomstige helften.Deapsiden-ljn der
t1e zonderlinge volksgewoonte, Om op den

stelde, hoe de H eiland met smaad en spot planeten, kometen en satellieten ondergaat
antrekking deroverigehemelligchavan P ilatlts naar H erodes en van H eroden door de a'
weder naar Pilat'tbs gezonden werd.Anderen men gedurig eene verandering van rigtingin
zjn van oordeel,datheteen overbljfselis de ruimte.
Apsis,een Grieksch woord,beteekentin
van het lentefeest der HeidenscheGermanen,
een feest, datin hetbegin vanAprilwerd dekerkeljkebouwkunstdehalf-cirkelvormige

gevierd en t0t allerleibelagcheljkemisleidingen aanleidiyg gaf.
A prim a vlsta ofop Fèef eerstepdzï-gfis
eene uitdrukking, die bj demuziekliefheb-

nis.die in deChristeljke kerken deroudste

middeleeuwen t0t plaats voor hetaltaar was
bestemd.W egensde gedaantc vanhetgewelf
gaf men daaraan 0ok den naam van concha
bers de beteekenis heeft, dat men van het Ofschelp.
blad kan zingen ofspelen.
Apsjeron is eenelandtong ofeenschierA priori en a posteriorizjn Latjn- eiland aan de westkust van deKaspischezee
e
n
behoort t0thetRussisch-Georgischgewest
schewoorden,die doordewjsbegeerteworden gebruikt en betrekking hebben op den Sjirwan.Heteindigtnaarhet zuidoosten in

kaap Slachow en iszeermerkwaardig wegens
zjne vulkanische gestddheid. Men vindt er
bj de stad Bakoe (zie onder dien naam)
brandende naphtha-bronnen en sljkvulkanen.
ter door ondervinding verkregen, dan draAptera ofnlengelloozen..
& pp.
tzdf
z:gafdezen
gen zj den naam van a.pp:fdrï/ri(van ach- naam aan alle gelede dieren.die geenevleu-

oorsjrong endekennisdermenscheljkevoorstelllngen. Zjn deze buiten de ervaring om
uit des m enschen geestOpgerezen,dannoem t
m en ze @ .pg
-it
pri(van voren),- zjnzjech-

APTER&-APULIZ.
gelshebben en vereenigdealzooschaaldieren, vruchten, uitmuntend ooft wpl, paarden,
spinnen,duizendpooten,vloojen enz.in de- rundvee, honig,visch en hout. De vruchtzelfde orde.Thanswordthetwoord:vleugel- baaxste provincie is otranto,de armoedigste
l00s''alleen ter onderscheiding van sgorten Capitanata.T0tde ongunstigeverschjnselen
gebraikt.
behooren er aardbevingen,gebrek aanwater,
Apteryx z
g/
ètxlpisdenaam van eengeslacht des zomers de sirgcco 0n groote dorheid,
van vogels.Zie Onder Ki'
tvl.
voorallangs de kust.H etklimaatiserechter
Aptychus (Trigonolites)is volgenshet Zeeraangellazm e1lt0V0nSg0Z0nd.D0inW 0n0rS

vrj algemeen gevoelen derpalaeontologende der bergstreek zjn erveel jveriger en 01*
dekschelp der ammonieten,volgens anderen deljkerdan in andere Napelsche gewesten.
de inwendige schaal van koppootige week- Devoornaamste bezigheid deringezetenen is
diexen, en volgens Selteneltxer en d'Orbiyny landbouw ,veeteelten vistt
hvangst;o0k zjl
,
z
de schaalvan een rankpootig weekdier,dat er katoenspinnerjen en kantfabrieken. De
op den eendemossel geljkt.Meestalvinden drukste maxkten vindt men er te Foggia,
wj den aptyc'
hus in de gedaante eener Manfredonia, Bariy Barletta! Monopoli,
tweekleppige schelp,diemennietkan zamen- Lecce en Tarente. T0t Apulië behoort de

voegen.Aan de holle zjde ontwaartmen de
aanwas-ljaen,en op de gladde bolle zjde
ztjn die schalen voorzien van evenwjdige
ribben.Men ontdektezeheteersttegeljkmet

groep der Tremiti-eilanden (Insuli
ae Diomedeae),welkebestaatuitS.Domenico,S.Nic-

çZCtM is een gewest van het koningrjk
Napels en strektzichuitvanderivierFortore
(Frento) t0t aan Capo diLeuca.Vooxheen
was het eene van de vier groote provinciën
desrjks;thansechterishetgesplitstindrie
kleinere,nameljk in Capitanata, Terra di

lende tjden derwaart: trokken. Naar hen
werd hetland Jàpygia genoemd en verdeeld
in Dannia,van deFrento (F0rt0re)t0taan
deAufdus(Ofanto),Pelteetla,vandeAuidl
ls

cola, Caprara en Pianosa, alle vier in de
Adriatische zee tegenover kaap Gargano
de goniatietèn in de overgangsvorming van gelegen.
H erborn,
voorts in den Jura-kalk en in
D e outlste bekende inwoners van Apulië
de oudstekrjtlagen.Naardieschaleniseene droegen den naam van Ausoniërs. Hllnne
dikkekalkbeddingderAlpenaptyeken-seltif'
er plaats werd weldra ingenomen dool,Illyrigenoem d.
sche volkplanters,die Onder aanvoering van
Apuliö (Apnlia,in hetltaliaansch P,
t(- Japyz, Dann'tts en Peucefl'tts op versehil-

.

t0t aan Tarente en Brundusium , en het
schiereiland M essapia. D e beide laatste geBari en Terra d'otranto, die zamen 384 (
7) deelten vormden het eigenli*l
-lte Japygia.Bj
geogr.mjlen en 11/amillioeninwonerstellen. die lllyriërs voegden zich later kolonisten
Het gew est heeft grootendeels een vlakken uit Creta en Griekenland;onderdezelaatste
bodem. Ten westen verheft xich de M olise, bevond zich Diomedes (zie onder dielz nu m)
langs de zuideljkegrens lO0?tde hoofdke- van Argos,die e1'volgens de sage eene be-

ten der Apennjnen,en van hlersnjdteene langxjker0lheeftvervuld.Eerstin hetJaar
lagebergenreeks- deApulischeApennjnen- 226 vöör Chr. gedurende den oorlog met
het geheele land doormidden en eindigt in

het Oosten in Capo di Leuca (Pr0m0nt0rium Salentinum ofJapygium).Aandenoordeljke grenzen verrjsteenealleenstaandegroep
bergen, nameljk de boschxjke Gargano
(Mons Garganus),diedenMonteCalvo(1600
Ned.el)draagt,welkevanketelvormigenleren

de Samnieten leerden de Rolneinen de v0lkeren van Apulië kennen en sloten aan-

vankeljk met hen een verbond van vrede
en vriendschap. M aar toen de Aptlliërs,()p

aansporing van Tarente,zich bjdeSamnieten
voegden, werden zj tegeljk metdeze dtlol.
de Romeinen aangevallen. ln llet .jaar :07
en uitgedoofde kraters is voorzien.Aan het leden zj bj Maleventum eene g'eweldigenenoordwesteljk gedeelte geeft men den naam derlaag, zoodat zj zitt
lt aau de Romeinen
van Apulische vlakto (Tavogliêre diPuglia). m oesten Onderwerpen,die hen m ethardheid
D eze ligttusschen de Adriatischc zee en de behandelden en zelfs volkplantingen zonden
stad Lucel
.a,beslaat bjna de geheek provin- naar hunne Ontrtlimde steden. Zoow el dit
cie Capitanata en geljktveelopeenesteppe, Onheilals de tweedePtlnischeoorlog,w aarin
w aar niet veel anders gevonden w ordt dan Apuliëde zjtlekflosvan Hank
tibal,was()0r-

eeniq gras voor paarden en schapen.Het
overlg gedeelte aan de beide zjden van het
gebergte is een smalkustland met veelbar
zand,zooals btjBarletta in Barien aan de
Golf van Tarente.Behalvederivieren Fortore
(Frentol:ofanto(Au;dus)2Brat
lano(Bradanus),
welke nletbevaarbaarzdn,bezitdezestreek

zaak van deverwilderingdierbloejendelandstreek en van het vervalder steden.Slechts

enkele van deze'
,bjvoorbeeld Bruytdnsiltm.

schitterden later m et hare voorm alige gl'ootheid.D e Rgmeinen gaven ntl den naam van
Apulië aan het land,datzich t0taanTarente
en Brtlndusium , of w elligt niet verder dan

een grootaantalmeren,zooalsdievanL ezina t0t aan de Auidtls uitstrektll.Het oosteljk
en Yarano in Capitanata en de twee zoute gewest(Terrad'Otranto)noemden zj Cala-

meren bj Tarente,van welkeéêndeszomers brië.TentjdederRomeinschekeizersbevatte

uitdroogtenzuiverwitzoutachterlaat,alsmede Apulië enkelhet oude Daunia en Peucetia.
de groote zoutlagunen in Bari.
Na den ondergang van hetB'est-Romeinsche
Devoornaamstovoortbrengselenvan Apulië rjk mflestApuliè'deelen in lletl0tvanltalië.

zjn:salpeter, zollt,koren,wjn,oljfolie, Na den valvan hetOost-Gothiseherjk kwam
katoen, tabak, watermeloenen, zuideljke hetonderdeheerschappj dt
arOost-Romeinsehe
8*
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keizers. Na den inval der Longobarden in
I'talië behoorde hetnoordeljk gedeeltevan
Apulië t0t het Longobardische hertogdom
Benevento, terwjl het zuideljk gedeelte
voor het oûst-Romeinsche rjkbewaardbleef.
De grenzen van hetgebied derLongobarden

voering van Robert Gllccrd,di
e metyeel
beleid en moed de Grieken en Saracenen
beoorloogde, hunne veroveringen z00 sterk
uit,dathethextogt
b m weldrageheelBeneden-

en der Grieken werden gedurig gewjzigd.
Een nieuw tjdperk in degeschiedenisvan
Apulië neemt e0n aanvang met den inval
derNoormannen in Beneden-ltalië.Eenrjke

zjnerheerschappj inden nieuwen Staatvernietigde Robertde voorregten en deonafhankeljkheidvandenApulischenadel,beteugelde

I
talië omvatte. Zjn JongerebroederRoger
werd graaf van Calabrië. T0t bevestiging

vele zamenzweringen,doordeontevredenheid
inwoner van Aptllië, M elo genaamd, die der aanzienljken ontstaan,en handhaafde
reeds in 08l een opstand tegen de Griek- zich in het bezit van den troon tegen de

sche heerschappj had veroorzaakt,over- zonen van zjn broeder Hàmfred,diehun
reedde eenige aanzienljkeNoormannen,die regt als erfgcnamen op Apulië wilden laten
tel- bedevaart togen naar de kapelvan den

gelden en hem als een overweldigerpoogden

aartsengel Miaaël bj den berg Gargano, te verlagen.TerwjlRoger zich op Sicilië
OMà hem bjst
and te verleenen tegen de vestigde,vermeerderdeRobertzjn gezag op

Grieken. De Noormannen, zeeroovers van hetvasteland,veroverdein 1070Bari,maakte

bedrjf? stapten er in 1017 met hunne
krjgsknechten a3n land en ondersteunden
aanvankeljk de opstandelingen;maar toen
M elobj Cannaehetonderspitgedolven had
(l0l9)jbleven zj met eene andere bende,

dûordeveroverink van Amal; (1076)envan

verbonden had,te verwerven.De nevenvan
Afelo verkregen na den d00d van dezen eene
uitgebreide landstreek in leen,en 15ridders
uitde Noormannen m oesten hem bescherming
verleenen. Het aantal der Noordsche geluk-

Apulië en Calabrië in bezit,dwongdewederspannige baronnen en steden om zieh teondex-

Salerno (1077)een eindeaandeheerschappj

der Grieken in Italië en werd doorden Paus
beleend met het
he
to
oo
monBe
nge
evr
ent
oi
.
108
5rz
jgd
nz
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,d
eOp
in
hem volgde ill

die d00r Got@ried Drengot derwaarts was 1089denPau:alszjn opperleenheererkende.
gebragt en zich met de hunne vereenigd onderscheidenesteden in Apulië en Calabrië
had,zelfstandig den00rl0gvoortzetten.M elo zochten zich aan zjne heerschappj te onthad de vlugt genomen naar Duitschland en trekk
,e
n,en slechtsgedeelteljk geluktehet
was er benoemd t0t hertog van Apulië.Op hem , die plr tsen weder onder het Juk te
aandringen van dezen en van paus Benedée- brengen. Na zjn dood werd hj opgevolgd
f'M's VIII,beslootkeizer Hendrik J.f,om de door zjn zoon W illem .
2T,die deelnam aan
zaken van Apuliëin Orde tebrengen,enhj de twisten tusschen Hendrik F endenPaus,
toog in den herfst van 1021 naar Italië.De en dezjde van dezen laatstekoosuitvrees
Noormannen traden bj hem in dienst en voorde heerschappj derDuitschersinItalië.
hielpen hem jom de zegepraal0ydeGrieken Toenhjin1127overleedzondernakomelinyen
en op Pand'
uv van Capua,diezlch methen achter te laten, nam Royer 11 van Sicllië
as.I'
J,
W erpen en noodzaakte zelfspausH onori'

die vooxnemens W as, de landen van W illem
te Veroveren om hem de hertogdomm en
zoekers vermeerderde van Jaart0tJaar,en Apulië en Calabrië in leen te !even (1128).

dool' hen ontstond eene aanmerkeljke ver- Op deze wjze werden Apulie en Calabrië

andering in den staatkundigen toestand van

met Sicilië vereenigd en doorRoger tot een

Apulië.W eldra nameljk verschenen zj er koningrjk verheven.Deverderegeschiedenis
alsveroveraarsen matigden zich deheerschap- van Apuli
ë gaatop in die van Sicilië,enna
pj aan over hetland.DO0r de komstder de vereeniglng van Sicilië met Napels in de

zonen van den Noordschen baron Tanered geschiedenisvan laatstgenoemd land.
lltzzlzTtzlfclli/le,DnderwelkevooralW illem met
Apure (De) is eene rivipr in den Zuid-

den '
tjzerds arm , Réckard AolerfGltiscard Amerikaanschenstaatvenezue'la.zjontspringt
enRogerverdienen genoemdteworden,erlang- op de Siërra deMerida,eenzjtakderAndesden zj dappere aanvoerders,enonderkeizer keten, aan de noordwesteljke grenzen van
Hendrik III werden zj bevestigd in hetbe- Venezuéla bj Nieuw-Granadaz vloeit aanzitvan aldelanden1diezj aan deGriekon vankeljk zuidwaarts,wendtzlchvervolgens
hadden Ontrukt, - alzoo in het bezitvan plotseljk naarhetzuidoosten,ontvangteen
het grootste gedeelte van Apulië. Willem wzef aantal zj-rivieren en onder deze deSavare,
den ïjzdrda arm werd zelfs in 1042 t0t graaf verkrjgtdaarna eenenoordwesteljkerigting,
vanApuliëverheven onderdeopperheerschap- terwjl aanzienljke en meerendeelsbevaarpj van den Romeinschen keizer.Later ge- bare zj-rivieren,zooalsdeu
canaguan en de
bruikten de Pausen de Noormannen als een Mauporro Op den regter-en de Caicara op
schild tegen de Keizers van Duitschland. den li
nkeroever,zich methaarvereeniçen,
Nieolalts 11 beleende in 1059 Robert G'
l
f1- en stortzicheindeljkmeteenzuidoosteljken
card,die toenmaals Apulië overwonnen had, 100p Met onderscheidene armenindeOrinoeo
als pauseljk vasal met de hertûgdommen uit. Haar middelloop is de gzensrivier der

Agnll
-ëen Calabrië,alsmedemet geheelSi- provindën Varinas en Apure.Zj stroomt
cillë - welk eiland hj echter voorafaande m et snelheid voortwaarts en is 2l3 geogr.
Saracénen ontrukken moest. Rickard, e0n mjlen lang,van welke188 bevaarbaar zj'n.
De provincie Apure,dievanbovengemelde
broeder vanRobert,verkreephetvorstendom
Capua.De Noormannen breldden onderaan- rivier haren naam ontvangen heeft, is ten

APURE-AQUAEDUCTUS.
ztliden van deze gelegen en grenst aan de (122 vôôr Chr.) alzoo genoemd, ofAix in
provinciën Varinas,Merida en Caraccas,als- Provence,terwjlAixinSavoyeA.Grfx/z
lt
zvte
medeaanGuyanaenNieuw-Granada.op1860(n ot'Allobroyum w erd genaam d,.- A .ks'/tzfïellte
e, thans Aqui, x1..Tarbellœ in
Feogr. mjlen telde zj in 1852 ruim 82000 in LiguriInwoners,waarbj zich zoowelvrjelndianen Aquitanië,het hedendaagsche Dax enz.
lnlle
als slaven bevonden.Eerstgenoenzden wonen
Aquaeductus Of '
lvaterleldlltq
- noe
in de Savannen van de Apure, orinoco, men bj de Romeinen eeneinrigting,welke
Meta en andere rivieren.Deze provincie is, diende om frisch water van de eene plaats
wat den bodem betreft, de laagst gelegene naarde anderete brengen,nameljk van de
en minstboschrjkevan den geheelen Staat; plaats, w aar het gevonden w erd,naar die,

eigenljk iszjnietsandersdaneenuitgestrekt
dal,waar de Caicara,dePrichana,deCauca,
deCapanaparaenz.,allenzj-rivierenderorinoc0,doorheenvloejen.DehoofdstadisAchaguas
met 5000 inwoners;voor'toverige zjn San

waar men het noodig had.Bjna elke aanzienljkestad van hetRomeinscherjk bezat
een ayuaedtlctus.In ltalië Gallië, Spanje
enz. vlndt men thans de overbljfselen dier
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oprjzen.Debelangrjkstevoortbrengselenvan
den grond zjn ersuikerrieten maïs,en de
handelgaater van Jaal't0tJaarvooruit.
Apyrexie is een woord van Griekschen
Oorsprong,datbjtusschenpoozendekoortsen
den Vrjen tjd aanduidttllsschen heteinde

ongeveer op de volgende wjze aangelegd:

bouwgewroehten, welke aan ons nagenoeg
Fernando,Monteoal en Guasduallto devoor- onbekend zijn.VolgensVitruri'
ttsen Frontin'
us
naam ste steden.Hetklim aatiserzeerwarm , werden zjèoordeRpmei
nschebouwmeesters

van een koortsaanval en hetbegin van een
volgenden. Gedurende dien tusschentjd gevoelen de ziekenzichsomsvrj wêl,Ja,zelfs
zöö wèl.dat zj zieh als hersteld beschouW 0n , totdat 00n nieuwe aanval hen Van
hunne dwaling overtuigt.Evenwelwjken in
de apyrexie niet alle ziekteverschjnselen;
gewoonlgk behoudt men een gevoelvan ver-

Ha4 men eerst bepaald,welk eene hoeveelheid water vereischt werd, dan Onderzocht'
men met ongem eene zorgvuldigheid de bronnentdie steedsboven den waterspiegelmoes-

ten gelegen zjn derstad,waarmendewater-

leiding wilde heenvoeren en diezich weleens
Op een afstand bevond van 15 uren gaans.
Nu bouwde men het kanaal,dat van steen

werd opgemetseld en waar metalen (nooit
houten) buizen of steenen goten doorheen
liepen.ontmoette men bergen,dan wcl
'dhet

kanaaler doorhecn geboord (rivussubterraneus).ln vallejen enklovenrusttedatkanaal
op een vasten grondslag(substructio)Of,even
a1s eene brt
lg, Op bogen (ppus arcuatum),

moeidheid in de leden,hoofdpjn,gebrekaan die wel eens 11) drie reeksen op elkander

eetlust,een versnelden pols en eenebeslagen stonden en eene hoogte bereiktenvan40Ned.
tong,en tevens,wanneerdekoortslangvoort- el. Hier en daar werd hetwater in groote
duurt,eene eigenaardige huidkleur.Deuitzet- kommen Of vjvers(piscinae)verzameld.Op

tingvan demiltverdwjnteerstbjeenevolko- de plaatszjnerbestemming werdlletineen
menegenezing.Is het tjdperk derapyrexie grootgeboltw (eastella)metgewelfdebassins
kort,dan duurtdatderkoortsz00veellanger. opgevangen en vanllier door daartoe aangeA qus is een Latjnsch woord,datIvater stelde beambten (castellarii)doormiddelvan
beteekent.Deverschillendesoortenvanwater,

looden ofsteenen jjpen naar badplaatsen,

do
nebajv
rhanden zdn,worden tuinen en afzonderlpke woningen geleid.Tot
dieorineed
yoote
hge
eel
kjkvoo
naam woord ofdoor een goedmaki
ng derkostenbetaaldemenhiervoor
zelfstandig naamw onrd in den tweedennaam - eene aanzlenljke Jaaxljksche s0m ,wier bevalaangewezen.Men heeft a../bzlflozl Ofput- drag afhankeljkwasvandewjdtedierpgpen,

water, a.tfïtsfïl/tz/tz of w ater,datdoork'over- alzoo van de hoeveelheid watert w aarover
haling gezuiverdis,a.'
rtut/zr'
lf- ofrozenw ater, menbeschikkenkon.M oedwilligebeschadiging
a.-foenienl
i ofvenkelwater?a.Go'
l
f!tv#i(a.sa- der w aterleiding ofeene verontreiniging van
turnina),datuitwater,wjngeestenloodglit het water w erd zeer streng gestraft.Rom e
w oxdt bereid, a. -P6z?,e!K, een bloedstelpend zelfbezat de aanzienljkste waterleidingen,
e het welwater uithet gebergte over een
water,dat creosot onder zjne bestanddeelen di
telt.doch zeldengebruiktw ordt,@.lcz
lfrpcerc,i afstand van l5 tot 30 uren gaans,en w e1
door aanzienljke dalen en breede llergen,
of lauwrierkers-water enz.
Het meervoud al'ltœ wasbtjde Romeinen binnen de vesten voerden der wereldstad.D e
in gebruik,om geneeskrachtige bronnen aan eexste,Aqlta xbzïtx,illhetJaar 805 vöör

te wjzen, die grootendeelsheden ten dage Chr.gebouwd,nam een aanvang aan de Via
n0g bestaan.Hiertoe behooren Aq'
ttœ inPan- Praenestina; zj bezat een ondexaardschen
loe0p
reikt
0V
e0r
Roe
me
enbj
afstand van vieruren gaans,
nonië,hettegenwooxdigeBadenbjW eenen,- b
de PortaCassenaen stortte

A .Apollinares, eene beroemde badplaats in
Etruriëtthans BagnidiStiglianogenaamd,A.xl.
lre/iœ ,door keizer Ilàdrian'
as gesticht,
thans Baden-Baden , - A. Conrenarnm in
Aquitanïë,thans Bagnères,- A.X t
zffïlcœ,
volgens het algemeen gevoelen het hedendaagsche W iesbaden, - A. Ptzfcrilœ , de

zwavelbronnen van Abano btj Padua, -

A.z
gei
rfïœ in Gallië,naar C.SeœtinsCl/'
tl
il-

haar water uit op het Veld van Mars.Om-

streeks4ojarenlaterbragtM .O'
l
frï'
4.
:Dentat'
l
ts

het water uit de bronnen in den omtrek van
Tibur door middelvan een aquaeductusnaar
Rome. Dit voorbeeld wekte navolging, en
vele vaderlandlievende burgers en magtige
gebieders vexworven ex door hetstichtenvan
w aterleidingen dendankhunnerstadgenooten.
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terschenwesterschaquamarjnonderscheiden.
ndente (HiëronymusFabricius),
vrèzt
x,- voortsA'
ugl
atu,Tïùerift'
g,N6r0,Ca- eenAqqape
beroemd Ontleed-en geneeskundige,werd
JJ.CZIJJen Caracalla.lnrontinns,dieeenenaauwTothen behoordenPapiriun,Crassu.
g,M arei'
a

u

keurige beschrjvingvandiegrootschebouw- in 1527 te Aquapendente,eene stad in den
gewrochten heeft nagelaten ,vermeldt, dat Kerkeljken Staat,geboren.Hj studeerde te
allaatstgenoemde Keizer 5 groote waterleidin- Padua en woonde erde lessen bj van I'
ç,wiens opvolgerhj werd (1565). Hj
gengebouwdheeft,enzjneopvolgersvoegden Ttwïzfv
er n0g 20 bj.Zj strekten zich van Rome, overleed er in den Ouderdom van 82Jaar,
als het middelpunt, naar alle rigtingen uit, nadat hj erlangerdan 50Jaarhoogleeraar
en noemde men die stad eene z0n,danmogt

was gew eest.Aan hem wordt deontdekking

ieder huisen de vele openbarewaterkommen

Aquarel.Hetaquarel-schilderengeschiedt
met waterverf,en wéldoor eeneteekening,
met sepiaofOostindischeninktvervaardigd--vooral portretten - metdoorzigtige kleuren
te bedekken. De schaduwen worden echter
0ok wel op de doorzigtige kleuren gelegd.

er klapvliezen in de bloedvaten toegeschremen aldie waterleidingen bj stralen verge- d
ljken. W elk eene hoeveelheid waterzj te ven. De Senaat te Venetië overlaadde hem
zamen derwaarts bragten,kan men opmaken met eerbewjzen.Zjne heelkundige werken
tlit het feit,dat de drie waterleidingen,die zjnte Padua (1617),zjneontleedkundigete
er thans n0g bestaan,voldoende zjn,Om Leipzig (1687)uitgegeven.

in overvloed te voorzien.Zj zjndeI'
ontana
(?i Treri (Virgo Aqua), door M.Ht
/'
riy'
zl
(22 vôör Chr.)gebouwd,- de AeqltaFeDc:
Ot'di Terzisi(Claudia Aqua),door Caligula
beronn6n,door Claudius (50 na Chr.
)v0ltoold,en door paus Sot'
ts V hersteld,- en

Men bedientzichdaarbjgewoonljk vansap-

d
e Algentiana,welkedeyrachtigewaterval- verven, omdat deze doorzigtig zjn;maar
len der Villa Aldrobandinldoet ontstaan.De men weet tegenwoordig 0ok de meer dekvernielde waterleidingen zjn nogaltjd een kende delfstofeljke verwen door herhaald
voor gemeld doel

eigenaardig sieraadvanhetlandschapindeom- wrjven en slibben
te bestreken van Rome.Sedert den aanvang der reiden. Om de verf ljvig te maken?verl
teizerljke heerschappj werden 00k in de mengt men Ze gewoonljk metArabischeg0m
overire deelen van Italië en vervolgensin of met een mengselvan l'/zdeelArabische
de wlngewesten van hetgroote rjk water- g0m,51/,deel Senegal-gom en l deel witte

leidingen aangelegd.puinhoopendaarvan vindt kandj,Opgelost in warm water.De meest

men te Metz,Nîmesen Bucain Frankrjk, gebruikeljke kleuren zjn:bister,sepia,inte Segovia in Spanje, voorts te Athene, digo,gebrande geleoker,Berljnschblaauw ,
Corinthe,Ephese,Antiochia,Smyrna enz. Chineesch vermlljoen en krap-lak,gebrande
In Onzen tjd is de stichting va'
n zulke aarde van Siéna,scharlakenlaktKremserwit,
kostbare bouwqewrochten onnoodig gewor- van Djk-bruin,guttegom,sapgroen,Indisch
den en dool
-bulzen metperspompen vervan- geel,rood en blaauw karmjn,lazuurbruin,
gen.X en heeft eene waterleiding te Bomfca

notenbruin en campèche-aftreksel.Hetpastel

bj Lissabon, te Caserta in het voormalig bewjst hierbj goede diensten.Men schetst
koningrjk Napels,algook eenigeinEngeland er den horizon mede en wischt de ljnen geen Schotland. Een grootsch plan uit later deelteljk weg met den doezelaar,zoodat de
eeuw is dat van den A qltœdueM aintenon te

verfstofzich overde blaauw e luchtuitbreidt.

Versailles.Dit werd ten tjde van Lodewl
jk Aquarel-schilderjen behouden eenigzins het
X IV ontworpen en onder het toezigt van voorkom en van schetsen.M en schildertzeop
Vanban aanvankeljk ten uitvoer gelegd.Het dikjgoed geljmd,ijnkorrelig veljn papier,
z0u over eene drievoudige reeksvan arcades waarop m en van eenporseleinenOfmatglazen
ter hoogte van 70 Ned. el het water naar paneelde kleuren met een flln penseeloverde waterwerken en vjversvan den tuin te brengt.Schildertmen zulkebeelden oy zeer
Versailles brengen. Intusschen is alleen de

kleine schaalop perkament,papier oflvoor,

onderste rj bogen voleindigd,en deze heeft dan dragen zj den naam van miniaturen.
22 m illioen livres gekost.
Deze laatste zjn oud,terwjleerstgenoem00k in 0nsVaderland hebben wj eenebe- de t0t den nieuweren tjd behooren.Met
quarel schildert men ongeveer dezelfde talanrrjke waterleiding,nameljk die,welke a
de lnwoners van Amsterdam tegen betrek- fereelen a1s met olieverf, metuitzonde-

keljk geringekosten vanduinwatervoorziet. ring echter van geschiedkundige uit de geDit laatste heeft er de magt derepidemieën, wjdehistorie.Bj voorkeurlevertdeaquarelvooral die der cholera, aanmerkeljk doen schilder stukken met talrjke bonteen f*
Jnafnemen. 00k te Rotterdam en vooral te gepenseelde bjzonderheden.Hj kiestgaarne
'sHage zjn velen jverigwerkzaa'
m ,Om zich stads-gezigten,boschrjkelandschappen,kleederdragten,bloemen,vruchten en dieren t0t
een dergeljk ioorregtte verschaFen.
Aquam arun isdehandelsnaam vangroen- onderwerp. Het schilderen met waterverf
en blaauwachtige verscheidenheden van beryl vindt vooral in Engeland vele beoefenaars.
arner,B onington en H a/rdin.q hebben aan
(zie onder dit woord), welkezich doerglans T'

noch hvdheid kenmerken endientenyevolge die kunst een aanmerkeljken trap van v0leene geringe waarde bezitten.M en vlndt ze kom enheid gegeven, en o0k de vooruitgang
in Saksen, Bohemen, Siberië, Oost-lndië der scheikunde is haar, t0t het verkrjgen
(Ceyl0n),Brazilië enz.Naar gelang van zjn Yan duurzame verven, zeer te stade geOorsprong wordt het in den handelin oos- komen.Te Londenbestaantweegenootschap-

AQUAREL-AQUARIUM.
pen van aquarel-schilders(societiesofpainters voor dieren en planten uit zoet en zotlt

in watercolours),die gedurig tentoonstellin- w ater.
gen houden.Rjke kunstliefhebbersbetalen Het aankweeken van zoutwaterplanten is

er de stukken der voornaamstemeestersmet in hetbinnenland doorgaans nlislukt?Omdat
een paar honderd pond.Als aquarel-schilders men eene doelmat
iye inrigting van hetaquahebben Cattermoll, Constablej Lee, Pro'ttt, rium aan uitwendlge sïerli
jkheid ten 0f1'
el'
Stanpeld,Landseer,Calcotten anderenzich bragt.Men nam llet Onderstel van fraaje
in Engeland grooten rOem verworven. ln salon-tafeltjesen plaatstedaarop eeneglazen

Frankrjk volgen de aquarel-schilders een
anderen weg.Zj wel'pen in datgenre vlugtige schetsen Op hetpapier,waaraanzjdoor
llevendi
eur
enZeee
ne grooteaanschou:vejkheidge
bjzkl
et
ten.
lfs

grooteschilders,zooals
Delaroelte, Gltdin,Johannoten anderen,hebben er zich mede bezig gehouden,vooralOm ,
naar den eisch der mode,in albums iets te

kOm OfietsdergeljksmetrOtsbrokjes,zeedieren en zeeplanten,maarm enhaderslechts

korten tjd vermaak van.Men scheen niette
begrjpen,datdeOntw ikkeling diergewrochten belemm erd werd door llet van verschillende kanten invallend licht.Fraajeenbeter
ingerigte aquariums vindt men in den Z0öl0gical garden (Regentspark) te Londen? in

leveren.T0tde eigenljkeaquarel-schildersin den Botanischen tuin aan het eind der Rue
Frankrjk behooren) als landschapschildel's, l'oyale te Brussel, alsook in het Zoölogisch

Isabey de vader,Hltbert,& (Afrrï/, G'
tlen muséum te Hambtlrg.0Ol
kwordthetaqtlal'
ium
Fprf,- t0t de bloemensc'
hilders Redol
ttl en geroemd,datop (1elaatstePal
'jschewerddFig.1.

âquarium.

/lllcFlàge.In
de dames 'Desportes en M artin'.
Duitschland wordt die kunst minder vljtig
beoefend hoew el W erner en H ildebrandt er
op dat gebied iets gqed hebben geleverd en

tentoonstelling te zien w as,en hetisbekend,

dat te Berljn een allerprachtigst aquarium

w ordtgebouwd Opeenegrooteschaal.O0kbe-

staathetvoornemen,Om ereenaantelegyenin
de portretten van OttoteBerljnzeergeroemd den zoölogischentuin.(tNaturaArtisMaglstra''
worden. In 0ns Vaderland is het schilderen teAmsterdam.Mendienttezorgen,dathetlicht
eropeenebehoorljkewjzeindoordringe?en
met waterverfeenebjzaak.
A quarium is de naam van een glazen datdebovensteOpeningwelmetglasgedektzj,

k0m ofbak,waarin zich levende waterplan- om de uitdamping te beletten en het stof te
ten en waterdieren bevinden.Van oudsheb- keeren,maartevens,datereenereetOpenbljvoor deluchtverversching.H et aanvullen
ben de natuuronderzoekerszichbejverd,Om ve
in danrtoe geschikte iesschen Ofbakken de vanw atergeschiedtm etzoetw ater,omdatanontwikkeling en het leven dier gewrochten dershetzoutgehalte teztlt3l*z0utoenemen.Op
gade te slaan,cn de gewoonte,om ergoud- den bodem plaatse men eenige rotsblokken.
Doorgaans legtmen in de zotltwater-aquavisschen, watersalamanders enz. in te bewaren, is zôô 0ud, dat men niets bepalen riums steenbrokken,waaraan zich eenigzeekan omtrent den tjd, waarop het eergte gras(Zosteramarina)Ofwe1dezeofgenewieraruarium isvervaardigd.Deeigenljkeaqua- soprt reeds heeft vastgehecht.Vele polypen

rlums zjn in dezeeeuw in Engcland in den hotlden zich in zoodanig verbljf zeer goed.
-anemonen ot'actiniën, in een prachtig
smaak gekomen, waar zj door W ard en Zee
Joltnœton w erden snnhtavolen. M en heeft er Rekleurd gewaad gehuld, loeren er op den
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bodem,om voorb/zwemmdediert
lesmetgretigheid tevangen.Deroodezeesterren(asterias)
loopen er met groote behendigheid rond,
terwjl zj hare zuignaplesuitstrekken.Zeeslakken methethalve ligchaam inzeehorens
verstoken (Pagurus) en garnalen (Crangon)
bljven er lang in hetleven.Voegtmen er
eenige kleine zeevisschen bj, bjvoorbeeld
eenige naaldvissehen (Sygnathus acus)jzeepaardjes (Hippocampus brevirostris) en zeeschorpioenen (Cottusscorpius),danbezitmen
reedseene belangrljke verzameling.

zetten en in het water een brok turfdompelen, dat er uitsteekt en waarop we1 een
of ander varenkruid - zooals osmunda
l'egalis in onze fguur- wil groejen.W j
hebben, bjvoorbeeld,in onzen vierkanten

bak (;g.1) goudvisschen (l) en watersalam anders (Txitonpalustrisb4geplaatst.Eenige
grootelibellen-poppenenlarven (c,e4zjner
bjgevoegdenlevenvankleineinseden,terwjl
degoudvisschen zichvoedenmetstukjeswitten Ouwelen metOverbljfselen van planten.
De larven derwatermotten (Phryganea)vin-

l'ig.î.

lquarium.

Het maken van e0n zoetwater-aquarium den vermoedeljk eene veiligeschuilplaat,
sin
kost veel minder m oeite. Dit heeft de ge- harekokers (#).
daante Van een vierkanten bak ofdie van
De kom (;g.2) hebben wj bevolktmet
eene kom. De eerste vorm is doelmatiger. roofzuchtige waterinsed en en w aterslakken.
omdatmen ze gemakkeljkervan eengordjn Voor deze laatste is 0ok plaats in den vierkan voorzien,om hetliyhtaftesluiten.Men kanten bsk.De sootten van Limnaeus(*)on
voorziet zulk een aquarlum van een leem-of Planorbis (5) verdienen hierbj alle aanbeveenachtigen bodem ,dienmen metVallisneria veling. Voorts ziet men er groote w atertorspiralis,met Pistia ofmetAnacharisAlsinas- en(c,(
1)4waterschorpioenen(J,e)enz.Men
trum beplant. Heeft men eene k0m in den <
voegter vervolgenseen aantalkleine schaal-

vo= eener vaas,dan kan men haar in hout diertlesbj)Jongeweekdieren,kleineinsecten
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en l'ingWormon)die aan de V1*00g0rg0n00m- gereedheid gebragt,levert zolfs 10,000goede
den totprooiverstrekken totdatzj eindeljk afdrukken.

elkanderaanvallen.Zulk een aquarium bljft

Aqua toFana ,inltalië(
v
bqlçeftad'
LNtz f
lîà

niet zoolang in stand als het voorgaande. ofdiT erz
lf-j.,Ofaq'
tabe
dreull
b-//
t
zi?f(,)fda
leltota
Het is van belang)dat men er gedtlrig het genaamd,t
ls een zeet
r
ca
htT
vo
r'
g
aq
tl
d
r
wei
ni
ge
dxe
ppel
s
de
n
dood
vt
l
rof
l
l
'
zaakt
e.
water atkiete en de grooteljken wegneme.
Een dekselvan traliewel'
k belet(leverwjde- Het w erkte langzaam luaar zekt?ren bestolld
ring der gevleugelde bew oners.In het alge- uit eene heltlere vlotlistof zfllltler reuk of
metm m ()et m en door ondervinding met een sluaak. '
W itl het ingenomellhad,Ontwaardtt
aquttrium leeren Om gaan.
verschjnselen, dit
) niemand 01)hetvermt
neAquatinta. Men geeft den naam Van den van vergiftiging konden brttngen,nam eaquatinta-manieraan eene eigenaardige wjze ljk vermoeidheid in t
1t)let
ltln?dorst,afkeer
Van graYuren 0P koper ot'staal,waardoor van spjs,vermageri
ng en zwaarmoedigheid.

degravtlre t0tmisleidiny t0eop eeneteeke- Men houdteenegifmengster,Tqfa,To-fana
ning metOostindischen lnkt()fsepia geljkt. Ot- Tofn
ania genoemdt die tlerstte Paltarlllo
De uitvinder van deze manier,dieOp allerlei en later te Napels wonnde,v()01-de uitvindonderwerpen kan worden toegepastenvooral ster van dit vxeeseljk middel.Om anderen
fraajelicht-eFecten levert,is een Engelsch- te misleiden,gafztjaan dat vttrgifdennaam
man,Gilpin genaamd.Pieriyer,Haldenwang van ttManna van Sf.N'lcolat's van Bari''ell
en Jazetw aren meestersin de aquatinta-m a- verzond het metde lleeldteuis vandezenheinier. D e Om trekken
gepowljox
stden
ekope
0Prednepgew
fstaone
len lige aan degenen,die hetvan haar verlallgden. Volgens het volksgeloofvloeido er 11awtbze op de goed

plaat Overgebragt en metde etsnaald opge- meljk uithetyrafvan (len heiligen3Tieoltttbs

werkt.Men zulvert vervolgens de plaat en eene w onderolle, die tOt geneesm iddelk0n
onttloet haar geheel en al van de vetlaag. dienen voor alle kwalell.Op deze wjzewist

Nu verwarmt men deplaaten bedekthaar zj haar heilloos bedrjf gertlimen tjd voûr

met eene laag colophonlum ofm astixpoeder, het Oog derJustitie te verbergen.De Qesrll-

waarvan de korreltjes even smelten, maar Jes,waarin datvochtwasbevat,hatlden de
tusschenruimten genoeg behouden 0m aan het gedaante van dobbelsteenen?w alenluchtdigt
bjtend vochttoegang teverleenen.Ditkan Fesloten endroegenaanvierzi
jdendeblaauwe
ook geschioden door de plaattebegietenmet ln het glas gesmoltene letters S.N.(SanNieene Oplossing van colophonium (hars) in c0laol. De vjfde zjde liep puntig uitnaar

spiritus.Als deze laatste verdamytlaathj beneden en de zesde evenzoo naar bovent
het colophonium en tevensde verelschtetus- m aar deze laatstepunt was voorzien van een
schenruimten achter. Voorts gebruikt men haakje, waardoor een zjden draadwasgevoor demeestvexlichtepartjen eendekkend trokken,zoodatmenhetfleschjedaaraank0n
vernis,hetwelk die plekken tegen hetetsend ophangen.Als men de helderevloeistofwilde
vocht beveiligt;telkens bedektmen nieuwe gebruiken? m oest men de onderste punt afplekken en stelt de overige bloot aan het breken. Eerst in 1709 kwam dejustitiet)p
uitbjten.Ditgeschiedtweleenst0t30malen het spoorvan dezegrtlweljkeindtlstrie.De
toe,zoodatdekunstenaar op die wjzeeene gifmengster nam echter de vlugt en vond in
menigte schakéringen kan aanbrengen.
Eene andere handelwjze is deze. Men

teekent op de plaat, w dke m et eene colûphoniumlaag bedekt is! de voorstelling,die
m en geëtst wil zien.Dlt teekenen geschiedt
m et een penseel,dat in eene oplossing van
honig Of suiker in water onder toevoeging
van eenig lampzw art is gedoopt.H iernadekt
m en de plaat m et een vernis van asphalt,

een Jezuïetenklooster eene veilige schtlilplaats.Toch vielzj later in handen van het
geregt.Op de pjnbank bekende zj haremis-

daad en werd,in de dagen van keizer K arel YI,te Napels geworgd.Volgensanderen

is zj in de gevangenis overleden.Men verhaalt,datzj hetverzenden van C00 fleschJesbeleden heeften datllierdoorzulkevreeseljkefeiten in hetliehtbegonnen tekom en,
datin terpentjn isopgelost.Ditverniswordt dat m en zich haastte,er een slujeroverte
droog op de niet bepenseelde plaatsen.Als werpen en het geheele onderzoek te laten
nu de plaat in water w ordt gedompeld,ver- rusten.0ok zegt men?datzjonderscheidene
dwjntde dekkendelaag van debepenseelde helpstershad,enOnderdezeH iëronymas'
.pt
zrtz,
gedeelten,zoodatdezealleendoorhetbjtend eene Siciliaansche,die het bedrjf van gifvocht (verdund salpeterzutlr)worden aange- mengster later n0g langen tjd heeftvoorttast. Door die beide manieren Op dezelfde
plaatt0e te passen,kan m en aan degravure
een hoogen graad van volkomenheid geven.

gezet. Het geheim der bereiding va'
n aqua
toFana was,naar men meent,vöôr korten

meer dan 500 goedeafdrukkenkunnengeven.
Thans echter neemt men stalen platen, 'tgeen het eerst met goed gevolg in het
atelier van het Bibliographisch instituut te
Hildburghausen in zwang is gebragt.Eene
staalplaatdoor middelderaqllatiuta-manier in

gen van de lippen van doodgemartelde m enschen, volgens den ander een m engsel van
opium en Spaansche vliegen,en volgensGa-

tjd n0g in hetbezit van eene familie tePeVoorheen gebruikte men bj het vervaar- rugia. Over de bestanddeelen van dat vergif
digen van zoodanige etsen uitsluitend kope- heeftmen allerleisprookjesverhaald.Volgens
ren platen,die z0o week zjn,datzj niet den één washet zweet e1z schuim ,opgevan-

relli, die a1s ljfartsvan KarelVI toegang
had t0t de bescheiden van het yroces,
eene Oplossing vau gekristalliseer; arsenik in
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water met een toevoegselvan Herba Cym- tenen hadden er di
kwjls plaats in zjne
balaria.Het is echter Onwaarschjnljk,dat woning.

dezelaatstedevrjheidhad,om de bestand-

VervolgensAqltila '
ptxz
lPontns (Ponticus),

deelen va'n het aqua toFana openbaar tema- een Joodsch proseliet,die waarschjnljk ten
ken.Volgens Ozanam , die in Italië geweest tjde van H adrian'
ts opperbouwmeester te
is, em nasporingen te doen Om trent de za- Rome was.Hjheefteeneletterljkevertaling

menstelling van datdoodeljk vocht,draagt yeleverd van de'
boekendesoudenVerbonds
er o0k eeneoglossing van loodsuiker,bene- ln het Grieksch, en de Israëlieten gaven

vens eene vloelstof,uit distillatievan Spaan- daaraan de voorkeur boven de Septuagint,
sche vliegen met alkohol en water verkre- Omdatdeze zich niet z00 stipt aan de letter
en,den naam vanaqua toFana.Hetscàjnt, lzeeftgehouden.Eenige fragmenten dier verdat het deau admirable de Brinvilliers''en taling zi
jn bewaard gebleven en, als niet
het aacqua del Petesino''niet veelvan het Onbelangrjk voordecritiek en exegésevan
ayuatofana verschilden.Beiderwerkingwas het oude Testament,door P.M orin verzanlet minder zeker,alk0n men ze niet,z00- meld en aan zjne uitgave der Septuagint
a1s die van het aqua toFana,lang tevoren toegevoegd (Parjs,ls28).
berekenen.
VoortsKaspara<gfzï/t:,een voorstander der
A quifoliace'n ,meerbekenda1sIlzeineën, Hervorming, een vriend van L'
ltther en de
isdenaam eenerplantenfam ilieuitdeafdeeling hdpervan dezen bj hetvertalendesBjbels.
der tweezaadlobbigen en onderscheidt zich Hj werd in 1488 te Augsburg geboren,
onder anderen door een kleinen 4-t0tG-deeli- studeerde te Ulm en in Itallë,werd in 1514
gen kelk;doorevenveelbloembladen enmeel- predikant te Bern,in 1515 veldpredikerbj
dr
aden
al
kel
ks
lia
ppen
pps Siekin-qen,en in 1516 predikantte
vruc
hten
.sZj
o
mv
t en besachtige steen- I'ranz '

altjd-groeneheestersen Jengen bj Augsburg.BisschopCltristqfelron

kleine boomen metafwisselendeoftegenover- zvfcdipgz liet hem van hier,wegens een gegestelde,enkelvoudigebladeren,diedikwjls schrift ten gunste van Lwtker,naarDillingen
lederachtig zjn!- voortsdo0rOkselstandige, in de gevangenis brengen, en Aq'tbila werd
alleenstaande ofin bundels vereenigde twee- eerst na verloop van een langenentreurigen
slachtige,bloemen.Zj groejen in deW arm e tjd op voorspraak der Deensche koningin
en gematigde luchtstreken van alle wereld- s
abellainvrjheidgesteld.Hjbegafzichnu
deelen metuitzondering van Australië,maar I
eerst naar W lttenberg (1520)en vervolgens

zjn inEuroyadoorslechtseenesoort,de1-1st naarhetslotEbernburg,waarhjalsOnder(llex Aquifollt
lm)vertegenwoordigd.Zjbevat- wjzer der zonen van I'ranz ron k
Kclïzw6zz
teneenebittereextractiefstof,ensommiges00r- werkzaam was. Van 1524 t0t 1527 woonde
ten daarenboveneenegelekleurstofen viscine. hj te W ittenberg,waar hj L'
utlterbj het
vertalen des Bjbels ter zjdestond;daarna
Agui
l
a
i
s
d
e
ho
o
f
ds
t
a
d
d
e
r
I
t
a
l
i
a
a
ns
c
h
'
e
provlncie Abruzzo Ulteriore11enligtop den werd hj superintendentteSaalfeldenbevorregteroeverderAterno(Pescaralindenabjheid derde en voleindigde hier het w erk derH ervan den hoogsten top der Apennjnen in eene vorming. W egens zjne scherpe geschriften
bevallige en goed bebouwde landstreek.Zj tegen het Interim van Kaeel V werd hj
is eene vesting van ondergeschikten rang , vogelvrj verklaard,en enkeldoorhetbeleid
en men vindter,behalveeen bisschoppeljken der vorstin Katltarina ron s'cFz?tltvzùlûw ,die
zetel, een h0f van appêl,een lycêum ,een hem eerstnaarRudolstadtenvervolgensnaar
seminarium en,benevens de hoofdkerk,niet Schmalkalden in veiligheid lietbrengen,ont-

minder dan 24 parochie-en kloosterkerkenbj kwam hj aan den doot
l door beulshanden.
eene bevolkinr van n0g geen 10000 inwo- In 1552keerdehj naarSaalfeldterug,enhj
ners. ln hetJaar 1703 werd destadbjna overleed erin 1560.Zjnegeschriften,meestal
wo
st ns
doc
ohe
r neekwa
ne ame
ard
ng
geheelve
2r
00
0eme
nbedvaia
rb.j0mom in de Hoogduitschetaalopgesteld,handelen
streeks
bjna alle over de theologlschetwistvragen
hetlevrn.
van dien tjd.
Aqulla. T0t de merkwaardige personen
Eindeljk tweebroeders,In
raneise'
lsFtzrodie dezen naam gedragen hebben,behooren : ni'
ts ad.g'
?
fïltz in 1676, en Pietro .
a
d.çfxilt: in
Aql
til@,een Christen van Israëlietische af- 1677 te Palermo geboren,die beide hebben
komst.Hj aanschouwdeinPontushetlevens- uitgemunt dopr het behandelen der graveerlicht en was de reisgenootenmedehelpervan stift. D e eerste heeft prachtige platen ge-

(len apostelPanlltsb'
d deuitbreiding vanhet leverd naar schilderjen van RafaëlenandeChristendom.Hj had zich a'
lstentschilderte ren, de tw eede.die tevenspriester w as,

Rome gevestigd, maar werd door Claudilts naarA. Otvrccci en anderen.Beide hielden,
met de overige Israëlieten van hier verdre- bjdebeoefening dierschoonekllnst,teRome
ven.Nu begafhjzichnaarCorinthe,enwerd hun verbljf.
er,getroFen door de prediking van Paltlats,
A quilaria Lamarekiseenplantengeslacht
met zjne vrouw Prisoilla tothetChristen- uitde familie der Aquilarineën.Hetheefteen
d0m bekeerd.Daarna vergezeldehjden Apos- kruikvormigen bloembodem ,een langw erpigtel naar Ephese, werd te Corinthe de leex- buisvormig bloemomhulsel,5 t0t10 meeldrameester van Apollos,en was inhetalgemeen den,geenstjl,eenehoutige,langwerpig-ronde,
een van de jverigste voorstandersvan het zamengedrukte doosvruchten zaden meteen

Christendom. Ten tjde van Nerokeerde hj

naar Rometerug,envergaderingenvan Chris-

sponzigen zaadrok.T0tzjnesoortenbehooren

boomen in OostTndiëen China,zooalsA.-c-

AQUILARIA-AQUITANIE.
laceensis diein Malakka20Ned.elhoogwordt, minneljke schikking eindigde. Het Patriam
lmigetakken,eirondebladschjvenopbehaarde chaatw erd oygeheven eningeljfdindeaartsstelen en gelebloemschermendraagt.Hj le- bisdommen Go'rz (laterLaibach)en Udine.
verthetadelaarshout(zie onderditwoord)Of De sage vermeldt,datdelterk teAquileja
he
tOnechte aloë-hout.Van eeneandere soort? door den evangelist M are'us is gesticht,en
A . u4
-t
/clloc/llRoœb.komtdesgeljkszoodanig dat deze op eene rots aan dt)lz oeverdel'zee
aloë-houtq van die soort is bj het artikel zjn Evangelie uithetLattjn inhetGrieksl
!h
adelaars-ltout eene afbeelding te vinden.
heeft Overgezet. ln de jaren 38l? 558,GSS
Aquileyia,zieAkelel.
en1184w erdenerconeiliën gehouden,en Pq1tAquileza (Aqlar,voorheen Veliaofv.fysfïltfl ïus Dïcco4ld aanschouwde er ltetlevenslieht.

was toll tjde ker Rgmeinsche keizel-seene A quinas,zie ontler Tltomas-4g?4izltz.
$.
l'
jke, groote koopstad in Opper-ltalië aan
Aquitanië is de oude naam van het
de Admatiseho Gee.Men zegt,datzjtentjde zuideltjk gedeelte van GallifF.Aanvankeljk
van Trtfqn'
us800,000 inwonersteldeen,a1s bedoelde men daarmede het gewest,ttlssehen
de mededingster der wereldstad!den naam

de Pyreneën en de Garonne gelegen endof)r

droeg van uhettweedeRome''(Romasecunda). de lberiërsbevolkt,later,van den tjd van
Thans is zj een klein stadjemet1400 in- Auyltstltsaf,eene Romeiusdte provincie,die
woners in Oostenrjksch lllyriëz- en we1 door de Pyrenëen en de Liger (L(
)ire) en

in de provincie Triëst en in hetdlstrictGörz, door den Atlantischen oceaanen deCevennes
een half uur gaans van de Adriatische zee was ingesloten.D ezeprovincie,die eeneuitgelegen, want deze laatste is achterwaarts gestrektheid bezatvan 5000 En geogr.mjlen
geweken.Aquilela werd in hetjaarl82vöör en dus ongeveer halfzoo groot was als llet
Chr.aangelegtl t0t een (tastrum oflegerplaats hedendaagscheFrankrjk,werdilzde4(
leeeuw

voor eeneRomeinsche bezetting.Zjontwik- in driedeelen gesplitst,nameljkinA.prima,
kelde zich snel, en hareinwonersverwierven het noordeljk gedeelte met de hoofdstad
dooreen tlitgebreiden handelrjkdom enwel- Avaricum ofBituriges(Bol1rges)endelatere
vaart.De Romeinen verhievenhaart0thoofdstad V3'll de noordoosteljke gewesten des
Ri
jks.Door hare vest liep de heirbaan van
Italië naar het oosten,de Via Aemilia?en
vandsârwerden wegenaangelegdnaarRhaetië
Noricum , Pannonie,lstrie e11Dalmatië.om,

die reden wel-d Aquilela voor den sleutel
van Italië gehot
lden aan denoordoosteljke
zgde.Na de troonsbeklimming van M arcns
xl
.
/fre/l'
l
f.
swas ztjde voornaamste vesting des
Ri
jkB; de Duitsehers stieten er hethoot'
d?
en de keizers M ai
riminl
ts (2:
38 na Chr.) en
Constanti'
tbs (340 na Ck .
) sneuvelden er in
den strjd.Totin de5/eeeuw ,toendemeeste
gxootestedenvan ltaliëreedsin vervalw aren
behield ztjharen bloei, doch in 452werdzj!
door Att'
lla na zjne nederlaag bj Châlons
ingenomen en verwoest,zoodaterbjnageen

gew esten Berri, Bourbonnais, Auvergne,

Velay,Gevatldan,Rovergne,Albigeois,Guerl
sy
en Marche,- A. 'st?clr3ztftz ()f midden-Aqultaniëmetdehoofdstad Btlrdigala(Bl
lrdeaux)
0n de latere gew esten Bourdelais?Poitol
l,

Saintonge 0n Angoumois, - en A. Jt?'rJ.
;tz,

(
)f Norempopulon'
la, het zuideljk gedot
œlto,

aan den voet der Pyreneën, met de latere
gewesten Bigorre, Cominges, Armagnac,
Béarn,PaysdesBasqtles?Petit-Gascogneenz.
D eeersteinwonersvanAquitanii!warenver-

moedeljk afkomstig uit SpanJe?zoodatzjals
afstammelingen de< oorspronkeljjke Spanjaal'
den in taal en ligchaalzlsbouw aanmerkeljjk
verschilden van dc oallif
lrs(,1
4 Germanen.Zj
werden aan de Romeinschoheerschapll
j f)n-

derworpen dool' Crass'tbs? die hicrtoe (1001.
Caesar w as gezonden , en ditgescllietldenog-

spol)x van hare vroegere grootheid ovexbleef. maals in den tjtl van A'
t
bqltstzls,toen ztihet
De inwoners namen (
1evltlgtnaarde laju- gewaagd hadden, tegen het overheerschend
nen-eilanden de< Brenta, om hier Venetlë, vol
k oy testaan.ln hettjdperk dervolksde vorstin der middelecuwen, te stichten. verhuizlngen was Ook Aquitanië aan de inOp de plek van het oude Aquileja verrees vallen derGermaanschestammenblootgesteld.
w eldra eene nieuw e stad,die veelverduren Alanen? W andalen en Suêven trokken er
moest van de aanvallen der Gothen en L0n- doorheen zonder er zich te vestigen.Ditgegobarden en in w eerwilvandejverigepogin- Bchiedde het eexst dof
ll'(le W estgothen,die
gen van den Griekschen veldheerNamsesvoor Onder Atl
t
a
'
t
b
l
f
z
ui
d
e
l
jk
Galliu tothun vergeene voorspoedige Ontwikkeling vatbaar bljf kozen,de Germaansche volkeren,die
scheen te w ezen. ln de 5(
le eeuw ontstond hen waren voorafgegaan, voortstuwden en
het Patriarehaat'
th
tzl Aqnileja,dat bj de aan beide zjden derPyreneëneenrjkstiehttoenmalige verwikkelingen eene magt ver- t0n, dat er door W allta,den opvolger van
kreeg,w elke voor die van den Paus w einig Atl
anl
j',bevestigd werd (412).Toulousewas
Ondexdeed. Intusschen ontleende het aan de t
hoofdstad.

Aquileja enkelden naam ,daardepatriarchen

Ten gevolgevan den slagvanVouçlé(507)
eerst op het eiland Grado en later te Udine we
rd geheel Zuid-Galliëbj Frankrjk inget
e
Fr
i
a
u
l
en
hun verbljf hielden. ln de ljfd,en van datOoyenblik afverloorAquil6de eeuw maakte Venetië zich meester van tanië zjne zelfstandlgheid.De inwonersbede landen van het Patriarchaat.Hetstonder hieldenechterhunnenationaliteit;zjvormden
een gedeelte van af aan Oostenrjk,maar een gemengd ras van Spanjaarden,Gothen
hierdoor Ontstpnd tusschen diebeidemogend- en Romeinen,bezaten eene Romeinsche beheden een strjd Overde benoemingvan den schaving en beschouwden de Germanen a1s
patriarch) welke eerst in 1750 door eene barbaren. Onder de zw akke vorsten uit het
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Merovingische huis genoot Aquitanië a1sher- wl
,k zjn rjk verdeelde, tot koning van
j
tordom eenebepaaldematevanonafhankeljk- Aquitanië werd uitgeroepen.Nadat deze de
held.ln den aanvang der 8steeeuw was een heerschapqj had aanvaard, onderwierp h!/
zekereINdohertog van Aquitanië.Hjwerd de lrasconlërs, die onderhunnen vorstL'tbpus
voflr een afstammeling van denAustrasischen waren opgestaan,en hj zond een legerop
koning Dayobert gehouden. De stroom (ler Spaansch grondgebied,om Pampelona teher-

Arabische vplken stuwde in 720 zjne g0lven 00knaarAquitanië.W èlwerdendeMooren
bj Toulouse geslagen (721),maarvierJaren
later drongen zj dgort0taan deRhône en
verwoestten Autun. Kort daarna sloot E'
ltdo
cen verbond met den Arabischen veldheer
Otl
tman,die in 729 doorden khalifvervallen
was verklaal'
d van het stadhoudersambt in

overen, maar hj moest op zjn tert
lgtogt
aanmerkeljke verliezen ondervinden. Toell
Lodetvl
jk de Vromehetgezag overAquitanië
toekendeaan zjnjongstenzoonK areltbleven
vele aanzienljken des lands weigerachtig:
dezen alskoning teerkennen,en zjwerden
door een krjgstogt van Lodet
oj
,
;k nieteens
t0t Onderwerping gebragt.Bj het verdrag
van Verdun(843)vielAquitaniëwelis waar

Spanje.KarelM artelpltlnderdeom diereden
t0t tweemaal t0e hetland aan de overzjde ten deel aan Karelde Alld,maar het land
der Loire (731),en de stadhouder Abder- bleef een bloedig worstelperk van m annen,
gAtzvlt:z
ltrok in 732 over de Pyreneën en de die jverig naar de kroon dongen.svatde

Garonne, belegerde Bordeaux en versloeg legerbendenen develdslagenhaddengespaard,
E'
tbdo, zoodat deze zich genoodzaakt zag, werd door een geweldigen burgeroorlog verbjKareleenewjkplaatsenbjstandtezoeken. nield.De meesten verklaarden zich voor 1>eDeze wierp een dam optegenden Moorschen p:4 den zoon van den reeds genoemden

vlned doorde overwinning bjPoitiers(782).
Op Eudo,diet0taan zjn dood (735)a'
an
Karelgotrouw bleef,volgdezjnzoonHltnold,
die na het overljden van Karel tegen de
zonen van dezen,Pep'
jn en Karloman,de
oproervaan verhief.Hj werd echterdoorhen

Pepl
jn,en Karelzag zich in 845gedrongen,
om de heerschappj overAquitanie
-,metuit-

kloosterbegaf. Ten behoeve van zjn zoon
Tr
O'
(
,
/a
'r had hj zjn broederHattovan het
lichtderoggen beroofd.Waifarmaaktezich
meester van de heerschappj en drong zelfs
in Neustrië door,terwjl de beideKarolingische broeders 00rl0g voerden tegen de
Alemannen en Beilerschen.Hjzagzichechter
welc
ha indeen/egebragt,zoodathj zich
onderwierp en Pepî
jn,den koning derFranken,als zjn heer erkende.W eldra barstte
de oorlog weder uit. Gedurende 8 Jaren
(760- 768)streed Pepz
jn tegyn WaI
L
far,die
door het volk als een sprult van M erovingischen stam w erd beschouwd.Waj
farwerd
door een verrader uit zjn eigen volk vermoord,maarde oorlog wasbj dendoodvan
Pepl
jn (7s8) nog geenszins beslist, want

zjKarel,dien zj pasveljaagd hadden,wederom t0tKoningvexkozen(849).Pept
jnwerd
weinigeJaren daarnadoorGraafk
Yanciltsvan
Vasconië gevangen qenomen en uitgeleverd

zondering van Poitou, Saintonge en Angoumois, aan hem af te staan.Doch 00k deze
Vorst beantwoordde niet aan de verwachtin-

gen der Aquitaniërs.Ztl waren Ontevreden

overwonnen en t0t het doen van hulde ge- over zjne magteloosheid om hetland tegen
dwonyen,waarna hj afstand deed van de de Noormannen te beschermen en om debinregêrlng en zich op het eiland Rhé in een nenlandsche verdeeldhef
len tedempen,zoodat

aan Karel,dien hem m hetltlooster van St.
M edarduste Soissons in hechtenishield.Het
gelukte Karélte bewerken,da$ de adelzjn
zoon, die m et hem denzelfden naam droeg,
totkoning koos;doch reedsin hetvolgende

Jaar (856) verdreef men hem , Om de heerschappj van Pepj;n teerkennen.Deze k0n
zich staande houden zoolang hj zich door
den adel als een blootw erktuig liet gebrui-

ken; maar toen hiJ eenige zelfstandighei;

deed bljken,werd%jvandentroonberoofd,
op een rjksdag ter d00d veroordeeld en naar
Senlis gebragt, waarna men den Jongeren

Ilknold had het klooster verlaten en het Karelterugriep.Na hetoverljdenvandezen
harnasaangegespt,om deAquitaniërsopnieuw (876)beklom diensbroederLodewl
j
,kdes'
f/ft0t den strjd tegen deFranken aan te zet- teraar den troon,en toen deze na den dood
ten. Karelde G'r00Je trok echter met spoed van KareldeKale(877)koningvan Franknaar het zuiden en bragtIlhnold eeneneder- rjk werd, bleef Aquitanië metdezen Staat
laag t0e,zoodat deze ter naauwexnood Ont- vereenigd. Toen Lodewjk in 878overleed,

kwam en eeneschuilplaatszochtbjzjnneef werden zjne beide zonen,Lodewnk fff en
Ll
m'
ts, vorst der Vasconiërs, die hem aan Karloman,gekroondenzjverdeeldenop nieuw
den vjand uitleverde.MetH'
anold neemtde het erfgoed van hunnen vader. K- loman
rj derhertogen van Aquitaniëeen einde,en verkreeg Bourgondië en Aquitanië,en Lodehetrjk werd nadien tjd,alseeneprovincie '
lc#k het noordeljk gedeelte.Na den d00(
1
van het Frankische rjk.doorgraven gere- van Karloman verviel Aquitanië met geheel
geerd.Karel deGrooteverhiefhetweliswaar Frankrjk aan KareldeDikke.Hetlandwerd
t0teen koningrjk en beleendehiermedezjn toen bestuurd door leenmannen,die den titel
zoon Lodewj;k de Vrome, maar dit bragt van hertog droegen.De eerste van hen was
geenerlei verandering in den toestand van Rai
nltlf 1,Graafvan Poitou.Demagteloosdatgewest.Toen Lodewl
jk in 814zjnvader heid van het Opperhoofd des Rjks opende
voor
hem eene gunstigegelegenheid,om naar
opvolgde als koning over Frankrjk, vertrouwde hj het bestuur van Aquitanië t0e onafhankeljkheid te dingen, en toen Odo,
aan z:n zoon Pep%jn,diein 817,toen Lode- Graaf van Parjs, t0t Koning der W est-
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Frankengekozenwerd,gafhjzichdentitelvan geschiedschrgver,die in 1450 te Damascus
koning.HetoverljdenvanOdo(898)bezorgde overleden isen eenebelangrjkegeschiedenis
het rjk aan Kareldezzdzllpz
ltNçd,een telg van Tamerlan heeft nagelaten.Ditwerk is,
van den Karolingischen stam ,maar de zeltl onder anderen , uitgegeven te Leiden,door
standigheid dex kasallen beroofde hem van de Golins(1656).
noodige magt.Hj werddoordeaanzienljken A rabesken !00k wel mooresken en grodes lands van zjne waardigheid ontzet,en teskengenoemd,lsdenaam vaneeneversiering,
W illem 11,in diedagenhertogvan Aquitanië welke bestaat tlit eene fantastische zamenen graafvan Auvergne,liet zich overhalen, voeging van allerlei omtrekken en ljnen,
om hulde te
doen aan A1I-

vooral aan het
planten- en

1.ig.1.

dierenrjk ont-

dov,denoverweldiger van
dentroon.zulk
eene gedurige
verandering
van dynastie
verbande allen
vredeuitx4.g'
l4ïtanië. Na den
doodvan Karet

leend?waaraan
tevens eene
zekere regelmatigheid niet
ontbrekenm ag.
Debenanlingen uarabesken''en ttmoo-

)

resken''wjzen

onsOp deA<abieren OfM ()0-

(929)verleende

/z
l
fdoydewaar-

.

ren.Deze zjn

?

digheid van
hertog van Aquitanië aan
graafRaimond
P ons rtz4 T0lflouse,en onder

etthtel- geenszins de uitvindersofdevotlr/
naamsteverbet teraars van
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(951).Deinval
vindt
der H ongaren
(945) bragtplundering en moord t0tin het nAen geene gedaantenvanmenschen ofdieren,

adat de Kol-an het verbiedt,- deplantenhartvan Aquitanië,terwjlhetlandzelfver- ox
deeld was ln tweepartjen:diestrjd voer Vormen Vervullendaarin eene ondergescllikte

den voor de huizen van Poitou en van T0u- rol,- en zj onderscheiden zich tevensdoor
louse.Erisnu geene sprakemeervan eene hetgebrtlik van gebrokene regtc ljnen,terzelfstandige geschiedenisvanAquitanië,daar wjl men in de gewone arabesken in den
beide laatstgqnoemde geslachten zich elk een regel kromme ljnen aantreft. Dat gebruik
deel van hetland toeëigenden:hetwelk door ontwaart men in de Moorsche versiering,die

deze verdee--'
*
'
*
-'
N>-m'-*.*
yjg,:.
wj in fg. l.
h0bbenvoorgeling zelfs zjn . :
4
,
xwr.
sa:rn
yasgj-jrrx .. ,nlv.o qsyslro o w -.qawarrar.rwnvrflt-qspy
v
.xa
'
ouden naam +*-e*'
--*. '
1LM-%-3=-'
-'
W'
F-#Y'X'=.'GlM tm .<.'b%
..J.>*-,*...
:.'w.'
-.'
.LLw'-A.-%
' SIe1(t.
.. /
verl00r.Intus- Y!
v .'
/
D eze laatste
.

schen werdhet
tonderKa-

e
rsVII(1451)
re
el

.

,-..
e.
x'J u uoz-.=- , z. ,z -- . .s-.
'-''f-A '
.
,*
te;- ,j ' - 'é
.-' .

k

voor goed m et

Frankrjkjvereenigd.

Ara(Maero-

cercld,Vieillot)

is denaam van
een papengaaiiengeslachtydat
%#'

8

?

(
.

f'
,'

.

,
.

.

r>

@

$

.

Arlbeske.

groote vogelsbevatmetkalewangen,bonte
vederen en een langen staart.T0tdevoornaamste soorten behooren:De groote groene
ara (M. .
vïfïft
vï.
:) uitMexico en Peru,de ararauna (M .crt
zrlyltz)metblaauwe en
gele vederen uit Brazilië en Guyana,- de
aracanga (M .c'
rt
zclzwt
x)metroode,blaauwe
en gele kleuxen,desgeljks uit Guyana enz.
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vonden bj de
hedendaagsche
kunst geenbj-

va)yznodatde

naam ,dienwj

aan debeschxevene versieringen van onzen

tjd geven, ongepastis. Wg btt
llolden dien
evenwel,omdathetmoejeltjkis?eenanderen

te bedenken,die den aard der zaakuitdrukt.

Het is echter van belang,datwj 0nsdotlldien naam niet op hetdwaalspoorlatenbrengen omtrent den oorsprong dexer vel
*siel'solen.Deze toch hebben hun Ontstaan tedanken aan de Grieken en hunnt.hoogste v0l-

A rab-ohats i8 de naam vaneenArabisch komenheid aan de Romeinscl)tlktlust.

ARABESKEN.
Tot hoever men de arabesken in de ge- neemtmenrietbundels,diedooreengestrengelschiedenis der Grieksche ornamentiek kan de takken en opgespleten bladeren dragen;

opspored,isn0galtjdonzeker.Hetversiersel? uitcandelabresrjzenjalsofzjmetwortelsin
datdeGrieken danthemion''noemden en bil den grond waren bevestigd,bladerenen bloe-

0ns bekend isonder den naam van upalmetten-ornament'' bevat de beginselen der arabeske.W j vinden dat anthemion aan oude
beschilderde aarden vaten en desgeljksinde
ilorische bouworde,terwjl het zich in de
Ionische in pilasterkapitélen en .deurkozjnen
Ontwikkelde.Zulk een pilasterkapiteel van

menomhoog,0?welkelevendewezenszjngeplaatst.Elderszletmenjdatzichtlitbloemen ge-

daantenmetmenscheljkegelaatstrekkenof00k

we1dierenkoppen verheFen,dingen ,dieniet
bestaan,nietkunnen bestaan en nimmer zullen bestaan..... Entoch veroordeeltniemand
dieonvoegzaamheden'
;integendeel,menhoudt
den tempel van Apollo te Milete zien wj ervan,zondertebedenkenofdievoorwerpenal
in ;g. 2.
ofniett0tdemogeljkheden behooren.'
Fig.3.
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sche kunst in Be- ornamenten van meer gestr'
engen stjlwera

neden-ltalië,zoa- ingenomen.Talrjke gedenkteekenen van alals wj kunnen
opmerken in de
opgedolven overbljfselenvanPompeJi en Herculantlm.De Romeinsche arabeske

lerleisoorten uitallegewestendesRomeinschen rtlks,van Palmyra t0taan deRjnen
zelfs t0t in Engeland,wjzen ons Op deze
arabesken-manie en bieden ons eene verbazende monsterkaart van de'zonderlinrste
Eguren.eprachtigeafbeeldingen valldieverslerselen vindtmenindebeschrjvingen van reeds

wordt door den genoemde bedolven steden,vooralin dievan
bouwkunstenaar Jal
nn: JDie merkwiirdigsten W andgemâlde

' '
.

g
rilligelj
!nenniet Herkulanum t
lnd Stabiae.,,ukeyteypjaatste
in overeenstem- geven wtjslechtseenigeweinigevoorbeelden,

Yz '.'J'V* '
Jv

mingk0nbrengen dieinverschillendebouwstoFenzjngewerkt.
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anVinitma
rurr'
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urbleenefaz
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rgsteeveonlg
enDe
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ge
te,
gebeiteld,in metaal gegoten,geciseleerd en
gegraveerd, alsook geschilderd, bleef een
geliefkoosd sieraad op alleplekken,waarzich
genoe-ezame raimte bevond. die niet doar
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Tritrnrius diehare und die schönsten Ornamente aus Pompeli,
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volgendewjzebeschreven:ulkweet
niet, welk eene
ligtzinnigheid het is, den regelder.,ouden
te verwerpen,welke zegt,datmen alleen
werkeljk bestaande dingen t0t modellen
voorkunstgewrochtenmoetkiezen.In dezen
tjd schildertmen opdemurennietandersdan
monstersin deplaatsvanwezenljkeensmaakvolle voorwerpen.''(Merkwaardig is het,dat
BenrenutoCellïzàiinzjneuLevensbeschrjving'',
dennaam vanvrofedkdafketlrend,bew eert,dat
mendiedingenveellieverumostri''(monsters)
moestheeten.
lirotzuilen--vervolgt Vitrulûgtsw

gelmatige ljnen,dieaan hetplantenrpkontleend zjn en zich doorijnheid,zuiverheid
en een sierljk beloop onderscheiden,terwjl
zj hier en daarmetvormen van vogelsenz,
zjn voorzien.
In ;g. 4 ontwaren wj eenegeschilderde
arabeske,in gebakken leem ;zj isnietz00
streng van vorm en z0e zuiver als de voorgaande, maar des te grilliger en vreemder.
Veelgrooteren rgkdom ,levertonshetgebied
der arabesken,wanneer wjde plastischevorm en verlaten en onze aandachtop degeschilderdever8ierselenvestigen.Uitdenovervloed,
die ter onzer beschikking staat,kiezen wj

ARABESKEN.
te verw erven.D 00r de pas ontdekteversierselen dier baden werden Ra
jaè'
l en zjne
doenuitkomen.Men vergetehierbjniet,dat helpersLW orannidaf7'
t
fizleenP erinodelTzu-t
/cl
dezeafbeeldinrenslechtsgedeeltenvoorstellen bekend met eene menigte allegorische en
van de versierlng van geheele wanden.
mythologische Onderwerpen , met een Onbe-

f
#.5.en 6,dienietongeschiktzjnom de
elgenaardige schoonheid der arabesken te

W j hebben metopzeteene uitvoerigebe- kenden antieken stjl,meteene nieuwever-

schouwing gegeven van de antiekearabeske, deeling der oppervlakten, die zj lnoesten
om datdeze de grondslag is van haxeverdere versi
eren,met nieuwezamenvoeyingen van
ontwikkeling in de moderne kunst.Niet dat kleuren, m et eene nieuw e afwlsseling ei&
hierbj de middeleeuwsche ontbreekt,want verbinding van stucco-reliêfen schilderw erk,
het vervaardigen van arabesken heeft 1
&ooit en eindeljk methetduurzalneantiekestucco
Tïg.4.
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Arabeske.

stilgestaan,zooals wt
j uit de rjkversierde zelf. M aar al is het ook w aar datzj dat
handschriften van dat tjdperk gemakkoljk alles met jverbestudeerden en de schatten
zouden kunnen aantoonen.M en heefter,die der Oudheid opzamelden:toch is het smaakzichvoordoena1seenegrenzenloozeverwarring vol en gepast gebrulk daarvan hllnne
en dooreenhaspeling van ljnen,maar toch verdienste. M en m oet zeggen? dat de ara-

een aangenamen indruk maken,terwjlhet besken van Rafaè'
len zjnemedestandersz00
geoefend o0g ontdekt,datdieschjnbarevem uitnemend sierljk zjn,datdaarindemoderne

warring aan een vasten regelgebonden is.
kunst hare zegepraal viert bnven d()oude.
D e moderne arabeske begint met die, Het z0u dus eene dwaasheid zjn geweest,
welke Rafaè'
lgeschilderd heeftin hetVati- die overtroFene voorbeelden te vernietigen.
ticaan: deze kunstenaar is er t0e gekomen
D00r de leerlingen vanRafaè'
lbreiddeziltll
door het aansehouwen van voorbeelden,die de kunst der arabeskenschildering meer en
Fig.5.
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Arabeske.

netic, Genua en F10h
j in Oude qraven en vooralin onderaard- moer ult',voo1.al in Ve
'
sche colnmbarlën aantrof,welkedoordeItali-

Aence.Zj bleefechtelnietopdeotldehoogte,

anen Jgrotte'' werden genoemd en waqrvan maar begon spgedig te ontaaxden,t0el: men

hetbjvoegeljk naamwoordgrottesk(grotesk)
afkomstig is, alsmede in de toenmaals pas
opgegraven Baden van Titls,- jatdearabesken van Rafaè'
lstaan metdie oudeversierselen in z00 naauw verband ,dat m en
hem weleensbeschuldigd heeft,d&thjzjne
voorbeelden,deantiekearabesken,vernietigd
had ,om zichdenroem vanoorspronkeljkheid

verzaimde hetvoorbeeld van Rafab'
l te vol-

g8n,die de weelderigheid der fantasiesteeds
dogr een zuivex sqhoonhoidsgevoel wist te
beteugalen.D ke Ontaarding m erktm en raeds
op in de school van Carraocl en in die van

Piltro da Ot
lrfozll,enhettt
ldperk vanvolslagenvervalvinden w!
lindatderlatereFranstthe
versierselen. In onze dagen heeftm en zich

ARABESKEN.

1Z8

vooral in Duitschland, op grondeenerdege- Dclteuren te Dusseldorf hebben zich reeds op

ljke bestudêring vandearabeskenderouden dit gebied der kunst een roemrjken naam
en van die van Rafaè'
l?alsmedeop grond verw orven.
van hêtgeen uslbreekt l?#rer in GersaaanschDe wetten en regels derarabesken-ornamentiek zjn moejeljk te bepalen, omdat
Fig.6.
deze versierselen het gcwrocht zjn eener
Onbelemmerd scheppende fantasie.Intudschen

heerschen 0ok hier,bj diegrootematevan
vrjheid,orde en wet.Ermoetenvasteregels

gevolgd worden,wier verwerping met ontaarding w ordt gestraft.

)

f

t.N.

!

Nogmaals plaatsen wj op den voorgrond,

.

dat de arabeske niet ten onregte met het

sprookle vergeleken wordt,- zjisnameljk

het voortbrengselvan den kunstenaarsgeest,
die als in den droom allerleigrillige gedaan-

ten doet verrjzen. Arabesken maakt men

N

(
$

niet door koude berekening,evenmin alsmen

t

door het redenerend verstand sprookjes te
voorschjn roept.

N-C
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j

r=

Toch isdearabeskegebondenaandeplaats,

waarzj t0tsieraad moet strekken,en aan
deruimte,die zj erbeslaat,nietalleen uit

î
hj'- '
5ï (

een meet- en bouwkunstig oogpunt, maar
0ok in den aard harer vormen.De wet,die
voor e1k kunstwerk geldt, dat het gepast
moet wezen voor de ruimte,diehetinneemt,
is 0ok Op de arabeske van toepassing. Deze

k%.t
D't
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f

k
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j

lang der Omstandigheden,in breede en 00k
in luchtige en kleine vormen weten te kleeden;zj moetzich nu eensvoegen naarden
strengen Btjlhtuer omgeving,dan wedermet
vermetelelosheidzichbewegen.ookderuimte,
waaroverzj te beschikken heeft,komt z'eer
in aanm erking: eene arabeskevooreenedans-

kA
+

)N
f
(

Y.

/

..

ïïI

tQ

J

f
$ .-

N >/

zaalmoetgeheelanderswezen dan dievoor
een boudolr. Zj heeftandere vormen in de
eetzaalvan een hhteldan in de verandavan
een buitenverbljf.O0k de stof,waart
litzj

vervaardigd wordt,komt zeerinaanm erking.
De plastische arabeskeonderscheidtzich van

4

<

de geschilderde, - zj heeft eene andere
gedaante in marmer en eeneandereinmetaal.
Zj is anders op gedrevey zilver,andersop

lj

4,

moet geheelanders zjn voor eene smalle
vensterljst dan voor een breeden muur,
anders voor een deurkozjn dan v00r den
rand van een tapjt.Zj moetzich,naarge-

r,-

fe.

k

er anders op gebakeene gravure en n0g weken leem.
De arabeske kan overalt0tversieringworden gebruikt, maar komthetmeestte pas

c

-

)

alsomljstendornament.W ordtzjmetandere
kunstgewrochten in verband gebragt, dan

+>r

bekleedtzj steedsde Ondergeschikteqlaats,
maar kan tevens door hare gepastheld den
indruk van eerstgenoemde verhoogen. 00k

%

t
'rtt'')

doetzj,diensta1s caricatuuren alsparodie.
De zuivere smaak heefthaar t0t regelge-
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v

steld,datzj btlalhare grilligevormeneene
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Arabeske.

Gothischen stjl geleverd heeft, pp nieuw

zekere mate van eenheid moetbewaren,z00dat al hare deelen in overeenstemming zjn
m et het geheel. D e arabeske mag niet be-

ginnen met vokmen uithetplantenrjk,om
deze in meetkunstige ljnçn voort te zetten

toegelerd op het schilderen van arabesken. en m et gedaanten van dieren te eindigen.
De schllders E. '
geckfdr,A.s'
c/
zrlt
ffdren Zj moetbljven op dat gebied,wlarop ztl
vopralE.NdlrdlrfF
zdr en in denJongstentjd het eerst den voet heeft uitgezet,maar bg

ARABESKEN-ARABIZ.
die eenheid eene rjke verscheidenheid aan
den dag brengen.
Andere zaken van belang zjn hierde behoorljke verdeeling derarabeskeoverdebeschikbare ruimte:en bj geschilderde arabesken de kleuren. Nergens moetde arabeske
ljden aan overlading,en evenmin aan arm oede.De kleurenm oeteninharmoniew ezen
met den grond, waarop zj gelegd worden

129

nattlurljke gesteldheid en wegens den aard
zjnervoortbrengselen enbewonershetovergangsgewest tusschen Azië en Afrika.Aan
de kust van het schiereilalld vindtmen de

dorre zandwoestjl
zen van Afrika,terwjlhet

binnenland meer Overeenkomt m et de MrestAziatische hoogvlakten.
Dit schiereiland is van Ouds de w ieg geweest der landverhuizende volken. Het Onen tevens zoodanig afwisselen,dathet 0og derscheidtzichhierdoor vanDekkan,hetwelk
nergens door scherpe contxasten onaange- alle stamm en t0t ziclllokte en er geene uitnaam aangedaan ofdoo1'do:'
etoonelzverm oeid zond naar elders.Arabië bleef 01n die reden
wordt.
bevrjdvanalleomwentelingen,diegewoonljk
De natuur is ook voor den arabeskenschil- dûoraanvoervanvreemdeelem entenontstaan,

derdebesteleermeesteres.Hjbestudêrehet, maar zag tevens zjne zonen heentrekken

h0e de slingerplanten langs hethekwerk op- naar alle kanten t0t aan den Atlantischenen
klimm en,zich verdeelen,bladeren uitzendon Stillen Oceaan.Arabische veroveraarshebben
en weder naar den bodem dalen,terwjlhier buiten hun vaderland w el honderd troonen
eene bloem met losse bevalligheid aan haar beklomm en en overal hunne volkplantingen

steeltje hangt,en elderseen vogeldedunne gesticht,hunne wetten e1 gewoonten inyetakjes t0t rustplaats kiest. Tevens zullen voerd.Nergenshebbenzjhunnenationalitelt,
microscopische beschotlwingen van plantaar- hunne godsdienst, hunne taal laten varen,
dige gewrochten hem dikwjls opmerkzaam nergenszich m etvreemde bestanddeelenverm aken Op nieuw e fguren.
mengd,maarzj waren OveralOngenaakbaar
ln denjongsten tjtlzietmen dearabeske voor vreem delingen en buitenlanders,evenals

veelgebraiktalsljsten om boekentitels,-

de woestjn) waarin zj hetlevenslichthad-

voorts t0t versiering van hooldletters enz. den aanschouwd.Nooit gelukte hetden weDedrakkunstbegintziehopdiewjzemeester reldveroveraars der Oudheid, zich in het

te maken van de fraaje versierselen,diewj zaideljk gedeelte Of in hetbinnenland van
in m iddeleeuw schehandsehriftenbew onderen. Arabië duurzaam te vestigen, ja,behalve
A rabië, in het Turksch A rabistan) iyl Aeti'
Hs Gallns,'die ten tjde van A'
ugust'
gs
den Bjbel Kedem (Oosten)en door de Ara- een m islukkenden togt naar dit land Onderbische aardrjkskundigen El bs
jesira (het nam ,heet'
tin den tjd derOudegeschiedenis
Eiland) ot'Dsjesira alArab(het Eiland der geen vjand een voet in Gelukkig Arabië
Arabierel
z) Fenaamd, is het groote schier- gezet.Noordeljk ()fSteenaelltigArabiëdaareiland,dat,ln hetzuidwestenvan Aziëgelegen,de verbinding tusscllen ditw erelddeelen
Afrika vormt en eene Oppervlakte beslaat
D geogr. mi
Van 50,000 I
jlen.H et middelste
gedeelte van Arabië is eene hoogvlakte?die

entegen is door de Perzen? Macedoniërs,
Syriërs,Egyptenaren en Romeinen bezocht,
en deze laatsten verhieven in de dagen van

Hadrian'
ts het noordeljk gedeelte t0t een

Romeinsch wingewest, datden naam droeg

metbergketensisgekroondennaardriezjden van Arabia,en BostratOthoofdstadhad.Hier
naarsmalle kustgewesten afdaalt,terwjlhet werd een der Romeinstthe Keizers- TAilizA rabs geboren.
zich noordwaarts met woestjnen en lleuvelAan zjne grenzen is Arabië in hetoosten,
reeksen totin Syrië en Palaestina uitstrekt.
A rabië grenst ten oosten aan de Perzische zuiden en w esten omgeven door 0On sm al
golf en aan het Turksche Euphraatgew est en vlak kustgewest,terwjlhetin hetnoor(lrak-Arabi), ten zuiden aal
z het westeljk den dool'eene aaneengeschakelde bergketen
gedeelte der Indische zee,datw eleens de van Syrië gescheiden schjntte wezen.Het
Perzisehe en ook w el eens de Arabische zee zllideljkste en middelste gedeelte van het
w ordtgenoemd,ten w esten aan deArabische
golf Of de Roode zee, die het van Afrika

binnenland iseenezamenhangendellopgvlakte
m et Onbekende bergreeksen.D iehoogvlakte,

scheidt,terwjl de landengte van Suëz het Nedsjed genaamd, heeft geene rivieren;zj
ten noordw esten t0t in 't laatst van 1869
m et laatstgenoemd werelddeelverbond?maar
nu doorsneden is van het kanaal,waardoor
devolhardingvan DeZzetstsel;.:deRoode zeemet
de Middellandsche vereenigd en een korteren
waterweg van Elzropa naar Indië geopend

is bedekt met w eilanden,die op steppen ge-

heeft. De noordelt
jke grenzenzjn n0gniet
met juistheid aangewezen. Zelfs de bergketensRaemlienSjammar,dietusschen Arabië
en Syrië vooxtschrjden,zjn n0g geenszins
naar eiseh onderzûcht,t'
erwjlaan dewestzjdede terrassen van den Sinaïzich zonder
duideljke grensbepaling t0t in het zuiden

plaatsen. D e Arabische bergketens?die van
het zuiden naar het noorden loopen en uit
kalk en porier bestaan: leveren salpeter,
asphalt en steenolie, waaruit m en kan 0p-

ljken,en grenstaan drie zjden aan gemeld

ktlstland en ten noorden aan de Syrisehe of

Noord-Arabische woestjn.O0k in het zuiden

is hetschiereiland zeer bartzoodatde aard-

rjkskundigen ereeneZuid-Arabischewoestjn

maken, dat ztj van vulkanischen aard zjny
zooals langs de Doode zee door E..
A/@ZPeJJ

dl
lideljk genoeg isaangewezen.Aan dePerzische golfenlndenabjheitlvandeEuphraat
vi
Arabië is nietalleenwegensz/neaardrgks- ndt men basalt in zuilen ? en in Oman
kundige ligging?maar tevens wegenszjne watervormingen en oorspronkeljke gesteenvan Palaestina uitstrekken.

l1.
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ten. ln Yemen Ontdekte k
%eetzen een vulka- delsartikel van datland isdekoël,dievool
'al
nischen bodem,qn bj Aden,Mokkaenelders in het gebergte van Yemen groeit.Andere
kom en peksteen ,lava en porseleinaardevoor, gewassen van hetschiereilandzjn:wierook,

terwjlmen agaattonyx,(t
arneool,obsidiaan, vooral in de oosteljke gewestent balsemjaspis,porier,basalt,tourmaljn enkrjtmin boomen,vooralin de om strekenvan M edina,

of meer overal, maar veoral in het Sinaï- katoenboomen, druiven en gombooment --gebergte aautreft.In de woestjnen en aan vele soorten van euphorbiën en aloës,tamade ktlsten heeft men hier en daar zoutbed- rinde, senne, kolokwint,m anna,peulvruchdingen.Men zegt,datuit sommige bergltlo- ten, m eloenen,komkomm ers,m aankopplanven, zooals die van Bir Barboet, dampen ten,oljfboomen en ûoftboomen.
Onder de dieren van Arabië bekleedt het
0prjzen.Van Mokka naarMedina vintltmen
over zekeren afstandeenvulkanischen bodem , paard de eerste plaats,niet ZO0Z0er W egens
terwjlereene ljn van het ztliden naar het zjneschoûnheid,a1swegens zjnevlurheid,
noorden door geheelArabië loopt, waarlangs volharding en schranderheid.Nedsjed lshet
aardbevingen en zelfs aardbranden geene eigenljke vaderland dierpaarden (zie onder

zeldzaamheden zjn. llzer, koper en 100d Arabisekepaardenlokkerl
j).Dekameeliserde
worden er slechts in geringe hoeveelheden Onontbeerljkemedgezelvan denbewonerder
verkregen,en edelemetalen schjnen erna- woestjn,- het schip, waarmede hj de
genoeg niet voorhanden te wezen.W è1sprak zandzee doorkruist,envaakzjneenigeschat.
men in de dagen der oudheid van goud uit Ezels en muildieren zjn er sterker dan in
Yemen,maar datschjnteruitIndietezjn Europa en komen er in de bergstreken dikingevoerd. Er is in Azië geen lantlz00 d01. wjlsvoor.Runderen1geitenen schapenvindt
en drooy als Arabië, gebrek aan water men er bj delandlieden,bjdebergbewoners
is het elgenaardig kenmerk van dit schier- en vooral bj de Bedoeïenen der Oasen ,wier
eiland.Alleen indezj-dalenlangsdenbuiten- rjkdom in groote kudden bestaat.Demensch
rand der gebergten leveren de stortbeken deelter deheerschappj derwoestjnmetden
eenig vocht,bjvoorbeeld aan de zuidwest- leetlw? de hyéna en den sjakal.In Yemen
kust (Yemen)en aan de oostkust(Lahsa en bevindt zich een groot aantal soorten van
oman),zoodatzich hier een weligoplanten- apen)0n d0 gazollen en gemsen zwerven er
groeiûntwikkelen kan.Hetoveriggedeelte- langs denzoom dergebergten,vermoedeljk
ongeveer3/
de vanhetgeheel- is zo0 bar als 00k op de hoogvlakte van het binncnland
l.
de zandwoesttjnen van Afrika,en aan den rond. T0tde bewonersder woestjn behoort
0r de struisvogel, en t0t die der kust de
verzengenden gloed. Aangenamer is er de pelikaan. T0t de roofvogels telt m en er
nacht met zjne Qikkerende sterren en met adelaars, gieren, valken en uilen,diejagt
zjn koelen,verkwikkenden dauw ,maarde maken op dqiven, hoenders,faisanten enz.

wolkeloozen hemel schjnt er de zOn met

lkotlde is er dan dikwjls zo0 groot,dat de Sprinkhanen zjn er eene vreeseljlte plaag,
dauwdroppels der hoogvlakte in rgp veran- m aar somm ige soorten (lienen er den menseh
deren.Gedurende 8 maanden is er de natuur t0t voedsel.Opmerkeljk is er eenworm ,die
d0r en doodsch bj eene hitte die er in de er na het gebruik van Onzuiver w ater onder
schaduw w e1 eens klim tt0t46O C.D an vol
yt de huid Ontstaaten erlangzaam en voorzigtig
de regentjd: die er den bodem in eene ult- uitgehaald moet worden, daar hj Op een
gebreide welde herschept.Maar dittjdperk draad geljkt!die vaak OnderscheideneNed.
kan men niet overal met zekerheid voor- yal
men lang 1s.Hetaantalkruipende dieren
spellen; zelfs iyl Geltlkkig Arabië verwacht ls er niet groot,- men vindt er eenige
men het We1eensjal'
en aaneen teVergeefs. soorten van hagedissen en slangen.Van de

Hetisopmerkeljk?dataan de oosteljke en kleinere dieren noemen wj schorpioenen en
westeljlte kusten de regen op versehillende vergiftige sginnen.Aan dekusten derRoode
tjden desJaarsnederdaalt.
en derPerzlschezeebloeitdeparelvisscherj,
Over het geheel is hetklimaatvan Arabië
zeer gezond. De inwoners van het schiereiland hebben weinig last van ongesteldheden?
't geen inttlsschen Ook aan hunne
m atlgheid moetw orden toegeschreven.Inhet

die er duizende vaartuigen vereischt en de

aanzienljkste tak van njverheid der ingezetenen is.
De oppervlakte van Arabië is 4 maal z0o

grootalsdie van Duitschland enzoubjeene
dergeljke digtheid vanbevolkingl50millioen
inwoners tellen.Toch heeft zj er slechts 10
Of11 millioen.Zj is hetmeestbevelktin
HedsjasjYemen,oman en Lahsa?en veel
algemeeneenzeerarmoedigvoorkomen.Lanqs geringer in Nedsjed en op het Slnaïtische
de kust en Op de hoogvlakte wordt eenlg schiereiland, terwjl in de woestjnen, die
noordeljk gedeelte is de samoen, een verstikkende wind,zeer gevaarljk,maarin het
zuiden verbreken de bergketenszjne kracht.
Het plantenrjk heeft in Arabië overhet
graan, vooral doerra Of m oorengierst, verbopw d. Dadel-en kokosboom en strekken er
den kustbewoner tot zegen,maar eïgenltjke
bosschen vindt m en er alleen aan de zuid-

ongeveer hare helft beslaan, slechts eenige
Bedoeïenenhorden en karavanen rondtrekken.In de binnenlanden ontwaart menenkel
in de besproeide dalen eenige bebouw de
westeljkeenzuidoosteljkeberghellingen.Afen gronden. De kern dcr Arabisohe bevolking
teelt er suikerriet, katoen en indigo,maar bestaatdan Ook uitBedoeïenen?die van roof
ingeringehoeveelheid.Hetvoornaamstevoort- en veeteelt leven en door sjerifs,emirsof

brengselvan Arabiëen hetbelangrjkstehan- sjheiks worden aangevoerd,- uit Fellahs)
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die zich met landbouw en veeteelt bezig
houden, of uit Hadesi,welke met de v00rgaanden de bevolking van steden en dorpen
uitmaken en door imams,sultansofkoningen
worden geregeerd.NergensheerschtinArabië

lS1

de oostkusten bevinden zich eohter vele

Sjiïeten,diedeSunnaverwerpenenuitsluitend

den Koran aannemen. De Bedoeïenen van

Nedsjed zjn meest W ahabieten (zie onder
ditwoord).Deregterljkeengeesteljkewaar-

het eigenljk Oostersch despotismus;n0g meer digheden w orden er bekleed door kadis en

dan zeden en gew obnten matigtde Koran er mollas. Volgens den lslam mag de man er

demagtdervorsten.Vrj alseenvogelleeft
er de Bedoeïen en hj zietminachtend neder
op den Fellah,diezich in een vastverbljf
gevestigd heeft. Geljk er de bodem en het
klimaat onveranderd zjn gebleven,z00geljkt 00lt de Arabiervan onzen tjd Op dien
uitde dagen van Job.Zjnligchaam ismager,
maar zeer evenredig,middelmatig'vanlengte

viervrot
lwen hebben.maar hj heefterdoorgaans slechts ééne.Hethuweljk is er eene
soort van koop;de vrouwen en dochtersder

aanzienljken bevinden zich in denharem ,en
de zonen w orden Opgevoed door den vader.
ln vele streken,bjvoorbeeld in Oman enin
de oosteljke Oasen van Nedsjed houden de
vrouwen zich bezig met den landbouw en

epj
s
n sge
esn
pie
dr
rda.nk.
Hj heeft Aveinig behoefte aan methetverzorgen van denwjngaard,terwjl
De Arabische stammen zjn de mannen zich den geheelen dag onder de
zeerroofzuchtig en tevensOntterlingverdeeld, schaduw vanpalm-envjgeboomenovergeven
zoodat zj zich alleen tegen den vreemden aan de ledigheid,verzen uit den K oran 0pindringer vereenigen. Het regtder gastvrj- zeggenOt
'dentjdslapendedoorbrengen.Deze
heid kan er den reizigernaauweljksbevei- luje levenswjswisselen zj afmetvermoeiligen.D e Arabier is hebzuchtig en gierig en jende tngten.W anneerdeArabierzjnpaard
steeds v0l leugen en bedrog, maar tevens Ofzjn kameel beklommen heeft,dan snelt
dapper en mild en bovenal gastvrj en ge- hj doorde woestjn en legtafstanden afvan
trouw in het houden van zjn woord,O0k honderde geographische mjlen.Hj trotseert
Jegens vjanden,- voorts matig,een voor- daarbj alle moejeljltheden en Ontberingen,
stander van opgertlim degezelligheid,geestig, honger en dorst en den fellen zonnegloed in
spraakzaam, dichterljk in zjne uitdrul
tkin- het lleete zand,zonder zich te beklagen.

gen en een vurig verdediger van zjne eer De oude aardrjkskuudigen verdeelen het
en van dievan zjn harem,zoodatdetegen- schiereilandin Woest-uirabièj(Arabiadeserta)t
w oordige Bedoeïen nog aldedeugden en ge- dat de zandwoestjnen ten zuiden van Palbreken bezit, waardoor zjhe voorvaderen myra en Thapsacus Omvat, en in Gelukkiy
duizende Jaren geleden zich onderscheidden. ay.
rtz?
/ié'(Arabia felix)Ofhetlandaan deandere
Elke beleediging wordt er met bloed afke- zjde der noordeljke woestjnen,- meerbew asschen)en de vlam der wraak houdtniet paald de kustgewesten langs de Arabische

op te branden,wanneer iemand zjnerbloed- golf. Sedert den tjd van Ptolemaens onderverwanten op eene snoodewjzeisOmgebragt. scheidde men daarenboven een derde deel,
Zjne woning is eene tent,- zijn huisraad nameljk Steenacl
ttly ud.
z.t
z?l
iF(Arabiapetraea),
bestaat uit een kameelzadel, waterzak en hetwelk,naar do statlPetra ailzoo genoemd,
drievoet,
zjne kleeding is een wollen het Sinaïtische scrhiereiland Omvatte.Heden
hemd en een mantel,- zjne wapenen zjn ten dage verdeeltmen Arabië gewoonljk in
speer,zwaard,helm enharnas,- zjn voed- de volgende gewesten: Langs de westkust
sel is zoete en zure kemelinnen-melk , onge- van de straat Bab-el-Mandeb (120N.B.
)strekt
zuurd brood, boter: dadels en truffels der op geringen afstand van de zee eene berg-

woestjn, zjn rjkdom is zjn kameel en keten zich uitt0t in Syrië?waar zj in den
zjn paard,- en t0tzjnehtlisdieren behooren Anti-luibanon, ten noorden van Dam ascus
de hond en de kat.
(340N.B.
)eindigt.Zj wordtin harengordeBj zlzlk een l'lw efleenvoudig volk be- ljke rigting allengshooger en bereiktOnmidvindt zich de njverheid op een zeer lagen delljk aan de Roode zee en bj de Golfvan
trap.Belangrjkeriserdehandel.Reedsvo
'ör Akaba in hare puntige toppen eene hoogte
duizendejarenstevendenIndischeenPerzische van S000 Ned. e1. Van omstreeks l8ON .B.
handelsvloten naar de havens van Katif en

tot aan het noordpunt van laatstgenoemde

Gafr, van Aden en Mokka.Dsjidda was de Golf draagtditkustgewestbj de Arabieren

landingsplaats van de karavanen der A fri-

den naam van Hedsjas,terwijl hetbj de

kaansche kooplieden en pelgrims.Zuideljk Europeanen na Ptolemaens Onber dien van
ArabiëlevertJaarljl
ts 100000oudecentenaars W oestwd.z'tzllïé bekend is.H etbestaatuiteeno
kof
ti
j,dielueerendeelsnaarEngelandgaat,- strook oeverland (Thehama)enberghellingen
voorts dadels, paarden : paarlen, g0m ) en (Dsjebel)terbreedtevan 2 t0t5mjlen.00k
reukw erk. Daarentegen w orden er w apenen de berghellingen zjn er kaal en woest,en
ingevoerd uit Perziët geweven stofl'
en uit alleen de enge dalen (W adis) met een plan.
Indié en artikelen van weelde uit Europa.
tenkleed bedekt. D e zee is er tOt aan de
D e godsdienst der Arabieren isde M oham- zuidpunt van Kaa'p Bab-el-M andeb v0lzandmedaansche,dochzjzjnminderdweepzieken banken en koraalrotsen,die er de kustvaart
onverdraagzaaln jegens anderen dan hunne zeer onveilig maken , en m en heeft er uit
Turksche geloofsgenooten.H etmeerendeelder talrjke verschjnselen opgemaakt, dat de
inwoners behoort er t0t de Sunnieten,dat waterspiegel Onophoudeljk daalt.Mekka en
is,tOt hen,die,behalve den Koran,O0k de Medina,deheiligesteden derM ûhamm edanen,
Sunna of de Overlevering aannemen; aan liggen hier Op terrasvormige uitloopers van
9*
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he
t geberjte,die den vorm hebben van op men. De hellingen dezer terrassen loopen
oasen gelpkende dalen. Hare havensteden evenwjdig met het kustland aan deRoode
Dsjitlda(v00rMekka)enJambo(vûo1'Medina) zee van hetzuidoosten naarhetnoordwesten.
zjn tegenwoort
lig de belangrjkste zeesteden De hoogvlakte van Dsjèbel-el-ryh is Over
van ditgewest,hetwelk zjnnaam ontvangen hare lengte dgorsneden àooreen dal,W adiheeft van de karavanen, die er telken jare el-Arisch genaamd,het eenige in Steenachtig
doorheen kekken (Hedslas ofDoortogt).Het Axabië, dat zich t0t aan de Middellandsche
aantalzjnerinwonersismoejeljktebepalen, zeeuitstrekt,maar,even alsdeoverigedalen,
omdat de zw ervende stamm en er geenevaste slechtszelden - bj geweldigeregens- van
woonplaatsen hebben en alzoo '
geenejuiste eene behoorljke hoeveelheid waterisvoorl'
aming veroorloven.Vandaar datdeopgaven zien.Debergen der Sinaïgroep zjn van alle
deraardrjkskundigen zich tusscllen de gren- schilderachtige schoonheid ontbloot,enalleen
zen van 2'/'z en 5 m illioen bewegen. M en in de dalen van het zuideljk gedeelteverkent er ongeveer 20 stamm en,die onder de

toonen zich eenige gewassen.In hetnoorden

heerschappj staan van Imams,van welkeer
zjn,diein regte ljn van M okammedafstammen.Toch hebben zj reedsvroeg de opperheerschappj van het Kalifaatte Bagdad of

is die bergvlakte eene barre woestjn, die

zich uitstrekt t0t aan de Middellandsche zee.
Tegenwoordig zwerven er slechts enkele

Bedoeïenen-stammen rond,maardatzjvroe-

van het Sultanaat te Constantinopel erkend. ger veel meer bevolkt was, bljkt uit de
Devoornaamsteinkomsten dervorstenvloetjen grootsche bouwvallen der nude stad Petra in
voort uit het tiende-deelder opbrengstendes W adi-Moesa en uitdetalrjkegrafsteenenmet
che opschriften! w elke N iebultr er
lands?der kudden en derrûoverjen,- voorts Egyptis
-

uit de geleidegelden,die zj van de karava- aantrof.Thanszjn in dltgedeeltevanArabië
nen en den handel der zeesteden vorderenof
liever afpersen.
Evenwjdig met bovengemelde bergketen
loopt ten westen van deze eene andere,die

alleen Suëz,t0tEgyptebehoûrende,enAkaba

plaatsen van eenlg belang. Niet ver van
laatstgenoemde stad liggen debouwvallenvan
het Oude Aila.De Bedoeïenen,die hier 0mop verrena nietzo0 breed is.Zj begintbj dolent zjn vrj van schattiny en geven vrjden Râs Mohammed, de zuidpunt van het willige geschenken.O0k despei
ksverzamelen
schiereiland, hetwelk door de golven van van tjd t0ttjdbinnen hundlstrictzoodanige
Akaba en Suëz gevormd wordt en torscht giften of zj.helen,zooals in Europa de
hier de heilige bergen Sinaïen Horeb,strekt adelin de dagen van hetvllistregt,tolgelden
zich bjna volkomen noordwaarts met eene Van de doortrekkende karavanen en pelgeringe afwjking naar het Oosten uit en grims.
bereikt nagenoeg op 30ON.B.deoostkustder
Hetzuideljk gedeelte derArabischewestMiddellandsche zee en alzoo de grenzen van kust,van 18QN.B.t0taan KaapBab-el-Mandeb?
Palaestina, hetwelk zj tusschen het da1 der is het landschap Yemen ûf Gelukkig Arabië.

Jordaan en de Middellandsche zeedoorsnjdt, Reeds bj Mekka hebben dekeerkringsregens
om zich in hetnoorden van Galilea metden
Libanpn te vereenigen. Het gedeelte dezer
bergstreek, dattusschen de beide arm en der
Roode zee tOt aan de grenzen van Palaestina
gelegen is, noemt m en Steenaektig al.rtxllïé'.
H et is eene hooge,terrasvormige streek,die

van tjd t0t tjd een weldadigen invloed op
den plantengroei der dalen,maardieinvloed
vermeerdert aanmerkeljk,wanneer men zich

naar het zuiden begeeft.O0k hierisdekomst

dier zegenrjke besproejing zeer Ongeregeld,
terwjl men erin de tegenoverliggendekust-

aandenoordzjdegeleideljklagerwordtt0top gewesten van Afrika op rekenen kan,en er
een hondexdtalN ed.elboven den spiegelder gaan in Yemen weleens3 jaarvoorbj zonzee? maar aan de zuidzjde zich verheft en der dat er een droppelregen nedervalt.Invervolgens m et steile wanden afdaalten door tusschen is de dampkring hier voc,
htigerjen
een kustland om zoomtl w ordt,welks bergen zul
k een lang tjdperk van drooj'
tebehoort
hoog boven de hoogste punten derhoogste er t0t de zeldzaamheden.TelkenJareversiert
terrassen oprjzen.Dat land bestaatuit ver- er eennieuw plantenkleeddebergen en dalen!
schillende laagsgewgs gelegen gesteenten,- en krachtiger dan ergens elders in Arabiè

vooraluit krjt en bgnten zandsteen.Deze verrjzen er de gewassen uitdenbodem.O0k
laatste wprdt hier en daar doorboord van
amphiboliet-gesteenten, dioriet, syéniet en

porfier,totdat eindeljk aan de zuidpuntvan

het schiereiland een reusachtig granietge-

vaarte zich verheft,nameljk de T0r (Berg)

Yem en is verdeeld ill een kustgevqest, dat
slechts hier en daar een vruehtbaren grond
bezit en palmen en m oorengierst Oplevert,
en in eene bergstreek,wier toppen zich ter
hoogte van 2000 N ed.elverheffen.Prachtige
wûuden met opgaande boûmen, waargndex

Sina, die zich van het zuidoosten naar het
noordwesten uitstrekt. De TOr Sina,zooals zich velesoorten van vjgeboomen bevinden,
de Arabieren hetgeheeleSinaïtischegebergte bedekken er de hellingen derbergen ,terwjl
noem en,draagt een groot aantaltoppen,en exhunne toypen dgorgaanskaaluitopxjzen.
onderdezedenDsjèbel-Moesa ofMozes-berg, Op de geleldeljk attlalende terrassen, ter
den Catharina-berg en den Horeb (2000 t0t hoogte van 500 t0t 600 Ned.e1,bloeit erde

5700 Ned. el),terwjl er verder zuidwaarts koffljteelt,die hier in Mokka en aandeoverzich verheffen tot eene hoogte van3000Ned. zjde der Roode zee: in het hoogland van
el. H et binnenland bestaater uit terrassen, Zuid-Abessinië, K aFa genaam d, te huis bedie van het westen naar het oosten opklim- hoort.Meer bepaalt geeft men den naam van
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Yemen aan het zuideljk gedeeltederwest- dagen.Toch zjn er debergen doren kaal,
kust, aan het gebied van den Imam van metuitzondering van den Dsjébel-Akdar,en
Szanna, waax de kustvlakte meer breedte de bergstroomen verdroogen gedurende den
erlangt en de kenmerken van een keerkrings- zomer, xoodat slechts enkele Oasen dperrha
gewestvertoont.Deaanzienljkstestedenzjn endadelsvoortbrengen.Deingezetenenhebben
hier: Mokka,Beitel-Fakih,Loheia,Szanna ex in steden en dorpen vaste w oonplaatsen
(Sana, Sanna),de zetel van een magtigen en zien er meer w elgedaan uit, dan hunne
imam , Damar in hetgebergte,en Aden met zw ervende broeders, die met hunne kudden

eene goede haventde belangrjksteplaatsaan in de woestjn Omdplen.De zoon van den
de Oosteljke grenzen en sedert1888 in het Bedoeïen vestigt zich er vaak in eene stad
bezit der Britten.Debevolkingtelter2l
/nmil- 0j.op eene Oase,terwjlOmgekeerd een gelioen zielen.
zeten inwonerdikwjlsdevoorkeurgeeftaan
Hadrama'
ttofde zuidkustvan Arabië 0m- de levenswi
js der Bedoeïenen.Deze laatste
vat het geheele kustgewestvan Kaap Aden leven naaraartsvaderljke wjzeen erkennen
t0t aan Râs-el-llâd en is n0g zeer weinig slechts in naam het Oppergezag van den
bekend. W ellsted heeft eenige plaatsen aan Imam ot' Sultan van Mascate.De inwoners
de kust,benevens de bouwvallenvanNekeb- metvaste woonsteden zjn echterminOfmeer

el-lladsjarin hetbinnenlandbezocht.Hjvond aan zjne heerschappj onderworpen. In de
er Himjaritische Opschriften.I'
resnel verza- noordeljke streken heefthj zeer weinig inmelde te Dsjidda uit den mond van koo1
)- vloed.Oman isverdeeld in 4districten,namelieden uit Hadramatlteenige schraleberigten. li
jk in Batnah, een langwelpig landschap,
E en gxoot gedeelte van dit kustgewest is langs dekustgelegcn,Darah,datevenwjdig
woest en onvruchtbaar,terwjlerhetbinnen- aan hetvoorgaandezichnoordwaartsuitstrekt,
land (Mahra)eenebarrewoestjnvormt,waarin eigenljk Oman ût
'hetmiddelste gedeelte des
hieren daar beryketensgelegen zjn,dieop lands,en Dsjailan, een zuidoosteljk gewest.
oasengeljkenenlnvxuchtbaarheidvoorYemen De hoofdstad is Mascate, de zetelvan den
niet onderdoen. T0t de steden behooren er: Sultan,met 60000 inwoners en een aanzien-

Sjiban in hetbinnenland,Doan,Dhafaraande ljken handel.Yflortsheeftmen erde steden
kust,Kisjin,dehoofdstadvanhetdistrictMahra Soer met eene haven?Ibrah,Mina op eene
en deverbljfplaatsvan een Sllltan?wiensge- zeer vruchtbare oase,Sib?Makajat? (
1oor
zag zich evenwelniet Over de omstreken uit- W ahabieten bewoond,OnZ.
strekt.In een groot gedeelte van Hadramaut
Langs de kust der Perzische golf strekt

wordtde Himjaritische taalgesproken.

Van Râs-el-ilâd,de ztlidoostpuntvan het

het landschap Laltsa (Hadsjar)zich llit.Het

is w arm en zonnig? maar Over het geheel

schiereiland, waar de k11st eenenoordeljke beter besproeid dan de overigekustgewesten.
rigting erlangt?tOtaanKaapMoeslendom aan OOk dit is (100: eene bergketen van hetbinden ingang der Perzische golfvindtmen het
landschap Oman,datbekend geworden isdoo1'
de reizen van den Britschen luitenant W ellsted. Dit gew est is eene tlitgestrekte berg-

nenlandgescheiden.Hierbevindtzich deeenige
Arabische rivier, die geduxende het gelleele

de w olken,welkedoorden noordoost-moesson

dat de kal'avanen van Bagdad naar Basra er

Jaarvan watersel
hi
jntvoorzien tewezen en
zich in zeeuitstort,nameljkdeAslan.Tegenstreek. Bjna onmiddelljk aan de kustziet overde ltustliygen deBahrein-eilanden,die
men er de eene bergketen achter de andere voor devap
elt
vls
sn
phe
j pbez
lai
jkhsz
. El
D(
?
nardi
la
dsr
cha
jng
nr
La
ajn
en
verrjzen,en zj bereiken ongeveer10geogr. steden
mjlen van de kust eenehoogtevan 2000Ned. Katif.
el. D e kern dier ketens is oude kalksteen?
In het middelste gedeelte,in Nedqjed,been aan haren voet vindt m en glim merleien vat Arabië nOg een aantalbebouwdestreken,
leisteen,die hier en daar van porfergevaar- die weinig bekend zjjn, terwjl zuidwaaxts
ten zjn doorboord. Aan de kust verrjzen naar den kantvan Hadramaut en Oman,alsbasalt-gesteenten in de gedaante van zuilen. mede noordwaarts naal- de zjde van de
In het w esten grenst deze bergstxeek aan de Euphraat groote woestjnen zieh uitstrekken.
groote zt
lideljkezandwoestjn.Degemiddelde Nedsjet
l draagt bergketens,wierkaletoppen
breedte van het bew oonde land tusschen de zich ter hoogte van 8000 N ed.elverheffen
kusten dezandwpesti
jn bedraagt17enzjno en gedul'ende het grootste gedeelte desJaars
lengte 70 geogr.mjlen.Op dekustvanOman met sneetlw bedekt zjn.ln het oostelgk geheerscht eene Afrikaansche hitte,zootlat de deelte van Nedsjed ligtDerryeh,de hoflfdthermometer e1*dikwjlsklimt tot50O C.Die stad der W ahabieten, welke in 1818 dof)r
hittevermindertmethetrjzenvandenbodem , lbrahim Pasja verwoest?maar in 182
37 en
en op de toppen van den Akdarzjn gedu- 1838 weder Opgebouw d is.V an de noordoosrende de wintermaanden sneeuw en tlsgeene teljke woest!J
'
n? waarin Sjam ,Dsjesira e1z
zeldzame verschjnselen.Hetnederdalen van Irak (lf
lor (
leArabischeaardrjkskundigl
un als
den regen wordt er zeer bevorderd door de afzonderljke districten worden genoemd,is
hooge bergketen,die tOteen dam strektvool- hetoosteljk gedeeltehetmeestbelkend:011derwaarts worden gestuwd.Gewoonljk kan doorheen trekken.Langs de Euphraat is het
men ex den aanvang van den regentjd met land mild besproeid en zeer vrtlchtbaar.H ier
meer juistheid bepalen dan in Yemen;hj groejen tamarindeboomen,e'
ypressen:('
itroeduurt er van October t0t Maartengedurende nen, vjgeboomf'n,Oljfbopmen,acaslas enz.
dat saizoen regent het er elke m aand 3 of4
Op grond del' volkexenljst des Bi
jbels
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(Genes. X) is de stamvader der Arabieren
tere Clldc:, een zoon van H am , of
'
een zel
o0k e0n af
stammeling van Sem,Joktan genaamd.op andereplaatsen dieroirkondezlen

Van dezen tjd afzien wjdeArabierenbjna
onophoudeljk in strjdmetdenIsraëlietischen

wj Arabischestammenvoorgestelda1safkom-

De Arabieren (Midianieten) waren reeds

00r10g metEgypte spoedigmoestlatenvaren.
staat.

stig van Abraltam met Ketura en Hayar. ill aanraking gekomen met de Israëlietenj
Volgens de inlandsche overlevering bestaat toen deze door de woestjn trokken,en gecr inderdaad eene tweeledige afstamming, durende hettjdperk derRegteren zaglsraël
Pene Van Joktan t
x(IcAflzll,een nakomeling zich gedurig door Midian verontrust.DanLd
Van

8em, hethoofd deroorspronkeljke in- en Salomo maakten een eindeaan de vjandeljkheden en leefden in vrede metdeArabieren,Ja, laatstgenoemde knoopte winst-

woners van Arabië,die in Yemen gevestigd
;jn, en eene van lsmaè'l den zoon van
Abraham. De eersten drayen bj ui
tnemendheid den naam van Arableren, de laatsten

gevende handelsbetrekkingen met hen aan.
Dit bleef zöö in de dagen van Josapk@t,

dien van Most-Arabieren ofingeljfden.Ter- maar wj lezen,dat tegen Joram wederom
wj1de Joktaniden vastewoonplaatsenkozen Arabische stam men te velde trokken,en dat
en rjken stichtten,zwierven de Ismaëlieten het eerst aan koning Uzia gelukte,zjne
a1s nom adische horden2 van de eene Oase grenzen te bevei
ligen.Toen de Assïriërs
naar de andere.De gebleders overde Arabische gew esten behoorden derhalve steeds t0t
de nakom elingen van Joktan.
De oudste geschiedenis van Arabië is in
duisternis gehuld, maar voorzeker 00k van

en Babyloniërs een invaldeden in Syrlë en
Palaestina,bleven de Arabieren van hetbinnenland ongemoeid,maar de rust der grens-

werd Osiris,dle later naar Egypte trok ,in

zen van Palaestina', en de Maccabésche

bewoners werd verstoord. Na den tjd der
Babylonische ballingschap zien wj de Arabiweinigbelang,Omdatzjnebewonersslechts schekoningen vriendschappeljk metdeSyrizelden in aanraking kwamen met andere sche verbonden. Toen maakten de stammen
volkeren. Volrens de oostersche fabelleer der woestjn veroveringen binnen de grenArabië Opgevoed. Dionys'
ts kwam Op zjn vorsten zochten hen tevergeefs te verlagen,

togt naar Indië 0ok in Arabië.Met Nimrod daar die stammen zich nu eensaanslotenaan
trokken Arabische horden naar Babylon,en Syrië,dan weder aan Egypte.JokannesHyrZ0S Arabische koningen bekleedden (.r na cloz'
lr.
: trok in l29 vöör Chr.tegen de Idudien geweldigen jager den troon.Bjdehulp- maeërs te velde, overwon hen en gafhun
troepen van Nin'
t!s bevonden zich ook Ara- de keus tusschen hetverlaten van het land
bieren met hunnen vorst Ariaens. De Ara- en het aannemen derJoodschewet.Zjkozen
bieren uit het zuiden van het schiereiland dit laatste en gaven vervolgens in H erodes
volbragten reedsvroegrooftogtennaarEgypte, de Groote een koning aan de Joden. Het
en de Hyksos, die in de 17(
le eeuw vöör bloejende Petrae wektereedsvroeg deaanChr. zich meester maakten van den Egypti- dacht der R om einen. Josepltns noem t als
schen troon,w aren volgens somm igen Ara- eersten koning van datlandSimalk'
am IJTCJibische em irs.D aarentegen Onderwierp Sesos- cltt
'bs, M alikj, die omstreeks hetJaar l44
frïd onderscheidene Arabische stamm en aan vöör Chr. regeerde.Zjn opvolger Aretas I

zjneheerschappj.Nietlang daarna moesten (Hareth) snelde in lS6 vöôr Chr.het bede koningen van Egyjte zich door een lan- legerde Gaza ter hulp. Zjn opvolger was
gen muur tegen'de mvallen dex Arabieren Obodas(Oùdï#J.
:),dieAlezanderJ'
t
xzzzlle'
ll.
s,nabeveiligen. D e veldtogt van Tnepltaelttnaar datdeze Amathus,lzetw elk doordeArabieren
Arabië (800 vöör Chr.) eindigde meteene verdedigd werd , ingenomen en de vestingschandeljke nederlaag.Gelukkiger waren de werken vernield had? in eene hinderlaag
' ondernam Antlochms
Assyrische gebieders Phyl en Sanlterib bj lokte en versloeg.W el
hunne invallen in het noorden van Arabië. Diozzyy'
lf.
ç,nadathj Damasct
ls veroverd had,
De Perzische koningen Cyrus en Cambyses een veldtogt naar Arabië (82 voor Chr.),
erkenden deonafhankeljkheid derbewoners maar hj verloor daaxbj hetleven,waarna
van steenachtig Arabië en sloten zelfs verd<agen met hen.Later slaagde een der Tfplemaeu sen 0r in, eene strook lands aan de
grenzen Van Egypte te veroveren.Antigonus
van Syrie (3lZ vöôr Chr.) bejverde zich
vruchteloos om de Nabathaeërs,die vermoedeljk uit Aramaca naar steenachtig Arabië
waren getrokken en hier als een welvarend
volk onder een gemeenschappeljkopperhoofd

de Arabische koning A retas 11 door eene

partj in Damascus t0tkoning werd uitgeroepen.A leœander zag zich genoodzaakt om

donr groote opoffexingen een vergeljk te

txelen. W eldra echter maakte eene vermindering der Arabische magt hem de handen

vrj, zoodat hj zjne heerschappj aan de
andeYe zjde derJordaan kOn uitbreiden.Gedurende den broederoorlog tusschen Y yrca-

leefden,aan zjne heerschappj te onderwer- zlzl: 11 en Aristobnlns 11 gafde Idum aeër
pen. Vruchteloos zocht zjn zoon Demétrilbs Antlpater aan den vernederden Hyrcan'
asge-

de nederlaag zjns vaders te wreken (319 legenheid Om naar Petra te vlugten 5w aar
vöör Chr.). Daarentegen gelukte het Antio- koning Aretas,eenbondgenootvanAntipatert
c/zl: de Grppfe (219 vo'ör Chr.),destadRab- hem veiligheid belpofde. D ààr w erd A retas
bath M oab in te nem en en onderscheidene

overgehaald Om 00rl0g tevoerentegen lsraël.

Arabische stammen onder hetJuk tebrengen, Tw aalf steden, door Jannaelgs aan de Arahoewel hj zjne veroveringen wegensden bieren ontrukt, leverden daartoe hetvoor-
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wendsel.Aretas vielmet50000manin Judaea na Chr-, in dedagen van Tra
janus,dreng
en versloeg Aristobl
tl'
us, waarna Jeruzalem Iladrian'
tu diep in Arabië door.Hj bereikte
zjne poorten voor den vjandopende.Aristo- Katif; Petra, Bostra, Gerasa en andere
àlI'
?
:.
s hield alleen den tempelberg in bezit. steden werden bj de Romeinsche provincie
Toen echter verscheen de Romeinsche veld- Palaestina tertia gevoegd: maar het zuideheer M .kvcllr'
lf.
s, om de veroveringsplannen ljk gedeelte van hetschlereiland bleefbe-

van Pompl
jus in Syrië ten uitvoer tebren- vrjd van hetjuk der wereldveroveraars.Na
gen. Hj Ontving van Aristobltl'
t
gs het ver- dien tjd verdween hetverwoestePetra,en
zoek, om t0t ontzet op te rukken, - 400
talenten zouden daarvoor het 100n wezen.
HoewelHyreanus dezelfdes0m beloofde,werd
Aristobullts geholpen,wantdegezindheidder

in plaats van deze werd Bostra de hoofdstad
en tevens de voornaamste zetelvan denhandel met Indië en Mesopotamië.Aan degrenzen van het Romeinsche wingewest bleef de

Romeinen jegensde Arabieren wasvervan strjd voortduren,maal'deRomeinenmaakten
gunstig.Scaltr'tts gebood aan A retasom terug e1.weinig vorderingen.Alleen clenoordelji
te
te trekken, en deze gehoorzaamde (54 vöör stammen bleven afhankeljk van Rolne,dat
Chr.). Toch werd hj op zjn terugtogtdoor htlnne vorsten als stadhouders aanmerkte.
de Romeinen geslagen en zag zich gedw on- Na den dood van Teajan'
t
bswerd Arabië t0t
gen om vot)r 200 talenten den vrede te k00- aan de Jordaan door de Romeinen verlaten,
pen. D aar de magtige stam der Nabathaeërs zoodat zj zicll met (1e opperheerschappj in
meermalen in hetRomeinsche Slriëvielen, uaam vergenûegden. In den strgd tusschen
w erd Petra door de Rom einen lngenom en. t
le keizers Pescennilts Ntf
/er en Aleœander
Pompe
jns zelf voerde de benden aan, die s'ezpez''
ll.
< werd eerstgenoemde (105 na Chr.)
deze'stad veroverden envernielden,enalleen door den Arabischen stam derHadsjarenen
door een schat van gotld ontkwam Aretas
aan een volslagen verderf.Later zette Gabizlï'
l
r.
s: Rf
lmeinsch proconsul in Syrië, den
oorlog tegen de Arabieren voort en Onder-

ondersteund. Keizer A'
ttrelianlts voerde een

hevigen strjd met de Arabiel'en; hj bragt
er we1 bj zjn zegepraalnaar Rome,maar
zag weinig vrucht van zjne veroveringen.

wierp Onderscheidenestammenaanzjnemagt. Eyyptische en Aethiopischekoningen vieBj Pharsalusstreden Arabieren in hetleger len ln Arabië,m aar zelfs toen de m agt der

van Pompoàs, en één van hunnevorsten2 Nabathaeërs vernietigd was,bogen de inwoAretas, wordt genoemd onder hen,die btl ners van het schiereiland zich niet Onder
Philippivochten aan dezjde van Brltt'
t
bsen het Juk van vreemden;nOg lievertogen zj
Cassius.ZZIJOZICV.
M wilde ten behoevevan Cleo- naarde woestjn,waarhunne nakom elingen

ZIJZ.. een gedeelte van Arabië aan Egypte

als Bedoeïenen rondzwierven. Steeds bleven

onderwerpen. Hj beval aan H erodes, om de volkeren van Arabië verstrooid en door
M alicltus,den koning van Petraea,diejaar- onderlingeoorlogen verdeeld.VooralNedsjed
ljks eene schatting van 200 talenten aan was het tooneel van hunne dappere daden,

Cleopatra betalen moest, door geweld van die in de liederen hunner dichters w erden

verheerljkt. In de 4deeeuw na Chr.werd
noodzaken.Herodeswerd echterbjKanatha Yemen door Alzavq, koning van Abessinië
w apenen tnthet vervtlllen van dlen pligt te

geslagen en ontkw am ter naatlwerlzood door veroverd? waarna er het Christendom werd
de vlugt.Toen terzelfdertjdeeneaardbeving ingevoerd. De eerste Arabische Christenen
Judaea verwoestte, bragt M alich'as de ge- waren Arianen;laterverwierfzil
'h deKathozanten van H erodes ter dood en m aaltte zich lieke K erk er vele aanhangel's,en n0g later
tot een inval gereed. Maar H erodes, dool* zochten er ketters,die elders vervolgd w erRom einsche legioenen ondersteund,versloeg den,vooral Nestorianen en Monoyhysieten

de Arabieren bj Philadelphia en omsingelde
den vjand, zooclat een gedeelte van zjne
beste troepen zich m oest Overgeven.D eslag
bj Actium , die de magt van Antoni'
tbs vernietigde, l
'edde voor een tjdperk van tien
Jaren de onafhankeljkheid vanPetraea.Eerst
toenA '
aynst'
tbsteRomealsimperatgrheerschte,
w erd het plan weder opgevat Om Arabië te
veroveren. A el'l'
tbs GJIJ'
II.
M, procurator van
E gypte,werd m etde uitvoering daarvan be-

(zie Ondel- die woorden) eene veillge wjkplaats. OOk de lsraëlieten begaven zich,na
de verw oesting van Jeruzalem ,in grooten
getale derwaarts, en dflor hen w erden vele

Arabieren aanhanyers derW et.ln hetbinnenland van Nedsled klom de stam der K ()-

reisjieten doûr z'
Ijne verbindtenis met de

s.
stz
Chosaïeten tOt groote magt, en kbkid Aro.
bjgenaamd een schnonzoon van deu Chosaïet
llbeleiltkochtvan Aboe GAtzlsp'tzcz,hetstam-

last (24 vöör Chr.
), en Syllael
u ,de sluwe hoofd der Chosaïetelz,vtlor een zak wjn
staatsdienaar van den tragen Obodau ff,z0u den sleutelderKaaba (zie Ondexditwoort
ll
hem daarbj debehulqzamehand bieden.k
%11- en verwierfOp deze wjze de beschermheerptz:'
l:.
: bragt de Romelnen over z0e naar het schappj van het Hcilig huis.llj was de
tammed.Een zjner nakozuideljk gedeeltevan Arabië,maarzijmoes- stamvader van M ol
ten na een veldtogt,die twee jarenduurde, melingen,Hasl'im genaamd,geleiddedekara'tel'
ugtreltken.Obodas11 overleedinhetjaar vanen des winters naar Yemenen deszomers
12 voor Chr.? Syllaelbs,van verraad be- naar M ekka, ol'f1de kooplieden en pelgrims
schuldigd, werd te Rom e onthoofd?en Are- te beveiligen.Zjn eenigttzoon wasdegl
-ootftzq
s III plaatste zich op den troon.

vader van M oltammed.Diegrootvader,Abdnl-

Gedurende langen ttjdvielin Arabië wei- A pftzl/iô,verwierf zich een roemrtjken naam
nig merkwaardigsvoor.Doch in hetjaar116 door het herstellen van de bron Zemzem en
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doorhetvoorgenomen oFeren van zjn zoon Over Yemen op aan M oestqpâa,wiens 0pAbdallah,den vader van M oltammed.Tegen volger, Moestapha-en-Nefsjar den titelonthet einde der l6de eeuw waren de Korei- ving van Beglerbeg van Yemen.De ondersjieten met.de stammen Bekren Taghleb in linge twisten der verschillende stammen en
een strjd gewikkeld, waarin de toen n0g de strjd tegen de Turksche heerschappj
i
#
'eugdige Mohammed zich doorzjne dappem bleven echter voortduren totdat beglerbeg
heid onderscheidde.
Ferltâd Aden veroverde,de rust in hetland
Een nieuw en merkwaardig tjdperk der herstelde en de grondslagen van de heerArabische geschiedeniB neem t een aanvang schappj derosmanen bevestigde.ln hetçemetde stichting der M ohamm edaanschegods- bergte handhaafde het vorstenhuis der Seldi
dienst. M oltammed vereenigde de verstrooide n0g altjd zjne onafhankeljkheid. In 1565

Arabischestammen,enhethierdoorgevormde w erd Ye:aen in tweestadhouderschappenyervolk vervulde gedurende een paar eeuwen deeld,- in de bergstreek met Szanna, en in
eene belangrjke r01 in de geschiedenisder het vlakke land met Zebid alshoofdstad.ln
wereld.Zegepralend overschreed hetdegren- 1567 barstte op nieuw een opstand uittegen
zen van zjn oorspronkeljk çebiedenstichtte de Turken. De meeste vaste ?laatsen,met
z'jken in driewerelddeelen(zleOnderKltaljjen uitzondering van Zebid,vielen ln hunnehanen M ooren).In de gewesten van Arabië be- den,en M oetaher,uit hetgeslachtderSeidij
stonden gedurendedeheerschappj derKha- liet zich reeds t0t khalif'uitroepen; maar
lifen onderscheidene zeltbtandige vorstenhtli- reedsin 1570werdendeopstandelingenweder

zen.In Hedqjasvindtmen dievan ochaisar, onderworpen aan deTurkscheheersc,
happj.
Hasjim en Kotade vermeld, en ditlaatste Niet lang daarna kwamen de bewoners der
heeft n0g heden ten dage te Mekka het ge- w estkust ill opstand, om hetTurkscheJuk

zag in handen.Datland werd evenwellang- af te Werpen. Mokka werd ontrukt aan de
zamerhand afhankeljk van Eyypte.Destad- Turken, die nederlaag op nederlaag ontvinhouders van Yemen hadden zlch reedsinden gen, en zelfs toen laatstgenoemde stad door
aanvang der 9de eeuw vrj verklaard.Hier hen hernomen werd,handhaafdeYemen zjne
heerschten achtereenvolgensdedlnasti
eënder onafhankeljkheid. Het bleef onder hetbeZijadieten,Nedslahieten en Salihleten,welke stuur der Seidij die er a1s imams zetelden
tegen het einde der 12t16 eeuw door die der en elken opstand tegen de Turken onderEjoebieten werden verdrongen,wieroudere steunden.
ln 1740 ontstond er in het binnenland de
1jnen iq Egypte en Syrië regeerden.Hierop
volgden deResoelieden (1281),en daarnade secte der W ahabieten (zie onderditwoord),
Tahirieten, die o1* zich staande hielden t0t z
wi
jer
i
ne stichter Abdul W altab,den Islam t0t
aan de verovering der Osmanen.De Ontbinoorspronkeljke ztliverheid zochtterug
te brengen. ln vele voorspoedige oorlogen
d
i
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g
va
n
h
e
t
Kha
l
i
f
a
a
t
b
r
a
g
t
we
i
n
i
r
ve
r
a
n
dering in den toestand van Arabiè.In het hielden zj zich staandetegen den Sultan en
zuideljk gedeelte,datverschoond bleefvan tegen M ehemed HJi, den onderkoning van
de invallen der M ongolen, bleven de vroe- Egypte,dieteveryeef
szjninvloedenmagt
gere dynastieën heerschen ot Averden door in Arabië zocht ult te breiden. In 1835,
andere verdreven.Van nuafechterontbreekt toen hi
j reeds alle steden aan dekustder
alle eenheid in de geschiedenis van Arabië, Roode Z00 veroverd had en zich gereed
gesplitst als het is in verschillende staten.
maakte OMA 00k het binnenland aan zjne
ln het noorden breidde het gezag der heerschappj te onderwerpen,werdhetEgypTurken zich uit, en in Yem en maakte de tische leger, aangevoerd door M eltemeds
EmirBersebaieen einde aan deheerschappj neefIbralsim , door het dappere bergvolk
der Tahirieten, daax hj in 1517 hun laatsten der Assirsgeheelen algeslagen.Nog grootere
vorst', Amir genaamd,Om het leven bragt, nederlaag leed in October 1837 Ismaè'
lWdl/,
terwjl hj kort daal
na zelf door de Arabie- die met een Egyptisch leger reeds t0t in de
xen w erd gcdood.D e Turkstshesultan Selim I nabjheid van Derryeh was'
doorgedrongen.
benoemdetoen een Tslerkessischman,Iskan- Niet gelukkiger liep hetafm et eene andere
Onder
ne
mi
ng
van
M
e
he
me
d
ZJ
i,die Szanna,
tfer,t0tstadhouder over Yemen,maardezen
wachtte het l0t van zjn voorganger.Ten de hoofdstad van Yemen wilde bemagtigen,
tjde van sultan Sltleiman genoot de emir maar door de Kabylen geslagen werd.W él

IskanderApe.
seen srootaanzien.Dezeoverleed in 1537 en llet het stadhotldersambt
achter aan zjn minderjarigen zoon Amoer
ben Dlo5:#.Omstreeks dien tjd tradin het
gebergte van YemenSjems-Eddin Op enwerd
de stichter van de àynastie derZeidi.Hj

bleefdewesteljkekustvanAkabatOtMokka

feetj verwierp echter eenige leerstellingen
van dezen en matigde zich den titelaanvan
Tm am.Allen, die ontevreden waren Over de

de oostkust der Roode zee over den handel
der gew esten Yemen en Hedsas,maar om
zich hier te handhaven,had hj steedseen
leger van 28000 Arabieren op de been.Zelfs

in hetbezit derEgyptenaren,doch diestrook
is gemiddeld niet breeder dan een half'uur
gaans. Alleen Mokka en het district Taif,

ten oosten van Dqlidda,bleven tOt1840 aan
hen pnderworpen.M ehemedgebooddoorzjne
noemde zich een afstammeling van den Pr0- heerschappj over de steden en havens aan

Turksche heerschappj, schaarden zich aan
zjne zjde.In hetJaar 1538 landde de Turk- in de heilige steden had hj zjn gezag gesche pasla Snleiman bj Mokka,verslceg de vestigd,maar zjn talrjk leger was naauweopstandelingen en droeg hetstadhoudersambt ljks in staat,om hem tegen debinnenland-
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sche stammen te beveiligen,en toen hj in poëzie, dan men in de vroegere en in het
Syrië met den Sultan oorlogen moest?nam

meerendeel der latere Arabisehe gedichten

etxekking t0t de taalheeft
zjneheerschapjj in Arabiëeen einde.Reeds aantreft. Met bKor
an op de letterkunde der

in 1839 zag htlzich genoodzaakt,om onder- de dichterljke
scheidenegewesten prjstegeven.HetTrac- Arabieren op dergeljke wjze gewerktals
taat t0t beslechting der opstersche zaken L'
atltersbjbelvertaling op diederDuitschers.
(Julj1841)kendedebeschermheerschappjover De schxjftaal is daardoor t0t vastheid gede heilige steden weder t0e aan den Stlltan. komen. lntusschen was het tjdperk van
Voorts hebben zich sedert1827OpArabischen
bodem ,in Aden,de Britten gevestigd.

M oltammed en van de eerste Khalifen niet
gunstig voor de wetenschap.O0kdeKhalifen

Eindeljk vermelden wj n0g,datin 1858 uithethllisderOmmajaden warengeenszins
de stad Dsjidda doorde Engelschen gebom- hare besehermers,Omdat zj alle wjsheidin
bardeerd werd wegens den moordaanslag
der Muzelmannen Op de daar aanw ezige
Christenen.

Arabine, zie gom.

den K oran vereenigd vonden en hetm eeste
behagen schepten in den Oorlog. D aarom

lietAmroedekostbareboekerjteAlexandria
verbranden,terwjl Omar aan zgn veldheer

Saad beval 0m de boeken der Perzen in het
Arabis,zie Selteflcelk.
Arabische letterkunde. Deze isniet o'ater te werpen,- daarom verbood khalif
alleen belangrjk, omdat zj zich dooreen A bdalla aan de M uzelm apnen , om zich Op

jzich
ongemeenen rjkdom en merkwaardigen in- de schrjfkunsttOe te leggen?omdatzi

houd onderscheidt,maar vooral 00k ,omdat daarna.niet langer Op hun gehellgen konden
zj bloeide in een tjd, toen er dtlisternis verlaten. Toch werden de w etenschappen er
heerschte over geheel Europa,zoodat zj van den beginne afa'an Ondersteund en bealleen voor een groot aantal w etenschappen vorderd. M ol
tammed had allen? die de god-

eene gepaste wjkplaats aanbood.Zj neemt deljkheid zjner Suras ofKoran-verzen be-

eene halve eeuw vöör M ohammed een aan- twi
jfelde! uitgedaagd?om ze in dichterljke

vang.'
W él vinden wj in den Bjbelde spo- sclkoonheld te overtreFen en hierdoor eene
xen eener beschaving, die toen reeds in
Arabië heerschte, maar van eene lettem
kunde W aS nOg geene spraak, Omdat de
schrjfkunst ex eexst kort voor M okammed
bekend w erd, weshalve de Arabieren zelve
de hieraan voorafgaande eeuwen -- schoon

menigte gedichten doen ontstaan.O0k zocht
(le Profeet alle geleerden t0t de studie van

den Koran Op tewekken,enhjrigtteoveral
scholen Op,terwjl de Koerrai-saba of de
zeven regtzinnige Koran-lezers den last ontvingen, om de geloovigen in het gebruik

meer in godsdienstigen zin - het tttjdperk van dat boek t,
e Onderwjzen.Men meent,
der onw etendheid''noem en.Zoow el hetland

dat A li, de schoonzoon van den Protèet,

a1s delevenswjzedes volks.
- de heerljke het eerst de regels der Arabische taal heeft
gewesten van Gelukkig Arabië,het omdolen vastgesteld; h!j wordt tevens geroemd als
der stammen en hunne onderlinge verdeeld- een der grootste dichters en redenaars des
heden - gaf aanleiding t0t ontwikkeling lands. Ook khalif Jezid, uit het huis der

van een dichterljken geest,diereedsvroeg- Ommajaden,werdalsdit.
hterenredenaarbetjdig geurige vruchten opleverde.W anneer wonderd,en de gewoonte,Om bj hetaanin e'én der stammen een dichter opstond? vaarden eener openbarebetrekkingeenerededan verschenen er gezanten van de overige voering voor het volk uit te spreken,doet
stamm en om hem hulde te brengen.Dikwjls ons m et regt verm oeden, dat de w elsprevierden door een dichter Verzon aan den kendheid één der vakken was, die tot de
muur der K aaba te M ekka Opgehangen als opvoeding behoorden van den beschaafden
eene uitdaging, tot zjne kunstgenooten ge- Arabier.
M et de verheë ng der A bassieden t0t de
rigt,en metzwaard en speermoesthj dan

zjne eereplaatshandhaven.Zulke gedichten
droegen den naam van ttmoallakat''(opgehangen) en Ook weldien van ttmodsahabat''
of 't
vergulde'',omdat ztj met gouden letters

waardigheid van Khalif(750 na Chr.) begon
het tjdpexk van den hoogsten bloeider Ara-

bisehe letterltunde. In den regel waren de
K halifen zelve m annen van groflteletterktlnop bysstls w erden geschreven.D e verzam e- digebekw aamheid!en tlitstekende geleerden
ling der m oallakat 'bevat zeven gedichten uit alle volkeren Ontvingen zj aan hun hof.
van even zoovele dichters,die voorM oltam- Zj bestreden hetvooroordeelderArabiexen
med leefden, nameljk van Amri 'J Kais, tegen vreemdelingtan en zotthten dool-belooTarafalt,Sol
teir?Labid,AntarayAmroeben ning de beoefening van andere talen aan te
Kaltltoen en H aretlt.D eze verzenonderschei- moedigen.onder hunne bescherming werden
den zich door den gloed van Oosterschen vele boeken uithet SyrischtKoptisch,Perhartstogt, doordiep gevoel,vrjheidsmin en zistth, lndisch en vooraltlit het Grieksch in
een grooten rjkdom van beelden.O0k heeft het Arabisch overgezet.H ierdof)r werden de
m en nog een paar bloemlezingen van gedich- Arabi
eren met velewetenschapyen bekend,
en hunne letterkunde breidde zlch meer en
ten uitden vöör-M ohammedaanschen tjd.
M et nieuw e kracht Ontwikkelde er zich meer uit.Voorts werd de Arabische beschade dichtkunst door den invloed van M oham- ving Ongem een bevorderd door Gxieksche
med, die zjne leer in een poëtisch gewaad geneesheeren, die aan het hofder Khalifen
hulde en alzoo eenedtlurzamewjdingschonk en in vele aanzienljke steden vertoefden.
aan de poëzie. In den Koran is veel meer D e w erken van Ilippocratesj Gallnns en
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Tkeopl
vrastus,voorts die van E'
aclideh Tfple- i11 handen hadden, jverige beschermersder
maens en Aristoteles werden Op last der geleerdheid.T0then behoortulglab,degrondkhalifen Almansor,H aroen-al-RasJ1
-#jAl* l- legger van de dynastie der Aglabieten in
moen en M otawakkelinhetArabisch vertaald. Tuni
s(800),--Kasjem .
SeIZZ
IriIJt:A,deFatiIfaroen-al-a?asjid Tvaseen jverigbevorderaar mide,zelfeen uitstekend redenaar,- Jaltia
der wetenschappen, maar hjwerd in dien III,de Edrisiet,wiensh0fOpeeneacademie
jvern0g OvertroFen doorAlM amoen.Deze van wetenschappen geleek,.- en Zeir,het
stichtte de Academie te Bagdad, alsmede stamhoof; der Zeirieten (10t
1e eeuw). Men

dergeljkescholen te Bassora,KoefaenBok- schatte de boekerj vankhalifAdadinKahira
hara. Hj deed kostbare boekerjen bjeen Op 2 millioen deelen,waaronder zich 100000
brengen en plaatste ze onderhet opzigtvan oorspronkeljkehandschriften bevonden.Zelfs
geleerde mannen.Daarenboven bood hj den in hethedendaagscheBarbarje bloejen kunGriekschen keizer Tlteopltil'
l
u eene aanmer- sten en w etenschappen, en Op Sicilië vindt

keljke s0m gelds en een duurzamen vrede, men zelfsnu n0g vel'
esyorender Arabische
indien dezehem den beroemden wjsgeer en beschaving.Intusschen bllnkt0nsindattjdwiskundige Leo een tjdlangwildeafstaan- perk uitheteigenljk Arabië weinig lichtte
't geen door den Keizer werd afgewezen, gemoet. De magt der Khalifen strekte zich

omdat hj de wetenschap uitsluitend voor niet ver genoeg in Hedsjasuit,0n1hier te
Griekenland wilde behouden.Tjdensderege- midden der godsdienstige verdeeldheid de
ring van Al-M amoen en van M otawakkelont- letterkunde te doen bloejen.
stond er eene vereenigingvanvertalersonder
Met de l4(le en l5de eeuw zien wj de
de leiding van den Syrischenjt0thet(/hris- Arabische letterkunde allengs wegkwjnen.
tendom bekeerdengeneesheerJokannes.
re:'
t
?:. Na dien tjd had zj slechts één roemrjken
D00r die vereeniglng werden Grieksche wer- beoefenaar,nameljk dengeleerdenbibliograaf
ken in het Syrisch en Perzisch overgebragt,
en deze vertalingen kleedde m en vervolgens
in een Arabisch gewaad.Deze letterkundige
ontwikkeling w erd geenszinsvernietigd?totm
in de lode eeuw de m agt der Khalifen aan-

Had
sji A'AJI/'
O te Constantinopel,diein de
17de eeuw leefde en zich met de geheele
Arabische letterkunde van vroegerdagenhad

bekend gemaakt.DeArabierenvanonzentjd
kennen slechts den Koran, de overlevering

merkeljk daaldeen degeldbronterondersteu- en de wet.Intusschen vertoontzich in Egypte
ning van geleerden en geleerde inrigtingen de morgenschemering van een betertjdyerk.
A1swjdeverschtllendedeelenderArablsche
minder mild begon te vloejen.
De Arabische beschaving vond een tweede letterkunde nagaan,vestigen wjindeeerste
vaderland in Spanje.Hier wedjverden de plaats onze aandacht op de poëzie.De tjd
Khalifen uithethuis der ommajaden metde van haar eerste bloeiis die,welke dekomst
Abassieden uit hetoosten.Landbouw en han- van M ohammedOnmiddelljkvoorafgaat.Velo
del, kunst en wetenschap begonnen er te

dier alotlde gedichten,welke door k
bkknltens

bloejen,vooral onder Almondir,Abdorrak- zjn bjeengevoegd inzjned
tMonumentavetus-

wzlzzIII (912 na Chr.
) en H akem 11 (961na tiora Arabiae'' (Leiden 1740), zjn onecht.
Chr.
). Als een Europeesch Bagdad, mogt D e Arabische versbouw heefteen eigenaardig
Cordova roemen op zjne universiteit,door karakter. Elk vers (dbeit,'' huis o$'tent)is
H àkem 11 gesticht.Andere hoogescholenver- verdeeld in twee halve verzen (umisra'' of
z'ezen er te Granada,Toledo,Sevilla,Mur- vleugeldeuren), die dezelfkle maat bezitten,
cia,Valencia,Alm eria enz.D e Arabieren of en de verzen hebben dezelfde eindrjmen
Mooren bezaten in Spanle14academiën,waar (kaiah). De gedichten zjn verdeeld naar
t er van 7 tOt 14
onderwjs werd gegeven in alle vakken van hunne lengte. Men heef'
kennis. O0k de Isxaëlieten deelden in dien Jbeit'' of verzen; deze zi
jn doorgaans van
vooruitgang der w etenschap,en eeuw enlang

erotischen inhoud en heeten dghaselen-''Ge-

was Spanje desgeljksdehoofdzetelvanhunne dichten , die m eer dan 30 en zelden m eer

letterkunde.Van hetPyrenéscheSchiereiland dan 100 ttbeit''tellenjnoem t men ukassidat''
verbreidde zich de roem derArabischeweten- ofJkassidet;''zj bevattendoorgaansverhalen
schap Over Europa, en na 000 reisde men enz. Sommige gedichten zjn naar het eind-

uitFrankrjk en uitanderelandenderwaarts, rjm genoemd,zoo als tlamjat,''datis,tteen

om zich op de wis- en geneeskunde t0e te lied, waarvan de verzen op lam eindigen.''
leggen.Hetis bekend,datdeLatjnschever- Eenbundelvan denzelfdenvervaardigernûemt
taling van -4ristoteles, w aarvan de scholas- men tdiwan (registerl'' en die bundelmoet
tieken zich bedienden,nietaan denoorspron- zooveel gedichten tellen a1s hetalphabetlet-

keljken tekst, maar aan Arabische en He- ters heeft.Afzonderljke gedichtenenstukken
breeuwsche overzettingen is ontleend. De uiteen Jdiwan''noemtmen ù
troebajat'')''als
bloei der Arabische letterkunde in Europa zj uit4tweeregeligeenJmoehamesaty''wanwerdgeknaktdoordenvalvanCordova(122i
'). neer zjuit5tweeregeligecouplettenbestaan,
Nadat de Khalifell uithet huis der Abas- terwjl men fragmenten van enkele vexzen
sieden'in het oosten totpontiices waren ge- m et den naam van Jm ostaredat''bestempelt.
daald -zien wj de emirs al OPI
rtZA en later De gezamenljke werken van een dichter
de sultans a1s begunstigers der w etenschap- heeten dkulljat.''ln zulkewerken wisselen
pen Optreden. Steeds vond men onder de minneliederen en triomfzangen,beschrjvinspruiten der verschillende dynastieën,die na gen van hetpaard en kam eel,natuurbeschoude verbrokkeling van hetKhalifaatde magt wingen en hekeldichten elkander af.Na het
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verBcht
lnen van den Koran werd 00k een den eerstcn of den tweeden dier Grieksche
godsdienstiç element opgenomen in de Ara- philosophen meer aanhingen.Het gezag van
bische poëzle.
den Koran,even als bj de Christenen dat
De tjd harer wedergeboorte is die der van den Bjbel,dreigde gedurig de wjsbeAbassieden.Zj verlietechterde natuur,om geerte te Overvleugelen,en de voorstanders
zich in het gewaad der kunst fe hullen.00k der Grieksche philosûphie werden ervroeger
waszj nietmeerhetdartelekinddergeest- en later wel eens als ketters behandeld.De
drift, maar eene dienares van geleerden en m eestberoemde Arabische wjsgeer is 0en
vlejers.Tot de beroemde leerdichters van lsraëliet, bekend onder den naam van M @idit tjdperk behooren: Aboe .
Ntx/
?
zl/
?
z't
x,
s,Aboe monides.
O(
)k indewi
H.
JiC'J H akemi (672 t0t 810),Aboebekr M oskundiyewetenschaypenwaren
h'ammed ebn Doreid (888 t0t 893) Dibilal de Arabieren de leerllngen derGmeken.Toch
f/zozls (765t0t866),AbnetltTWI/S,Ael
tmedos zjn wj aan hen onze cjferteekens verschul,9
4:'
:
44:#,M otenebbi(915t0t965),AboelFt
vzl#d
l' digd, en 00k de algebra,schoon van GriekBab@ylt@ overleden in 1007)en anderen tot sehen oorsprong,is door deArabieren in het
Szaj .
r##izl,t0etdie in del4(leeeuw leefde. westen van Europa gebragt.Geschriften van
Vooralis de Arabische poëzie rjk in ver- Grieksche wisktlndigen? die in de oorspronzamelingenvan spreekwoorden,fabelenen ge- keli
jke taal zjn verloren gegaan,bleven in
ljkenissen:vanwelkedefabelenvanLockman Arabische vertalingen bewaard.ln de trigoin Etlropa algemeen bekend zjn.N0g be- nometrie bouwden zj jverig voortopdedoor
kender evenwel zjn de tDuizend en één Menela'
tbsen Ptolemaensgeleqde grondslagen
nacht.''Het drama zoektmen bj de Arabie- en zj vervingen het gebrulk der koorden
door
da
t van de sinussen.
xen tevergeefs,maar zj hebben een ridderrpman, Jllet leven van Antary''in 85deelen.
Voorallegden de Arabieren zich t0e op de
De grootste dex talrjke Arabischeantholo- sterrekunde.Reeds vroeg namen zj de vergieën is die van A boel Ftcrtr#dp.el.ltWol'eîzl schjnselen deshemelswaar,en velenamen
(897 t0t 960).
van sterren zjn van Arabischen Oorsprûng.
De OudsteArabischegeschiedschrjver,dien Zj zochten den omtrek der aarde te w eten
wj kennentis Aboel M oendsir A i.
s
J'
c,
zzl el en vervaardigden sterrekundige tafels. D()
A'àlùi, Ondel'wjzer te Bagdad (+ 819);hj voornaam ste Arabische sterrekundigen bloeiheeft geslachtregistersnagelaten.AboeOôei#l den in de lode eeuw ,nameljk Al Wtzfcz
l'
à
M aamer (+ 825)teekende de datums opvan (Albategnius)enEbnJbeozi,
s.Deeerstemaakte
de veldslagen der Arabieren?enAboe.voAlzzl- zich beroemd door zjne ontdekking van de
medHs#t
zl/tzebn.
lfbfeiùt
zFl(828t0t889)leverde beweegbaarheid van het apogaeum der z0n,
hoogstbelangrjke berigten overdeoudege- en de tweede washof-sterrekundige van11àschiedenis en over de vexschillendestammen. kem ? den zesden regent uit het huis der
W eldra beschreef men de lotgevallen van Fatimieden,envervaardigervansterrekundige
M okammed en van zjneOpvolgexs,ensedert tafels. O0k de Sultans te Bagdad waren bede 3de eeuw nmde Hedsjra behoorde de ge- gunstigers der sterrekunde,zo0 als A bad el
schiedenis tot de geliefkoosde studiën der .1)
4:/
1
4/1,aan wiensh0fAbderrahman,$:6
/ zjn
Arabische geleerden; hetaantalhtlnner his- verbljf hield. onderscheidene sterrekundige

torische werken is zO0 groot, dat w!j Ons
van de mededeeling der naamljst moeten
onthouden.
O0k de aardrtjkskunde vond bj deArabieren vltjtige beoefenaars. De Khalifen deden
beschri
jvingen vervaardigen van de landen?
die zj veroverd hadden,en vele kooplieden

werkttligen zjn uitArabië afkomstig,maar

het is tevens Onlooehenbaar,datde w etenschap er verm engd w erd m et dedw aasheden

der sterrewigchelarj.

Tot de w psbegeerte rekenen deArabieren
00k de natuurkundemetdegeneeskunde.Ten

ttjde van keizerJ'
astinianltsbegaven zichvele

ondernam en handelsreizennaarIndiëen China natuurkundigen en a'rtsen van deAtheensche
en zelfs naar de binnenlanden van Afrika, school naar Arabië. N a,de verovering van

en zj verzuimden niet?htlnnelotyevallenop Egypte (640) werden de gesphriften van

het papier te brengen.O0k zendellngen dron- Grieksche geneesheeren in het Arabisch vergen ter zake des geloofsin denvreem dedoor. taald.Aan de academie te Bagdad (772)werNadat zj zich metdewiskundehadden be- den hospitalen en apotheken verbonden.en
kend gemaakt,pasten zj dezeop deaard- ook elders, zoo als te Ispahan,Firuzabad,
rjkskunde toe. TOt de vpornaamste Ara- Bokhara, Koefa? Bassora,Damascus,AlexbischeaardrjkskundigenbehoorenEbnAhzfktxl andria en Cordova verrezen geneeskundlge
(931 tot 960),die de zeden en gewoonten scholen.W egens de godsdienst,diehetOnderder volkeren beschreef,A boe Olei#(relWek'
ri zoek van ljken verbood,maakte deontleed(+ 1094),die een geographischwoordenboek kunde er weinig vorderingen,maar desqheivervaardigde, en El.
F#'
ri:f(1153),diezjn en kruidkunde w erd er m et gelukkig gevolg
uitgebreid aardrjksktlndigwerkopSiciliëaan beoefend.V an de 9de t0t de l2deeeuw vindt
het hOf van R oger 11 heeft opgesteld.
m en onder de Arabieren uitstekende genees-

De wjsbegeerte der Arabieren is een telg heeren, die talrjke geschriften hebben ach-

van die der Grieken.De werken van Aris- tergelaten.O0k in cnze eetlw wordtdestudie
toteles en van PlatozjnopArabischenbodem A r geneeskunde geenszins doorhen verwaar-

overgeplant,en de Arabischewjsgeerenver- loosd,zooals bljkt uit het uGeneeskundig
deelden zich in twee klassen naar gelang zjj woordenboek''(Bahl--el-Dsjewahir)van Abdul
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Meds
jid,dat in 1830 te Calcutta is uitge- vervolgens langzamerhand wat tarwe, in
water gekookt, en wat gras, en eindeljk
geven.
Eindeljk komen wj t0tdegodgeleerdheid, weder gedurende drie maanden gerst m et

die in Arabië met de regtsgeleerdheid in het kemelinnenmelk. Sommigen geven er aan
naauw ste verband staat, om dat beide weten- hunne paarden 00k wel raauw en gekookt

schappen uitdezelfdehoofdbron,nameljkuit vleesch,en bj de Bedoeïenen van Nedsjed
den Koran,vloejen.Eerst laatbegon men wordt het graan door deeg van dadels verover den inhoud van den Koran na te denken , maar toen dit geschiedde,Ontstonden
er vele secten, van welke in de 8ste eeuw
4 als regtzinnig en 72 als kettersch werden
beschouwd.Hetvooxnaamstegodgeleerdeboek

vangen.Steeds verkeerthetpaardindeopene
lucht en het wordt niet geroskamd.Reeds

in hettweedeJaarmoethetalsrjpaarddienst
doen en bljftdaarnavoortdurend Onderden
zadel. Dit laatste is zeer eenvoudig en niet

is natuurljk de Koran,en hierop v0l4tde eens van stjgbetlyels voorzien,terwjl een
Sunna Of overlevering. Beroemde Arablsche halster voldoende 1s, om het gehoorzame en
schrjvers hebben de overleveringen bj dui- schrandere dier te besturen.Na elken snellen

zenden vcrzameld,en daarop zjn natuurljk rid doet de Arabier zjn paard stappen totuitlegkundige geschriften gevolgd.

Regts- dat het afgekoeld is.Zulke paarden van edel

geleerde werken zien wj eerstontstaan in ras worden met duizende guldens betaald.
de lzde eeuw. Het voornaamste van deze is Volbloed Arabische merriën zjn in haar
in de l6de eeuw door sjeik Ibrahim van vaderland niet talrjk,- men biedt ze er
Aleppo geschreven en heeftt0ttiteltdM ulteka

zelden te koop,en daarom worden ze in de

elEbhoer''ofd
tzamenvloejing derzeeën.''

Europésche stoeterjen nagenoeg nooit ge-

Handschriften,t0tdeArabischeletterkunde vonden. D e Arabische dichters zeggen van

behoorende,zjnin onderscheideneEuropésche hunne edel-rassen,datzjuitttvuurenwind''
bibliotheken in grpoten getale aanw ezig.Men geboren zjn.
heeft er in die van het Escuriaalte M adrid,
Arabische taal(De)iseen Semietische
in de Bodleiaansche boekerj te Oxford,in tongval en vormt met de Aethiopische den
de Keizerljke bibliotheek te Parjs,in die ztlideljken tak vandenSemietischentaalstam.
van het Vaticaan te Rome, en zeer vele Zj is eenevan de rjkste,meestbeschaafde
in de academische bibliotheek te Leiden.00k
in andere bibliotheken zooals te Florence,
te Upsala,te Kopenhagen,te Petersburg,te
Dresden, te W eenen,teBerljn enz.,zoekt
m en ze niet te veryeefs.

en wegens hare vvspreiding en de daarin

geschrevene boeken eenevandebelangrjkste

taien der wereld.De geschiedenis dezer taal

ligtvöôrden tjdvan M ol
tammed in nevelen
gehuld.Zooveeliszeker,datmen,bj zjn

W iehet0og vestlytop dien schatdermid- optreden,in Arabië twee talen sprak,nameljk de Himjaritischein hetzuiden tYemen)
vinden,dat wj aan Arabië en aan dege- endeKoreisjitischeinhetnoordwesten,vooral
schiedenis en letterkunde zjner bewoners te M ekka.D eze laatste w as toen reeds door
eene aanperkeljke ruimte hebben gewpd.
de dichters eenigermatebesckaafd,enzj werd
Arablsche paardenfokkerlj.HetAra- de algem een aangenomene,toen M oltammed
bische paardenras Tverd reeds in de dagen daarin den Koran schreef.Zj heeft zich met
der Otldheid voor een der edelste gehouden. de Arabieren zelfs overeen grootdeelvan
deleeuwsche beschavlng,zalhetnietvreemd

Intusschen is er het aantalpaarden betrek- Europa verspreid en vooral ln Spanje vele

keljk klein, daar het op omstreeks 100000 sporen achtergelaten. Zj was voorts tenge-

wordt geraam d.H et schponste ras vindtm en volge van deveroveringen derM ohamm edanen
nietzoozeerinArabiëalsin Syrië,indevlakte i
n de 7deen 8steeeuw deschrjf-en sgreekaan de Jordaan. Hier heeft men drie ver- taal in het zuidwesten van Azië en ln het
schillende soorten, nameljk het echt Ara- oosten en noorden van Afrika: 'tgeen
bische paard, het Turkomannische en het men, behalve van Spanje,00k zeggen kan
K oerdische, w elk laatste uit de beide eerste van Onderscheidene eilanden der Middellandis gesproten. Het echt Arabische paard is sche zee (Sicilië,Maltha enz.). O0k heden
het kostbaarst;het wordtniet hoog,m aaris ten dageheerschtzij,alsde taalderwetenfraai van gestalte.ln Arabië zelveheeftmen schap en der godsii
enst,zo0 ver de Islam
van Ouds 5 beroem de stammen van paarden, zich uitstrekt,- ook daàr
' , waarhet volk
welke van de 5 lievelingsmerriën van den van de Perziséhe, Tartaarsche of Indische
Profeet afkomstig zjn.Bj de geboorte van talen gebruik maakt.De Koran,die als een
een ras-veulen w ordt doorgaans een getuig- modèl wordtbeschouwd van zuiverheid van
schriftvan zjne afstammillg opgemaakt.Mer- vorm , is de sltlitsteen van de gollden eetlw
riën van edel bloed w orden onder verschil- der Arabische taalkunde.Na M okammedontlende voorw aarden verkocht.H etpaardwordt stonden er oorlogen en verdeeldheden, die
door den Arabier op de zorgvuldigste wjze de Ontwikkeling der taal- en letterkunde
verpleegd.Reeds dadeljk na de geboortevan weinig begtlnstigden.

hetveulen bindt hj hetde ooren boven den
Devolkstaalonderscheidtzichvan deschrdfkop te zamen en zet hj het den staart in taal.Deze laatstekentverschillende naam val-

de hoogte.Nadat het zich drie maanden met
de m elk der m oeder heeft gevoed,w ordthet
gespeend4dan geeft men hetin de volgende
drie m aanden uitsluitend kemelinnenmelk,

len,zooalsmalchon voordeneersten,malchin
v00rden tw eeden en derdenen malchan voor

den vierdennaamval,terwjlhetvolk overal
malch (koning)gebruikt.Eene scheiding van

ARABISCHE TAAL-ARAD.

Bpxeek-enschrjftaalislangzaamt0tstandgeko- Koefsch schrift genoemd werd, omdatmen
men,maardezelaatsteheefterveeldoorverloren. zich vooraite Koefa bezig hield methetverZj heeftvexouderdewoorden behouden,ver- vaardigen van afschriften van denKoran.Het
vorm d of verw orpen, en de nieuw e niet in werd aanvankeljk gebruikt zonder onderzich opgenomen. Hierdpor mist zj een ge- scheidings-en klinker-teekens.LaterOntstond
deelte van harelevenskracht.Hareverhouding het Karmatisch schrift: en eindeljk in de
t0thetoudeArabisch is,alsdievanhetarmoe- lodeen lldöeeuw het,hedendaagscheloopende
dige Grieksch der Byzantjnsche schrtjvel's schrift (neskhi).Ditlaatstewordtmetgesplet0thet Attisch van Tltltcydides.
ten rietstaatqesgeschreven.Uitditloopende
Het Arabisch telt 28 letters,dieallemede- schrift zjn eenige andere lettervormen ontklinkerszjn.Vo0rdeklinkersbezitmendxie staan, die bj sommige stammen ofvoor beteekens:fatha (a,ae),kesre(e,i)endamma paalde oogmerken worden gebezigd.Eenige
(û? 0e).Het wordt,geljk alle Semietische volkent zooals de Syriërs, Samaritanen en
talen met uitzondering van de Aethiopische, Israëlieten sohrjven het Arabisch met de
van de regterhandnaardelinkerhandgelezen. letterteekens hunnex moedertaal. Dit woxdt
Bj twee-lettergrepigewoordenvaltdenadruk in Europa weleensnagevolgd,maarderegels,
op de eerste lettergreep,geljk ook bj de diedaarbj in achtgenomen moeten worden,
drie-lettergrepige,waarbj de laatste letter- zjn nOg nietbehoorljk vastgesteld.
greep niet medegerekend w ordt,Om datm en
ze in de spreektaalniet hoort.Men heeft er

Arachis,zie Aardpimpernoot.
Arachne, eene dochter van Idmon,een
een tweevoudsvorm (dualis)en verschillende purperverver te Colophon, had het ver gem eervoudsvorm en van Ollderscheidene beteekenis. Het enkelvoud heeft drie naamvalsuitgangen,het tw ee- en het m eervûud heet't
er een m inder.H eeftmenin hetH ebreeuwsch

bragt in de weefkunst. Toen de nymphen
van de Tmolus ell Pactolus haax w erk be-

wonderden,waszjvermetelgenoeg,0111Pallast
hare leermeesteres, t0t een wedstrjd uitte

5 vervoeginysvormen voor het werkwoord, dagen. De godin verscheen ill de gedaante

in het Arablsch telt men er 9 benevens de
ljdende vormen te zam en l6. H ierdoor

van een 0ud vrûuwtje en toen zj aan het
w erk van Aracltne? dat de liefdesavonturen

kan men fljne gedachten-nuances zeernaauw- der yoden voorstelde,nietsverbeteren k0n,
keurig uitdrukken.Men heeft bepaalde vor- vernlelde zj het weefsel dermaagd.Deze?
men, om hét geslacht,de plaats,het werk- radeloos over dien onregtmatigen toorll,wilde
ttlig, den werkm ant eene verkleining enx. d00: ophanging een eiude maken aan haar
aan te duiden.Heeftm eninhetHebreeuw sch leven, maar Pallas sneed het tûu.v l0s en
S000 wortels en in het qeheel C000 w00r- veranderde haar in e0n0 spin. ln tleze geden,- het Arabisch bezlt 6000 wortels en daante houdt zi
j zich n0g altjd metweven
60000 daarvan afgeleide vormen. Verbazend bezig.
A rachnoxdea, zie Spinacktiye #2:r:4 en
rjk is de taalin namenvanvoorwerpen:die
voor den Arabierbelangrjk zjn.Men vlndt Spinnetvebrlies..
er 1000 voor (tzwaard''en 500 vooraleeuw.''
A rad is een Hongaarsch ct
lmitaataan de

De talrjke klinkers derschrjftaalmaken ovexztjde der Theisz en telt op 101,53 (
21
dezewelluidend,terwjlhetgeluidderspreek- geogr.mjlen Ongeveer 560000 inwoners.Het

taal in Arabië zelf:wegens de velesis-klan- grenst ten oosten aan Siebenbi
irgen,ten zuiken,vergeleken wordtbi
jdatvaneensuizend den aan Temesvar)ten westen aall Chanad
zwaard. W j behoeven niet te zeggen, dat en Bekes en ten noorden aan Bihar.In het

btj de verschillende Arabische stammen ver- oosteljk gedeelte vindt men een tak de<
sehillende tongvallen gesproken w orden.
Karpathen met den berg Alomayen hetw esDe beoefening der Arabische taalisonmis- teljk gedeelte iseene vlakte zûnderboomen.
baar voor de grondige kennis van andere De Maros vlûeit er aan de zuideljkegrenSemietische taaltakken. Het Hebreetlwsch, zen,en de Körös met de Czigerinhetnoorhet Perzisch en het Turkseh staan methaar den. D e voornaam ste voortbrengselen ziJ'n
in het naauwste verband.In 0ns Yaderland 0r tarwe, m aïs,tabak?vlas?boomvruehten
uuntende wjn. V oorts bloeit er de
zjn sedert de 16deeeuw velegeschriften in en uitl
de Arabische taal uitgegeven, en Tltoma,s, vee-en de bjenteelt,en uit de mjnen haalt
Erpeni'
tts, Jacob Gol'l'
tts, A lbert'tts ScFzzlf/fezl,s men er goud, zilver en jzer.De inwonexs
en in onze dagen Roorda en Dozy hebben zjn meerendeels '
Walaehjers, die tot de
doûr de studie der Arabische taal- en letter- Grieksche kerk behooren?- voortsheeftmen
erHongaren,Duitschersen Slawen.Dehoottlkunde een Européschen naam verworven.
Ook de Arabische schriftteekens hebben stad, oudArad, ligt aan den reyteroever

hunne gesehiedenis.Zj zjjn volgens de sage
door Henoek (Edris) ûfzelfs door Adam uitgevonden.Het is eehterwaarschjnljk,dat
men de schrjfkunst eerst na den aanvang
onzer jaartelling en wel hetvroegstbj de
Himlarieten in Yemen heeftleeren kennen.
Hetllimjarietisch schrift geljktveelop het

der Maros; zj heett een seminarlum van
W alachjers, een gymnasium en bjna 00000
inwoners,Onder welke zich vele rjke lsraëlieten bevinden.Deze stad werd als vesting
in de 17deeeuw bj herhaling door de Ttlrken ingenomen en eindeljk verwoest.De

nieuwe dtadel,wel klein van omvang.maal.
Aethiopisch.ln het noorden van Arabië Ont- sterkt w as in den omw entelingsûorlog van
stond het Hirensisch schrift, waarmede de 1849 van groot belang.Zj ligtQp eene landKgran geschreven werd en dat Ook we1 tong tusscken twee armen der Marns:zoo-
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dat de Oostenrjksche generaalBer-qer haar

geruimen tjd tegen de Hongaren verdedigen
kon.De capitulatievan den 8sten Junj bezorgde aan de bezetting een vrjen aftogt,
maar aan Hongarje 75 kanonnen en 8000
gew eren.In het begin van Augustusnamen

Het gebied dernatuurkundige wetenschap,
waarop Arayo zieh vervalgensbewoog,heeft

hj metbelangrjke ontdekkingenverrjkt.Hj
bezat de kostbare gave Om de uitkomsten

van wetenschappeljkenasporingenvoorieder
duideljk te maken. Vooral heeft hj zich

de leden van den HongMrschen rjksdag de bezig gehouden met een onderzoek van de
vlugt van Szegedin naar Arad.Van hierwerd theorie van hetlichtenvan zjnepolarisatie,
den llden Augustus 1849 door Kossntk de
proclam atie ltitgevaardigd, waarin hj den
hagcheljken staat van de zaak der Omwenteling niet ontveinsde.Terstond na den slag

alsmede met waarnemingen omtrent het galvanismus en magnetismus.De verslagen,die

daarop betrekking hebben, gaf hj uitmet
Biot, met wien hj totin 1816 zjne werk-

bj Vilâgos (l6 Augustus)gafArad,op last zaam heden voortzette.
van Gorgey, zich over aan de Russen.Op
In 1809 werd hj benoemd,in plaatsvan
bevelvan Ilàyna'
a werden hier den 5den Oc- Lalande, t0t lid der Academie van wetentober 1849 een aantalHongaarsche generaals schappen te Parjs en tot hoogleeraaraan
op eene schandeljke wjzeterdood gebragt. de Polytechnische school. Tevens bezorgde
Tegenover Oud-Arad,aan deandere zjde hjmetGay-Lussacde uitgave derttAnnales
de Physique et de Chimie'',terwjlhj zjne

der rivier en door eene brug m et zoneven
genoem destadverbonden,ligtNieuw-Arad,hetw elk tot Tem esvar behoortenongeveer5000
inwoners telt. Zij is haren oorsprong verschuldigd aan de Turken,die hier bolwerken aanlegden, om oud-Arad te bestoken)

aandacht vestigde op de merkwaardige ont-

dekkinyen van Oerstedtomtrenthetelectro-

magnetlsmus.Allengs omvatte Arago hetgeheele gebied der natuurkundige w etenschap?

en voor hare Jeugdige beoefenaars washj
steeds een onbaatzuchtig raadsman envriend.
en daardoor Nieuw-Arad dedea verrjzen.
A rago.Vandegeleerdemannen,diedezen Elke nieuwe ontdekking deed hem naar de
pen grjpen,om haarals onderde vleugelen
geslachtsnaam dragentkennen wj:
Dominiq'ae Frlzlçol Arago,een derschran- van zjn naam binnenteleidenbjhetpubliek,

derste wis- en natuurkundigen onzer eeuw . zoodatmen hem niet ten onregte ttden cereHi
j werd geboren teEstagelbj Perpignan moniemeester der uitvindingen''noemde.Vanop den z8stenFebruarj 1786 en toonde zulk daar zjne tallooze opstellen in'tjdschriften,

een gunstigen aanleg,dathj reedsin 1804 in deMémoiresvan hetlnstituuten in zjne
bevorderd werd t0t de Polytechnischeschool Annales. Bjna alle buitenlandsche geleerde

en weldra t0t de beste leerlingen behoûrde. ligchamen boden hem het lidlraatschap aanj

Na de voleindiging zjner studiën werd hj en de universiteit te Edinburq verleende
benoemd t0t secretaris bj het (tBureau des hem ilz 1834 dehoogste Academlsche waarlongitudes'' en niet lang daarna vertrok hj digheid.
00k op het staatstponeelvervulde Arayo
naar Spanle, om er met Biot en metde
eene belangrjke rol.Toen in 1830 de Juljd
Sepaopm
anscehte
g
e
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e
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n
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s
ing van den beog van den merldi- omwenteling uitbarstte,wendde hj alzjn

aan, door M écltain en Delambre tusschen invlûed aan Om onnoodig bloedvergieten te
D uinkerken en Barcelona volbragt,t0t F0r- voorkomen, waarbj zjne vriendschappeljke
mentera voort te zetten. Hj bevond zich betrekking m et M armont en anderen van
Juist op heteiland Mallorca,toen de Span- groote dienstwas.A1s lid van hetLigchaam

Jaarden teyen Napoleon opstonden.Htjwerd
in hechtenls genomen en eenige m aanden Op
de citadel van Belver bj Palma gevangen
gehouden.Toen men hem in vrjheid stelde,
poogde hj Algierstebereiken,om van hier
naar Marseilletestevenen.HetAlgerjnsche

van afgevaardigden, waar hj het deqartement Oost-plreneën vertegenwoûrdlgde,

aanvrage van den Dey wexd hj in vrjheid
gesteld, en wederom begafhj zich op'
reis
naar Marseille. Reeds bevond hj zich digt
bj de haven toen hetschip beloopen werd

de reyéring na (
de beteugeling van den 0p-

op de ljstderslaven en gebruikte hem tot
tolk op zjne rûofschepen.Eerstin 1809 verkreeg hj do0x bemiëdeling van den Franschen eonsulzjnevrjheid,waarna hj naar
Frankrjk terugkeerde,zjne instrumentenen

heid den toestand van Frankrjk, en toen
de Koning niet wilde tûegeven,maakte hj

schaarde hj zlch aan de zjde der oppositie
en bewees,dat hj een welsprekendredenaar
was. Hj sprak steeds met den gloed der

innigste Overtuiging en ontwikkelde zonder
schip werd echter door een Spaanschenkaper eenigen schroom voor de m agtigen der aarde
genomen en Arago naar het tbrtRosas en zjne gevoelensoverderegtenvandenmenseh
naar de ponthos van Palamos gebragt.Op en de eischen van het gezond verstand.Toen

stand ln Junj 1832Parjsin staatvan beleg

verklaarde en het voornemen koesterde om
de stad m et vestingw erken te omringen,be-

door een storm ,die het 0p.de ktlstvan Sar- gaven zich Odil
on-Barot, Lajtteen Arayo
F:,Om
dinië wierp, vanwaar hj nogmaals naar op den 6denJunj naarLouisTAïKy?
Algiers stevende.Hierwas inmiddels deDey hem de volvoering van datplan te ontraden.
overleden,en zjn opvolger plaatste Arago Arago schetstem eteene stoute welsprekendzulk eene treFende voorstelling openbaar
van de gevaren dier vestingw erken voor de

vrjheid, dat de regéring haarplan aanvan-

handschriften,waarin de uitkomst der graad- keljk liet varen. Toen de Polytechnische
meting was Opgeteekend,medebrengende.
school in dat Jaar, wegens het deelnemen
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haxer kweekelingen aan het Junj-oproer, om zich in 1849 aan het hoofd eener veronder het opzigt van den Minister van 001-- eeniging van goudzoekers naar Calit
brnië te

l0g werd gesteld, nam Arayo zjn ontslag begeven.Zjne reisgenooten werden evenwel
alshoogleeraar.Onder de Julj-regering was reeds op den togt derwaarts wederspannig
hj meermalen voorzitter van den (tAlgemee- en verlieten hem te Valparaiso.Nazt
jnterugnen R aad''van het departementvandeSeine keer (1850) deelde hj zi
jne ontlnoetingen
en wi
sthj zjnemedeleden te bowegen t0t medein hetwerk avplage d'un aveugle en
hetaiegyen eenerverklaringten gunstevan Calitbrniëetdanslesréglonsaurifères''(Parijs,
de emanelpatie der slaven.

1851).Hjoverleed teParjsin Januarj18à5.

Toen in 1848 de Febrt
larj-revolutieuit- Etienne Hrteo? een broeder van de beide
barstte, werd hj lid van het Voorlooyig voorgaanden. Hj aansohouwde het levensBewind en verltreeg daarbj de portefeullle lichtte Estagelin hetjaar1790,wjddezich
van Binnenlandsche Zaken,en later die van
Oo1'
log. A1s vriend der orde en afkeerig

vervolgensaan debeoei
eningderletterkunde

en schreef na 1822, meestal m et anderen,

van alle sûcialistische woelingen stond hj een aantal vaudevilles e1z toûneelspelen ,be-

met M arrast en M arie aan het hoot'd van moeide zich metde redactie van kleine letdie republikeinen, w t'lke hun ideaal verw e- terkundige tjdschriften en maakteOnderden
zenljkt zagen in de Vereenigde Staten van naam van J'ttles Torzle.!/ zich bekend a1sfeuil-

Noord-Amerika. Hj wist de hartstogteljke leton-schrjver in de ttsiècle''
. A1s een der

bevolking van het departement Oost-pyre- directetlren van het ttrrhéatre du vaudeville''
neën t0t orde en kalmte te bew egen, en te Parjs ging hj bankrûet, in hetjaar
hj werd er t0t afgevaardigdenaar de Natio- 1844 was hj de medestichter van het dagnale vergadering benoem d.
blad ttza Réforme'' en na de Februarj-omToen het Voorloopig bewind aftrad,be- wenteling van 1848 verkreeg hj door den
noemde de vergadering hem t0t lid der Uit- invloed van zjn oudsten broederde directie
voerende commissiet en in die betrekking der posterjen. Het departementOost-pyrebotoondehtjgedurendedenJunj-opstandvan neën zond Ook hem als afgevaardigde naar
1848 eene groûte m ate van onverschrokken- de Nationalevergadering,waarhj evenwel

heid.Na dien tjd wasAraqoindeNationale
veryadering werkzaam als11dvan hetkrjgscomlté. Toen er besloten was om een president te kiezen, trad hj op alseen tegen-

zeer weinig van zich deedhooren.Bj den
Junj-opstand kwam hj in ongelegenheid en

ontsnapte doordevlugtaan denkerker,waar-

nahtjbj verstek veroordeeldwerdtotdepol'
-

standex van Lolbis Ntz.pplet)zlen van de staat- tatie voorlevenslang.Gert
zimen tjdvertoefde
kunde van het nieuwe ministerie. Aan de hj in Engeland?Nederland,GeneveenTurin?
latere vergaderingen van het W etgevend lig- maarhj keerde laternaarParjstertlg,waar

chaam heeft hj nagenoeg geen deelmeer hj zich met hetverzamelen zjner gedenk-

genomen.Na den staatsstreek van 2 Decem- schriften bezig hield.
Emannël,00n Z00n Vanden oudstedierdrie
ber 1851 verhief hj zjne stem ten gunste
der gedeporteerden en schilderde het oord broeders. Hj werd in 181: te Part
jsgeboder verbanning met gloejende kleuren als ren, studeerde in de regten en w erd er ad-

eene plaatsdesdoods.Hj overleed te Parjs vocaatbj hetHofvan appèl.HetVoorloopig
den Sden october 1858? en eene volledige
verzam eling ztjner werken is sedert 1854
Onder Opzigt van Barralaldaar in het licht
verschenen.

Bewind van 1848 benoemde hem t0t eom-

talrjke geschriften en door den bjnaam van
tsden blindenreiziyer.''O0lthjwerdteEstagel
geboren,en wé1ln Maartvan hetJaar1790.
Als teekenaar was hj toegevoegd aan de
expeditie, die in de Jaren 1817 t0t 1820

zant naar Berljn.Zjn vertrek en het overhandigen zjner geloofsbrieven in Pruissens
hoofdstad werden dermate vertraagd,dat hj
dit laatste eerst tegen het einde van Julj
kon volbrengen zoodat zjne zending geene
vruchten droeg voor Polen.O0k zegt men ,
dat hj te Berljn een bevorderaar was der
democratische woelingen. ln het jaar 1849
verzocht hj om zjn olztslag en wasna zjn
tert
xgkeer te Partjs tjvel'
ig werkzaam als lid
van de Nationale vergadering. Hj stemde

missaris van het Rhône-departement,en hj
baarde er niet weinig opziendoorzjneharde

m aatregelen. In het nlidden van Aprillegde
J'
aques ffiezzzle Victor d'
rtwo,een broeder hj dat ambt neder en begaf ziclïilzMeimet
van den voorgaande.Hj isbeken4doorzjne bepaalde lastbrieven omtrent Polen als ge-

onder bevel van I'
reyoinet met de schepen
Uranie en Physicienne eene reis om deaarde

volbragt.Na zjn terugkeervestigdehj zich

eerst te Bgrdeaux en vervolgenste Toulouse

en hield er zich bezigmetdeuitgavevaneen
letterkundig tjdschrlft, terwjl hj tevens

vaudevilles,gedichton en romans schreef.ln

tegen de opheëng dor clubs en was i11llet

1835 werd htjdirectet
lrvan denSchouwburg 'W etgevend ligchaam een tegenstander van
teRouen,maarhj verloorhetgebrtlikzjner Lonis Napoleon. Onder den naam Emanltè'l
oogen en deed in 1827 afstand van die be- heeft hjt gemeenschappeljk met anderent
trekking. Zjne grûote reisgafhem aanlei- onderscheldene kleine tooneelspelen en vauding t0t het leveren van merkwaardige be- devi
llesgeschreven.onlanrs(November1869)
schrjvingen,die onder detitels:ttpromenade ishj in een derkiesdistrlcten vanhetSeineautour du monde'' (Parjs1832)en tsouvenir depaxtement tOt lid van het W etgevend

d'un aveugle''(Parjs,1838)in hetlichtver- ligchaam benoemd,waarhjzjneplaatsvindt
schenen.Zjne blindheid verhinderdehem niet aan (
le uiterste linkerzi
jde.
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Ayred HrJ#0,een broedervan den voor- afgewisseld door bladerig gips. De Xalon

gaande. Hj legde zich t0e op deschilder- stroomt er doorheen. Ten zuidoosten van
kunsten maakte Onder de leiding van P@ul Saragossa, aan den noordeljken oever der

DdllrocFz: uitstekonde vorderingen.De stuk- Ebro, vindt men de groote zoute steppen
ken, door hem op de tentoonstellingen van van Bugaraloz m etlagunen van zout en bit1841 en 1852 geleverd,w erdenzeergeroemd. ter water, waar eene groote hoeveelheid

ln 1852werd hj bekleedmetdebetrekking zotlt verkregen wordt.ln de nabjheid van
van inspecteur-generaalvan schoonekunsten. Alcaniz heeft meu aanzienljke beddingen
Aragon (De)iseenerivierin Spanje.Zj van aluin-aarde. Ten zuiden van de Ebroj

ontspringt in de Pyreneeën aan den voetvan aan de grenzen van Laag-Aragon, vindt
den Monte d'Aspe en stort boven Alfaro men de bergtoppen van den Sièrra de Molina,
zich uitin de Ebro.Hetvoormaligkoningrjk van den Sièrra de Albaracin,van den Sièrra
Axagon heeftvan haarzjn naam ontvangen. deTeraél en van den Sièrra de Javalambre,

A ragon Of A ragonië , te voren een en aan de westeljke grenzen verrjst de
afzonderljk koningrjk,dathetoosteljk ge- Sièrra Moncajo.

deelte van het Pyrenésche Schier-eiland beDe voornaamste rivier is er de Ebro,die
sloeg en de provinciën Aragon,Catalonië en aan de linkerzjde de Aragon,de Arva,de
Valencia met de Balearischeeilanden bevatte, Gallego met de Basso, de Guérga en de
isheden ten dage een Spaanseh gewest,dat Seston, en de Cinca,en aan de regterzjde
den titel van koningrjk behouden heeft en de Xalon,de Iluèrva,de Aguas,de Martin,
op 845o geogr.mjlen bjna een millioen de Guadaloupe en de Nonaspe in zich opinwoners telt. Het grenst ten noorden aan neemt.00k zjnertweekanalen,hetKeizersFrankrjk,ten westen aan Navarre,oud-en kanaal,door toedoen van Karel Frgegraven
Nieuw-castilië,en ten zuiden en Oosten aan en Tudela met Sarragossa verbindend,- een
Yalencia en Catalonië.ln hetnoorden,waar kanaal dat 15 geogr.mjlen langj schoon
de Pyreneën zich verheffen,ishetlandberg- Onvoltooid? en voor de scheepvaart en de
achtig, maar het wordt vlakker naar de besproejing van veel belang is- en het
zjde van de Ebro.Die bergen worden door- kanaal van Tauste.
gaansalstakken van de Pyreneën beschouwd,
De voornaamste voortbrengselen van Ara-

maar zj staan metdeze keten in geen ver- g0n zjn zilver,jzer, kobalt, l00d,aluin,
band en hun gesteente is van geheelande- steenkolen, zoutt salpeter, marmer,jaspis
ren aard.Hetnoordeljk gedeelte draagtden en vitriool, - voorts w 0l van Om streeks
naam van H oog-Aragon (e1alto Aragon).De 2 millioen schapen,hout,graan,olie,voorhoogste toppen der Pyreneën zjn er!Van treffeljke wjnen, vlas,hennep,saFraan en
het westen af: de M ont-R ongas,de P1c du zjde. De inwoners houden er zich vooral
Midi d'Os, de Vignemale (3500 Ned. el), bezig metde paardenfokkerj en deschapende Marbore (3400 Ned.el),de Pic Taillou teelt, met het kweeken van vrllehtboomen,
(2200 Ned. e1), Las tres Sororesmet den 0n met het verzamelen van kastanles en
Mont-perdu (3450 Ned. e1), de Pic Patra amandels. De fàbrieknjverheid bevindt er
(3100 Ned.el),de PicPosets(3500Ned.el). zich op lagen trap. De inwonerszjn welen de Pic Nethon (3550 Ned. el). Ver- gemaakt en krachtig van ligchaam , arm ,
J*n ziJ* veel lager.'laar maar trotsch en vrjheidlievend.Zj leveren
der oostwaarts zi
s en Galiciërs de beste
de zjde van Aragon hebben zj steile wan- met de Cataloniël'
den.Langshun voet strektzich eene smalle Spaansche soldaten.
Aragon is thans verdeeld in 3 provinciën
hoogvlakte uit, die hen scheidtvan het ge-

bergte van Hooy-Aragon.Ditbestaatuiteen nameljk in Saragossa, Huèsca en Teruèl.
aantal evenwjdlge,hier verbondene,elders De hoofdstad is Saragossa (zie onderdien
door dalen gescheidene ketens. D ePyreneën naam). Andere belangrjke steden zjn er
bestaan vooraluit kalk zandsteen en krjt, Calatajud,Huèsca,Barbastro en Caspe.
en de bergketens van Aragûn hoofdzakel
jk
De oorsyrûng van het koningrjk Aragon
uit conglomeraat. Deze bergketens zjn ge- ligtmetd1e deroverigeChristeljk-spaansche
st
a
ten uit de m iddeleeuw en in nevelen gedeelteljk met bosch bedekten vormen een
der fraaiste gewesten van Spanje.Hetland huld. D e eerste graaf van Aragon,A zenar
tusschen de rivieren de Aragon,de Gallego
en de Cinca draagt van ouds den naam van
Sobrarbe.Hetmiddelste gedeelte van Aragon
is het dalder Ebro4hetheet Laag-Aragon
en loopt in eene zuidoosteljkerigting van
Tadela t0taan Meqt
linenza over een afstand

genaamd en een zoon van E'
mdo,hertog van
Aquitanië, is een fabelachtig persoon. D e
gravin Uracca, die m et Sa.neh,o 11 van Navarre gehuwd was en omstreeks 906 overleed, schonk Aragon a:n haren zoon Gon-

van 28 geogr,mjlen.Aan beidezjden der
Ebro liggen breede vlakten. Heteigenljke
E bro-dal is eene woeste steppe m et zilte
gips- en kleigronden.Treurig isérvooralde

Navarre. Deze verkreeg of
lk Castilië dûor

:JJrp. Deze stierf kinderloos,en zjn gebied
viel ten deelaan zjn neefSanelto III van

zjn huweljk met M aria Elrira.Zjn zoon
Ferdinand voegde Leon er bj,waarop llj
vlakte van Placencia,die zich zonder drink- aansprak had door zjne verbindtenismet de
w a/r en zonderboom en over eene breedte dochter van Sancl
to. Hj werd exkend als
van k'lggeogr.mjlen uitstrekten 10geogr. koning van Leon, en had alleW estgothische
mjlen langis.Zj bestaatuiteenzoutbevat- landen in Sganje t0t één rjk kunnen vertenden , witten, aardachtigen mergelleem , eenigen, indlen geene verdeeling dier ge-

ARAGON.
westen door het testament van Svnelto III vingen ergeederen,en derjkdom deslauds
ware vastgesteld geweest. Dientengevolge lokte vele volkplantingen derwaarts.Een 0pontving zjn jongste zoon ondor dennaam stand der Mooren werd er bedwongen:en
van Ramiro ihetkoningrjk Aragon.
weldra moesten deze zich naar hetzulden

Van dezen tjd af(1035)bevinden wj ons

Van

Spanje of naar Afrika begeven (1256).

op den vasten grond der geschiedenis.W é1 De koningen van Granada en zelfs die van
wasAragon aanvankeljk de geringste van Ttlnis betaalden sohatting aan Jaeob1.Hj

de Christeljke staten in Spanje,maarhet sloot een voordeellg verdrag metFrankrjk

breidde zich spoedig uit.Reeds Ramiro vem

en schonk aan Aragon een wetbof?k en eenc

eenigde, nadat zjn broeder Gonzalez ver- grondwet.Na zjn dood (l27s) werden de
moord was (1038), Sobrarbe en later het landen Onder zjne twee zonen Peter III en

graafschap Pallas, een Frankiseh landgoed, Jacob 11 vel'deeld,maar eel-stgenoemde ermet zjn rjk.Daarna maaltte hj zelfs de langde weldra het Oppergezag over het geMoorsche vorsten van Saragossa schatpligtig heel.Hj heeft zich bekend gemaakt tloor
en sneuvelde (1062)alseen heldin eenslag ztjne poging Om Sicilië te veroveren (zie
tegen M oktadir van Saragossa, den bond- S'leiliaansclte Vesper)? die hem een (lorlog

genoot van den koning van Castilië. Zjn metFrankrjk op den halshaalde.Drukkende
zoon en opvolger Sanelto I A tzzzlirpz ver- belastingen door krjgskosten veroorzaakt,
eenigde Navarre met zjn gebied en streed gavon aanleiding t0t ceneeerstezam enkom st
dapper tegen de Mooren.H j veroverde Bar- der Standen van Aragon ter handhaving der
bastroen M onzon en vocht m et goed gevolg vrjheid (1283).Hj Overleed in 1285en werd
tegen de Arabische benden in w eerw ilvan
de geweldige nederlaag, die de Christenen

opgevolgd dool
'zjn zoon Anons'
as111,ter-

wjl een jongere zoon,Jacob genaamd?i11
bj Salacla hadden ondergaan.1Ij stierfin Sieilië regeerde.Deze laatste werd opvolger
1004 bj de belegeringvan Huésca.ln zjn van Althnslts en verbond zich met I'
erd'
ltjd werden de grondslaren gelegdvoorde nand Ifr van Castilië om de Mooren te beafhankeljkheidderKerkln Aragon van den strjden. Hj stierf in 1327 en werd opg'ePatls, die eerst kort geleden is Opgeheven. volgd dot)r zt
jl
ztweëden zf
lon Al
jbns'
tbsfT,r
Zjn zoon Peter I veroverdeHtlésca,maar die tegen de Genuézen en de Mooren oorlog
overleed reedsvroeg (1105).Hj werd Opge- voerde en ill 1316 overleed.Toen regeerde
volgd doorzjlzroemrjken broederAvbns'
us, l/eter JTr t0t 1387,en zjn zoon Jokan t0t
die Overwinnaar bleet'in 29 veldslagen en l208. Nu kw am de kroon t0e aan û'
V art'
ln,
het veroverde Saragossa t0t hoot
klstad des den Jongeren broeder van den voorgaande,

rjks verhief.Zjlztestament,datde geeste- maar het vielheln zwaar dien te verkrjgen,
ljke ridderorden in het bezit stelde zjner terwjl zich na den dood van dezen vorst
landen,w erdnietigverklaard:ennu plaatsten (1410) Ol
zderscheidene opvolgers aanboden.
de inw oners van Aragon Ramiro ff, een Eindeljk werd Ferdlnand I van Castilië als
broedex van den voorgaande, en die van
Navarre Gareias T=f,een achterkleinzoonvan

kûning gehuldigd.D eze overleed in l41($011

en deed ten gunste van dezen afbtand van

stierf in 1479 en wt
ard opgevolgd door zjll

Nverd opgevolgd dool'Al
fonslts 7-,dieverGareiasITz
-;opdentroon.Volgensdeuwensch volgens huwde met M arla 'pc/4 C@st,lllè'?zicll
door
dappe
re
da
de
n
t
9t
een der magtigste
zjner Onderhoorigen sehonk Ram'
iro zjne
dochter Pedronella aan graaf llamolt-P:z.
:4- vorsten van zjn tjd vt
lrhiefen hetl'jkachtter IT-, graaf van Catalonië OfBarcelona, terliet aan zjn brcleder Johan 1I. Deze
.F'
de regéring. D eze Ramon legde de grond- zoon Ferdinand 11, gehuwd m et Isabella,
slagen t0t de vereeniging A'an Catalûnië en erfgename van Castilifl. Deze laatste werd
Aragon. Hj streed met gped gevolg tegen hierdoor en door de s'provel*i11g 5Talà Grttllada
de M ooren? ontrukte hun Tortosa,Lerida koning van geheelSpanje.Zie verderonder

en Braga en overleed in l162.Zjn oudste laatstgemeld rtjk.
zoon Alfons'
ttn11 volgdehem openverkreeg Belangrjkerdan(1egesehiedenisdervorsten

door erfenis het graafschap Roussillon,ter- is die des volks.In Aragon ontwikkelde zich
wtjl zjn zoon Peter 11 door ztjn huweljk in de middeleeuwen het eerst de burgerltjke
met M aria '
plzlM ontpell'lerilAhetbezitkwam vri
jheid.Reedsin hetbegin der12tleeetlw w erder erianden van deze laatste (1204).Als den aan deingezetenenvan Saragossaalleregeen vriend der Albigenzen enverbondelzm et tenvexgund vanl'
idderljjkemannen(hidalgos),
den graafvan Tbzràpzfs:trok hj op tegenden en in 1186beraadslaagden afgevaardigdender

gxaaf ran .
xbzlt/brf ellsneuvelde bj Mllret
(1213). Zi
jn zoolzJ'
aeob I (Jayme)wasn0g
minderjarig en in de magt van den graaf
van A.
'
fbzlt/bz.
f,diehem op aandrangvanpaus
Innooeyttlne III in vrjheid stelde.Onderde

gemeenten van Aragon op denRjksdag(U0m
tes)metdegeesteljken en den adelOverde

belastingen. D(? Ctlrtes llt?slisten met den
Koning over oorlog tln vrt?de over verllindtenissen 0n verdragell, ovt
ll- de belastingeu
regéring van dien Jacob bereikte Aragonhet e1z het muntwezen?alsm ede over de w etten.
toppunt zjner yrootheid. De dappere vorst D e Cortes hadden het regt van gew apenden
streed voorspoedlg tegen de M ooren en vem weêrstand,wanneer de Koning hunneregten
overde de Balearische eilanden.Toen keerde wi
ldekrenken.DitxegtwerddflorAl
fonsltsIII
hj de wapenen tegen Valencia en maakte bekrachtigd. Intusstshelz kw am er verdeeldzich meester van dit geheele gewest (1238). heid tusschen den adelen de steden, en dit
De geesteljklleid,de adel en de steden ont- gaf aan P eter flrgiàlegenheid,om dat l'egt,
1I.
10
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a1s onbestaanbaar metde welvaartdeslands! 0P 175 1 geogr.mjlen ruim 80,000inwoners.
te beperken (1348).Daarentegen stelde htl Zj is ongemeen vruchtbaar,en hetdaldex
agua-rivier wordt met regt, Jde lusthof
eenesoortvançeregtshofin,Jnstieiagenaamd, Ar
datover de vrjheden desvolksmoestwaken. van Amerika''genoemd,wantplantages,tuinen,
Dit geregtshofwas enkel aan de Cortes 0n- landhoeven en buitenverbljven wisselen er
derworpen, en dit ligchaam benoemde een elkander afop een bodem ,die w egens eene
aantal van 4,later van 17 zjnerleden t0t milde besproejing een weligen plantengroei
inquisitoren,die gehouden waren,om devon- draagt. D e geurlge vanilleplant strengelt er
nissen van dat geregtshofteonderzoeken.De zich om koe- en cacaoboomen, en koëj,
Cortes bestonden uit afgevaardigden van de tabak, suikerriet en katoen behooren er tot

geesteljkheid, van den hoogen en van den de ltostbare voortbrengselen van den grond.

lagen adel en van de steden. D e K oning
opende de vergadering met eene rede; de
onderwerpen,die behandeldmoesten worden,
kwamen ter tafel,de vergadering verdeelde
zich in afdeelingen en had een viertalrapporteurs.Aan het einde derzittingenwerden
de genomen besluiten plegtigdoordenKoning
afgekondigd,en eene com missie van 8 leden

De hoofdstad van deze provincie is Vlttoria
met 7000 inwoners,- voorts heeft men er
Turmero met 9000,Maracaimet 5000,Cura
met 5000, en San Sebastian met 4000 inW 0n0<S.

Araguay , Araguaya Of Rio Grande is
de naam van eene Braziliaansche xivier, die
in het Cayapo-gebergteontspringt,Over eene

bleefgestadig bjeen,om voorderegten des lengte van 220 geogr.mjlen voortloopt,de
volks te w aken.
grens van de provlnciën Matto Grosso en
Het was in geheelAragon een regtsbegin- Goyaz vormt en bj het fort Santo Joanno
sel,dat zonder aanklagtgeen Onderzoek mogt zich uitstortindeTocantins,een belangrjke
worden ingesteld,zoodatde yeheimehande- zjstroom van de Amazonen-rivier.Nadatde
lingen eener geloofsregtbank ln strjd waren Araquay hetgebergteverlaten heeft,Omvat
met de w et,- voorts dat ieder gevangene zj ln de boschrjke vlaktemethare armen
bj gebrek aan getuigenbewjs in vrjheid heteiland SantaAnna (Bananal)enO0klater
moest worden gesteld, - dat de foltering vormt zj een aantal langwexpige eilanden.
nietmogtworden toegepastdan bj hetver- Aan hare schoone oevers liggen aanzienljke
valschen der muntofbj hoogverraad,- en dorpen der vreedzame Chambios-lndianen.
dat ieder staatsburger gehotlden was 'slands Een grootaantalzjrivierenvermecrdertharen
vrjheden te beschermen en de wetten te waterschat.
handhaven. Z00 bleef het in Aragon t0taan
Arak (arrak of rakj is een geestrgke
het begin der lsde eeuw ,en o0k nadat het drank,die in Oost-lndië veelaldeplaatsverna Ferdingnds dood vooraltjd met Castilië vangtvanjenever en brandewjn.Hetwordt
vereeniqd was, behield hetnog lang zjne d00r Overhaling verkregen uit verschillende
privileglën en vrjheden.Deze gingen eerst suiker- en zetmeelbevattendo stoffen,v00ral
verloren,toen de ingezetenen in den Spaan- uit rjst, en deze arak-soort ishetbestOp
schen successie-oorlog partj kozen voorOos- Java,- voortsuithetsapvankokospalmen,
tenrjk.
uitstam-insnjdingen zjpelende,welke soort
Aragoniet Ofarragonietiseenedelfstofuit vool
-al te G0a in lndië voortreffeljk is,-dereeksderkalkach*
tigegesteenten.Zjnerhom- alsmede uitde vruchten van areca-palm enen
van
andere soorten van palmboomen,zooals
bische kristallen vertoonen zichin degedaante
vanrhombischezuilenvan 116016'm etdevlak- in het oosten van Afrika en op Aladagyscar.
kenvan eenrhom bischOctaëder.D enaaldvormi- De rjst-arak valtin Europa hetmeestln den
ge kristallen zjn doorgaans met elkandervem smaak. Rjst alleen wordt intusschen zelden
bonden.Het is schelpachtig van breuk,zjne t0t de vervaardiging van arak gebruikt:
hardheid ligt tusschen die van kalkspaat en doorgaans w orden somm ige van zooeven gevloeispaat,en zjn soorteljk gewigtbedraagt noemde plantensappen er bjgevoegd.Bj het
2,93 t0t2,95.Zjnekleurisgewoonljkwater- gistend vocht doet men O0k wellooistofhotlhelder,wit Ofgrjs,- hetisdoorzigtig en dende bast-soorten,srooral van Mimosa Arazelfs doorschjnend en qhosjhoresceert bj bica, niet alleen om de hoeveelheid te verwarmte met een geelachtlg llcht.Hetsmelt meerderen,maarO0kom densmaakaangenamer
niet vool* de blaasbuis,m aar verandert dan temaken.Sommiy
'en laten devloeistofgisten
in een witpoeder,terwjlhetzich in zout- in zakken van geltenvel,w aaruitdevlugtige
zuur m et gebruis oplost. Het aragoniet is deelen niet kunnen Ontwjken,en anderen
koolzure kalk.
laten deg'isting geschieden inkuipenbjeene
T0t de verscheidenheden van aragonietbe- warmte van 30 t0t 37O C. Daar die dxank
hooren het kristalrormig en het stangeormig met den tjd beterw ordt,giet men hem in

aragoniet, die in den Harz, in Aragon,i1l Indië wel eens in gesloten potten,diein den
Bohemen, in Auvergne enz.voorkomen,be- grond w orden begraven.D e beste arak komt
nevens het straalrormig en 'vezelig arago- van Java.In GOa heeftmen driesoorten van
niet, welk laatste een zjde-achtigen glans arak, m aar de middelsoort, die het meest
heeft en in vulkanische streken niet zeld- getrokken w ordt,is veel slapper dan de Jazaam is.
vaansche.W egens den hoogen prjs van den
A ra> a is eene provincie der Zuid-Ame- arak is m en er op bedacht gew eest,om dien
rikaansehe republiek Venezuéla en grenstaan drank op eene kunstmatigewjzetebekomen.
de provinciën Carâcas en Carabobo.Zj telt H eyneheeftgevonden,datgrofgem alentarwe)

ARAK- ARAL.
Yiaaraan 0en0 looistofhoudende stof wordt

in eene zilte,Onvruchtbare steppe.H etheeft

toegevoegd, zeer geschikt is om een vocht
te leveren, dat zeer sterk 0P echten arak
geljkt.De beste rjst-arak Ofdeechte arak
wordt in groote vaten door bemiddeling der

bj eene lengte van C0 geogr.mjlen eene
breedte van 20 t0t 40 geogr.mglen,eneene
oppervlakte van 1100 (
n geogr.mjlen.Zjne
westeljkekusten verrjzen metsteilewanden

Handelmaatschappj uitBatavia naar Neder- omstreeks 13 Ned.elboven den waterspiegel,

land rebragt,Men heefttwee soorten va'
n terwjl de Overige kusten laay, zandigt
Batavla-arak?prima en secunda;de prima is Onvruchtbaar of met riet begl.
oeld zjn.De
W dehoogerln prjs.De Ceylon-arak isveel gNote rivier Amoe (de Gihon,de Oxus der
slechtexenw ordtOndertoevoegingvanallerlei Ouden),van welken0g in 1640eenarm zich
gistende stoFen in rroote hoeveelheid bereid t0t aan de Caspische zee uitstrekte,en de
en naar Britsch-lndlë,vooralnaarBengalen, Syr-Dalja (Jaxartes) storten er zich in uit.

verzonden.De Goa-arak,vanpalmboomensap M en Ontwaart nergens een stroom ,die het
vervaardigd,isiaatlw enbevatw einigalkohol. wateruithetmeerafvoert.Zjnwaterspiegel
Hj wordtnaarLonden gestuurdenin Britseh- ligt, volgens waarnem ingen m et den barolndiëin Ontzettendehoeveelheidgebruikt,- meter? 33 Ned. elhooger dan die der Casvooral Ook op de Britsch-lndische ool-logs- pische Zee, 11 Ned. el hooger dan die der
schepen. De slechtste s001.t van arak is de Zwarte Zee, en ruim 7 Ned.elhooger dan
paria-arak, een vocht?dat van eene zeerge- die der Mitldellandsche Zee.D ie Opm etingen
ringe hoeveelheid alkoholis voorzien endoor verdienen intusscheu geen grootvertrotlwen,
de lndische arak-branders uit palm ensap en daarhetvrj zekeris,dataldiewateren in
andere zoete boom- en vrtlchtsappen,peper, vroegeren tjd metelkanderverbondenwaren.

hennep en dergeljke seherpeofbedwelmende Sommigen zjn van oordeelydat zj in het
zenkelen plasvormden,
bestanddeelenvervaardigdwordt.Zjverstaan, jaar500 na Chr.eel
even a1shunneEuropéscheberoepsrenooten. maar datna dien tjdhetland bj dekusten
de kunst,t
dom hetvergifn04 verglftigerte der Caspische zee althans 13 Ned.elis gemaken.'' Toch wordt de parla-arak (1oor de rezen,terwjlvervolgensdewaterendierzee
geringe standen in Indië in verbazende l1oe- bj afwisseling geklommen zjn en gedaald.
veelheid gedronken.- D eechteBatavia-arak Van 1816 t0t1830 daalden zj 8 Ned.el,is volkom en helder en stroo-geel van kleur. 'tgeen m en door eene vermeerderde vexdamHjheefteeneigynaardigenbittexzoetensmaak ping niet verklaren kan.
en een geur,dle niet
went
orden
lljvol
55komen
t0t 54kan
proc
al- Volgens de Opmetingen van Russische ingenietlrs bestattt dt? landengte der Troechnagemaakt,terwjl
koholbevat.
menen, welke zieh tusschen de Caspisehe
Araktsjejew (GraafAlexejAndrejewitsl), Zee en het meer van Aralbevindt,uiteene
een Russisch generaalen de stichter van de zandige, m et schelpen bezaaide vlakte, die
Rusbische militaire koloniën,werd in 1769in naar de zjde van het meer van Araleene

Nowgorod geboren.Hj wasde telg van een
adelljl
t geslacht en Ontving zjne Opleiding
bj het kadetten-corps te Petersbtlrg,waar
hj eerst adjudant werd van den generaal
M elissimo en later van grootvorstPa'
tbleene
benoem ing ontving t0ttsllefder artillerie te

steile helling heeft. Het zuideljk gedeelte
dezervlakte draagtbtjdeinwonersllogalttjd
den naam van het ttoude strand,''en men

vindt van hier t0t aan Sjiwa sleclltsbitter

en brak w ater en sporen van drooggeloopen
m eren. Het is derhalve geen wonder,datde
Gatsjina. ln 1796 werd hj t0tluitenant-ko- Ouden geen gewag m aken van het m eervan

lonel .
en een Jaar later t0t generaal-maloor Aral,maar eene aanzienljke grootte toeltenbevorderd. Hg ontving tevens hetlandgoed nen aan de Caspische Zee. M en vindt het
Grusinow den titelvan baron en hetcom- m eer van Araleerstverm eltlindel6deeeuw
mandement van Petersburg.In hetvolgende in dewerkenvan Arabischeaardrjkskundigen.
Jaarwerd hj chefdergarde-artillerie,inspec- D'Anrllle voncl llet geteekend op eene kaart
teur van hetartillerie-wezenengraaf.Mregens uit de ls(1e eeuw ,en Jenkinson is de eerste
misbrtliken,die in hetarsenaaltePetersburg Europeaan, die het Onder den naam van
waren gepleegd,ontving hj zjn ontslag en Kitiaa-m eer naauw lteurig kent. Volgens'von
zlzzl??pl#f stond ditm eer voorheen nietalleen
leefde ambteloos t0t aan 1805;toen werdhj -M'
door keizer Aleœander I t0t generaal der met deCaspischeZee,maaro0kmetdeIlszee
artillerie benoemd.ln 1808 verkreeg llj de in verband, 'tgeen ook Op de kaarten der

yortefeuille van oorlog en debetrekkingvan oude aardrjkskundigen is aangeduid.Het
mspeeteur-generaalderartillerie.Hjheeftdit
wapen aanmerkeljk verbeterd.Nadenoorlog
met Frankrjk bovorderdehjdehervgrmingsplannen van Aleœander en hieldl1jzichbezig
m et het stichten van m ilitaire koloniën.Na

Altaï-gebergte beroikt de oeral-keten niet,
m aar tusschen deze beiden iseenelaagtem et

vele moren,die zich t0taan demiddayljn

van Minsk uitstrelkt.Naarde Oostzjdevlntlt
men de steppe der Kirghisen.Gemeldo reeks

het oproer te Petersburg (l82s)Ontving hj van m eren loopt voort t0t aan de kustder
zjn ontslag.Hj overleed op zjn lalldgoed Ilszee.H et is om die reden nietvreemd,dat
Grusinow den zlsten April1824.

er zelfs nl
lnog zet
lhonden leven in de Cas-

A ral (Meer van).Dit meer is na de Cas- pistthe Zee en ln het m eer van Aral.

pische zee de grootste binnenlandsche water-

Toen ditm eer in 1848naauwkeurigonder-

plas van Azië. Het ligt ten Oosten van ge- zocht w erd, vond men er aan de w estkust
noemde zec in llf?t laagland van Turkestan

eenige eilantlen ; dita nlen de Czt-tren-eilantlelz
l0*
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noemde, terwjl men het grootste metden
naam van Nicolaï-eiland bestempelde. Het
water is er niet zeer zout,en zjnediepte
is in het midden 30 Ned.elen aan de westkust 180 Ned.e1.Naar de noordoosteljke,

Aram-zoba een der magtigste Aramaesche
staten.Na de verovering van Dam ascusdoor
de Assyriërs was Aramaea met Palaestina
Onderworpen aan hetgezag derChaldeeuwen
en Perzen t0t na den (100d van Aleœander.
oosteljke en zuideljke zjde neemtdediegte Toen vormden geheel Syrië en Mesopotamië
aanmerkeljk af.Hier en dâârvindtmenkllp- OnderMacedonisch-Griekschevorsten (Seleupen en zandbanken.ln hetzuidwesten ishet ciden) weder een zelfstandig rjk, waartoe
meer van Axalverbonden methetm oerassige ook Jtldaea behoorde t0taan zjnebevrjding
meer Laudan?. en in het zuidoosten met het door de Maccabéërs.
meer Daukara., dat bjna geheelmetrietis
Aram aesche taal.Deze iseen zeeruitbegroeid.Hetnoordeljkgedeeltevanhetmeer gespreide tak van den Semietischen stam ,en
van AralisdooreenenaderingderOosteljke werd in Syrië,Babylon en Mesopotamië ge-

en westeljkekust,in verbandmethetcilaad sproken.Men verdeelthaarinSyrisch(MTestKoeg-Aral,hetwelk tegenover den mond der Aramaesch)enchaldeeuwschtoost-Al
-amaesch),
Syr-Darja ligt,van hetzuideljk gedeeltege- terwjl zj tevensde tongvallen derSamari-

s
cheiden.Hetisslechtsl00q qeogr.mjlen tanen,SabiërsenPalmyrenersbevat.Volgens
grooten draagtdennaam vanKltslkine-Dengis

de taalonderzoekersvan den jongsten ttld is
ofKlein-meer,terwjlmen hetzuideljk ge- de Aramaesche taal de moeder der overige
deelte oeloe-Dengis of Groot-meer. noemt. Semietische talen.terwjlzjtevensdeschakel
Het meervan Araliszeer vischrjk en v0l- vormt,waardoor deze metdeIndo-Germaangens sommigen des winters zelden,volgens sche verbonden zjn.De oudste geschriften
in de Aramaesche taalbezittenwjindeChalanderen zeerdikwjlsmetjsbedekt.
Aralia L. is een plantengeslacht uitde deeuw sche gedeelten van hetOudeTestament

familie der Araliaceën en onderscheidt zich
door.een s-tandigen ofgaafrandigen kelk ,eene
s-bladige bloemkroon,5 ofmeermeeldraden,
5 ofm eer stam persen eene besachtige,5-t0t
lo-zadige vl
*ucht, welke met de stempels is
gekroond.Hetomvatkruiden enboomachtige
heestersmeteenklimmenden stengel,afw isselende,m eestalfraaigevormde,grootebladeren
en kleine bloemon,diet0ttrosvormigebloem-

(Jerem.X:11,Dan.11:4-VIl:22,Esl
'aIV :8
VI:18enVII:12- 26),en,wathetSyrisch

-

betreft, in de opschriften te Palmyra. Het

oudstespool'derAramaeschetaalvinden wj

in Genesis XXXI:47.De lsraëlieten gewenden zich gedurende de Babylonische ballingschap aan het oost-Aramaesch dialect en
bragten het laterm edenaarPalaestina,w aar
het de oud-llebreeuw sche taalgeheelen al

schermen vereenigd zjn.Z00 onderscheiden verdrong.O0k in deoud-perzisehetalen zjn
zich door fraaje bladeren, A.pezlfcpFly/ltz in die dagen vele Aramaesche woorden bin.

.

Tltunb.in Japan,A.tvizîpq:txL.inNoord-Amerika,enz.TOtde geneeskrachtigesoortentelt
mena4.ytzlz/zcftzL am .Op deM olukken,enA .ocfoyl/èyl/tzLour.in Cochinchina.M en zegt,dat

nengeslopen, en hetis bekend,dat de Perzische regéring hare besluiten?ten behoeve
der gew esten van K lein-Azië genomen,in de
Aram aesche taalafkondigde.

Aranda (D0n Pedro Pablo Abaraca de
nésche rjstpapiervervaardigd wordt.Boven- Bolea, graaf van),een Spaansch staatsman,

van de bladeren van A.yltz
ywrf/krt
zhetChi-

gem elde en andere soorten kw eekt men in werd den Slstcn December 1718 teSaragossa
ruime potten in een gemengden grond,die geboren. Hj was de telg van een aanzien-

uit geljke deelen heide-en blad-aarde,klei ljken stam in Aragon,wjddezichreedsvroeg
en zand bestaat.Zj worden matig beyoten, aan de krjgsdienst,nam a1sluitenant-kolonel
door stekken en wortelsverm enigvuldlgd en zi
jn Ontslaq,volbragt eene reis door ltalië
dcswintersin eene oranjerie geplaatst.
en Frankrhk en hieldzichvervolgensOp zjne
De Araliaceën vindt men vooralin Oost- goederen met wetenschappeljke studiën OnIndië, China Noord- en Zuid-Amerika.De ledig.Toen hj in 1759,bj detroonsbeklim-

bj 0ns voorkomende klimop (Hedera Helix)
behoortdesgeljks t0tdie familie.
Aram aea of'Aram isvolgensdeschrjvers
des Ouden Testaments het land tusschen
Phoenicië (den Libanon),Palaestina,Arabië,

ming van KarelTJ.
J,alsafgezantvanArayon

aan hetH0fverscheen,verleende de Konlng
hem den rang van kolonel en benoemde hem
tevens t0t ambassadeur bj A'
tyltst'
tts III,
koning van Polen.Na zjn tertlgkeer (1763)
de Tigris en Arménië, waar de Axamaesche werd hj stadhotlder-generaal van Valencia,

taaljesprokenwerd,- hetHooglandintegen- in welke betrekking hj den toestand derbe-

stelllngvanhetLaagland(Kana:n),- hetSyrië hoeftige bevolking met jver zocht te veren Mesopotamië derGrieken.Men verstaaton- beteren. In 1765 benoemde de Koning hem
derdiennaam heteigenljkeSyriëmetdehollfd- t0t Voorzitter van den Raad van Castiliëen
stadD amascus,ofAram Dam esek inhetnoordoosten van Palaestina.Het Grieksche Mesopotam ië heet in het Hebreetzw sch tdAram
naharaïm'' (Syrië der twee riviercn)cn ook

weltpaddan Aram''(de Vlaktevan Aram),

en sleehts zelden eenvoudig itAram-''TOtde
steden van het land Aram behooren Helbon ,

Ribla,Tadmor(Palmyra),Betheden,Berothab
'
en Masl.In de dagen van SavlenDaridwas

t0t stadhouder-generaalin ditgew est,zoodat

er de hoogste burgerljke en militaire magt
in zi
.J
n persoon warenvereenigd.D aarenboven
w erd hj tot den gravenstand verheven. H et
doel van alzjne pogingen was de opbeuring
van Spanje uitzjnvervallentoestand.Hiertoe
deed hjeengrootaantalkerkeljkemisbruiken
verdwjnen,handhaafde tt
lchten ordein de
kloosters,beperkte de luagt der geesteljk-
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heid,nam tegenoverRomeeenevastehouding deels aan inwoners uit hetstadje verkoellt
aan,beteugelde de inquisitie en bewerktede en in bouwland herschapen. Het slot staat

verdrjving derJezuïeten uitSpanje (1April
l7s7).Voortsbevorderdehjkt
lnstenenwetenschappen,waaktevoordeveiligheidenzorgde
in hetalgemeen voorhetwelzjn desvolks.
Dol)r het verlagen derJezuïeten had hj de
bjl aan den wortelgelegd derpriesterheerschappj,-- daarom spande degeesteljkheid

leêg en isgedeelteljk n0g vanmeubelsvoorzien.EenvûortreFeljkeweg,doorFerdinand
VI metgrootekosten Op Romeinsche wjze
aangelegd,loopt van Madrid derwaarts.Over
de Xarama ligt eene steenen brtlg en over

de Taag eene schiybrug.HetH0fversehjnt

niet langer te Aranluéz.De moerassige laagin stilte zam en Om hem te doen vallen.D e ten V3n den omtrek zjn schadeljk vpor de
zwakke K oning gaftOe?Ontsloeg Arandauit gezondheid,zoodatm en thansm etregtSklniller
zjnebelangrjkebetrekking en zondhem als kan nazeggen:

ambassadeurnaarhetHofvanFrankrjk.00k
hieronderscheiddehjzichdoorzjnebekwaamheid en bragtin 1785 den Vredevan Pargs
gelukkig t0t stand.ln 1787 werdhj terug-

tzezjn voorbj,
De schoone dagen van Aranjtlêz!''
geroepen en benoemd tfltlid van den Raad
Te Aranlué'z werd den l2den April 1772
van State.ln 1702 riep deKoninginhem aan het verdrag gesloten?datSpanjeverpligtte,
het hoofd der zaken bj de vraag, welke Om de Engelschen in den Amerikaanschen
houding Syanje Z0tl3&l1110m 011t0g0110V01*h0t oorlog bj te staan.00k is ez-de Z3menZW0revolutionalre Frankrjk. Arastda was een ring beraamd, welke Oorzaak was,dat Govoorstandervan destrikteonzjdigheidtmaar doy! de gtlnsteling der koningin,den l8den
werd door de Hofpartj overvleugeld,door Aprll 1808 door deaanhangersvan denkroonGodoy vervangen en in 1793 zelfs naarJaën prins I'
erdinand in zjn paleis overvallen?
in Andalusië 111 eene soort van ballingschap m ishandeld en in de gevangenis gesleept
verwezen. Eerst twee Jaren later, toen de werd, waarop I'
erdiltandtna den vrjwilliuitkomst zjn geyoelen geregtvaardigd had, gen afstand van K arelIF-?dentroonbeklom .
ontving hj verlof,Om zichnaarzjnefamilie- A rany (Jan0s)iseen Hongaarschdichter,
goederen in Aragon tebegeven,waarhj in die in 1819 te Nagy-szalonta in Hongarje
1709 in hoogen Ouderdom overleed.
geboren werd.llj behoordetOtdeHervormde
Aranjuéz,ten tjde derRomeinen Ag'
a K erk en werd t0t godsdienstleeraarbestt?md.
Jbrï.
s (Altaar van Jtlgiter)geheeten,ligtin llj bezocht de schoolzjnergeboorteplaats
de Spaansche provinele Toledp aan deTaag, en vervolgells hetcollegieteDebrec,zin,waar
niet ver van den mond der Xarama,in een hjvoordenbestenkweekelingwerdgehouden.
fraai, eenigzins moerassig dal, 5'/a geogr. ln 1886 verliethj plotseling de schoolen
mj1ten zmden van Madrid.De stadisregel- voegde zich bj een tooneelqezelschap?hetmatigen in oud-Nederlandschenstjlgebouwd welk te Debreczin voorstelllngen gaf.Toen
en telt z-tlim 10,000 inwoners,die zich met Ongunstige om standigheden weldra een Ontde opbl'engstvan oljf-,wjn-enooftgaarden, binding van dit gezelscllap veroorzaaltten,
voortsmetpaarden-en ezelfokkerj bezighou- sloot hj zich aan bj een reizenden troep,
den en handeldrjven metzwavelzure soda. diebjafwisselingteDebreczin,Nagy-ltal-oly,
Beroemd is het daarbi
j gelegen koninkljk Szathmor en Afarmoras Szigeth speelde.0nlustslot (sitio) van denzelfden naam.KarelT'
r tevreden over zich zelven keprde hj naar
koeht die plaats van de vaders van St.Jago zjne geboorteplaats terug en deedmoeiteom
en stichtte er een Jagtslot.Pltilips 11 deed eeneburyerljkebetrekkingtebekomen,waarer een paleis verrpzen, dat d()or Karel11 tOe hj zlch vobralgenf
lodzaakt zag door de
en vooraldoor Karel III aanmerkelijltwerd zorg voor zjn blinden vader.Hj werd bevergroot.Detuin,eengewrochtvankarelIII noem d t0t conrector aall de Protestantsohe
en K arelJTr,strekte zich uit langs den linkeroever van de Taag en .over het eilaud,
door deze rivier, clof)r de Xarama en dool*
beider verbindingskanaal gevormd.Alen heeft

sllhool te Nagy-szalonta en na verloop van

drie jaren tOt tweeden notaris in zjn district. D e komst van Stephan'us kvzï/tztgi,die
teNagy-szalontatotrectorwasbenoemd,deed

er prachtige lanen ,die uitvele l'
jen olm-en den11!sttotstudiebjhem herleven.Hljvervaarplataan-boomen bestaan. Op bovenvermeld digdezjneerstegedicht!getiteld uâ.
zelveszett
eiland ligt de Casa del Labrador,een tuin- alkotmâny''0fdetdvel'
l
'tll
-engrondwet,''eene
huis,door Karel JTrgebouwd?datzich z00- satyre,dle men evenwel slechts begrjpen
w el door gebrek aan smaak als (1ûor pracht kan? w anneer m en zich m et Hongaarsche
onderscheidt;men zegt,dathetdaarin aan- toestanden en misbrtliken lleeft bekend gewezige utlolltlen kablnet'' een llalfmillioen maakt. Na dien tjd heeft hj in mt
acr dan

an prjsverworgulden heeftgel
tost.Detalrgkewaterwerken één dichterljken wedstrjd df
worden er gevoed uit de Mar diOntigala, ven.Arany is een volksdichter,di0ztjnestof
een meel'? dat Op een half uur gaans valt aan het volksleven en devolksoverleveringell
dââr gelegen is.Dflarenboven behoorden t0t Ontleent en bj zi
jneinkleediny deveredelde
Aranjtlêz de uitgestrekte boomgaarden,die volkstaal gebruikt.ln de woellge dagen van

den tuin Omringden.De kpninkljkestoeterj 1848 erlangde hj eeneOndergeschiktebetrekaan de Xarama bevatte de schoonsteraspaar- l
ting bj hetministerie Szemere,maarna de
den Van Spanje.Al dieheerljkheid isthans onderdrukking (1el-revolutie Ontvil
zg h!jzjn
verdwenen.Detuinenenhetparkzjnmeeren- ontslag en keerde naar zjnegeboorteplaats
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terug,waar hj aanvankeljk ecn ambteloos en westen 4ezien:degedaantevaneenbergleven leidde.Kortdaarna werd hj hoogleer- rug met drle toppen.Alleen aan de noordaar in de Hongaarsche letterkunde aan het westeljkezjdeiseene beklimmingmogeljk.
gymnasium te Nagy-lförös,en in 1860 begaf Beide bergen zjn oudevulkanen)die H00ghj zich naar Pesth, waarhj alsdirecteur Arménië met hunne uitgeworpen gesteenten
van hetKisfaludy-genootschaj en alsredac- hebben bedekt.Men kanhetgeheelegebergte
teur van het lettcrklzndig thdschrjft Id
lfOs- bj een eiland vergeljken,datdoordewatezoru (Dekransl''werkzaam is.Zjnvoornaam- ren der Middellandsche,Zwarteen Caspische
ste gedicht is (d
T0ldi,''een volks-éposuitden Zeeën en doordiedernabjgelegenmerenen
tjd van Lodelz'
qk de Grppfe(1340-1348), golven Omringd is. Geen wonder dns,dathet
waarin Ibldi, de Hongaarsche Simson,vem als de landingsplaats van JfplcA Tiordt beheerljkt wordt.Voortsheefthj uitgegeven schouTvd,-- Ja, volgens de sage is de ark
(tKatalin'
' een dichterljk verhaalin 18 zan- in een versteenden toestand op den t0p van
gen', tdDe belegering van Murâny,''ttDe Zi- den Araratn0g altjd aanwezig.Alsvuurspugeunersvan Groot-lda''enz.,terwjlin 1864 wende berg heefthjongetwjfeldweleervreehet eerste gedeelte vau een groot gedicht seljk gewoed,zooalsuitdenabtlrigebasalt-,
(Buda halâla)doorde Hongaarsche academie trachiet-en lava-massasduideljk bljkt.00k
isbekroond.

toen het inwendig vuur begon te bedaren,

A ranyos (De) is eene goudbevattende
rivier in Siebenbiirgen.Zj ontstaat uit de
groote en kleine Aranyos, die opde H0ngaarsche grenzen ontsprlrgen en zichbjT0pal-falva vereenigen.Zj vloeitdoordeComi-

haddenervantjdt0ttjduitbarstingynplaats,
waarbj gesm olten lavastroom en ult de kl0-

ven der wanden naar beneden stroomden.
Daarmedestondenbergschuivingeninverband,
en men verhaalt, dat hierdoor in den l00p
taten Unterweiszenburg en Tonda en stort der 8ste eeuw op eenm aal 10000 m enschen

bj SoosSzentMarton zich uitin deMaros. zjn omgekomen.Hetlaatste verschjnselvan
A rarat ofAirarat(de vlakteder Ariërs) vulkanischen aard vertoonde zichOpdenZosten
is de aloude naam van de hoogvlakte aan Junj 1843.Eene vreeseljkeaardbeving ver-

den middelloop van de Araxes en de hoofd- woestle toen de omgtreken van den Ararat
zetel van hetrjk Ararat,hetwelk reedsin en gafaan den berg zelven eene andere gede boeken desOuden Testaments wordt ver- daante.Hetdorp Aghoeri,aan de noordwesmeld. Deze hoogvlakte wordt bddoeld in de teljke helling gelegen,werd in korten tjd
geschiedenisvan den zondvloed (Gen.Vl1l: onder rotsblokken bedolven,enhetberoemde
4),daar de Hebreeuwsche tekst de landings- Arménische klooster St.JacobOndervondeen

plaatsvan Noaeltbepaaldeljk ttdebergenvan dergeljk l0t. Geweldige scheuren openden
Ararat''noemt.Do0r een misverstandhebben zich in hetligchaam van den reus,nieuwe

de Oudste bjbeluitleggers gemeend, datzj kloven Ontstondenj terwjlOudezich sloten
dien naam aan den hoogsten berginArménië Of gedempt werden.Lavastroomen en sljk-

moesten toekennen, hoewelde inboorlingen vloeden traden hier en daar te voorschjn.
dien Massis, de Turken Ayhri-Dagh en de D ientengevolge is de plantengroei aan de
Perzen Koehi-Noeh (Noachsberg) noemen. hellingen van den Araratzeerschraal.Nem
De Koerden verjlaatsen hettooneelvan dat gens ontspringt er eene beek ofriviext
verhnalmeer zuldwaartsen deSyrischeChris- boom en zoekt men er te vergeefs,en alleen
tenen meer w estwcarts.
tusschen den GrootenenKleinen Araratgroeit
D e vlaktevan de Araxes isaanallekanten eenig berkenhoutmetJeneverbessen en misdoo1- bergen Omringdt van welke drie het pelstruiken. Nabj de eeuwige sneeuw der
meestin hetO0g vallen.Ten zuiden verrjst toppen vindt men eenige groenebergweiden,
de hoogste,eenreuzengevaartevan 6000Ned. w aar de Koerden des zom ers hunnekudden

el,en dezen zietmen aande oostzjdeverbonden m et een anderen, die 1200 N ed.el
lager is.Zj dragen denamen van tdGrooten
en Kleinen Ararat.''De derde berg verrjst

laten grazen.De sneeuwljn ligterterhoogte
van ongeveer 4800 Ned. el, dus nietzeer

laag,'tgeen mœ aan de Oprjzendewarmte
derbergvlakte mag toeschrjven.

verder noordwestwaarts meteene hoogtevan
Aan den voet van den Araratligthetdorp
4800 Ned. elen staat er n0g eenzamer dan Karje Tam anin,waar,volgens de overlevede beide andere, daarhj alleen door eene ring Noaolt na den zondvloed uit de ark is
lange bergenreeks met den Caucasusin ver- geklomm cn e1lin de nabjheid van Eriwan
band staat.Hj heetbj denaburigeTurken wjstmen den vreemdeling deplek,waarNodtAllagoes'' of tthet oog G0ds.'' De Ararat, ccl,den eersten wjngaard heeftaangelegd.
voor wien de Arméniër zich eerbiedig ter
De naauwkeurigste beschrjving van den
aarde werpt,verheftzich Op de Armênische AraratzjnwjverschuldigdaanParrot,hooghoogvlakte, die omstreeks 2300 Ned.elb0- leeraar te Dorpat,die hem ,na twee vruchven den zeespiegel gelegen is. op grooten telooze pogingen:den 9den October 1829 be-

afstand ishj zigtbaar,en hjdientdensche- klommen heett.Na dien tjd hebben o0k anpelingen op de Caspische zee t0t landmerk. deren dent0p vanditreuzengevaartebezocht,
Ztjn hoogste t0p ligt op Russisch grondge- bjvoorbeeld W agner,die daarvan eene bebied.De Kleine Araratvertoontzich alseen langrjke beschrjving geleverd heeft(Stuttsteilen, puntigen kegel, en de Groote Ara- gard und Tiibingen,1848).
rat,die van de Oost-en zuidzjde een derge- A ras (De),ofde Araœastin hetTurksch
Ijk voorkomen heeft,bezit,uithetnoorden Rass en in hetArmenisch Eras
j,devoo1'
-
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naamste rivier van Armenië, ontspringt in

bond gekozen.1lj wasvan dateogenblik af

hetTurkschepaslaliek Erzeroem Op deBin- de spll, waarom het wel en wee van het
ghoel-Dagh-keten,niet ver van de bronnen Griekschevolkzich bewogen,daardegrootheid
van deEtlphrnat,uittwee bronriviertjes,de en dehieropvolgendekwjningvanhetAchaeKaleh-soe en de Binghoel-soe, ter hoogte ïsehverbondinhetnaauwsteverbzndstaanmet
van 2100 N ed.elboven de Oppervlakte der den persoon van Aratlts.Hj had een tegenzee.Zj doorlooptde Russische provincieAr- zin indenwerkeljkenstrjdenhjberokkende
mênië,bereil
ktbj hetverlatenderbergstreek door ztjne wankelmpedigheid veelmeer nabj Ordovar, niet ver van de stadAbassabad deelaan de vrjheid enOnafhankeljkheidvan
over eene reeks van terrassen de vfakteM0- zjn vaderl
and,dan hjhetlanysanderewegahn(CampusAraxent
ls),vormtdaarna,noord- gen bevoordeelde.Deman,diezlchvoor'tOveeostwaarts vloejend,denoordeljkegrenzen rige gaarne Opûfferingen getroostte, stond
derPerzische jrovincie Aserbeidsjan enver- z00 sterk Onderden invloed zjnereerzucht,
eenigt zioh btl de stad Dsjawatin Daghes- dathj hetVerbondliever zochtovertehata'
n met de Koer(Cyrus),welkedoorhare len t0tde noodlûttigste verbindtenissen,dan
wateren voorvrj grooteschepen bevaarbaar dat hj zelt'zich van den voorgrond van het
wordt en na een loOp van ($geogr.mjlon staatstooneel verwjderde. In zjne vriendzicll uitstortin de Caspische zee.
schappeljkebetrekkinç t0tPhili
ppltsIIIvan
Dezjrivieren van deAraszjn aandelin- Alacedonië vertoonthtlzich in hetminst0nkerzjde de Karasoe?de Sangin,de Garnoe, gunstige licht.lntusschen maaktehjzichp0k
(
1e MTetty,deArbasjay,de Karbagla en de bj dezen vorst verdacht,zoodathj in het
Nachsjewan,en aan de l'
egterzjdedeSlarar, Jaar Sl3 vöör Chr.om hetleven kwam door
de Abslay enz. W anneer de sneeuw in het de ubezoldiging van Phâl%
k
pp'
ttu,''doorvergif,
gebel-gte sm elt,verheftzich die rivier vaak datdeze hem doorTaltriondeedtoedienen.t0teeneontzettendehoogte,zoodatzjgroote DeAchajersvierden zjne gedachtenisalsdie
verwoestingen veroorzaakt, maar tevens
vruchtbaarheid schenktaan de bouw-enweilanden harer zoomen.Aan haren oever verhief zich weleer de Armênische stad Arta-

van een halfgod.O0k Op het gebied der letterkundeverwierfA'
raf'
ttseenberoemdennaam

xata - thans zjn erdevestingAbassabad
en de stad Oerdabad (7000 inwoners),beide
in Russisch Armênië gelegen,de belangrjkste plaatsen.Bj Oosterscheschrjversdraayt
deAras0ok weldenamenvanArasjitRaksl,

behelsden in meer dan 80 boeltendegeschie-

Eres1 Ros,Roes en Oros.
A ratus.Twee personenderOudheiddroegen dezen naam ,te weten:
Arat'
t!s '
lrif Sicyon,eenuitmuntendGrieltsch

staatsman en veldheer, diein hetjaar 272

vöör Chr. te Sicyon geboren werd.Nadat

zjn vader Cl'
lnias doorden ty'an Abantidas,
die OOk hem naar het leven stond,wasver-

door het schrjven van ûGedenkwaardigheden'',welke niet t0t0ns zjn gekomen.Zj

denis van zjn tjd en van zjn levensloop.
Polybilts prjstzezeer,en zestrekten Pl'
aJrrcA'
l
f,
st0tbronvoor(lelevensbeschrjvingen
van Arat'tbs,Avqls en Cleomenes.
In de tweede plaats noemen wi
jArat'
us
'
d
lt
zzl Soli (Pompejopolis in Cilicië),volgens
an:eren van Tarsus,een boroem dsterrekundige en dichter,die omstreeks hetjaar 270
vöôr Chr.leefze.Hj wasdezoolzvanAthenodorlts, een leerling van den stoïojn Perdez
lfd, en een vriend van Tl
teôcritlt&'.Meestal
verkeerdehj aan hethOfvan Antl
yonlbsGogztzfff.
s van M acedonië, Op w iens aanspering
hj zjne ttphaenomena etproynostica''ver-

moort
l? ontving hj van zjn zevendeJaaraf
in Argos zjne opvoeding. Teen hj 20jaar
oud was, verbond hj zich metandere vlug- vaardigde, een gedicht, dat zlch door een-

telingen uit Sicyon Om ,methtllp van eenige voudigheid en ztliverheid van taal en door
gehuurde Argivers, zjne geboortestad van een schounen versbouw onderscheidt.ln het
den tyran Nicocles te verlossen.Het voorne- eerste gedeeltebeschrjftht
jde plaats en de

men gelukte.Arai'
asbeklom metzjnemedestandersdemuren en bevrjdde de stad zondereen drogpelbloedstevergieten.Hjzorgde
voorts,datSlcyonzichaanslootaanhetAchaeïsch verbond (zie Ol
zderAchajers),teneinde
hare A-rjheid gewaarborgd te zien.Ook regelde hj debinnenlandsehoaangelegenheden
van Sicyon:vele burgers,die ten tjdevan
deheerschappj dertyrannen beroofd enver-

drevenw aren,keerdennu terug en verlangden)
dathunne verbeurd verklaard: goederenhtm
m ogten w orden teruggtkgeven.Arat'ttsbevredigdedienwenschdoorl50talenten vanPtolewztxe'
lf,
s Pkiladelph'ttste leenen en metnaauw -

beweging der sterren klde verschillende tjden des Jaars, -.in het tweede geefthj
regels en voorschxiften terbepaling van het
w eder op grund van den invloed vandester-

ren, van den damykring enz.Hoewelzulk
een gedicht evenmln op oorspronkeljkheid
van vinding alsOp dichterljke verhevenheid
kan bogen, vont
l het bj de Ouden groûten
bjval.ln Romeen in Griekenland werd het

in den beschaafden kring algem een gelezen,
en zelfs dt!aposttll Pqztllfs Arlncht ecne aan-

haling daaruit in zjneredeveeringtOp dt
an
AreôpagusteAthenegehouden(Han(
1.XVll:
28).De Griel
ten hebben er onderscheidene
gezetheid onder hen teverdeelen.Nadathj uitleggingen bjgevoegd,van welkedievan
gedurende 6 jaren aanvoerler wasgeweest den sterrelkundige Iiipparclt'tôs (zieonderdien
der Aehajische ruiterj, werd hj,in wêer- naam), de inleiding van Acltilles Ftzfldf,
sen
wil van de verdachtmaking van Antlgonus twee verklaringell van onbekende vervaardiGt?zltxfçf.
s van M acetlonië, in S45 vöör Chr. gersbewaardzjngebleven.TalrjkeLatjnsche
t0t opperbevelbebber van hetAchaeïsch ver- vertalingen zjn er vangemaaktsmenltenter
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drievan in diehtmaat,nameljkdievanCieero
en die van CaesarGdrwzczlicl.
s,terwjldievan
R'
t
f'
t
bsFddf'
l
f:A riék'tbs nog in haar geheelbestaat.Dat gedicht is onder anderen uitgegeven door H'
ayo de Gropf(Leiden 1600),-voortsheeftmenuitgavenvanBnttmann(Berljnj 1826), van Beeker (1828),enz.en de

staan van Kazieken en onderling dooreene
soort van verbond vereenigd zkn.Het regt
van den sterkste isbj hen de hooqstewet.
De mannen zjn krachtiy en gesplerd van
ligchaam ;ht
lnne gestalte ls middelmatig van
grootte, hun gelaat koperkleurig en woest

van tlitzigt.Hunne oogen zjn klein en don-

dichter Voss heeft ereeneHoogdtlitseheover- ker, hun neus is plat,hunne kin rond en

zetting van geleverd (Heidelberg,1824).
zeer groot, en hunne lippen zjn dik.Hun
A raucanen (De)vormen een dapperen, zwart,-lang en slllik haar hangt hun orde-

oorlogzuchtigen Indiaanschen stam in Zuid- l00s Om het hoofd,bedekt een gedeelte van
Amerika,die sedert de verovering van Chili het aangezigt en daalt t0t op de schouders

doorde Spanjaarden in de l6deeeuw t0tOp
den dag van heden zjnevolkomeneonafhankeljkheid heeftbewaard.TjdensdeOmwenteling in Chilikpzen zj de zjdederkoningsgezinden en bragten aan de reptlblikeinen
grootenadeelen toe.O0k nu n0glevenzjin
vjandschap met deze, die,geljk de SpanJaarden tevoren,slechtseenlgeplaatsenaan
de kust bezitten,van welke Valdivia de belangrjkste is.Htln gebied,Araueo OfAra'
ltclzzïl reheeten,is tusschen derivierBiobioj

af.Devrouwen zjn kleinerdan demannen,
en veelteerdervan bouw ,maarzj moeten
zw aren arbeid verrigten.D evoornaam stewa-

enen der Araucanen zjn langelansen met
pzeren punten en breedesaessen,die zj 0nder den poncho Ofsaanteldragen.Van vuur-

wapenen houden zj niet,schoon zj zichdie

doo1-hunnen ruilhandelmet de inwonersvan
Valdivia en La Concepcion gemakkeljkkunnen verschaFen.Zj strjden tepaard,evekzals de Kozakken ,op eene zeer ongeregelde

den Chlloë-archipel,deAndesketen endeZtlid- wjze,maarmetgl.
oote dapperheid enweten
zee gelegen. Het beslnat eene oppervlakte zich daarbj uitstekend te bedienen van den

van ongeveer 1200 (E)geogr.mjlen,is aan lasso, een langen riem meteen jzeren k0de vlakke kustdigt met bosch begroeid en gel,dien zj om debeenen van de paarden
in de dalen en aan den voet van hetAndes- htlnnel'tegenstanders slingeren.Hunne kleegebergte zeer vruchtbaar.Het klimaat is er ding bestaat hoofdzakeljk uit een poncho,
zacht en gezond.Men heefterdeEtlropésche een vierhoekig stuk grof zwart doek,
graansoorten,- voortsooftywjn,olie,zui- iyl het m idden van een gat voorzien ,waar
deljke vruchten,benevens paarden en rund- zj het hoofd doorheensteken. Daarenboven
vee.Er zjn goud-en zilverertsen,dieechter slaan zj Om de lenden eenstukblaauw doek,
Onaangeroerd bljven.Aan deoosteljkegren- hetwelk t0t op de knieën neêrhangt,zoodat
zen des lands verrjstde Andes-keten metde de beenen Onbedekt bljven.Een Araucaan
reusachtige Tocapel, Calbaqui,Guanahactla acht hetbeneden zich ,eenigenhandenarbeid
enz.OOk het eiland Mocha,niet ver van de te verrigten.Zjnevoornaamstebezigheid is
1t11st, behoort t0t het land der Araucanen. het temmen en afrigten van paarden.Het is
V oorheen lag in datland,aan de rivierCau- derhalve geen wonder, dat z!
l uitstekende
ten, de Spaansche stad Imperiale.Dezeisin ruiters zjn.Bj hen bestaat geene eigenljke
1599 doorde Araucanen ingenomen en thans paardenfokke'j;zj vangen depaarden,die
in een dorp veranderd. Sommigen schatten
het aantalAraucanen op 80000,- anderen

er in de Pampasrondzw erven.

op de helftmet8000strjdbare mannen.V01gens Poeppig zjn zj in tweehoofdafdeelingen, in Kksi-lndianen (Indios costinos,van
Valdivia t0tArauco) en in Binnenland-lndignen (Moluehes,die aan den voetderAndesketen wonen),gesplitst.Eerstyenoemdenhebben in den 0orlog met Chill veelgeleden,
zoodat zj niet meer dan 1000 man in het

tengeslacht uit de fam ilie derkegeldragenden

veld kunnen brenyen.Eris veelgeschreven
over de ontwikkellng der Araucanen en Over
hun gemeenebesteljken reyéringsvorm.Dat
alles bestaat grootendeels ln de verbeelding
der schrjvers.Zj zjn inderdaad beschaafder
dan vele andere Indiaansche stamm en, 0m datzj den landbouw beoefenen- althansde
vrouw en - en vaste w oonplaatsen bezitten,
maar zj zjn voor 'tOverigeevenbarbaarsch

A raucaria Jkss.isde naam van eenplan-

(Conjferae),hetwelk zich daardoorvandeoverige geslachten onderscheidt,dat ztlnekegel-

schubben slechts een enkel,hieraan vastgegroeid zaad dragen.T0tditgeslachtbehooren
hooge boomen metplatte,Ongesteelde,dak-

panvormig geplaatstebladexen (naalden).De
vruchtkegelwordtin hettweedeJaarrjp.
De Amerikaansche soorten van ditgeslacht
vormen de groep Colymbea met drtwearia
Ig-trt
sïlïezlt
sïd R iet
7t., de pinheiro brnnco en
pinheiro vermelho der Porttlgézen,de ctlri-y
der Brazilianen,die een breed scherm vormt

van lanye takken en puntige,van onderen
wigvormlgebladeren.Dezeboom vormtuityestrekte bosschen in degebergten vanBrazillë;
het zaad is eetbaar,en van de roode,w el-

als andere Indianen,en hunne ruwe horden riekendeharsbereidtmenterpentjn.Menkan
vereenigen zich enkel met hetdoel om ge- dezen boom hetbestkw eeltenuitversch zaad;

zamenljk op roof uit te gaan. Vooral de de Jonge plantlesmoetengoedwarm gehouden
Binnenland-lndianen hebben wegens hun ver- worden totdat zj behoorljk wortel hebben
geschoten. Des w inters bezorgt men hun
xaderljken aard een zeer slechten naam.

Men verdeeltde Araucaneninzwerrendeen eene matige warm te, en des zomers dient
in -jezet
ene stammen.Deze laatsten zjnge- men zete beveiliyen tegen den stolqnenden
vestlgd in dorpen, die onder het bestutlr zonnegloed. H et ls m erkw aardig) dateene
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araucaria, die door de zonnestralen geelis otlde bladerendigten dakpanvormigOpelkaâr.

gebrand, in de schaduw weêr groen wordt. Zj zjn gewelfd en gebogen.Devruchtkegel
Men plante de telgen in een m engselvan is eivormig en zjne lederachtige schubben
geljke deelen heide-aarde,kleien zand,en zjn meteenehaakvormigepuntgewapend.De

zorge,datmen bj hetverplanten depuntjes Jongeplanten geljken sterk opdievanAra'
tder w ortels niet beleedigt.
ctvitzeœcelsa;harebladerenzjnsikkelvormig,
Araltcaria izzl?l'
rïccftx Par.,de pehtlen der en demanneljke katjes staan aan de uiteininwoners van Chili, lleeft een eigenaardigen den dertakken.Sedert 1851 isdieboom naar
groei.Detakken staan wjduitelkaârOfhan- de tuinen van Europa Overgebragt.In ;g.2
gennaarbeneden.Debladeren vandezenboom zien wj takken metde kegelvrucht(.en b)
zjn lancet-vormig en ptlntig.Hjgl'oeitinhet Op '/ader natuurljke grootte, voortsverzuiden van Chilitusschen 85 en 50OZ.B.en grooteblaadjes(cend),eneenigemeeldradente).
wordt wel 50 Ned. el hoog. In Australië
Araltcar'
ia ezce/.stzRBr.heeftpriemvormige,
vierkante naalden, die aan de onvruchtbare
vormen zjne soorten de groep Elbtaeta.
rtxfzctvitT
a4,

Bidwill'l H ook, de banza- takken sikkelvormig en aan de vrtlchtbare

toenza of banya-toenya derjinwoners van zanlengedrongen en binnenwaar
ts gebogen
**
Australië, heeft
tegenoverstaan-
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ljk rpeds vöör
dien tjd, maar de rjpe zaden zjn zeer
geschikt om in een geroosten toestand t0t
voedselte dienen.Het houtishard en duttrzaam engelt
jktOpdatvanDammaraaustralis.
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nlet bestand te-

gen den invloed

der lucht.Onder
de schors der

doode boomen
huistzulkeenemenigtekevers,datzjvolgens
Baokl
tolôseeen gèraasmaken alsOfereeneregenbuinedervalt.Eene soortvanpapegaajen
gaatdaaroptegast.Hetzaadiseetbaar.Sedert
1837 wordt hj ook in ons werelddeelge-

Brisbane ten npordwesten van Moreton-baai. kweekt, maar goede exemplaren ziJ-n zeer
Men ziet in ;g. 1. een haak (t
1)en eene duur.
tcaria O'
lzozzlgz.t
//ztz-iAit.met waterpas
vxuchtkegpl (c)op 1/at0t '/
ladernatuurljke uitAral
gespreide takken en zamengedrukte,priemgrootte,vt
:ortseen blad (l)ene0nmanneljk

katje (c).op e ligt eene schub,van boven vormige naalden metfijnepunteniseenboom,
gezien, in y aanschotlwen wj die van ter die eene hoogte bereikt van 23 Ned.elen

zjde,en in d zien wj eene scjub van het op de oostkust van Nieuw-Holland groote
manneljk blgemkatje,alles in zooeven ge- wouden vormt. Aldie soorten zjn zeer ge-

voelig voor de koude,zoodat men ze tegen
noemde
Bi
j grooke.
Aralbca.-'ilb cplzlfzzlgztïDA' Hook de zuil- de guurheid van den wintermoetbeschutten.
0yPreS van Ibrster, liggen de ontwikkelde
AraujodeAzevedo(Antonio de- graaf
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vanBarcal,eenPortugeeschstaatsman,werdin grooten invloed.ln 1814 washjministervan
1752teLimayeboren,stichttehiereenestaat- Marine en Koloniën,en in 1815ontving hj
huishoudkundlge vereeniging, wellte thans den titel vangraafran Wcrcm.Hj overleed
n0g bestaat,en verwierf zich hierdoor eene in 1817.Hj waseelfvoorstandervanwetenplaats in de Academie van wetenschappente schap en beschaving.TeRio deJaneirowerd
Lissabon. In hetjaar 1789verkreeg hj de door zjrte zorg een leerstoelvoorde scheibetrekking va'
n ambassadeur te 'sHage,en kundeOpgeri
gt,enzelfheefthjeenigevrt
lchten
in 1707 wexd hj naarParjsgezonden,Om nagelaten van letterktlndigenarbeld,nameljk
er den vrede tusschen FrankrjkenPorttlgal eell paar Onuitgegeven treurspelen,eenevert0tstand te brengen.Hetgelukte hem ,dien
vrede voorloopig op goede voorwaarden te
sluiten,maar toen hetMinisterieteLissabon,
verleid door de inblazingen van Engeland,
de ratiqcatie vertraagde,trad hetDirectoire

taling van de Oden van Horatius,alsmede
van de verzen van eenige nietlwere dichters.

Araujo Porto Alegre (Man0ëlde),een

der m eest gevierde dichters van Brazilië,
werd geboren den 29sten November 1806 te

te Parjs terug.Aranjozochtdebewindsleden Rio Pardoin deprovincie Santo Pedro.Hj
Ontving zjn eerste onderwjstePortoAlegre

door omkooping t0t andere gedachten te
brengen, m aar
w erd in hechtenis genomen.

en begafzich in
1820 naarRiode
Janeiro om zich

maanden daarna

destudievanhet
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.
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.
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Bj zjne aankomst had de
$' Militaire school
vacantie,zoodat
'
hj dadeljk besloot de Academie van beel-

. .

'
,

,,

,

'.

ï

I'
.
,

'
',,

hj
onderdeleiding van profes-

'.

s0r Debret z0o
groote v0rdevkngen maakte in
het teekenen en

.

t- - .
it' . .

(
k
j

,

'

,

.,

Sohilderen en in

'k

., ' .

deschoonebotlw-

' , . ''

kunst, dat kj

'

''
h
.i
Ai,
'

hetbesluituam ,

xy.
X

'
m@ z
h
.
=
*
e
'$
.

,

jj Om
enin0ge
slaen d
js
y g
ue
.g
sa
taaVtpj/jv,jgg

'3tl'
.,.,

,

/ t
eRioreeds:an
goeden naam a1s
sehilder vel'w or-

te Parjs slecht
c
ven had, begaf
bediend, - hj
Araucaria.
hj zich ir Julj
had geen Juist
1831naarParjs,
denkbeeld van de bedoelingen van Napoleon om er in het atelier van Gros zjl
ke stumetbetrekking t0t Spanje en Portugal,- diën voort te zetten.Later(1874 t0t1835)
tevens wash!jdoofvoordowaarschuwingen toefdehtjeen Jaarinltalië.Bjhetvernemen,

van goed ingelichte personen, zoodathj dqt in zjn vaderland eene omwentding was

zich in een radeloozen toestand bevond:toen
de afgrond zich Opende voorzjn voet.Terwjlmen teLissabon n0g wankeldetusschen
Fxankrjk en Engeland,rukten deFransche
troepen in Spanje en kortdaarna(November
1802) 00k in hetweerlooze Portugal.J'
tbnot

ultgebarsten, keerde hj in 1$37 terwaarts
tertlg:en weldra werd hj er betoemt
lt0t
professor aan de Academie van boeldendf
l
kunst,- eene betrekking,welte h!jvervolgens verwisselde rnet die vanleeraarin
het teekenen aan de Militaire sch00l.A1s

er iets van wist,- zoo groot was zjne 0nverschoonljke zgrgeloosheid. De duisternis
begunstigdezjnevlugt:toenhgmetdeKoninkljke familie zich inscheepte naar Brazilië,anders washj nietontkomen aan de woede
des volks.W élkwam hj schjnbaar in ongenade bj het H0f,maar behield er Bteedseen

eene Ongemeene bedrjvigheid *an den dag.
Hj gafbljken van zjnegrooteJouwkundige
bekwaamheid doorhetplander$t.Annakerk,
en vooraldoor datvan de Bank, een der
fraaiste gebouwenvanRiodeAneiro.ln1859
werd hem de betrekking mgedragen van
eonsul-generaal voor Brazilib in Pruissen,

bevond zich reedsinAbrantesvôôrdatArazjo leeraaren0okinandereOpzigtenlegdeAralt
jo

ARAUJO PORTO ALEGRE- ARBEID.
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en sedert 1860 is hj gevestigd te Berljn. zucht t9t handelen ,wellkeallelevendosohepEr zjn in Brazilië na1837 nagenoeg geene selen isingeschapen en die onmiddelljk geinrigtingen voor kunst en wetenschap ver- volgd worden doo1-een gevoelvàn voldoenlng
re
h
zen,t0twierstichtingAr@ujonietjverig bj hem,vanwienzjuitgingen;2.zoodanige,
eeft m edegewerkt. Zelfs aan het natlonaal die te voorschjn geroepen worden methet
tooneelwjddehj zjne opmerkzaamheid,en 00g Op een doel,dat verder aEigt en slechts
hj schreefdaarvooreenereeksvanstukken, met moeite kan bereikt worden.
die meerendeels t0t nu t0e ongedruktbleven.
T0t de eerste soort brengen webjvoorIntusschen behoort deze kunstenaar tevens beeld de uitingen van kracht bj het eten
t0t de meestberoemde dichters van Brazilië drinken, spelen enz., en in het algemeen
en bepaaldeljk t0tdevogrnaamstevertegen- alle bewegingt die een onmiddelljk genpt
woordigers der Ptlrtugêsts
he dichtkunstin (
le bedoelt,wellkemen z0u kunnen zamenvatten

laatste 25Jaren.Zjnebelangrjkstegedichten
zjn een épos,tdcolumbo''getiteld,waarvan
slechts eenige fraçmenten in hetlichtvem
sGhenent en ttBrasllianas'' een gedicht van
beschrjvenden aard? waarin zjn schilderstalent sterk uitkomt.O0k anderedichtstukken
van hem zgn in tjdschriften Ofafzonderljk

gedrukt.
M en verw arre hem niet met M arcw4zlftlpit?
de .ZAtZZI
J'O,die sedert Maart 1857 a1sbuitengew oon gezant en gevolm agtigdministervan

Brazilië desgeljksteBerljn gevestigd is.
Araw aken of Arol
raket (De) vormen

een IndiaanBchen stam in Guyana,vool'
alin
Suriname.Velen van hen heeten doordezendelingen der Hernhutterst0thetChristendom
bekeerd.
Araxes,zie Aran.
Arbaces wasstadholldervanSardanamal'
as

in Mêdië.Hj stond op tegen den Koning en
overwon hem bjNinivé(888vöörChr.
),waarna hj met Belesys Assyrië zôö verdeelde,
dat hj zelfhet land metdestad Ecbatana
behield en hetNieuw-Assyrischerjkstichtte,
waaroverh!j57Jaren regeerde.

Onder (
len naatu van '
vrI
je lel
tle/zeeg
z.Die

van de tweede soort behooren m eer in den
p arbe
g0hebegri
t O0g
0p id
bei
de
eigenljken zin onder het
bragt te Tvorden. M et
soorten z0u m en de volgende bepaling van
arbeid kunnen geven:arbeid is iedereuiting

van krachtbtjden mensch,diegedaanwordt

om een doel, dat men beoogt,te bereiken.
ln hetspraakgebruik heeftmenaanhetbegrip
arbeid eene ruimerebeteekenisgegeven,(1001*
het ook t0e te passen Op de beweging,die
tlitgaat van de bewustelooze materie;indien
zin spreekt men van arbeid van de natutlr,
van eene machine ofvan de maag enz.N 0g
duidt men door arbeid 00k welhetproduct
van den arbeidaan,bjvoorbeeldalsmenzegt?
dat de arbeid van den smid Of van den timrûernaan niet zooveel waarde heeft als die
van den tooneelspeler.Besehouwt men den
arbeid uit het oogpunt van deninvloed,dien

hj uitûefentOp den arbeidenden persoon,f
)1
4
zjneligchameljke en zedelgke vormil
zg,dan
doeltmen op ztjnepaedagoylseltebeteeltenisq
neemt men den axbeid a1sJaefor,als aqent
van voortbrenging van de Btofeljkezaien,
veldheer van die noodig zjn om 'smenschen behoeftellto

D ien naam droeg 00k een
ArtaœerœesM nemon,die t0t een broederYan
dezen, Cyrus#e Jonyere,Overliep.

vervullen, dan bespreeltt men de rolkshuls-

F
zosft
fklfzltfùebeteekenis.W j zllllen ons:,001
*degolfvanQuarnero'
enbehoortt0thetOosten- De mensch is van Jongsafeen behooftig
rjksch-Dalmatisch district Zara. Het heeft wezen.D e behoeft'e doetdebegeerteontstttan
eene Oppervlaltte van l,8 1
L)geogr.mjl en naar vervtllling. Daartoe is er iets noodigq
is.zeer vruchtbaar. Aan de oostzjde ver- iets stoffeljks,watvan buiten moetaallgerjst er eene vrj hooge,steile bergketen, voerd worden.De stoFeljke natuur,dieden
Arbe, o0k Rab genoemd,is eeneilandin eerstmet de laatste bezig houden.

van welke 3 m et bosch begroeide uitloopers m enseh omringt,schenkthem nergenstzelfs
zich over de geheele lengte van het eiland nietin dew eelderigsteoordenvanden aardbol,
uitstrekken.Tusschen dieuitloopersbevinden al die dingen, welke er noodig zjn Om in
zich bekoorljke dalen.De kust is ervan aldie behoeften tevoorzien.'W anteeneeigen-

talrjkebaajen voorzien.Hetgeheele eiland aardige zjde van die behoeften is:dat zi
j
is begrodd behalve het hoogste gedeeltevan niett0tenkelebeperktzjn,maardatlntt,genhetgebelgte,dat zich m et kale rotswanden deel met de ontw ikkeling van den m enseh
verheft. De onderste berghellingen prjken zj in krachten in getaltoenemen.O0kgeeft
met eiken, laurier- en Oljfbosschen , afge- de vervulling van eene behoefte niet lang
wisseld metwjngaarden,terwjlin dedalen rtlstaan den m ensch;de eene is pasvoldaan
verschillendd soorten van graan en vooral
m aïs Tvordex verbotlwd. X en telt er 4000
inwoners di3 van de schapenfokkerj,van
de bjenteelt en van de vischvangstleven.

ofeene andere kom tm etvernieuwden drang
opdagen, is de honger gestild,de tlol'st is
in aantogt;inmiddels maken kûude en vocht

de zol'
g:-001
-kleedingenwoningnoodzakeljlt.
Zj behooren kOt den stam derKroaten.De De mensoh heeft Om in al deze behoeftente
hoofdstad,die lenzelfden naam draagt,is de kllnnenvoorzienstofeljkevoorwerpennoodig,
zetelvan een lisschop en beziteene haven, en als deze de eigensclhap hebben van datte
die met eene kden kan worden gesloten.
kunnen doen,dan heeten zj nl
ttt'
ly.Dt
lnaA rbeid.Men kan denaarwillekeurvoo1't- tuur schenkt die nuttigevoorw erppensleehts
gebragte uitinyenvan kl'
achtbjdemenschen in geringemate.Bjna altjd moeterinspanonderscheiden m twee soorten:1.zoodanige, ning van kraeht van den menseh bjkomen
die om haar zelfs w ille voortkom en uit de om de stof, die hj aan de natuur ontneemt)
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zôs te vervormenjdathj ze voorzjndoel het talent,dat de generaaldientte bezitten.
kan gebruiken.Dan pas kent men erwaarde Dearbeid Oefenteene soortvanheerschappj
aan toe.Bj de zooeven vermelde verrigting uit.De gaven,die men hetwerk moettoevan den mensch is de vrucht van Vroegeren- wjden,klimmen op;de eenestaatbovende
arbeid,b.v.een werktuig,meestalvan onschat- andere, naarmate de verrigting van 't werk
bare dienst,Ja,zelfsOnmisbaar.Dievrucht grootere inspanning eischt van meer dan een
Van arbeid, die te voren geschied is,heet deelvan ligchaam of geest.Deinvoeringvan
kapitaal.De natuur,arbeid,en kapitaal.zjn werktuigen nuheeftjuistdestrekkingom het
de driefaotorenOfayentenvanvoortbrenging; gebruik der ruwstekrachten overbodig temaen roortbrengen is hetgeven vannieuwenut- kenendehoogereeigenschappenvandengeest,
tige eigenschappen doo1'den mensch aaneen waardoordemensch zich vanalleandereschep-

voorwer?,uitde natuurgenomen.Arbeid is selen Onderscheidt,onmisbaarte doen zjn.

dus:de lnspanning van den geest ofvan het
Uit dit verschjnselwordtltetverschilin
ligchaam desm enschen m et het doelom mid- de belooning van den arbeidverklaard,waardelljk of Onmiddelljk de voortbrenging van over straks nader za1 gesproken worden.

maatschappeljkegoederen (datzjndiegoede- Het veld van den menscheljken arbeid is
ren,welke waardehebben)tebevorderen. zO0 groot,de verschillendeverrigtingen zjn
W anneer wj nunaauwkelirignagaan,welk zoo menigvuldig, zôö in aard en gewigt
aandeel de factor arbeid aandevoortbrenging

Onderscheiden,datdevolkshuishoudkundigen

neemt,dan zien wj,datdeligchaamsinspan- sinds lang beproefd hebben om het begrip
ning van den mensch niets meer doen kan,
dan voorwerpen verplaatsen, datis,bewegingentegenhoudeu ofveroorzaken.Demensch
kan geen stofje,h0egering ook,scheppen,

arbeid in onderdeelen te verdeelen en het
veld als 't ware in stukken afte bakenen,
ten einde over 't geheel een beter overzigt

dragen aanden factor natuur:dezoogenaamde
natuurkrachten treden in de plaats van menschenkrachten. De vermeerderde kennisvan
de natuurenllareeigenschappen leidtdaartoe:

de landbouw brengt de vruchten voort van

te hebben.Dikwjlsontmoetmendevolgende
uit het niet halen,evenmin alshj hetv01- indeeling van den maatschappeljken arbeit
l:
komen kan vernietigen.Meer en meerwordt nameljk: in 1.landbouw ,2.njverheid en
ditdeelvan denmenscheljken arbeidoverge- 3.handel.Zj berustOpdevolgenderedenering:
den grond;de njverheid,waarmedemendan
de fabrieknjverheid bedoelt, vooral zooals

die tegenw oordig inhetgrootgedreven wordt,

bjna iedere nieuwe uitvinding brengt ons geeft aan de voorw erpen een anderen vorm ,
nader t0t dat doel. Bj het vervoeren van en dehandeleindeljk verplaatstzeenbrengt
lasten kom t het eerst,in de plaats van de ze uit de handen van de voortbrengers ln
armen en schouders van een m ensch, het die der verbruikers.Een voordeelvan deze
gebruik van de huisdieren,diehjaanzjnwil indeeling z0u n0g hierin bestaan, dat de
heeft weten te onderwerpen;het paard,de termen aan hetdageljksch levenOntleenden
ezel,de 0s,de kameelen de Olifantworden alzoo voor een ieder verstaanbaar zjn.Maar

daartoe aangewend; eindeljk leert hj den zj is in de wetenschap niet aangenomen,
stoom kennen en gebrtliken; het behaalde omdat zj noch volledig noch Juist 1s.
voordeel w ordt steeds grooter;naarm ate de
Erzjn vooreersttalrjke gevallen,waarin
inspanning van spierenzenuw bjdenmensch m en niet w eet of men m et landbûuw ,
afneemt,wordthetaandeelvanzjnverstand, m et njverheid of m et handel te doen heeft.
zjne intelligentie van meerbelang.Hjwordt M en is gedw ongen,de veeteeltt0tden landbevrjd van veelmoeite;hj heeftdusmeer bouw ,de zeevaart totden handeltebrengen.
tjd en gelegenheid om vooranderwerk zjne Het maken van straatwegen,djken,kanalen
krachten beschikbaarte houden,enhetw erk zou t0tde fabrieknjverheidmoeten behooren.
verandertzöövanaard,datdemeerverhevene
gaven van den geestgebruikt en gescherpt
m oeten w orden.
De aard Van elken arbeid is in het wezen

W aarom het teelen van katoen, meekrap
enz. liever tOt den landbouw dan t0t

de fabriek-njverheid gebragt?.Jagers,visschers mjnwerkersen goudzoekers #an men

der zaak verschillend; iedere verrigting bj in geen der drie onderdeelen rangschikken.

de voortbrenging eischtvan den arbeiderhet Daarom voegde men eene vierdeaf
deelinqer
aan 'twerk zetten van bjzonderegaven.De bj: de rerzamelinysnl
jrerlteid. Men verllest
handwerksman en slogwerman spannen bj nu evenwel terstond het voordeelvan voor
hun werk niet dezelfde gaven van geest en een iqderbegrjpeljk tewezen,exmen isb0ligchaam inalsdegeleerden endekunstenaars. vendien nog niet geholpen.H etw innen van
De eersten maken bjna uitsluitend gebruik suiker uit den ahornboom z04 nll t0t de

vanllunnephysiekekrachten,terwjldelaatsten verzamelingsnjverheidgebragtmoetenworden;
hoofdzakeljk methungeestwerken.Dezelfde de bereiding uit riet voornaseljk t0tden
verscheidenheid in het gebruik dergavenkan landbouw ,die uitbeetworteb hoofdzakeljk
m en opmerken in de verrigtingen,die elken tOt de fabrïeknjverheid.En zj,die eigen
tak van voortbrenging in 'tbjzonder nood- vrtlchten teelen,bereiden enverkoopen,z00zakeljk maakt.ln eenekatoenfabriekbehoeft als de wjnboeren, zjn zj au landbouwers,
de werkman,die spintofw eeft,nietdezelfde fabrikanten ofhandelaars?
eigenschappen te bezitten die een w erktuigAllen,die voor 100n diexsten aan denlaatkundige of een opzigter noodig heeft. D e schappj bewjzen,de hoojste staaatsman en
soldaat in hetlegerheeft geene behoefte aan de loopjongen,o0k herbergiers, ondernemers
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van vervoermiddelen enz.,zjn buiten dein- gereedschap, zooals een schûp, eene naald
deelinggesloten.voorhen,diedevrjekunsten, eneenbjl,alsdemeestingewikkeldelnachine,

die vakken,waarvoor eenegeleerdeopleiding zooals een stoom gemaal en locom otief.
In de 3deplaats wordt er zeer veelarbeid
vereischt wordt,uitoefenen,geneeskundigen,
g'
eesteljken, advocaten e11 kunstenaars, is verrigt, die geen ander doel heeft,dan om
er ook geene plaats.
de arbeiders gedurende hun werk ,denarbeid
De school der Pltysioeraten (zie aldaar), zelf en de vrucht er van te beschermen z00die in de achttiendeeeuw in Frankrjk vele w el tegen de vernielende w erkingen van
aanhangerstelde,tl'aehtte een grootdeelvan de natuur als tegen buiten-enbinnenlandsch
zs,djken
deze bedenkingen ter zjde te stellen doûr geweld. Daartoe maakt men havel
de opmerking, dat vele der laatstgenoemde kanalen,huizen,selltlren,w erkplaatsen;dat
bedrjven met opzetnietind.eindeelingwaren aanbrengen Van bescherming IS het w erk,
opgenom en, om dat deze,h0e nuttig f)p zich Van den herder, den soldaat en den agent
zelve,geen deelnam en aan hetroortbrenyen, vanpolitie;daarvoorbestaat0ok vooraldestaat
datis,aan hetvoortbrenyen '
tlJ,/,roorlverpen. m0tzjn heirvan ambtenaren,hetleger,de
Zj gaan bj die redenéring uitvan eene w etgevende,regtsprekendeen depolitiem agt.
FeheelverkeerdevoorstellingvanroortbrektyenL Ten 4de w orden er veel menschen bezig
ln den zin van selteppen genomen,is er nie- gehouden m et arbeid,dietoe-qankelqkmaakt:
mand, welk bedrjf hj uitoefent?die voort- onder ons bereik ?I9-:/I-t
?Jdatgene,waarmedewj
brengt.De handel,dietochwêlin deindeeling onzebehoeftenbegeerentevervtlllen.baarvoor
w as opgenom ent brengt dan evenmin voort is de handel,die de productenvanden voorta1s de geneeskunde: geen van beiden kan brenger Overneem t, bewaart, en ze op de

stofeljke voorwerpen als hetproductvan plaatsenwaar,enindetjdenwanneerhetn00zjn arbeid laten zien.De genoemdeonder- dig is,ter beschikking stelt van de verbruideelen van den arbeid hebben dtls onderling kers.Tot deze klasse behoorenallen,dieden
geen vaste grenzen:ztjloopen in één,ener handelin zjneverrigtingentendienstestaan:
de scheepsbouwm eestel- en de zeevarenden,
zjn buitendlen meersoorten van arbeid.
W e zagen hierboven , dat voortbrengen de loeom otiefmakeren deondernemervan verplaats heeft door de zamanwerkiny van de voermiddelentde makelaarei1deverzekeraar.
drie factoren,natuur)arbeid en kapltaal.ArEene 5deklassevan bedrjven wordtingebeid alleen vermag niets. Altjd isdehulp nom en door hen , die hun arbeid aan de
dernatuurkrachten Onmisbaar?altjd moethj m enschen zelve besteden,Om deze bekwaam
toegepast w orden op stot',aan de natuuront- te maken Ol,
n mettertjd als medewerkersaan
nomen, en altjd heeft hj kapitaalnoodig. de maatschappeljke taak op te treden.Ook
Hetkapitaalisdevruchtvanvroegerenarbeid; moeten hunne kraehten daartoedikwjlswordat kan de mensch dus niethebben,tenzj den hersteld en altjdonderhouden.Dearbeid
er xeeds vroegergewerkt is)om datkapitaal vanden geneesheer,vanden geesteljke,endie
voort te brengen.

vtlol-de opvoeding en het Onderhotld van de

Z00krjgen we dusarbeidjdien menrev
jt- kinderen behooren hiertoe. Ten slotte z0u
streeks aan de taak van heden besteedt ln men nog eene afzonderljke afdeeling kunnen
tegenstelling t'Ot den arbeid, w elke vooraf m aken voor den arbeid van hen, die zich
moet voltooid zjn 0111 die taak te kunnen bezig houden uitsluitend methetdenken,den

aanvangen. Van daar de verdeeling in:1. zoogenaamden intelleetuélen arbeid?zooalsdie
arbeid, die reytstreeks (onmiddelljk)aan de van geleerden : auteurs? uitvinders en pueer
taak zelve besteed w ordt,en S.arbeid,die anderen.
vooraf moet voltooid zjn (rroeyeren arbeid), Zonder arbeid heeftgeenenoem ensw aardige
eer men aan de taak zelve kan beginnen. vooxtbrenging plaats;daarovez'zjn allen het
D eze laatste m oet om de verseheidenheid in e01àS.
aard,waartlit hj bestaat,wederom verdeeld M aar de uitkom st van den arbeid is lang

worden in vjf afdeelingen; 1. arbeid, die niet altjd de reytstreeksclte voortbrenging

grondstolen,voortbrengt?waaronderw evel'- van voorw erpen.Z0o geeft de arbeid onder
staan aldie stotïen,w aartlitn0g iets anders 3:4 en 5 der zûoeven gemaakte indeelingemaakt m oet w orden, die geheel in een gen in 'tgeheel geen vûorw erpen.
ander voorwerp Overgaan en dusnietbestemd
Dientengevolgeverdeelen sommige scholen
zjnl
, om zoo Onmiddelljk in handen van de der volkshuishoudktm digen den arbeid naar

verbruikerstekomen;bjvoorbeeld,dehuiden zjne llitkonlst in productieren en imyroduevoor het leder; het leder voor den sehoen- fierezl.Improdvctiqfsteldemennietgeljkmet
maker; het m eel voor het broodqhet linnen onnut,maar beteekent eenvoudig yeen rï
Jkvoor llet papier; het vlas voor het garen; dommen voortbrengend.D e landbouw ensom -

het garen voor het linnelweefsel; hetjzer mige andere bedrtjven zouden in dien zinalvoor het staal enz. D e geheele bovenver- leen producitiefkunnen genoem d w orden.De

melde verzamelings-ngverheidhoudtzichllier- vioolmaker is nu wé1produetief in zjn arbeid,niet de violist;wéldeapotheker,maar
m ede bezig.
Ten Sdekomtinaanm erkingdearbeid,diege- niet de doctor. Uit het hierbûven beredereedscllap ofwerktl
bigen voortbrengt,nameljk neerde valt ligt afte leiden,dat zoodanige
aldiedingen,niet'
tvaargbit,maar'traarmedeiets opvatting van productleren e1zimproductierett

anderszalvervaardigd worden.Menbegrdpe arbeid onjuist moet zjn.Destofzelveisnûoit
ontler w erktuigen zoow el het eenvoudigste

het produet of de '
altkontst van den arbeid;
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het is alleen het n'
st ofde nuttiglte,
den,de laat. De grenzen of de omvang der njvexnieuweeùensnl
tappen,waardoor ietsbeterin heid hangen af van de grenzen of de 0mstaat wordt gesteld om aaneenebehoeftevan vang van hetkapitaal.Zaldenjverheidzich
den mensch te voldoen.Datnut vindt men kunnen ontwikkelen en uitbreiden en daam
10 Of gehecht aan zaken, en dan treedt het door meer en beter den arbeidonderhouden,
op als eene eigenseh'ap van die zaak;6f 20 meer welvaart verspreiden,zooals men het
als eene eigensckap van menschen;6i'80het gewoonltjk uitdrukt, dan bestaat daarvoor
n'
at bestaat louter in eene dienst,diemen be- maar éên middelen wèl dit:de vermeerdewjst.Hetvoortgebragte,hetyewensclttenut ring,de'toenam evan hetkapitaal,datbelegd
staatin ditlaatste gevalgeheel op zich zelf kan en wilworden.Deprohibitionisten (zie
en is niet de eigenscltap van iets anders.H et aldaar)!eene schoolvanvolkshuishoudkundiwordt geenehoedanigheidvanietsanders.Om gen, dle door het nem en van beschermende
het even t0twelke van die uitkomsten het maatregelen de binnenlandsche njverheid
product van zekeren arbeid behoort,in ieder wilden aanm oedigen en tot bloeiverheffen
geval kent vaen daaraan nut en zelfsrf:iJ- boven die van hetbuitenland1hebben deze
waarde t0e, zoodra een ander iets Tvenscht z00 eenvotldige waarheid Over het hoofd gete geven voor datvoortgebragte.En z00kan zien en daartegen sterk gezondigd.Zj wildat product00k ligt m eer ofmin direct me- den het doel,ontwiklteling van denjverdeTverken t0t verdere voortbrenging,doordat heid,bereiken alleendoorbesltliten en wetten
het andere arbeiders in staat stelt om beter van de regéring,die den invoer van in den
vreemde vervaardigde voortbrengselen moese
nen
lkra
htigteoe
rhdi
unent
we
rkfste
erbe
rigljden
,da
nnte
vor
:c
daar
zel
devar
van
he
, ten te keer gaan of geheelwéren,o1
n aldus
die aan anderen t0t Ontspanning en afwisse- de bewonersvan hun eigenlandtenoodzaken
ling een tjdeljk genotverschafen.De 0n- het verlangde artikel,W aaraan degebruikexs
derseheiding isduswetenschappeljk o0kvan gew oon waren geraakt,zelve te maken.Dit
w einig belang. W i1m en haar volstrekt be- geschiedde dan oOk m eermalen. En toch
houden dan noeme men dien arbeid produc- m isten de maatregelen,naar die theorie gefi#'
, waarvan de uitkomstkan worden be- nom en,het beoogde doel.

waard en vermeerderd: zoodat hj kan die-

Er ontstonden werkeljk somtjds nienwe
fabrieken,erkwam nieuwenjverheid;maar
Improductiqf isdiearbeid,waarvan'tpro- vanwaar haalde mcn zO0 plotseljk het

nen t0t de vorming van het kapitaal.

duct zelfniet voor bewaring en vermeerde- daarvoorbenoodigdekapitaal?W aserzooveel
ring vatbaar is: zooals die van den m uzi- kapitaal voorhanden,dat t0t dien tjdniet
kant,vandenacteurenz.- Maarimproduet'
lef belegd w asen nu degelegenheidt0tplaatsing
mag in geen gevalgeljkresteld worden met aangreep? - Dat is ineenebeschaafdemaat-

onnuh in den gewonen zln van hetw001
*d.

Er bestaat een onmiskenbaar verband tusschendebeidevoornaamstefactoren van voortbrenging,ltetkapitaalen denaebeid.Ook hebben de vaak uiteenloopende belangen vande

schappj,waardageljksplaatsingvanltapitaal

aangebodenwordt,nietwaarschjnljk,temeer,
omdatieder kapitalister op uitis,om vrueht,

interest, van zjn kapitaalte genieten,wat
hj van onbelegd kapitaal niet krggt.Demet
bezittersvan hetkapitaal,deJI
JItiJt
ZJIJ:ZI,en dwang ingevoerde njverheid Ontleende het

dezulken.diealleenoverhunarbeldsvermoyen
tebeschikkenhebben,decr/leitfdz't
:,aanleidlng
gegeven t0t grooten strjd onderhen,dieaan
de voortbrenging deelnem en.- Beide punten zullen we korteljk behandelen. Voor-

onmisbaar kapitaal aan de reeds bestaande

njverheid,waaraan het eenvoudig werdont-

trokken, omdat de producten van deze welligt beter konden gemist w orden dan dl ,
waarvan de invoer wasverboden.D enietlwe
eerst het verband tusschen arbeid en kapi- arbeid kw am alleen in de.PJtTtZJ.<r@n en niet
taal.
naastde Oude njverheid te staan.In 'tgunIk kan Op het oogenblik geenw erkbegin- stigst geval vermeerderdedenjverheid dus
nen,ofik heb daarbjbehoefteaandevrucht niet.M aar 'tgew one gevalwas:dater doo1*

van te voren volbragten arbeid.om een v0- die maatregelen mindernjverheldin'tgeheel
gel te schieten heb ik pjlen boog noodig, kw am , dan te voren bestond.Imm ers ieder
om een visch te vangen meestal een hengel arbeider zoekt te w erken en ieder kapitalist
Of een net.Die vruchtvan vroegeren arbeid zjn kapitaalteplaatsen onderdemeestv00ris kapitaal.Geen huis kan ik bouwen,geene deelige Omstandigheden. Z00 w ordt er 0ok
fabriek oprigten,geen landverbeteren,geene het goedkoopstjdatis,metd6 minstmoge-

arbeidersaan hetwerkzettentenzjdaarvoor ljke kosten, voortgebragt. Afen brengt dus
grondstoFen,werktuigen en voedselinvoom datgene voort;waarvoormenhetbestgeschi
kt
raad aanwezig zjn. Nu kunnen er van zelf is en de beste gelegenheid heeft.
No
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o0k nietmeer fabrieken zjn,nietmeerspoorw egen en kanalen aangelegd w orden, niet en dien arbeid,om zich op de productievan
m eer droogmakingen ofandere verbeteringen iets anders t0e te leggen: w at men elders
aan hetlandplaatsvindendanhrtkapitaalge- xeel goedkooper kan doen, dan is dat hetdoogt,datbeschikbaaris;waarultdevolgende zelfde,als te zeggen:gj zult uw arbeid en
stelling noodzakeljk a'
fgeleid wordt,dat er kapitaal onder m inder gunstige Om standig-

nameljk niet meer njverheid (qenomen in heden gebruiken,gjzultduurderproducéren,
den ruimsten zin van allebedrIjf)kan zjn Ofm ethetzelfde kapitaalen denzelfden arbeid
dan hetkapitaal,daarvoor in voorraad,toe- zult ge minder voortbrengen.De goederen,
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die niet meer geproduceerd werden,waren
nu ôt
'in '
tgeheel niet ôt'minder goedkoop

Adam S'
mif/zde vogrdeelen zookrachtigheeft

Dus ten slotte minder arbeid methetzelfde
kapitaal: een dubbelnadeel 5.001*alde consumenten;vel-minderingengeenetoenamevan
welvaart.

waar velen zoodanigen arbeid doen, dat
ieder dezelfde soortvan taak te volbrengûn

aany'ewezen.Diezamenwerking isvantweerdpf.sfreebc/l: of eenroltdige,
te krjgen.Evenzoo de nieuwe producten. erlel aard: de '
heeft op denzelfden tjd, plaats el
1 wjze:
b.v.a1s twee Ofm eer een lasttillen,zamen

Over den strtjd tusschen arbeider en kapi- Jagen!ot'een huis bouwen.Hetisduideljk,
talists/reken webjdeassoeiatieOfarbeiders- datbjlgebreke vandievereenigingvanarbeid
vereem gingen..Dezelfde hoeveelheid arbeid

6$'het werk in hetgeheelnietz0u geschieden,

level'
tnietaltjdhetzelfdeproduct;metandere ôfalthans veelminder goeden in veellanger
woorden:de arbeid doet niet altjd evenveel tjd, dus met veel meer kosten,zou plaats

ptzzlden a'
rbeid is niet
af;de eëcaciteit van denarbeidisnietoveral vinden. De rerdeeliny '
even groot.In de eerste plaats kan dezelfze andersdan een anderewjze van zamenwerarbeider m et dezelfde krachtofhetzelfdever- king,eene zamenyestelde,.iederdoetnu onye-

t
jbpprfï.
ç werk, en men arbeidtnietaltjd
mogen deste meeruitwerken,naarmate hj l'
meer lust Ofkrachtiger wildaartoeheeft.Die op dezelfde plaats en tjd.Nu ontstaat er
lust om te arbeiden is afhankeljk van de seheiding in de bedrjven:een mensehwerkt
behoeftenqnaarmate deze sterkerdringent0t niet meer om in al zjne behoeften te voorinspanning,za1de w ilom te w erkengrooter zien, maar hj trachtéén werk te doen en
zjn;deinvloed van hetltlimaaten dege- m et het product daarvan de behoeften van
steldheid van den bodem Op dew erkzaamheid vele anderen te bevredigen.EéIA bakt brood
van de bewoners is algemeen bekend.Verder voor meerderen,een andermaakt kleêren ()f

isde zedeljke Ontwikkeling vaneenvolkop bebouwtuitsluitenddenrrond;doorderuiling
den arbeidslust en de uitkomstvan hetwerk van deproducten kan nulederzitthaanschaffen
van grooten invloed, en ten slotte doet de datgene, waarnaar hj de grootste begeerte
matevan belooning en dewjze,waarop zj heeft.
toegekend w ordt, zeer veel af. D e laatste
De onderscheidene bedrjven werken nu
punten worden bj depaedagogischebeteeke- zamen;zj vullen elkanderaan.Z00 bestaat
nisen bj de vrjheid van den arbeidbreeder er zamenwerkingtusschen denschapenfbkker,

behandeld. ln de tweede plaats kan iemand densyinner,denwever,denkl
eêrmalter,enbom et even goeden wil m eer uitrigten naar- vendlentusschenaldezepersonenenhen,w elke
mate zjnevermogensvan ligchaam en geest t0t het verplaatsen van die stoffen hebben
krachtigerzjn.Dezevermogens,hoewelzeer meêgeholpen: den handelaar en voerman;
versehillend,zoowelbjdeverschillendenatiën alle werken met één doel,hetversehaffen van
als bj deindividuën,worden versterktdoor kleeding aan hen,die daaraan behoefte hebdevermeerderingvan kennisbjdemenschen, ben en Op hun beurt eett prodtlct in ruil
door de zuiveringenverëningvanhtlnsmaak hebbon tegeven.N0gf)pgrootereschaalflpenvoor het goede en schoone en dool-de ont- baart zich die zamenwerking in de splitsing
wikkeliny van hunnestoffeljlte krachten.De der werkzaamheden,verbonden aan 'tzelttle
arbeid,d1e er bj een volk verrigtwordt,en bedrjf,vooralin '
tfabrieltwezen,waarvet'l

de wjze,waarpp die geschiedt,weêrspiege- handenarbeid verrigt wordt.Z00 zjn er 01z11en als 'tware zjn geheelen socialen en poli- trent achttiell onderdeelen, elk aan een atl
tieken toestand. Tal van middelen is erdien- zonderljk werkman toevertrouwd, bj het
stig om den lust en de krattlltom tearbeiden maken van eene speld;zeventig bjhetfabrite vergrooten.Voor een deel zjn ztjafhan- céren van speelkaarten, m eer dan honderd
keljk van de inrigting en den invloed van bj hetvervaardigen van zakuurwerken.Het
het Staatsbestuur, deels van de natuurljke totaalproductvan den besteden arbeid over-

treftnu talloozem alendatvan aldearbeiders,
zllt)ieder Op zich zelfhad gestaan enachtereenvolgensaldeverschillendew erkzaamheden
had moeten ten uitvoer brengen.1)e hoofdlemmeringen in hetvrje verkeer en allebe- oorzaken van deze vermeerderde uitkomst
om standigheden,waarondereenvolk geplaatst
is.De StaatdienttezorgenvoordeOntwikkeling der bevolking door haarinstaattestellen
oln goed onderw ps te genietcn;doorallebe-

letselen voor de volkomen vrje uitoefening
van den arbeid w eg tenemen;doortezorgen
voor orde in de maatschappj,goed regt en
vollet
lige staatkundige vrjheid.Aan hetvolk
zelf zal hetm oeten overgelaten w orden om

godsdienstig enzedeljkteworden,dekunsten

en wetenschappen te leeren waardéren en
liefhebben. In de derde plaats zalde eëcaciteit van den arbeid sterk toenem en door
eene verstandige zamenw erking vandem ede-

zjn vooralde volgende.Vooreerst,krjgtiedel'
werkman meer den slag van ztjn deelin het
werk:hj leerthetdooren doorkennen en
is er Op uit om arbeid te bezuinigen,w aardoor ligt verbeteringen in debew erkingw orden aangebragt; verder wordt er in menig

opzigttjd2moeiteenkosten bespaard dool'dat men nlet telkens van heteenew ork tOt
het andere behoeft over t()gaan;m en heeft
geene andere w erktuigen noodig dandiem en

arbeidersaan hetgroote doelvan denmaat- het best hanteert; voortdurend zjn al (1(!
schappeljken arbeld:de vervulling van alle w erktuigen in gebruik.N9g is het van zettr
behoeften in demaatschaypj.Hiertoebehoort groot gewigt, en dit raaktde vrjheid van
de zoogenaamde dverdeellng vanden arbeid''
w aaxvan de Engelsche volkshuishoudkundige

den arbeidtdat ieder de keuzt)heeftom zich

aan dien arbeid te wgden,die hetmeestmet
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zi
jn aanleg en smaak overeenkomt, en de wereld brengt mede,datde slagboomenvoor
gelegenheid wordtgrooterom iedernaarzjne de vrje beweging van denmaatschappeljken
vermogens geplaatst tekrjgen.ongeschikt- arbeid meer en m eer vàllen.
heidvoorden arbeid,dienmen moetultvoeren,
Destrenge slavernj?waardooreenmensch
doetzekerreenegrooteverwaèhtingontstaan metzjnegeheelearbeldskrachtheteigendom
(
lverzjne ulkomst.Eenezeerafdoendereden w as van een ander, die dus o0k volledig
voor de verdeeling van den arbeid ligtin de regt had Op hetproductvan zjn arbeid,is

inrigting van de natuur zelve,daar nietalle verdwenen;hareverzachtevormen,a1sdienstproducten in alle landen,zelfs niet m et den baarheid aan anderen zonderbelooning,bj-

grootsten arbeid,teverkrjgen zjn.Zonder voorbeeld ljfeigenschap, heerendienstpligtig-

die internationale rerdeelin.q '
plgz den tvùeitf heid en zoovele andere,moetenmeerenmeer
z0u ieder volk sommige voortbrengselen,die wjken voorheteenvoudig beginsel,datvan
het nu dageljksgeniet,geheelmoeten Ont- nature ieder mensch regt heeft om zelfen
béren. De gewassen der tropische gewesten alleen tegenieten datgene,watzjneinspan-

gedjen nietin dekoudeluchtstreek.Menkan ning hem bezorgde.Hetverderfeljke,allen
geene m etalen vervaardigen,w aar geen erts voortlitgang wérende kastenstelsel der Oude
voorhanden is.Elklandheeftzjnenatuurljke Oostersche volken is in de nieuwe wereld
vooxdeelen in vruchtbaarheid, klim aat of verlaten:dezoonwordtnietmeergedwongen ,
ligging;iedervolk zjn aanleg,bjzondervan van geslacht t0t geslacht het beroep zjns
rs
n.
nattlrevoordezeotanderebedrjvengeschikt; vade
He
t 0iP
ldte nem ed
ermiddeleeuwen metzjn
elkenatieeenem eerdereofm inderehoogtevan
!
e
we
z
e
n'
ontwikkeling in kennis en kunstvaardigheid; sterk ultslllitond karakteren zjne belemmedaarom ook heeft iedere maatschappj hare rendebepalingen,alsdeleerlaren,dehooge
producten,die dââr alleen ofalthansdâârhet sommen bj de intredetebetalen,hetmeesgoedkoopst kunnen voortgebragtw orden.
terschap en de prjsbepalingen, heeft bjna
Derhulve is de internationale verdeeling overalzjn tjd uitgediend;hetzoogenaamd
Van den arbeid gebiedend noodzakeljk;en reglementéren van de bedrjven,datis,het
het stelsel der prohibitionisten en mercanti- van hoogerhandvoorschrjven,watmenmogt
listen(ziealdaar),om zooveelmogeljkvreemde maken,h0e,wanneer en waar men de pronjverheid op eigen bodem metdwang over ducten van zjn arbeid moest aEeveren, is
te brengen,wordt daardoor van zelfveroordeeld.
De vrjheid van den arbeid oefent een
invloed uit op het product.
zeer rrootenarbei
d verstaan w eintw eeërlei
Vrjheld van

a
ls ondoelmatiy, nadeelig en altjd belemmerend ter zpde gesteld, om h0e langer
zoo meer plaats te maken vool'vrjemede-

dinging. N0g is de arbeid niet van alle be-

lemmering bevrjd.HetBeschermend stelsel
zin; vooreerst: de meest volkomene vrje vindt in deProtectionisten (zie aldaar)hier

beschikking van den arbeiderover hetvool't- en dââr n0g kraehtige verdedigers,die dikbrengselvan zjneinspanning,ententweede: wjls,terbekomingvankortstondigvoordeel,
de onbeperkte keuze van een ieder om den de overhand w eten te behouden boven de
arbeid u1t te oefenen dien hj wil,op tjd, voorstanders van hetVrjhandelstelsel; n0g
plaats en wjze, zooals ieder voor zich dat menig sleehtingerigt belastingstelsel bevoor-

het meestin zjn belangacht.Vrjheidvan ar- regt het eene bedrjf boven het andere,verbeid sluitdusinzich demededinging,benevens hindertden vrjen 100pderkapitalen enkwetst
volledige vrjheid in hetaangaan van ruilin- daardoor debelangenvanhetalgem een.M onogent dat is, vrjheid van handel.Alleen bj poliën (zie aldaar) worden voortdurendkunsteene zuivere toepassing van die begrippen

matig dof)rhoogere magten,vaak van Staats-

op den maatschappeljken toestand kan men wege, in stand gehouden.Talrjltebedrjven
van iederen arbeider de volle inspanningvan in allerlei vakken bljven onderworpen aan
zjne krachten verwachten; dan slechts,a1s toezigt van Staatswege; ztj,die zich er Op
een ieder overtuigd is,dat hetgeen hj pro- w enschen t0e te leggen,m oeten w aarborgen
duceert,ten volle hem alleen te baat komt, geven van bekwaamheid,- ziedaar overbljfzalieder er op uit zjn, Om hetbedrjfte selen van vroegere zw aklleid, die allengs
kiezen, dat hem 'tbest sehikt?de olnstan- zullen moeten wjken voor heteenig wezendigheden opzoeken#die.
voorzjn werk het ljk heilzame beginsel, dat van volkomene
gl
lnstigst zjn'
?dan zalde maatschappj het vrjheid van den arbeid.

D e soort van den arbeid, die er verrigt
volledig genot hebben van eene verstandige
zamenwerking van alde takken van voort- wordt,de wjze waarop men werkt,demate
brenging.Iederhinderyaal,aan dievrjheid w aarin m en de vooxdeelen van de zamenin den weg gesteld, ledere belem mering, werking w eet aan te w enden, geven ons
onderdrukking ofbescherming van deneenen een getrouw beeld van de hoogte der betak, ten koste van den anderen,heeft den- sohavi
ng,waartoeeene maatschapytjisopgezelfden invloed als een gebod,Om te zamen klommen. MTe noemden den arbeld daarom
onder minder gunstige om standigheden te den spiegelvanden politieken en van den sodw erkenj om dus te zam en minder voortte alen toestal
zd der volken.Heteerstzjn de
menschen genoodzaakt, htm karig levensonbrengen.
De revolutie in de achttiende eeuw heeft derhoud te vinden in de m et groote m oeite
de maatschappj van vele dier hinderpalen gepaard gaande toaëigening van de gaven
verlûst.D e gang derbeschavingindenieuw e der natuur,diejzonderofalthansm etgeringe
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moeite verkregen,geschiktzjn in de meest grjsaards!daarnaanderen.De bevolklng bedringende behoeften tevoorzien.Jagenenvis- staatnu ulteendeel,datvoedsel,en eendeel,
schen ishetbedrjfvan iedereen.Defamiliën dat andere goederen voortbrengt.Men ruilt
vereenigen zich langzam exhand t0t eenstam . de voortbrengselen.De eerste scheidingin de
M en leeft van de hand t0tden tand.Kapitaal bedrjven is volbragt.Ligt dewoonplaatsaan
is weinig voorhanden.D e eerstestap verder
bestaat hierin,dat men sommige dieren aan
zichheeftonderworpen,w ierdienstenm en gebruikt.T0t voeding vandiehuisdieren en van

eenekustot'doorstroom en bevaarbarerivieren
den bodem , dan maakt men w eldra kennis

metnaburen van meerdereofgeljkeontwikkeling,w ier arbeid atzderevoorw erpenvoûrt-

t
le menschen worden devruchtbaarsteplekjes brengt,en deruilingbreidtzich uitopbreeder
opgezocht,omdat m en ern0gnietaan denkt,
door eigen arbeid den grond t0t meerdere
productie te brengen. Dat is het nom adenleven. Van het uiterst gewigt, Om t0t de
vestiging van een volk te geraken,isdev0lgende stap?die gedaan m oetw ordelz.
H etkostde grootstem oeiteom vastewoonplaatsen in te nemen en zichopdebebouwing
van den grond te gaan toeleggen.W ant het
een en ander m oet zamengaan, omdat de
bodem nergens aanhoudend genoegzaam voedseloplevertv001'm enschelzdier.Verscheidene

schaal;er ontstaat handel.
W ordt d(t eëcaciteit van den arbeid door
zamenwerking met beleid grooter,bestaater

lustt0tsparen bj de inwoners,dan kanhet
kapitaalvrj sneltoenemen.lletmaaktmeel'derebedrjvigheidmogeljk,endemate,waarin
hettfleneemt,w ordtsteedsgrooter,- vooral

alshetden Staatgelukt,vastenvoettekrjgen,
veiligheid:orde en regtin demaatschappj

te handhaven.De overyang t0thet opeenhopen van eene bevolklng in steden duurt
lang.Mrereldljkeengeesteljkemagtworden

bekende volksstalnmen hebben diemoejeljk- gescheiden:hetinvoeren van lleteenhoofdig

heid nooit kunnen te boven komen;tenge- gezag roeptbevoorregte standen inhetleven.

volge daarvanverdwjnen zj vanhettooneel. Men ondel'scheidt vrjen en mindex vrijen.
Twee redenen vooral bestaan er voor die Z00 brengti
ederevoort
litgany zjne zwakke
moejeljkheid.Vooreerst lzet gemisvan het zjde mede.Toch ise1
'voorultgany.Metde
begrip, dat arbeid aan den bodem besteed steden worden tàbriekntjverheid,blnnen-en
de productiviteit aanmerkelljk verhoogt,- buitenlandsche handel geboren; nieuwe uitvoortsgebrek aan doorzigtindetoekomst;m en
kan nietwachten op vrucllten,die zich pas
later laten plukken.Het gaat er meêa1smet
de kinderen: men doetgeene moeite danals

vindingen bevorderen de produetiviteit van
den arbeid en het kapitaal.H etdeelvanden
factor natuur in de voortbrtlnging neelnt toe.
En zöt; voortgaande kan een volk in stand

oogenblikkeljke behoefte dringt en onmid- bljven en de hoogte bereiken,waarop deze
delljke voldoening kan en moet volgen.Tn tjd (
1e meest beschaatt
le volken vandeoude
de tweede plaats heeft men voortdurend te en Nieuwe wereld ziet staan.
kampen met vjandige naburen:een aanhou- De beteeltenis en het gewigt van arbeid
dende strjd van allen teren allenmaakteene in oeconomischen zin,en zjne ontwikkeling
vestiging bjnaonmogellk en doethetinge- hebben we besproken.AlsOpvoedend,paedanomen terrein,metinspanning een tjd lang ptwzycFzelelnent,is dearbeidvoorhetindividu
verdedigd,m eerm alen verloren gaan.De een

verdrinqtden ander.Eenvoorbeeld vandeze
schilderlng leveren ons heden ten dage de

Indianen in Amerika. Is die stap eindeljk

O0k van hetgrootste belang.

Metdezedeljke enverstandeljkeontwik-

keling van de m ensehen lzangt de opvatting
van den arbeid als pligt ot'genoegen zanlen.

gedaan,dan oefent ieder htlisgezin denland- Het woord tin het zweet van uw aansehjn
bouw uit met de veeteelt.Ieder voorziet in zultgj uw brood eten,''wordtbj deJonge
al de behoeften van zich en zjn gezin.De volken in den vollen zin des w oords bevesverdeeling van den arbeid bestaat n0g niet. tigd. De arbeid is een last? waarvan lnen

Terwjlin de vorige periode nog geen spoor zich het dragen zoo gemakkeljk mogeljk

van een geregelden Staat valtte bespeuren, m oet maken. Van intellecttlêleR arbeid t0t
maar alleen de aanvoerderin denstrjdeenige vorming vangeestenhartisn0g geenesprake.
suprematie uitoefent,zien w e ntl beginseltln Naarmate het welvaren van het meerendeel
van eene magt,die orde en regel tracht te der bevolking toeneemtverandertdezeziells-

handhavenq eene magt die gemeenljk llaar wjze.De arbeid wordtmeer?dan alleenhet
oorsprong en bestaan ontleentaan de gods- middel Om zich het ouontbeerljk levensondienstuitoefening. Burgerljke en geesteljke derhoud te verschaffen.De lusten dekraeht
magt zjn één.De Opbrengst van den bodem Om te arbeiden nemen tOeqde ledige tjd
neemt t0e bj geregelde bewerking,terwjl wordt aangevuld door beoefening van eene

de bevolking nOg dt
ln gezaaid is.Men 4e- kunst. Arbeid wordt tlitspanning. Nog iets
voelthet gebrek,dateen iedergehouden ls, verder?en uithetOl
gzamelenenordenenvan

zelf de verschillende werkzaam heden te ver- de Opgedane Ondervlnding vormt zich het
vullen.Er komt eene bew eegreden om m eer begin der wetenschappen.Hetaanleerenvan
voort te brengen dan t0t eigen onderhoud kunsten en wetenschappen wordtt althans

noodzakeljk is.Men krjgt een ovez.schot, bj hetmeestbevoorregtedeclderbevplking,

dat gespaard wordt,datiskapitaal.Een deel eene behoefte.De arbeid:vooraldievan den
der bevolking kan te huis gelaten worden geest,wordtgezocht,alleen Om zjnelztwille.
om huiseljken en fàbriekmatigen arbeid te Een stand komt e1-,die uitsluitendt0tbedrjf
verrigten: eerst de vrouwen, kinderen en heeft,de beoefening en aankweekingvanw at
ll
IT.
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de geest heeft voortgebragt en brengt zelf wil voor een anderen regter kan brengen,
die uitkomsten tût hooger peil. V00r ver- dan dien de wet hem toekent,m oest tegescheidene andere vakken wordt eene w eten- ljkertjd aan deingezetenen de vrjheid geschappeljke voorbereiding vereischttzonder laten worden, hunne regten te verdedigen
welkemenaandegenen,diezich alshunnebe- en hunne belangen voor testaan voorregters

oefenaarsoywerpen,hetregtonthoudt,om zich vanhtlnneeigenekeuze.Beidepartjenkunnen

a1s zoodanlg te laten gelden.V00rdenonont- nu in de geljkeljk opgedragen lastgeving
wikkelde bljft de arbeid een last;den0od tevens de magt bepalen,met welke hethun
dringt hem er toe; voor den Ontwikkelden goeddunkt die regters te bekleeden.Zoowel
mensch Nvordt de arbeid een lust;hj zoekt het Romeinsche, het Fransche,als het oudzi
j1.w erk en vindt hetoveralen ten allen Hollandsche en hettegenwoordighiergeldend
ti
jde. Het nut van de werkzaamheid voor regterkennen debevoegdheidt0tbenoqming
ieder mensch wordt allengs meer algemeen van arbiters.Alleen bestaat er verschillndie
erkend.
wetgevingen Omtrentdepersonen,diearbiters
Ledigheid en luiheiclworden gebxandmerkt kunnen zjn, cn hen die hunne uitspraak
als de oorsprony van oneindig veellkwaad. mogen inroepen,alsmede in de formaliteiten

De zedeleer wtst er op, dàt aanhoudende in de wjze van procedéren,en het gevolg,

inspanningdekrachtendoettoenemen,nieuw e dat arbitrale uitspl'aken kunnen hebben.D e
gaven leertOntdelkkenentoepassen.Z00wordt Overeenkomst, waarbj partjen arbitersbede arbeid,in plaats van eene straf,hetheer- noemen, heet Compromis ot' Compromiss'ttm

ljkste middelom den menschnaderteleiden (ziealdaar).Deverklaring,waarb;descheidstOt het doelvan zjn wezen hierOp aarde: m an betuigt, zich de benoem ing te laten
de harmonische ontwikkeling van aldegaven

van ligchaam en geest,die hj heeft OntYalàgon.
Arbeidersvereenigingen , zie Loon.
A rbeidsloon , zie Loon.
Arbeids-ofw erkhuizen ,zieArmoede,
Loon,Soeialisme.
.

A rbéla is eene Assyrische stad in Adia-

bene tusschen de rivieren Lycus en Caprus.

Men verhaalt,dat zj doorBel'
tts- volgens
andel'en doorSemlramis- isgestieht,enzj

welgevallen en dienlastOp zich tenemenheet
reeeptltm.Volgens de Nederlandsche wetkan

een iederarbiter zjn,die op kantreden als
lasthebber.Alleen rronwen en minderjarigen,
wèl bevoegd om zaakgelastigden te zjn,
kw amen den w etgevera1sscheidsliedenOngeschikt voor en zjn daarom uitgesloten.Nog
verbiedt de wet aan regters in werkeljke
dienst,aan procuretlrs- en advocaten-generaal, aan Oëcieren van Justitiejen grlëers

0n aan de sullstituten van de beide laatstdraagt thans den naam van Erbil ofOrbil. genoem den, eene benoeming als scheidsman
Naar deze stad is de veldslag genoemd van op zich te nem en. Hun w erkkring brengt
A leœander deGropfdtegenD ari'
tbsOp#p'?zltxzlz/'
lf,: mede,flatzj zich buiten die zaken m oeten
(:October381vöörCh1*.
).hoewelhjeigenljk houden , die niet als zoodanig ter hunner

geleverd is bj het dol'p Gaugamela en bjde kennisneming worden gebragt;ook m oesthunrivier Bum odus Of Bum adus, ongeveer 200 ne volkomene Onafhankeljkheid niet Opeenistadiën ten westen van Arbéla.
gerlei wjze worden bedreigd. Men kan éên
Arber (Aettwa, Aidweich ofkoning des of m eer arbiters,kiezen,m aar m en m oet
wouds) is een van de hoogste bergen van hen steeds in Onelen getalnemen.Hiermede
het Bohemerwoud? in Neder-Bejexen niet zjn veel geschillen afgesneden, en wprden
ver van de Boheemsche grenzen gelegen.l1j veel moeite en kosten bespaard.l-letRnmeinverheft zich .met zjue hoogste toppen,die sclle en Oud-l-lollalldsch regt kenden voor
slechts hier en daar met eenig struikgew as 'tgevaltdatin efl'en getal genomen arbiters

bedekt zjn, ter hoogte van 1500 Ned.el 'tnieteenskondenw orden,detoevoeging van
boven de Oppervlaltte der zee. Hj zendt een sltperarbiter,een derde,die f)fdoorarbiond'el-scheidene taltken uit en is dot)r middel ters Ofdoorpartj'enOfdoordenregtergekozen
van een hoogen bergrtlg met den Osser ver- werd.'tGevolg was,dat doorhetvan weêrsbonden.Aan den noordeljken voetverrjzen zjden zich vastlklemmen aanheteensgeuite
steile rotswanden, f
èn aan denoordwesteljke gevoelen ,deze superarbiter debeslissing der

helling liggen de Arber-meren 900 Ned.el zaak in handen kreeg en het doel van de
boven den zeespiegel.Aan den voet van den !eheele benoeming voor een grootdeelverArber is bj Bodenmaïs eenegroep rotsen, pdeld w erd.
w elke eene grot vormt,die den naam draagt
Zoodra de arbiterden opgedragen lastheeft
van Riszloch. Van den t0p van den Arber aangenomen,dienthj dien ooktevolvoeren,
heeft men een ruim gezigtover Bohemen en op dedoor partjen Ofdoor (
10wetbepaalde

Bejeren.
Arbiter ûf8eheidsman is hj, die door
twistende yartjen benoemd wordt,Om van
haar geschll kennis te nemen en daarover
eene beslissing te geven,waaraan zj zich

zullen onderwerpen.H oew elin een beschaafden Staat door dewetregterswordenaangew ezen , die kennis moeten nem en van degeschillen derbtlrgers,enhetregtaaneenieder

wjze.Eohter kunnen er redenen ontstaan
na die aanneming,diehem Onmogeljk toelaten,dat te dpen,Ufhet hem zelfs t0t een

pliytmaken om zich daaraan te onttl
-ekken.
Htl kan zich nu tOt den regter wenden met

verzaek om Ontslag.Dew etgeeftderedenen,
(lie daartoe kunnen leiden,nietOp:deregter

zalze in iedergegeven yevalmoeten beooo

deelen.Ziekte,uitlandighelden deontdekking,

n
gewaarborgd is,dat men hem niettegen zjn dat men zelfbj de zaak belang heeft,zl1lle'
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vpldoenderedenenkunnenzjn.partjenkomen
zelveOnderlingoverdebenoemingvanarbiters
overeenen brengen éêneondeelbarekellzeuit.
Redenen van wraking kunnen dls pas na
de benoeming ontstaan. Die redenen zjn
dezelfde als w aarom regtersgewraakt kun-

Voldoet de in hetongeljk gesteldepal
'tj
dusnietvrjwillig aan deveroordeoling!dan

mnet de hulp van den gewonen regter lngeroepen worden, die de zaak niet op nieuw
heeft te Onderzoeken, maar die eenvpudig,

Benoemt de regtex seheidslieden, dan kan
men tegen die uitspraak Opkomen, als er

executie vatbaar maakt.
De middelen,door dewet aan dehandge-

zo0 devereischte termjnen en fbrmaliteiten
nen worden.Zjwordenlndcwetopgenoemd. in acht genomen zjn, de uitspraak voor

reden voor mogt bestaan, tenzj men uit- geven nm tegen eeneregterljkeuitspraakop
dl.
ukkeljk Ofstilzwjgenddaarinheeftberust. te ltomen, kunnen meestalniet tegen eene
Zie verder Appèl,Arbifvage, Compromis.

arbitrale uitspraak gebezigd worden. Appèl

Arbitrage Ljltridiscl
tj.Men noemtaldus (ziealdaar)isalleen mogeljk alspartjenhet
de beregting van een geschildoor arbitersof zich tlitdrukkeljk bj het compromis (zie
solteidslieden (zie aldaar).O0k ishetwelde aldaar) hebben voorbehouden en bovendien

dotll- deze gegevene uitspraak zelve, de
arbitrale uitspraak in tegenstellingm etronnis
ofarrest,deuitspraak over een gescllil,gedaan door regters,volgensdewetvan Staatswege aangesteld. De redenen,w aarom aan
eene arbitrage de voorketlr gegcven wordt
boven een procês vool' de gestelde regters

ofregtscollegii!n,zjngewooljkdevolgende:
èf men beoogt er mede eene spoediger en
goedkooper regtsbedeeling, ôf men begeert
het geschil niet beslist te hebben naar de
strenge regelen en form aliteiten van het ge-

de zaak van dien aard is,dat de regter,bevoegd Om van haar kennistenemen,daarilz
in eerste insiantie had m oeten vonnissen.

Imerzef,eassatieelzregnestcïlpïel(ziealdaar)
tegen arbitrale uitspraak zjn mede uitge-

sloten. Alleen staat in eenige gevallen een
eisch t0tvernietiging van de uitspraaltOpen,
die V00r den gewonen regter moet gebragt
worden.
ln deltandelswelenseltap verstaatmenOnder
arbitraye de berekening,die gemaakt wordt
naar aanleiding van het verschilin de wisselkoersen Op verschillende plaatsen Op een-

schreven regt, maar veeleer verlanrtmen
eene uitspraak wè1naaralgemeenebeglnselen zelfde tjdstip en waarbj men devraagtracht
van regt,maargetemperd en gewjzigd naar te beantwoorden: h0e kan het voordeeligst
de inspraak van billjkheid.Partjen kunnen eene schuld w orden afgedaan, door w issels

de arbitrage naar goedviuden inl'igten: ôf Overte zenden,te remittlren,en dan welke
volgens hetregt ôfnaal'billjklzeid,on:een soort,of(loor op zich telatentrekken,traite
Oordeel te krjgen,zooalsyoedeêzltzpzl:z
3be- Op zich te laten afgeven.Of 0ok:watis de
hooren te geven.
voordeeligstewjzeOm eeneinseht
lldteinnen?
Niet alle zaken echter kunnen aan 00ne M oet men eemlses laten overmaken,en dan
arbitrage onderworpen worden.Regten,waar- w elke soort,Ofm oet m en zelftrekken,eene
Over iemand de vrje beschikking nietheeft, iraite afgeven? De handelheeft den w issel

kunnen er hetonderwerp nietvan zjn.Voorts 0ok t0teenzelfstandighandelsoblectgemaakt;
zjn er zaken,die uit hooft
le van harenaard onverschillig of men iots te vorderen ofte

en Om hetbelang,datdegeheelemaatschap- betalen heeft Op eene vreemde plaats,men

peljke Ordeerbtlheeft,,nietaandelgewonen koopt en verkoopt en laat koopel: en ver-

xegter mogen onttrokken wOrden.A1s z00- ltoopen door correspondenten, om door het
danig noem tde Nederlandsche w et:10Giften verschil in koersen w insten te m aken.
en legaten tOtlevensonderhoud,huisvesting
H et Onderzoek dool,berekening ?gegrond
ofkleeding.D e vrces,datde begiftigdezich op de koersen,heet eene ambitraye maken,
te gemakkeljk van een deel zolllaten l)e- instellen of arbltrlren. D e bankiers vooral

rooven,schjntdebeweegredendezerbepaliug
te zjn.20Scheidingen tusschen echtgennoten,
hetzj tlit den echt,hetzj van tafel en bed,
hetzj van goederen.30Geschilpunten,di0den
staat van een persoon aangaan ,bjvoorbeeld,
die over de nietighcid vau een huweljk,de
w ettigheid van een kind en andere.40Alle
andere geschillen,over w elke de w et geene
dading toelaat.

maken van dezeverrigtingen hun werk:zj
behalen daarmede in zeer korten ttjd versoheideno,m eestal echter zeer geringe w insten.
l'let maken van arbitragesisvoprhethandelsverkeer van hethoogstebelang.H etvoort-

dllrend arbitréren voorl
tomtgrooteafwjkingelz van denkoersvanhetparl,ttlssehentwee
plaatsen bestaandepverder verschaft heteen

Is de instructie der zaak door partjen gemakkeljk en gûedkûop betaalmiddeltus-

afgeloopen,danm oeten arlliters,alnaarhunne
opdragt luidt,uitspraak doennaarhetgeldend

schen de verschillende landen en het maakt

D eze uitspraak is voor de regtzoekenden
evenzeer verbindend als een vonnis.Omdat
arbstersintusschen wèlregtspraak,maargeen
regtsdw ang hebben,z00 kan hunneuitspraak
niet de kracht hebbent Om zonder eenige

geheelOverbodig.
Arboga is eene stad in de Zweedsche
provincie Mrestermanland aan eene rivier
van denzelfden naam en telt ongeveer 2500
inwtlners,diezich metlandbouw ,scheepvaart

ovorzending van spede,diebjgrootversehil
regt Of als goede mannen naar billjkheid. in de koersen Onvermjdeljltzoude wordpn,

bjkomende formaliteit! (1001*de regterljke en handelbezig houden.Zj is merkwaardig
m agt daaraan gegeven, ten uitvoer gelegdte wegens de groote tlzermjn, die in 1625 in
w orden.
harenabgheid werd ontgonnen.O0lt bevindt
l1 *
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zich nietver van die stad eene geneeskrachtige bron die reeds in de l4(le eeu:i Nvordt
vermeld.Arboga is eene van deOudstesteden
van Zweden, maar was weleer veel belang-

rjkerdan nl1,daar zj toen in hetbezitwas
van een kasteel,van vestingwerken en van

nomen en onthopfd.Arbogastes Ontkwam en
vl00d naar het gebergte;hie:dooldehj 2
dagen rond en stortte xich toen wanhopigin

zjn zwaard.
Arbuthnot (J0hn),een Engelsch schrjver,in 1658 te Arbuthnotgeboren,sttldeerde

eene munt. Er zjn Korkvergaderingen en te Aberdeen in de geneeskunde,begafzich
Rjksdagen gehouden.Onderanderen zjn er vervolgens naar Londen en werd erljfarts
in 1561 de Arboga-artikelsvastgesteld,waar- van koni
ngin Anna.MetPope en St
cjj'
tgaf
doo1'Erik XlV perk stelde aan de magtder hj de satyrieke tMemoirs OfMartinus Scrihertogen.op den Rjksdag van 1597bewoog blerus''in het licht,waardoorzj dekamerhet volk er den rjksbestuurder en hextog geleerdheid in ecn bespotteljk daglichtzochK arel,den vader van Gustaa.fx
4#pt/',oluhet ten te stellen. Na den dood van koningin
neêrgelegd bewind weder op te vatten en Anna vel-vielhj t0teene vreeseljkezwaap
opende llem hierdoorden wegnaarden troon. moedigheid.Zjn meestberoemd geschriftis
E en klein half uur gaans ten oosten van getiteld ttrables of ancient coins, w eights
de stad ligt het Arboga-kanaal, het Oudste and measures (Tabellen van Oude munten,
kanaalvan Zweden,datmetderivierArboga maten en gewigten)''
. Het is door Daniè'
l
het Maelar-en Hjelmar-meerverbindten Over Arbz
lizw in hetLatjn vertaald(Utrecht,1756).
eene lengte van eene geogr. vajl8 sluizen Er bestaat eene verzameling van zjneluitelt.Dit kanaal,schoon reedsvroegerbegon- mige geschriften met den titel arrhe miscelnen , is f
loor G'
astaa.fAdol
f voltooid en (
loor laneous works of the late Dr.Arbuthnot-''
K arel xzzz in 1815 hersteld en
A rbutus L.is de naam van een plantenArbogastes, uit Aquitanië gveebroboerte
tr
igd.
, geslacht van de familie der heidegewassen
W tts

een veldheerten tjde van keizer Gra- (Ericaceën).Hetonderscheidtzich (
1oor een

tian'tts (875 t0t:
382na,Chr.
).Htlstreedtegen vjfdeeligenkelkendooreeneb0l-ot'krt
likvorde Duitschers aan deRjn en aandeDonau, migebloemkroonmeteen s-tandigen zoom met
W aS na het vemnoorden Van Grafiannsals stompe,omgesl
agen tanden.Dehelmknoples
ttmagistermilitum''aanvoerdervan hetleger springen aan den t0p mettw ee poriën open,
van Valenbinian'
tts 11 en in die betrekklng en devruchtiseene4-ofdoorgaanss-hokki
re
t0t steun van het W estersche Rjk tegen veelzadigebes,metvelewratjesbezet.T0tdlt
de Barbaren. Zjnemagt wasnagenoeg 0n- geslachtbehooren boomen en struiken?d0oxbeperkt; alle eerambten en waardigheden gaansversierd metw itte Ofvleeschroode,t0t
deelde hj uit naarwillekeur.Telaatdeed hangende trossen ofOpgerigte pluimen veree.
Valenfinian'lts eene poging Om a1s zelfstandig nigdebloemen.Zj groejenvooralaandekust
gebieder tegenover het hoogmoedig leger- derMiddellandsche zeeenaan dewestkustvan
hoofd Op te treden.Toen hj hem teVienne Nool'd-Allael'ika.T0tdemeestbekendesoorten
een sehrifteljk ontslag Overreikte:schexrde behoortArblthts Unedo L.,de aardbezieboom
Arbogasteshet in stukken en wierp hethem (zie Onder Aardbezie de afbeelding dezer
V00< de voeten met de w oorden:Ctlk heb plant).Dezedraagtronde.wxatachtige,seharmjne waardigheid van u niet Ontvangen,gj lakenroode vruchten.Uithet sapvan 20pond

kunt ze mj dt
ls ook niet ontnemenl' De dezer vruchten kanmen43/.pond suikerbeKeizer sprong op om den verm etelete do0rboren ,m aar de wachtkwam tusschen beiden
en verhinderde den m oord. W einige dagen
daarna verkeerde de Keizer niet langer in

reiden?die in blankheid en hardheid de rietsuiker evenaart. D 0Or gisting dier bessen

en door Overhaling verkrjgt men eene soort
van brandewjn, waarmede men de qjnste

het laud der levenden (392).Heta'
lgemeen likeuren vervaardigt.De schors en de blade-

gevoelen beschuldigde Arboyastes alsde 00r- ren van dezen heester hebben eene zam enzaak van zjn dood. Doch deze liet het ge- trekkende werking,en het houtkom tt0thet
mleht verspreiden, dat Valentinianns zich m aken van allerlei kleine voorw erpen zeer
zelven uit radeloosheid om het leven had te pas.D e aardbezieboom groeit aan de kusgebragt,en t)m alle verm oedens van zich af ten van de M iddellandgche zee en ook in
te wendent sehonk hj de kroon aan den Engeland 0n Ierland waar hj zachtewin-

magister oëciortlm E'
tb
yenins.Hj gebruikte ters gel
uakkeljk verdraagt. T0t zjne verdezen als hetwerktuigzjnerheerschzucht. scheidenheden telt m en A . crispa met ge-

kroesde,A. .
vt
zDcl/bRtxm0twilgenboomachd00d van Valentinianus en begeerdevanhem A.J
tzk/'
rj/blit
rL.,die 31/aNed.elhoogwordt
dat hi
j den nieuwen Keizer erkennen zou. en langw erpige, scherpgetande,gladde blaTlteodos'
i'
as ontving het yezantschap,omdat deren en witte, in trossen geplaatste bloemen draagt,-.-A J.fkzlzïdzbiP'arsk,eenboom
Een gezantschap bragtaan Tlteodosins,keizer

van het Oostersche rjk,detjdingvan den tigebladerenenz.InNoord-Amerikaheeftmen

hj zich Op dat Oogenbllk nietin staatbevond pm met Arbogqstes te strjden,maar met gaafrandige, gladde bladeren en witte
hj trok twee Jaar daarna met een leger, bloem en.- A.wzzfcrozzcfy Forst.m eteironde,
waarinhj Ht
lnnen,Gothen,Alanen,lbériërs puntige,gezaagde bladeren en enkelvoudige,
enz.had opgenom en,naar Italië en versloeg

witte, neêrhangende bloemen, - A.fowzdzl-

?:r.
:A met nagenoeg hartvorm ige,langer aan den oever van de Frigidus(W ippach) tosa .P'
bj Aquilela de Galliërs met den keizerljken w erpige, puntige, van onder viltige bladec

stroo-pop.Laatstgenoemdewerdgevangen ge- ren en sneeuw witte bloem en.Dezegew assen
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0en zYiaard dat zj achterhetaltaari
n de
eene losse,vette, metkleiverm engde aarde kerk van de heil
ige Catltarina te Fierbois
geplantworden en des winters eene warmte gevonden had.Elke twjfelaan haregoddegenieten van 2 t0t 40C.Men kan ze Opver- ljke zending verdween, toen Onder hare
schillende wjzen vermenigvuldigen,nameljk hoede een transport van levensmiddelendoor
door stekken en uitloopers,door enting en het Engelsche leger heen veorspoedig binnen de mlll
eindeljk dol)r zaajing.
*on 5:Jtl het geteisterde orléans

moeten bj 0nsin groote potten Ofbakkenin

A rc (Jeanned')0fdeM aayd'
ptzzlOrllans, werd gebragt.Zj zelve begafzich denzosten

de redster van haar vaderland uit de magt April 1420 naar die stad en wister den verder Engelsehen,wel
-d nmstreeks hetjaar Eaauw den m oed der bezetting aan te wak1410 in het dorp Domrémy niet ver van de keren. D e bolw erken en verschansingen der
grenzen van Lotharingen geboren.Zj was Engelschen vielen w eldra in de m agt der
de dochter van onbesproken landlieden,ge- Fransehen, en waar zj zich vertoonde,
noot eene eenvotldigeen godsdienstigeOpvoe- namen devjanden,alsvool'eenevreeseljke
ding en hielp haar vader en harebroedersOp verschjning,jlingsdevlugt)hoewelzjgeen
den akker.Zj nam geen deelin hetspelen, bloed vergoot,maar enkelhaarvaandelronddansen en zingen van de overige dorpsm eis- zwaaide ofin den hoogsten nood den vjand
Jes) maar gevoelde veelmeer11st,Om zich met het zwaard afweerde. Den 8sten Mei
aan eenzam e overpeinzingen over te geven, braken de Engelschen de belegering Op en

jverig de kerk te bezoeken en in eene nabtlrige kapelhare gebeden tewjden aan de
maagd M aria.Toen zi
j l3Jaar0udwas,vernam zi
j op een vastendag in den zomer,
volgens hare latel'atkelegdeverklaring,in
den ttlin van haar vader eene stem ,diehaar

lieten eene grot
lte hoeveelheid krjgsvoorraad achter.Toen werddeMaagdvanOrléans

met groote eerbewjzen aan het h0f van

Cltarles Ontvangen. Een nieuwe geest bezielde het legerdesKonings,- deeeneoverwinning volgde Op de andere,en de Engelschen verloren allengs de vaste plaatsen aan

t0t een onberispeljken wandel en t0t een
vljtig kerkgaan vermaande. Toen zj tOt de Loire: die zj bezet hielden.00k werd
driemaaltOe oplettendgeluisterdhad,erkende de krjgsmagtvan Frankrjkskoning bj den
zj, dat deze stem geene andere kOn zjn dag aanzienljker. W eldra gebood hj Over
dan die van een engel,en weldraverscheen een tal
rjk leger,geplaatstOnderhetopl
yrhaar de aartsengel M iehaè'l zelf die door bevelvan den hertog vanAlenqon,bj wlen
andere engelen w as Omstuwd en haar een
bezoekaankondigdevan deheiligen Catltar'
ina
en M amyareth,a, die door den H eer w aren

afgevaardigd onl haarmetraaden daad bj
te staan. Van dien tjd af zag zj gedurig
engelen verschjuen en zj vernam hunne
stemmen,die haarbeloofden,datdeKoningt,

zich 0ok de Bastaard '
thtzzl Orllans,i tzH ii'e,
Salntrailles en de hertpg de -rot/,
st
stzc bevon-

den.In Junj werdeh Jaryeau,Beugency en
M ehun ingenomen.D e Brltsche veldheerverloor den slag bj Patay en werd krjgsgevangen. Op aansporing van Jeanne tf'Hrc
rtlkte Cltarles Vll meteen uitgelezen leger

h0e ook in de engte gebragt, in weerwll van 12000 luan tegen het einde van Junj
van demagtzjnervjanden zjn rjksgebied uit Giên aan de Loire voorwaarts. Zegez0u hernemen) en wèl door haar als een pralend trok hj door een land,hetwelk nog
werktuig d0s Allerhoogsten. De taak werd bezetwasdool-Engelschen en Bourgondiërs,
haar opgelegd,om het belegerde Orléans te en hield den l7(
len Juljzjn intogtteRheims,

ontzetten en den Koninq te Rlleimstekroonen. In den beginne hleld z!
j(
lat alles geheel en al voor zich zelve,maar eindeljk
r/,deelmaakte zj haar Oom ,Durand .
/lt
zptz'
genoot van haar geheim. D eze bragt haax
bj den bevelllebber te Vatlcouleurs,Robert
de .
ft
rz
l
ftfricoîfz'f. Aan dezen stelde zj zich
voor als de (loor G0d gezondene redstervan
Frankrjk,en zj begeerde,datmen haarbj
.

waar hj den volgenden dag door den aartsbisschf)p plegtig gezalfd en gekroond w erd.
Jeanne stond bj deze gelegenheidmethaar
vaandel aan de zjde des Konings, toen
wierp zj zich voor hem ter aarde en begroette hem als haar vorst. Nu had zj,

hare meening, de haar Opgedragene
taak volbragten zj verlangde naar hare geboorteplaats terug te keeren. Clt@rles 'l'rff
den Dauphin z0u brengen.E erst w ees .#tikf- w ilde cc,hter de M aagd,door wier tusschendricovrt dataanzgek m eermalen van dehand? kolnstzich dekljgskanszoo snelten zjnen
maar eindeljk zond hj haar,ondergeleido voordeele had gekeerd,nietlaten gaan.M et
van twee edelen envan harenbroederPierre, weêrzin schikte zj zich naar zjn wensch,
in mansgewaad naar Chinon,naar het Hof en daarzjnadientjdgeenegoddeljkeaanwj-

van Cltarles Trff. Toen zj bj den Koning
was toegelaten, wist zj dien terstond aan
te wjzen, hoewelzj hem nooitgezien had
en hj zjne plaatsdooreen anderhad dnen
innem en. Toen de godgeleerden Onderzoek

naar

zingen Ontvinggvervielzj weldrat0tzwaar-

m oedigeOverpelnzingen.D eeerstvolgende0ndernemingenwerdenevenwelwederom meteen
gelukkig gevolg bekroond. Laon)Soissons,
Chateau-Thierry, Compiègne,Beauvais enz.

hadden gedaan naar hare Ohristeldke regt- opende hare poorten voorFrankrjksKoning.
zinnigheid en de etlelvrûuwen hulde bragten

Tegen den raad der Maagd van Orléansnam

aanharemaagdeljkereinheid,nam deKoning de Koning het besluit? om Op te rukken
hare diensten aan.VandatOogenblik afdroeg naar Parjs. Den ssten september deed hj
zj eene volledige wapenrt
lsting, een wit een vruchteloozen aanval ûp de hoofdstad,
vaandelmetde beeldtenis des Velossers,en waarbj Jeanne zwaar aan de dj wel-d ge-
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kwetst, zoodat de hertog van 4lençon haar
met moeite van het slagveld verwjderde en
ill veiligheid bragt. Toen zj hersteld was,
volgde zj hetleger,Op verzoek der bevelhebbers, naar deLoire,waarzj eenedapperheid en eene verachting des doods aan

den dag legde,dieaanvertwjtblinggrensden.
Bj e0n aanvalop St.Pierre le Moutier verzamelde zj dereedsverstrooide troepen en
veroverde de stad. Daarentegen moest zj
wegensgebrek aan genoegzamen bjstandhet
beleg van La Charite
'opbreken.Inhetbegin
van 1470 versloeg zj metanderebevelhebbers den beruchten partjganger I'
ranquet

haarvan hare lkleederen,zoodatzj,Om zich

te bedekken,gebrtlik moestmaken vlm een
m ansgewaad,datmen Onderhaarbereik had
nedergelegd. Zoowel deze verm omming als
eenige uitdruklkingen,die de smarthaarhad
ontwrongen,w erdenbeschouwdalseentertzg-

keer t0t hare vroegere dwalinyen,zoodat
ontving en zj op den 30sten Mei op het
m arktplein te Rouen levend verbrand werd.
Zj stierfmetmoed enmeteenegodst
lienstige
het eerstuitgesproken vonnisop nleuw kracht

Onderwerping,die zelfs hare regters en beu1en diep tr0f.Volgeus de sage steeg uit de
vlamm en van den brandstapel eene w itte
d'A rras, en de strafdes doods,die op hem duifnaar den hemel.Op aanvrage derbloedwerd toegepast, is haar later als eene mis- verwanten van Jeanne d'Are gelastte Cltardaad aangerekend.Toen eene Bourgondisch- les Tzvffin hetjaar 1440 eeneherzieningvan

Engelsche krjgsmagt deveroverde plaatsen
bedreigde,wierp zj zich naetSaintraillesen
anderen in Compiègne,maarbj een uitval
op den Ssslen(zssten)Mei1420werdzjdoor

hetprocès,waarvandeuitkomstwas,datzj

in1455onschuldigwerdverklaard.op deplaats
waar zj den m arteldood Onderging,verheft
zich thans haar standbeeld.Zulk een gedenkeen voorbarig sluiten der stadspoort van de teeken verrees ook te orléans in 1855.Op
haxen afgesneden, erl na een wanhopigen de plek,waareens de woningstond,inwelke

tegenstand vielzj in de handenharervjan- zj geboren werd,deed Lodet
vjjk XVIII ter
den. De bastaard van Vendôme, aan wien

harergedachtenis een kapelbouw en,enook

schen en hun lamm e K onlng niets deden Om

spelvan Seltiller:dDieJtlngfrauv0n Orléans-''

zij zich had overgegeven,leverdehaaruit diârplaatste men in 18423een gedenkteeken,
aan graaf Jan '
plzz L'
tu embourg,en deze aan waartoe Lodet
vj;k T#iJ@.
9een bronzen beeld
den hertog 'van .fodxr,gozltfïF. Op het berigt ten geschenke gaf, dat door zjne dochter
harer gevangenneming ontstaken de Engel- Afarie was gemodelleerd.Hare daden en l0tschen vreugdevt
lren en zj verordenden zelfs gevallen hebben stof geleverd aan vele beeen kerkeljken dankdag: terwjide Fran- roemde dichters.Treffend vooralishettreurderedsterderkroon aan de magtdervjan- Arcade, afkomstig van hetLatjnsche
den te Ontrukken.Toen'Jeannezag,datzj woord arcns (b09g),iseenereeksvanbogen,
in de handen dcr verbitterde Engelschen z0u die Op pilaren Ot'zuilen rusten. D ie bogen

jvoorworden Overgeleverd, deed zj eenepoging dienen somtjdsom den bovenbouw bi
om overdemurenvanBeauvaisteontsnappen; beeld een spoorweg of eene waterleidingtte
tel t0t het vormen
zj werddaarbjechterzwaargewondenweder dragen, of zj zjn enl
in hechtenis genomen.Pierre CtzkfcFzop.,bis- van overdekte yangen of t0t sieraad.De

schop van Beauvais,daagdehaar,alstooveres arcade ondersclzeldt zich van de colonnade,
en a1s besm etm etltettersche gevoelens,in Om dat deze geene bogen draagt, maar het

naam des Konings van Engeland voor zjne regtljnig stelselvûlgt.Colonnades of zuilenregtbankj--de universiteit te Parjsmeende gangen vindt men bj de Grielten en Romeidaarin te m oeten berusten,en de Ongeluk- nen, terwjl de arcade t0t den bouwstjl der
kige w erd aan de Engelschen uitgeleverd, middeleeuw en behoort.Vooral de Oude ltalidie haar in dealgemeenegevangenisteRouen aansche, Spaansche en Fransche steden zjn
opsloten. Een lastbrief, den 3den Januarj er van voorzien.ln het meer noordeljk ge1431 in naam van H endrik VII van Enge- deelte van Europa vindt m en haaralssieraad
land uitgevaardigd,droeg het noodig onder- van Openbare gebouwen en paleizen en vooral

zoek op aan den bisschop van Beatlvais,die van llotelsinbadplaatsen.MenheeftGothische
ongeveer 100 doctoren in de godgeleerdheid, (spitsbogen-llRomaanscheenMoorschearcades.

yeesteljken en regtsgeleerden zamenriep en Somtjdszjnzjopenenbestaaninditgevaluit

ln diezelfde maand een aanvang maakte met tweeOfmeerrjen bogen, maardoorgaans
het regtsgeding, dat op eene schaamtelooze zjnzjaandeêénezjdemeteenmuurgesloten,

en schandeljke wjzewerd qevoerd.Na een tegen welken correspondérende pilasterszjn

vreeseljk ligchaams- en zleleljden van 4 aangebragt.De ruimten tusschen depilasters

maanden werd de rampzalige Jeanne #'H'
rc

worden w el eens met schilderwerk voorzien,

schuldig bevonden aan tooverj en ketterj bjvoorbeeld onderdearcadesvan den (CHOfen t0tdon brandstapelveroordeeld.Toenzj g'arten''te Miinchen.
op den 24sten Meiderwaarts werd qebragt: Vrj algemeen isaangenomen,datvooreene
om in de vlam men haar leven te elndigen, goede verhouding de tusschenruimte tusschen
de zuilen 4-Of5-m aalzo0 breed m oet wezen
a1s een der gew one zuilen,- voorts,dat
dreven,de verklaringaf,dathareOpenbarin- de hoekzuilen de helft breederm oeten wezen
gen niets anders gew eest w aren dan bedrog. dan de Overige, en dat de diepte van den
Op die bekentenis w erd hetdoodvonnis in gang niet geringer magw ezen dandeOpening
eene levenslange gevangenis veranderd.M en der bogen.
wierp haar weder in deilkcrkerenberoofde
De arcade veralldert in eelz gew elftwan-

l
egdezj,welligjdoorsehrik voordendood
of door aanmanlngen der geesteljkheid ge-
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neer de door haargevormde gangaanweêrs- zedeli
jk Oogpuntreedsdiep waren gezonlten
zjden gesloten ismeteenmuur.Naargelang en Sparta reedslangdenwegvandervaderen
der omstandigheden wordtaan eenbovengang deugd en Opregtheid verlatenhad,heerschten
00k wel de naam gegeven van galerj of in het Arcadisch gebergte n0g altoosdeotlde
van corridor.
eenvotldige zeden en gewoonten,diedebron-

Arcadië is het dichterljke lant
l der her- nen waren van kracht,wdvaarten bljmoe-

ders, in Griekenland in het middcn van den
Peloponnêsus gelegen. Het was na Laconië
het grootste en m eest bevolkte gewest van
het Schiereiland en grensde ten oosten aan

digheid.Daarom werd Arcadië dflor de dichters gel'oem d als het land van Ousohuld en

vrede,alshetparadjsvalzdie dagen.Doch
geljk bj alle eenvoudige stammen,zoo vinArgolis,ten noorden aan Achaja en Sicyon, den wj ooltbj deinwonel'svanArcadiëeene

ten w esten aan Elis,en ten zuiden aan?$Ies- groote mate van onbeschaafdheid,zelfs van
sénië en Laconië. Geheel Arcadië is eene ruwheid) terwjlzj in verstand en schoonhooge berystreek.In den noordoosthoek des heidszin voor de Overige volkenvanGrieltenlands verhlef zich hethoogste gebergte van la,
ltt
lmoestf
ln Onderdoen, 'tgg
eenbljktuit
den Peloponnést
ls, de Cyllene,welksvoar- spreekwoorden van dien tjd,dle geen hoog
naamsteketen zich westw aartsuitstrektelangs denkbeeld geven van de verijning del'Areade gronzen van Achaja.Ten zt
liden van den diërs.00rl0g was hllnne liefste bezigheid,en
Cyllene verhief zich eene andere keten met daar er bipnen 'slandsgewoonljk nietveel
hooge berggevaarten,zooalsde Lycaeus, de te vechten viel,dienden velen btliten 'slands
Al'temision,de Parthenion,de Parùon enz., als hutlrlihgen.Arcadië was de voornaamste
en die keten liep voort langs de Oosteli
jke zetel van de dienst van Pan,den uitvinder
grenzen van LaconiënaarKaapMalea,(tlans der herdersfluit, en de berg M aenalus w el'tl

Kaap Angelo).Die beidehoofdketenswaren beschouwd als de geliefkoosde verbljfplaats
Op velerleiwjze doorlagere ketensverbon- van dien god. 00k hield men den Cyllene
den , die het bergachtig binuenland van Ar- vool- de geboorteplaats van H ermes tAle1-cucadië vorm den.D e hoogste toppen w aren ge- rius), die het eerst eene zevensl
zarige lllit
deelteljk kaal,gedeelteljkmetboschbedel
tt, heeft vervaardigd.T0t de overigegoden van
en de bergruggen w isselden er afm etvrucht- Arcadië behooren Callisto en Arcas.Debel'g
bare, bekoorljke en welbesproeide dalen.De Lycaeus was de Areadisohe Olympus,waar
voornaamste rivier was er de Alpheus(thans m enschenoffers gebragt w erden aan Zeus
de Ritb ofRt
lfa),dia er de Styx,de Stym- (Jupiter).De Styx,eenekleinebeek,wier
phalus,deNonacris,deAroanius(olbitls)en wateren als vergiftig w erden aangem erkt,
de Ladon met de Enipetls en deErymanthtls vervulde eene bekende r(
)1in deOnderwereld,
in zich Opnam. Aan de ztlideljke grenzen en de rivier en hetmeerStymphaltls ztjl uit
stroomde de Neda,terwjler de Et
frotasaf- degeschiedenisvanH eracles(llercules)bokend.
daaldenaarLaconië.O0k bevonden erzich de
D e Arcadiërs behooren t0t de oudste v0lbl'onnen van de m eeste rivieren, die do()r ken van Griekenland.Paltsan'
lasnoemt hen
Argolis,Achajaen Eliskronkelden.Van een uautochthonen''Ofmenschen,welkeeruitdien
aantal bergm eren was er de voornaamste de bodem afkomstig zjn, en andere sehrjvers
Stymphalus,die doûr de riviervandiennaam geven hun zelfs den naam van (tproselenen''
ontstond.Dekosteljltste yedeelten deslands of m ensdlen, die ollder w aren dan de vel'w aren in het zuiden en ln het westen ge- eeril
zg der maan in Argos. De volkssagen
legen. Hier vertoonden zieh de dalen in de stxekten zich nogverdel'uitdandew atervloed
gedaantevanvruzhtbare vlakten,en alleveld- van D euoalion, en de bel'
g Cyllene komt

vruchten,alsmede drtliven en oljvengroeiden hierbj voor als het toevltlgtsoord van het
er in overvloed.M eerruw en w oestw ashet menseheljk geslacht.De eerste koning van
noordeljk en oosteljk gedeelte,waardevee- Arcadië w as Pelas-q'
tbs,waarschjnltjk deaanteelt en deJagt t0t de vOornaamstebedrjven voerder eener volkplanting, die uit N o01'dder inw onersbehoorden.
Griekenlaud derwaarts trok.Naar hem werd
Het Oude Arcadië wasverdeeld in driege- het land P elasgia genoemd. Htj leerde de
w esten, Aza,vtia in het noorden en noord- Oorspronkeljke inwoners hutten bouwen,
w esten!P arrltasiainhetzuidûosten,en Trape- kleederen vervaardigen van dierenvellen en
zzfzlf/
l. ln hetzuiden nabgdeAlpheusgelegen. brood bakken van het meel eeuer (tetbal'e
De belangrjkste steden waren Mantinêa, soort van eikels.Zjn zoon Lyeaon bragter
Tegêat Orchémenlls, Stymphaltls,Pheneus,
Psophis,Heraea,NonacristClitoraMaenalûn,
Pallantium ,Lycosura,Phigaliaenhetgroote,
later gebouwde Megalopolis,de geboortestad
van P olybitb.gen van P ltilopoemen.
Het karakter der Arcadiërsdroeg denstempel hunner eenzamebergstreek.Grootendeels

de vereering van den Lycaeïschen Ze'
tts en
stichtteOp den bergLycaeusdestadLycosura,
die voor de oudste stad in Griekenlandwordt
gehûllden.Ikltem'tts,eenr.nderArcadischvorst,
versloeg den Heraclide llylltbsin een tweo-

gevecht en bevrjddedaardoorden Peloponnéstls van de Doriërs.Onder zjn opvolger

waren zj Jagel'senherdersenztjonderscheid- Agapenor namen de Arcadiërs deelaan den
den zich door eenvoudigheid,tevredenheid, Trojaanschen 0Orl0g, en Etander geleidde
gastvrgheid en vxtjheidsliefde.Zj beminden eene nieuw e volkplanting naar ltalië,w aar
de m aziek ? en bekleedden in het'beoefenen hj de stad Pallautium stichtte en de stamvan deze den eerstenrangonderdeGrieksche vader del. Romeinen werd. Gedurende het
volken. Toelz de overige stamm en uit een

bewind van Cypsellts(1100vöôl
'Cl&r.)lkwamen
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de Heracliden tert
lg en maakten zichmeester l
jk beloonen,maar dievljtmoetdanverqevan den geheelen Peloponnésus:met uitzqn- zeld gaan van waakzaamheid en zorgvuldlgdering van Arcadiëtdateerstin zjn weer- heid:waardezeontbreken,stortendewateren
stand slaagdeen vervolgens(
1001*hethuweljk van het gebergte zich uitoverdevruchtbare
van M erope,de dochter van den Koningdes velden, om deze in meren en moerassen te
lands, met Crespltontes,den vorstder Hera- hcrscheppen. Ten opzigte van het klimaat

cliden,op eenevriendschappeljke wjzezjne geljkt het meer op Middel-dan Op Zuidonafhankeljkheidwisttebewaren.Delaatste Europa. Men verdeelt Arcadië in de Omslokoning van Arcadië was Aristocrates ff,een

tene dalen en hoogvlakten in het oosten,en

zoon van Hieetasen ten tjdevandenderden ill het open stroomgebied van de Alpheus
Messénischen oorl0g regérende. D00r zjne (RitO)envan hal'ezjrivieren in hetwesten.
verraderljke handelwjze kwamen de Mes- De eerste strekken zich uit van het oude
séniërs, die op de Arcadiflrsalshunne bond- Cyll
ene-gebergte in hetnoorden t0taan den
genooten vertrouwden,in de magt derLace- Parnon ln hetzuiden en isaan deoostzjde
)r eene lange bergketen met den Artemidaemoniërs. De verrader werd echter door d0(
zjne onderdanen gesteenigdenzjnltjkbuiten sion en Parthenion begrensd.Aan de westdelandpalen geworpen.Vandientjdafwerd zjde zi
jn zj van het stroomgebied der AlArcadië verdeeld in een a'antalkleine onaf- pheus gespheiden door eene kronkelende
hankeljkestaten,van welke Tegéa en Man- bergketen , die van het noorden naar het
tinéa de voornaamste waren.Dezeverdeeling zuiden voortloopt en zich hier en dââr ter
van magt opende er eene gunstige gelegen- hoogte van S000 Ned.elverheft.Ditgedeelte
heid voor Sparta om zjne heerschzuchtte des lands isgeheelen aldoorbergen Omringd
bevredigen.Reeds was Mantinpaindehanden en bestaat uiteenereeksvan afzonderljke
des vjands,en hetscheen,dathetgeheele kommen.ln hetzuiden ligt erdehoogvlakte
land weldra het Spartaansche Juk zpumoeten Van Tripolitza omstreeks 1300 Ned.el b0dragen,toen Epmminondas (b7l vôôrChr.) ven de Oppervlakte''dex zee, Omstuwd dool-

bj Leuctraden hoogmoedderLacedaemoniërs hooge rotsgevaarten, die gedeelteljk meesvez
metlerde. De inwoners van Mantinêa her- tentjds met sneeuw zjn gekroond. De
bouwden hunne vernieldestad,enalleStaten dalen, welke niet door moerassen worden
van Arcadië vereenigden zieh t0teen gemeen- ingenomen, zjn er zeer geschikt voor

schappeljken bond,waarvan dezetelgeves- den graan- en wjnbouw :gedeelteljk wortigd werd inhethiertoegestichteMegalopolis, den zj hiervoor gebruikt,en men vindter
dat de inwoners van meer dan 50 dorpen 00k die met vruchtboomen zjn beplant.
omsloot.Gedurendedeverdeeldhedentusschen De bosschen,die er in de dagen deroudheid
de veldheeren van Alezander de Groo/e 0n- een groot gedeelte des landsbedekten,zjn
dervond 00k Arcadië de ellenden van dat thans bijna geheelen alverd&renen.Slechts
'1-vindtmen grazige hellingen en
treurig tjdperk.Alleendegrootesteden,waar hier en dâci
afzonderljke vorsten den scepter zwaaiden, eenig struikgew as.Geheel anders ishetvO0rbleven harevoormalige welvaaarteenigermate kom en van Arcadië op hetstroomgebied van
behouden.Zj voegden zich vorvolgensbjhet de Alpheus. O0k dit gedeelte is bergachtig

0n van lange rivierdalen doorsneden. D e
van ditlaatste metde Spartanen enAetoliërs hootirivier ontspringtuitOnderaardschebron, die zich onder tle hoogvlakte van Triveelteljden.SlechtseenmaalgeluktehetPM- nen
lopoemenuit Megalopolis,voorde Achajersen politza bevinden, en vloeit vervolgens met

Achaeïschverbond,maarhaddenbjden oorlog

voor zjne landgenooten gedurendekortentjd een boog naarhetnoordwesten,nadatzj zich
den glans des roems te doen gloren (S08 tot nogmaals over een kleinen afstand onder den
205 vöörChr.).VjftirJaren nazjnvalmoest bodem verborgen heeft.Zj stroomtdoorde
geheel Griekenland zlch onderwerpen aan de vlaktevan Megalopolis,waar zj deHelisson
heerschappj der Romeinen, en eene eeuw opneem t, wringt zich tusschen de rotsen en
.O0k hare
daarnaw ordtArcadiëbeschrevena1seenw oest schiet er door eene naauwe ltloot'
en ontvolkt gewest.In dem iddeleeuwenver- zjrivieren,van welke de Ruphia en deTrimengden er zich de Albaniërs en Btllgaren potamosde voornaamste zjn,stroomen door

met de overbljfselen der oorspronkeljke in- dergeljkeençten.Hetgewest,hetwelk tuswoners. Onder het Ttlrksche gezag droeg schen die rivleren gelegen is,vertoont eene
Arcadië den naam van Braccio #iM ain,a of afwisseling van kale rotsen, bouwlanden,
Tzakania, en de Paslawaserte Tripolitza weidenj wouden en boomgaarden. In het
algemeen is hier veelmeer bosch dan in het
gevestigd.
Thans is Arcadië eene nom archie van het oosteljk gedeelte;debossehen bestaan hier
koningrjk Griekenland, welke op bjna 80 op de bergen uit dennen, op de vlakte uit
D mjlen l13000 inwoners telt. Zj is in 4 verschillende soorten van eiken en aan de
eparchieën verdeeld,enharehoofdstad isTri- oevers der rivieren en beken uit platanen.
politza.00k nu nog isArcadiëbjuitnemend- D och ook hier vindt men uitgestrekte gronheid het land der herders,m aar het heeft den : die met laag st,ruikgewas zjn bedekt
geen zweem van de herderljke bekoorljk- en totw eiden dienen voorgeiten enschapen.
heid,die de dichterljkeverbeelding eraan Deze laatste leveren grove wol,maar voortoekent.H et is eene ruw e en w oeste streek. treFeljke melk.Het rundveeis erklein en
Hier en daar draagthet nitgestrekte bouw- dient lneestal ûm te trekken.Velegemeenten
landen) die (
1e vljtvan den landman rjke- hebben er een zomer- en etan winterdorpJ
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het eerste wordt alleen bewoond ten tjde Adriatische zee t0t aan de Tigris,en van
Van den veldarbeid.De Arcadiërs bezi
tten de grenzen van Scythiët0t die van Aethiopië
eenkrachtigligchaam vanmiddelmatigegrogtte. uitstrekten. Deze Keizer omringde zich met
Zj zjn levendig van aard en n0galtjdharts- al den luister der Oostersche weelde?maar

togteljk liefhebbers van muziek en dans.
Hunne levenswjze is zeer eenvot
ldiq, en
hunne woningen bestaan doorgaans ult êê1
vertrek.Kul
zsten wetensehap,handelennj-

hj waszwak van geesten nietgeschlktom
te regéren, zoodat ht
j een werktuig wexd

in de handen van hen, die zich wisten in
te dringen i
n zjne gunst. Dlentengevolye
heersehtc aanvankeljk Rl
sn'
t
ss,een Gallièr,

verheid zoekt men er nagenoeg te vergeefs.
De reiziger vindt er zelfs geene openbare en laterE'
tfropiuv,eengesnedene.Inhetjaar
herberg) maar moet zich ()lldegastvrjheid 200 werd deze laatste ten valgebragt door
der bewoners beroepen. Zle voorts onder een G0th,Gainasgenaamd,die bj eenepOAforêa.
ging,olu zich van dentroonm eestertemaken,
Arcadiërs (Arcadische Academie Acca- het leven verloor. Hiemla nam E ttdoœia,de
demia degli Arcadi)is de naam derledenvan gemalin van A rcadilts? de teugels van het
een dichterljk letterkundig genootschap te bewind in handen.W é1 werd tjdensdereyêRpme: datter opbeuring der poëzie in 1690 ring van Arcadilts hetrjk bezochtdoorlndoor eenregtsgeleerde,Leonlogenaamd,w erd vallen der Barbaren, dool.aardbeving,hongesticht. Hunne wetten waren ingerigt in gersnood enz., maar niets van dat alles w a's
den trant van die der oud-Romeinsche 12 sterk Fenoeg,0l
n den Keizer Opte wekken

tafie
Eu
tl
)e
,no
,mkraznt
jsdvoerden eene syrinx (herders- uit zjne vadsige rust.Hj overleed in het
met laurier- en dennentakr408.
ken, in hun wapen en waren onderworpen Jaa
A rcana is een Latjnseh woord,&vaardoor

aan een voorzitter (Custode dell' Arcf
adia) zoodanigereneesmiddelen worden aanqeduid,
met1S bjzitters, die telken jaredoorhem wierbereidlng een geheim is.Gewoonlpkzjn

werden benoemd. De eerste voorzitter was het hooggeroemde middelen tegen vallende
de geleerde Ceesoim benl. Alleen dichtersen ziekte? tering, hondsdolheid, kanker, enz.
,
dichteressen werden in het gtlnootschap 0p- w aarvoor m en in de apotheek geene baat
genomen en ontvinyendaarbj oud-Grieksehe kan vinden.Doorgaansdienenzulke m iddelen
herders- en herderlnnen-namen. Men hield om op eene bedriegeljke wjzevoordeelte
jaarljks7 vergaderingen ineeneigengebouw behalen. Het verborgene heeft iets aantrekaan de Fontana de Trevi;hier werdcn de keljksyen een enkelgelukkig gevolgkanaan
werken der leden voorgelezen,en 0okvreem - eengeneesmiddeleengxootennaam verschaFen.
delingen hadden er toegang. Daarenboven Nietaltjdechterisdeaanprjzingvangeheime
komen de leden,die te Rome wonen,inhet m iddelen etlne speculatie op der menschen
vpoxjaar en in den zomerelken donderdag onnoûzelheid.Een gezetonderzoek,deervaring

bjeen in den Parrhasischen tuin (B0seo parrasio) op den Janiculus,in den winterOp
hetArchief(Serbatojo)indestraatinArcione
en 0y feestdagen op hetCapitool.De tjdrekenlng geschiedt er bj Olympiaden, en
om de4Jarenwordenerletterkundigefeosten
gevierd; men kiest dan tevens o1)nieuw een
voorzitter.Debibliotheekvan hetGenootschap

ot'hettoevalheeftweleenszeer doelmatiye
geneesmiddelen aan het licht yebragt.W 1e

echter zjne gezondheid en zt
ln leven lief
heeft,stellem eervertrouwen opeenbekwam en
arts en op (1e bekende m iddelen, die d001*
dezenwordenvoorgesehreven,dallopHollowaypillen,revalenta arabit'
a,Goldberger kettingenendeduizenden éénkw akzalversmiddelen,

bevat de beste werken ztjner leden?alsmede die wtj, t0t een beschamend getuigenis van

uitvoerige levensberigten van deoverledenen. geri
nge volksontwikkeliny, dageljks in de
Over een groot gedeelte van Italië, zooals ctouranten zien aangekondlgd.
te Bologna, Ferrara?Siéna, Piza?Vendië
Arcani disciplina 0fde leerderrerborenz.,vindt m en attleelingen van het Genoot- dezl/zet
fezzbevataldeleerstellingenderChristeschap.Deze Academie heeftaanvankeljkgun- lljke Kerk,welke uitsluitend in de overlevestiggew erktOp deltaliaanschepoëzieenletter- ring zjn bewaard,zoodat er geen ofalthans

kunde,later evenwelveranderde zj il
4eene geen vpldûend bewjs voor te vinden is in
côterievanadelljkepersonen,endeletterkunde den Bjbel.Daartoe behoort bjvoorbeeld de
werd eene bjzaak.Zj geeft0ok een maand- leer der (ttranssubstantiatie.'' De verborgenwerkuit,ïtGiornale areadico''genaamd,datte- heidsleer zelve was reeds in de Christeljke
vensplaatsbeschrjvingen en otldheidkundige Kerk bekendtegenheteindedertweedeeeuw ,
opstellen bevat.
maar de naam kw am eerst in zwang in de
O0k de leden der regterzjde in het W et- 17deeeuw ,waarschjnljk doûrhetwerk van
gevend ligchaam te Parjs? zamenkomsten M eier t(De recondita veteris ecclesiae theohoudende in de Rue de 1'Arcade,w orden logia (1679)''.Reeds vroeg heeft men,eensweleens Areadiërs(Arcadiens)genoemd.
deels om aan de vervolgingen te ontkomen
Arcadius, een zoon van Tlteodosinsde en anderdeels naar het vûorbeeldder HeidenGropfe,in hetjaax 377 na Chr.in Spanje sche mysteriënt som mige plegtighedelz en
geboren? w erd volgens de beschikking van leerstellingen der Christeljke Kerk geheim

zjn vaderin 395keizervanhetOost-Romein- gehouden.De leer der saeramenten (doop en
sche ri
jk, terwjl zjn breeder Honori'
tts het avondmaal),de Kerkeljke symbolen en het
W est-ltolneinsche verkreeg. llet gebied van gebed des Heerellw erden denaankom elingen
A'
readials bevatte de landel',die zieh van de

eerst m edegedeeld na llet gebrnik van het
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avûndmaal en dus na hunne Opname in de
gemeente.Zulksheeftaanleiding gegeven t0t
de bewering der R.Katholieken,datdeoude
K erk eene verborgenheidsleer bezat,diedoor

maaralsmonumentaleoverbljfselenbeschouwd
worden.Geruimen tjd stelden de oudheid-

kundigen daarin geen ander belang,danvoor
zooveeldie zaken inlichtingen schonken 0mde overlevering is bewaard gebleven,terwjl trentfeiten,zeden en gewoonten uitdielangvervlogene dagen.Daarom waren opschriften
men ernietsvan aantreftin den Bjbel.

A rcesilaus, een Grieksch wjsgeer en hunhetmeestwelkom ,terwjlzjzichvoorts

de stichter t'ler sceptische school,w erd om- hoofdzakeljk bepaalden t0tvaten,huisraad,

streeks hetJaar 3l6 vôörChr.te Pitane in wapenen en afkodsbeelden.Aldievoorwerpen
Aeolië geboren. Hj studeerdete Athene in dienden enkeltOthulpmiddelen Ketgeleerdlteid.
de wjsbegeerte en hoordeereerst delessen Later kwam men t0t andere gedachten.
van Tlteopltrast'as, en vervolgens die van 00k de knnstbegondaarvangartjtet
rekken.
Crantor.Na hetoverljdenvanCratesverkreeg Reeds vroeg geschiedde datln Italië,en de
hj diensleerstoelbj deAcademie(280 vôôr sttldie van de oude kunstwerken had een
Chr.).Methem nam hethonderdjarigescepti- gunstigen invloed Op de vorming van den
schetjdperk derAcadémischewjsgeereneen smaak.D e kunstenaars bekreunden zich niet
aanvang.Plato en zjneeersteopvolgershad- Om den schatder geleerdheid,dienzjdaarin
den de bewustheid der rede bese'
houwd als konden vindent - zj hadden slechtsOoren
een onvoorwaardeljk en noodzakeljk weten voo1'hetschooneindeOpvattinqdegroepêrlng,
vöör de waarnemiùg derzintuigen.Areesil@us de uitdrukking en de uitvoerlng.Zj zagen
daarentegen verwierp de mogeljkheid van naar de fraaje verhoudingen en de sierljke
een wjsgeerig weten in het algem een en ljnen.Z0o deed in deeersteplaatsPetrarct
h
kende aan e1k menscheljk denkbeeld eene die een aantalschoone antieken verzam elde.
Rome
,
Venet
i
ë
,
Fl
or
ence
e
n
meerdere ofmindere mate van waarschjnljk- Hj werd te
heid t0e,Omdatv0ordewaarheidgeenObjec- Ferrara nagevolgd door vorsten en aanzientieve,algemeenaangenom en grondslagbestaat. l
jken,terwjlRafaël,MichelAngelo enBenpdzàzffp Cellini hetzelfde spoor betraden.De
Hj erkende,dater verschjnselen zjnin de '
natuur en in 'sm ensehen gemoed, dat wil nieuwe kunstverhiefzich Op de puinhoopen

zeggen,hj stemdet0e,datdieverschjnselen deroude,en doordezena tevolren inhare
een hoogen graad van waarschjnljkheid be- eenvoudigheid en schoonheid berelltte zjhet
zitten.Zöö beschouwde hj 00k deuitspraken tjdperk van haren hoogsten bloei.
en
sche
en voorschrif
nta
arde
00r10proact
bleic
tieverede want Bj velen was het verzamelen van oude

het zoeken
zekerheid kunstgewrochten enkel eene m odezaak ;anwas,volgenshem, een vruchteloos werk,- deren daarentegen werden er t0eaangespoord
hetverkrjgen daarvan z0u tevens gevaarljk door htln gevoelvoor hetsohoone.Sommigen
wezen voor'smenschen rust en geluk.Hj van deze laatsten gelukte het, diep door te
overleedinhetjaar24lvôôrChr.W jbezitten dringen in den aard en hetwezen deraloude
van hem 2 épigrammen in de Grieksche An- kunst en zich doûrhetverklarenvan deze

door eene voorstelling derbeginselenen regethologie.
Een andere Arcesilaus w as een beroem d 1en,waaraan ztjgebonden was- verdienste-

beeldhouwer,die om streeks het Jaar 70vöör ljk te makenjegenstjdgenootennakomeling.
Chr.te Rome leefde.Hj was een vriendvan T()t die m annen behoorden in deeersteplaats

L'
acullus. Van zjne beste kunstgewrochten graafCaylus?- voortsSpanheim,M ontfaucon,
is n0g eene Onvoltooide Yenlts.çdzldf'
rïJrvoor- Tzubl/tzzlf, Rtcltal'dson, Cltrist,Ernesti,I'alhanden.
cpzlefen anderen.A1s eenvandevoornaamste
Archaeologie iseenwoordvanGriekschen grondleggersder artthaeologische w etenschap
oorsprong,dat eigenljk in hetalgemeenol
td- verwierf W inckelmann zich grootenroem .Met
Aeitfkçfzltfdbeteekent.Thansechterverstaatmen den ijnen blik eenskunstenaarsverbondhj
daardoor in m eer beperkten zin de Opsporing eenedegeljkewetenschappeljkevorming,en

en verklarinq der (
tantiquitasigurata''(beel- daardoorza4 hj zich in staatgesteld om het

dende oudheld),nameljk diederoudekunst- schoone als ldéeindeoverbljfselenderantieke
gewrochten in steen,brons en andere vaste kunst aan te wjzen. Met hem neemt een
stoFen,en welbepaaldeljk diederdassische nieuw tjdyerl
t van de beoefening deroude
Oudheid. Zj onderscheidt zich dusvan de kunstgeschledenis een aanvang. Hj toonde
Ykllologiet welke zich met de ttantiquitas aan,dat de kunstenaars der Oudheid hunne

llterata''(letterkundige oudheid)beziy houdt, stofin den regel ontleenden aandeGrieksche

nameljk metdeletterkunde der Grleken en mythologie,- hj weesop hetverschilvan
Romeinen.Devoorwerpenderarchaeologische stjl bj de Egyptenaren,Grieken,Etruscen
studie ztjn vooral de qedenltteekenen der enRomeinenenOpdeverschillendetjdperken,
bouw-,beeldhouw-en schllderkunst,alzoo de waarin men dehtlnstgeschiedenisbjdieonderoverbljfselenvanoudegebotzwen,standbeelden scheidene vollten verdeelen kan.Opdegrondvan marmer en brons,relièilen mozaïek-werken,- voorts dekleinegew roehten derOudheid,diedenalgemeenennaam vanJanticagliën''
dragen, zooals wapens, huisraad, scherven
enz-,- dan gesnedene edelgesteenten?m un-

slagen,door W inekelmann gelegd,hebben de
latcre archacologen voortgebouwd,en de stichting van eenArchaeologischInstituutteRom e

ten en vazen, - en eindeljk opschriften,

Archaexsm en iseen woordvan Grieksche

heeftde beoefening der archaeologie zeerbevorderd.

die niqt als letterkundige voortbrengselen, afltomst, hetwelk a'ls naam wordt gebruikt

AReHIEïSMEN-AReHINGEL.
voor verouderde zegswjzen en taalvormen. korstslechtst0topeonezeergeringediepte,en
Men heeftze vooral in wetboeken, in oude ook dan iser de luchtmetnevelsen dampen
bjbelvertalingen enz.Ze worden doordich- vervuld.De langste dag duurt in Kola twee
ters en romansehrjvers weleensgebrt
likt, maanden. De gezweepte golven hebben er
orn aan hunne voorstellingen eene antieke overal diepe inhammen indekt
lstengeslagen.
kleur te geven. Onverstaanbaarheid en ge- De eenige middelen van bestaan voor de bemaaktheid zjn in datvaarwaterklippen,die woners zjn erderendierenteelt,dejagten
door allen niet even gelukkig worden ver- de visse,
herj.Daardoorverkrjgenzj jsberen,
meden.
poolvossen,wolven,hermeljnen,walrussen,
Archangel is een Russisclzgouvernement rObben,eiderganzen,zalm en,w elsenenharin-

in het noorddjkst gedeelte van Europeeseh gen.H unne voornaamste markten w orden te
Rusland.HetheeftmethetgrooteeilandNova
Zembla,dat ert0e behûort,eeneoppervlakte

Kola,Mezen enz.gehouden.

noorden aan de llszee en aan de'
W itteZee
ten westen aan Noorweegseh Lapland enhet
grootvorstendom Finland,ten ztliden aan de
gouvernementen '
W ologda en Olonetz?en ten
oostellaanhetsiberischegouvernemelt'
14obolsk.

gebrllik wordt gelnaakt. Xen Vindt erhier
en daar sporen van goud, zilver en koper.
H et ollbew oolzde NovaZembla,endeeilanden

T0tdedelfstoffelhkevoortbrengselenbehoovan 1s3
'78 D geogr.mjlen.Hetgl-enstten renermoeras-jzererts,WaarvaneVenW0lgeen

Kaljuqew enW aaigat,waareenigeSamojeden
gevestlgd zjn,wordendoorvisschers,robbenAan de westeljke grenzen verheftziellhet slagers en pelsjagersbezocht.

Manselka-gebergte,van hetnoorden naarhet
Gunstiger is de toestand van bodem en
zuiden voortloopende.Van hier gaat een tak klimaatin die gewesten,welke tusschen 65
der Skandinavische bergketen onderdennaam en 67ONB.gelegen zjn.O0kzjvormeneene
van Russisch-tzaplandsche Kjölen noordoost- uitgestrekte vlakte,maarmenheefterweidcn
waarts door het noordeljkste gedeelte des en wouden erl tusschen 62 en 64O N.B.zelfs
lands en eindigtaan de llszeeinden Swaetoi landbouw .M en oogst in den zandigen,niet
Nosz of de Heiliga Kaap.Ten oosten loopt al te vochtigen grond in dedistricten Sjenhetlaagste gedeelte Eel
'Oeralketen langs de kurzk en Kolmogori en in de Omstreken van
grenzen. Takken van laatstgenoemde loopen Pinega eene kleinkorrelige soortvan w interten zuiden van de W aaigatstraat door het rogge,zomertarwe,gerst(totaanAlezentoe),

land en treden aandeanderezjdevandeze
op de eilantlen W aaigat e11Nova Zembla

haver,vlas,erwten,aardappelen (tgtaan650)
en hop.Intusscllen is de opbrengst niet vol-

weder te voorschjn.De voornaamste golven doende voor de behoefte en menbaktdusOok
zjn er: de Tsjeska-golf, door het groote hier,evenalsOp hoogere breedte,kunstbrood
schiereiland Kanin van deW itteZeegescheiden,voorts de golven van de Dwina:Onega'
en Kandalaska, alle in de W itte Zee en met
eilanden a1s bedekt (G0l0cz:Uksamenskoi,
Solowezkoi,'
W elikaenz),en deGolfvande
Kola in het noordwesten,desgeljks metvele
eilanden.M en vindtereengrootaantalrivieren.
en Onder deze een paar hoofdrivieren van
E uropa, nameljk de Dwina en de Petsjora.

van llslandsch mos en rendiermos,alsmede

W ologda: neemt de Pinega en de W aga in

houtskool:- voortbrengselen,diein groote

van wnterslangenkruid (Calla palustris)met

uitgedorschte aren Of drooge dennenschors.

HetOnvrtlchtbaarste gedeeltedeslandsstrekt
zich van de Pinega-rlvier Oostwaarts uit t0t
aan het Oeral-gebergte.De bosschen beslaan

erde halve Oppervlakte,en daarzj uit101*ken-, sparre-, dennen-, elzen-, berken- en

wilgenboomen bestaan, leveren zj masten,

Eerstgenoem de kom t uit het gouvernement balken, planken, pik, teer, terpentjn en

zich Op en stort zich 9 geogr.mjlenbeneden hoeveelhedennaardesteden Arehangel,Onega

de stad Arehangel in de Avitte Zee. D e en Kolm ogori w ordcn gebragt.H etvochtige
Petsjora ontspringt t)p hetOeralgebergte ill weder in het voor- en najaar elz de lange,
het gouvernem ent Perm , vermeerdert hare w arme,nevelachtige zomerdagen bevorderen
wateren met die der Isjma, Zylma en Elma er den groei van het gras Ongem een,zoodat
en verbreedt zich ,vele m jlen vöör zj zich de veeteelt in Archangelbeter is dan ergens
m et de Ilszee vereenigt,t0teeneuitgebreide elders in het noorden van Rusland. Yoo1*
golfmet vele eilanden.Voorts vloejen er de schapen is er de w eidegrond te vochtig en
M ezen met de Owazka en Peza,de Onega, het gras niet ïljn genoeg, en zwjnen kan
de Kem , de Kola enz.,terwjl wj van de m en er des w inters niet best van voedsel

meertjes,dieert@ngetalevan meerdan1100 voorzien.Jagt en visscherj zjn o0k in dit
voorhanden zjn,enkeldeImandra,dePawo- gedeelte van hetgouvernem entvan grootbesero,de Kunto en de Angosero opnoemen.

lang.D e inw oners behooren ten westen van

Hetland:daterbinnen den poolcirkelj.
e- de W itte Zee, vooral in het district K ola,
legen is Lnr
l t0t 7()0N.B.),vertoonterzlch tOtde Lappen,gedoopte Nomaden ten getale
a1s eene woeste steppe, die voor ontginning
geene geschiktheid heeft.Men zietzelfsgeen

van om streeks 5000 zielen,- vandenregtcroever der Mezen tOtaan hetSibérischegrens-

boom ,naauweljkseenigedwergachtige hees- gebergte en op de eilanden W aaigat,Kalters op die onherbergzame vlakte.Debodem Jugew enz.t0t de Samojeden ten getale van
bestaat eruit tundras Of met m0s begroeide, 3000,Heidenen,diein onderaardscheJoerten
bjkans altjd llevrozene moerassen. Zelfsin ofllutten htln verbljfhouden el
zvandeJagt,
het midden vau den zolllel-, die hier l'naar de vischvangt en de rendierentettlt leven,-Mreinige luaanden duurt, ontdooiter (1eaard- wat zuideljker,aalldt)oeversvandePetsjora
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0n Van hare zjrivieren,t0t de Syr
laenenj wieg der beschaving.Reeds in de 9de eeuw
desgeljksChristeljkeNomadentengetalevan drongen de Noormannen door t0t aan den

3000, t0t de Finnen,die zich op denlandbouw en deveeteelttoeleggen,- en eindeljk
t0t de Russen,die voornameljl
tin de steden
w onen. D e geheele bevolking bedroeg dell
lstenJanuarj 1864 ruim 284000 zielen.
De njverheid verzamelt er eene groote
hoeveelheid traan, teer en terpentjn.00k

heeft men er leerloojerjen,touwslagerjen
en zeildoekweverjen,scheepswerven,suikerfabrieken en zoutziederjen.Dehandeliser
niet meer zoo bloejend als voorheen.De
voornaamste uitvoer-artikelenzjn:pelswerk,
vee,gedroogde en gezoutenvisch,kalk,ljnzaad,vlasendevoortbrengselenderbosschen,
terwjlervooralkolonialewaren,lakensenz.
worden ingevoerd. De scheepvaartvindt er
slechts van Mei t0t octoberdehavens vrj
van js.

mond der Dwina en stichtten ervolkplantingen aan de ktlst.Eerst dreven de inw oners
er een weinig beteekenenden ruilhandelm et

Noorwegen.Hettoevaldeedergrootedingen.
ln Mei 1553 zond Engeland 8 schepen uit
Onderbevelvan W illoltyltby om eene lloord-

oosteljke doorvaart te zoeken. Twee dier

vaartuigen verongelukten en hetderde?onder
het gezag van kapitein Rieltard O/
ztzzlcellpz',
bereikte de baaivan St.Nicolaasin deW itte
Zee - thans de haven van Archangel.Cltancellor reisde van hier naar Moskou om hulp

te erlangen en ondervond bj Czaar Iwan

lrzrtztsï:l
.j
e'
lnïf,
s
p'eenwelwillendonthaal.Ditgaf

aanleidlngt0tvriendschappeljkebetrekkingen

tusschen Rusland en Engeland en t0t het
ontstaan der tdRussia-company'' in laatstge-

noemd rjk,welkehandelwensehtetedrjven

Hetgouvernementis verdeeld in 8 distric- overdeNoordzeeendeW itteZeemetRusland,
ten:ArchangeljKolmogori,Pinega, Mezen, Perzië en de Levant.Het toenemendverkeer
vereischte eene geschikte stapelplaatB aan de
Sjenkursk,Onega,Kem en K01a.
De ltoofdstad H'
rcAlzwel (Archangelsk of W itte Zee,en aan de baai van St.Nicfllaas
Michaëlsstad) is op een vlakken bodem op verrees de stad, die thans den naam van
den regteroever der Dwina gdegen,welke Archangeldraagt.Tevensbouwdemen Op een
hier de Kusnetsjikaopneemtenin degedaante onbewoond eilandnabjdehaven hetklooster
eenerbreedegolfofbaai op 9 geogr.mjlen Solowezkoi)datm etsterke muren en torens
afstands van de stad zich ultstortin deW itte w erd voorzien en t0t vesting diende.VO0rZee.Zj is in 1584 gestichten heette toen spoedig Ontw ikkelde er zich de handel,m aar

Nieuw-lfolmogori;in 1637werdzjeeneprooi hj Ontving een gevoeligen knak, toen de
dervlammen,maar een jaarlaterverreeszj privilegies,vroeger aan Engelandtoegekend,
uit hareaschmetharentegenwoordigennaam , na hetonthoofk
len van YarelI(1640)werden
dien zi
J* ontving van een klooster,aan den oggeheven,a'
lsmedetoen5jarenlaterdepest,
aartsengelMielnaè'
lgewjd.Zj isverdeeld in d1e in Rusland w oedde,de Engelsehen eruit
eene oude en nieuw e stad,wierstraten m et de haven verbande.Peter de Grootewasaanhoutzjn geplaveid.Methare 21000inwoners vankeljk van voornem en , 0m Archangelt0t
is zj de zetelvan een Griekschen aartsbis- de voornaam ste koopstad des rjks te verhefsehop.M en vindter 12 kerken,een sem ina- fen,doch hare noordeljke liggingwasdaarbj
rium , een gymnasium , S weeshuizen, een zulk een bezwaar, dat hj t0t de stichting
fraaibeursgebouw , een arsenaalenprachtige van Petersburg besloot. D eze mededingster
scheepstim merw erven metdenoodigedokken. werd ten koste van Arehanyelbevoordeel
d,
Zj staatdoormiddelvandebevaarbareDwina zoodat een grootaantalRusslschekooplieden
en van talrjke kanalen in regtstreekseh ver- zich van dekustderMTitteZeenaardenieuw e
band m et een groot gedeelte van hetnoorden koopstad verplaatste.Hierdoor daaldedeweldesRussischen rjks.Zjisom dieredeneene vaart van Archangel,en eersttegen heteinde
hoogstbelangrjke koopstad,wierhaven door der l8de eeuw begon zj zich wederte verde vaartuigen van alle zeevarende llatiën, heffen- vooraldoorden toenemendenscheepsvooraldoor Russen,Engelschen en Nederlan- bouw in Rusland.O0k nu n0g vallen erjaarders,wordtbezocht.Dehaven ligtOnyeveer ljksvelekoopvaardjschepenvanverschillende

3/quurgaansvan de stad;vôörharenlngang

beyindtzicheenezandbankOfbaar,waaropn0g
geen 5 N ed.elwater staat,zoodat schepen

volken de haven binnen.
A rchangelica, zie Anyelica.

A rchelaus is een eigennaam ,dieövolksv%zaanzienljkendiepgangzichhiervanligters gebieder''beteekent.Vanhen,diedezennaam
moeten bedienen.Archangelisdestapelglaats hebben gedragen,noemen wj:
der voortbrengselen uit Siberiët en ult ArArcltelaus, den zpon van den Heraclide
changelw orden langs de D wina en langs de Temenus en den stamvader van Aleœander de

W olya,die meteerstgenoemderivierverbonden ls,de koloniale waren naar hetbinnenland van Rusland gebragt!zelfszjnerkooplieden,die de markt te Nisjnei-Npwgorod

Groote.Doorztjn broederverdreven?nam hj
de wjk naar Macedonië,waarhjdenkoning
Cisseusbjstand boodin een hagcheljken00r10g. Toen hj daarna volgcnsdetoezegging

bezoeken en hunne handelsondernetningent0t aanspraak m aakte op de hand van dedochter
M n de grenzen van China uitstrekken.Daar- des konings en op het toekom stig bezit van

enboven bloeiter de visscherj dooreen ge- den troon,zocht Cisseuszich vanzjnschuldnootschap,in 1803opgerigt,datzjneschepen eischer te ontdoen door hem te dooden.Aruitzendt naar de kusten van Siberië,Nova. c/lclcv,
swasechteropzjnehocdeeninplaats
Zembla,Spitsbergen enz.

van zelt'te vallen in eene groeve met gloei-

ArchangelwasvoorhetRussiscxerjk de Jendekolen,stiethjdenKoningdaarinneder.

ARCHELAUS-ARCHENHOLTZ.

Daarna stichtte hiJ,op bevelvanApollo,de

stad Aegae.
Arekelaus een koning van Macedonië,die
V;11 413 t0t 399 vöör Chx. regeerde, een
jverigvriend en bewonderaar der Grieksche
kunst en w etenschap. Hj was een Onechte
zoon van koning Perdicea.s11 enbaandezich
door het vermoorden van een broederenvan
een zoon van P erdiceas den w eg naar den
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Arekelaus, een zoon van laatstgenoemde.

Hj wasdoorAntoni'
tswepensdebevailigheid

zjner moeder Glapltyra ln hetJaar34 vöör

Chr. t0t koning van Cappadocië verheven.

Gedurende den strjd tusschen Antonias en
Octamianusschaarde hj zich aan de zjdevan

Anfonius. Toen deze de nederlaag leed,be-

hield Arcltelaus niettemin zjn rjk en verkreeg laterdaarenboven Klein-Arméniëen een

troon.ln hetJaar4l0 veroverde hj hetaf- gedeelte van Citicië.Doorzjn huweljkmet
vallige Pydna en verplaatstedeinwonersnaar Pytltodoris, de weduwe van koning Polemo
het binnenland. Hj schonk aan Alacedonië Van Pontus, verwierf Arekelans O0k de
grensvestingen,eene betere leger-organisatie voogdjschap over dat gebied.Daarhj veren de eerste vloot.Zjn Hof was hetver- zuim d had, naar de gunst van Tiberiuste
eenigingspuntvan de grootste dichters lEtbri- streven,loktedezehem naarRomeenklaaqde

pides, .-d.
.g
t
xfApzzl?schildersen muziekliefheb-

hem hieraan bj den Senaatweyenshet1n-

Areltelaasteen beroemdveldheervan-V ifAk-idate.
qde Groote.Hj werd geboren in Cappadocl
*e*,streed eerst togen N lcomedes III van
Bithynië, dien hj in hetJaar 88 vôôr Chr.
bj de Amnius versloeg,en werdvervolgens

werd vervolgens een Romeinsch wingewest.
Aroltelaas:een Israëlietisch etnarch of be-

syoorde Om hetRomeinschejukaftewerpen,
zlch na den slag bjChaernnéategenBrlbtti'
l
ts
SlrtxindenPiraeusversterkteendezeAtheensche haven met goed gevolg teyen Ltteius

titel verleende van etnarch en tevens het
voortlitzigt op de koninkljke heerschappj
over Judaea, Samaria,Idumaea en hetkust-

86 de stadl W aar Aristlon het opperbevel
voerde,in handen der R om einen was gevallen!zeilde Aroltelausnaar Therm opylae,vereenlgde erzichm ethetleger,datuithetnoor-

andere helftvan het gebied van Herodes.Na
verloop Van 9 jaren werd hj zooweldoor

bersvan dien tjd.Hj werd in 399vôôl'Chr. voeren van Ongeoorloofde nieuw lgheden,en
op deJagtdoor zjn gllnsteling Craterltsge- (
1e grjsaard moestden schjn van onnoozeldood,volgenssommigen bj Ongeluk,env0l- heid aannemeu om zjn leven te redden.l'
Ij
gens anderen met opzet.
overleedin het,jaar17 na Chr.;Cappadodë

windvoerder.Hj waseen zoon van Herodes
de Groote en volgde dezen op in hetjaar4
na Chr. H!j betet
lgelde den opstand van de
izéën dooreenbloedbad,waarin
met 120000 man en eene aanzienljke vloot partj der Fal'
3000
Is
raë
l
i
et
en
oml
cw am en. D aarna begaf
naar Griekenland gezonden,waarhjdeAthoners,Spartanen,Achajersen Boeotiël'saan- hj zich naarRome,waaxAuyastushem den

gewest,terwjlzjnebroedersAntipasenPltiOt?rzldR?
g.
: Salla verdedigde.Nadatln hetJaar lè.
pkt.
salstetrarchen gesteld wexden Over de
zjnebroedersa1sdoorztineonderdanenwegens
wreedheid aangeklaagd bj Augastus.Deze

denwasaangerukt,enondervond,indenstrjd riep hem Op naar Rome?beroofde hem van
tegendeRomeinen,bjhetreedsvermeldeChae- zjne waardigheid en verweeshem inballingronéa eene gevoelige nederlaag.Zoodrahj schap naarViénlzain Gallië.Zjnçebiedwerd
echteruitAzlëeeneversterkinggekregen had bj de Romeinscheprovincie Syrie gevoegd.
van 80000ynan,sneldelljwedernaarBoeotië, Arcl
telaus,eenwjsgeerderIonischeschool.
maarhj verloorbjOrchomentlseenslag,die Hj was geboortig van Athene,volgensan2 dagen duurde en w aarin S'ttlla! het leger deren van Milete.Hj leefde in de 5de eeuw
rayovan M ltltridatesvernietigde.Arcltestlqusm oest vöôr Chr.en was een leerling vanAnai
zich 8 dagen lalzg in een moerasverbergen rtz.
çen een derleermeestersvanSocrates.Hj

eer het hem geluktet zich naar Chalcis te was de eerste,die bew eerde,datOnze aarde

begeven. Hj sloot daamza (85 vôôl
- Ch1'.
) eene bolvormiye gedaante heeft,- 'tgeen
op lastvan M 'lthridates te Delium in Boeotië hj Opmaakte ult het verschtjnsel,dat dezon
een wapenstilstand m et Svlla en bragt later nietop alle plaatsen der aarde terzelfde tjd
den vrede totstand.Toen vervolgensM ltltri- Ondergaatt zooals het gevalz0u w ezenjinfftzfd,
vargw aan tegen hem begontekoesteren, dien wj Op een vlak woonden.Daarenboven
nam hj de vlugtnaar den Romeinschenveld- w ordt deze Aroltelaas wegens de practische

heer M ttrena (8l vôör Chr.
). Zjne verdere rigting zl
jner wjsbegeerte a1s de voorlooper
van Rocratesbeschouwd.
lotgevallen zjn onbekend.
Areltelaus, een zoon van den voorgaande.
Archenholtz (Jol&a,
nn Daniël) of?z003 vôôr Chr.doorP om- a1s hj zich lator noemde,Jol
tann '
ITGl/
zelvl
Hj werd in hetJaarC:
pqjus benoelnd t0t Opperpriester der godin von xlwy'cAezlAolfz, een Dtlitstth geschiedkun-

Znyo ofBelloytat- eene waardighcid,waar- dige?werd den 3f
1en September 1745 teLanaan vorsteljkevoorregten waren verbonden. genful't,eene votlrstadvan Dautzig,geboren.

D00r eerzucht geprikkeld,huwdehj (5Gvoor Onderwezen op de kadettenschoolte Berljn
Chr.)metBereniee,eene dochtervankoning en in 1760 t0t vaanddg benoemd,nam l1j
Ttolemaeas vl.
F
z/efd.
s e1tna hetverjagen van deelaan de laatste veldtogten van den zevenhaar vader koningin van Egypte.Reeds na #
jarigen Oorlog.Na den Vrede van Hubertsverloop van een halfjaarverloorhjhetleven bt1rg(l763)OntvinghjzjnOntslagalshoofdman

ill een slag tegen den Rom einschenproconsul en bezocht gedurende de daarop volgende
A .GtTlbzzizl.
s,die in Egypte verschenen was, 16jarengeheelDuitschland,Zwitserland,Enom Ptolem aellsw ederopden trclonteplaatsen. geland, Nedexland? Oostenxjk , Frankrjk,
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ARCHENHOLTZ--ARCHIDAMUS.

Italië, Denemarken, Noorwegen en Polen. anthologiezjn naam dragen,zjnwaarschjn-

Tien '
Jaren toefdehj,naarmen zegtalsfortuinzoeker en speler, in Engeland.Na zjn
terugkeer woonde hj in Dresden,Tueipzig
en Berljn, en het langst te Hamburg.Nu
trad hj als schrjver op, en debevallige,
geestige vorm,waarin hj zjneuitgebreide
ervaring en de vruchtea van zjn Onderzoek

1jk onecht.

Archiater is een woord van Griekschen

oorsprong,dat oppergeneeskeer beteekent.De
naam is het eerst alg titeldoor Nero ver-

leend aan zjn ljfartsAndrômaeltusranOreJJ

en later toegekend aan van staatswege bezoldigde artsen,die met het opzigtover de
wist te kleeden, verschafte hem een g1'oo- uitoefening der geneeskunde en met het aften bjval.Hj leverde eene uitstekende ge- nomen Van geneeskundige examens Waron

schiedenisvandenzevenjarigen00rl0g,enzjn belast.Naast hen bleven de keizerljke ljfaEngland und Italien''isinbjnaallelevende artsen (archiatri sacri palatii)bestaan.Men
talen van Europa overgezet. Daarenboven

meenjdatdetitelvanarchiater00kntlnogwe1

heefthjeenemenigteanderewerken,meestal gebrulkeljk is- enwèlmetnameinZweden.
van geschiedkundigenaard,vertalingenenûp- A rchidam ia was eene dochter van den
stellen in tjdschrlften geleverd.O0k gafhj Spartaanschen koning Cleonymus IL Toen
zelfeen tjdschriftuit,eerstvooraLiteratt
lr de Raad besloten had,om wegens de beleund Völkerkunde,''en later een ander, (tMi- gering?waarmede Pyrrl
tusdestad bedreigde,
nerva'' genaamd.Hj Overleed op zjn land- alle vrouwen naar het eiland Creta te bren-

goed Oyendorfbj Hamburg op den S8sten
Februarj 1812.
Archers (arciamli,00k erenneqqinsenlater argaltlefs genaamd) waren schutters te

gen, trad zj met het zwaard in de hand in

de vergadering en haalde deraadsleden over,
om van dat besluitterugtekom en.Laterverzette zj zich tegen het Ombrengen van hapaaxd,eerst metbogen,vervolgensm etarm- ren kleinzoon, koning Ayis.Om die reden

borsten en eindeljk met lange haakbussen werd zj in denlkerkergeworpen en geworgd
gewapend.Eerstwaren zj a1sEankeursbj (235vöor Chr.).
dezware ruiterj gevoegd,endaarnaincom- A rchidam us.Van hen,die dezen naam
pagnieën van l00 t0t S00 man vereenigd.
droegen,vermelden wj de tweevolgenden:
Archeus of arel
taeus is volgens dev00r- Arcltidamus 11, koning ven Sparta, een
stelling van Paracelsus en nan A k/zzlozlfhet zoon van Zeuœidamus en een kleinzoon en

oorspronkeljk geesteljk '
beginsel,W aarvan opvolger van Leotycl
tides.Htjregeerde van
het dierljk leven en dus O0k desmenschen 468 t0t 427 vöör Chr.en verwierfzich den
ligchaam in den gezonden enziekentoestand

roem van een wjzen,omzijtigen,dapperen

afhankeljk is.Paraeelsusstelde zich denar- en krjgskundigen vorst.Hj demyte een opcheusvoor alseenbovennatuurljkwezen,en stand van de onderdrtlltte M essénlërs en van
vanHelmontalseeneauraOfgeesteljkenadem- de Overige Heloten (465 vôôr Chr),maax
togt,die het door haar gevormde geheelen

het geltlkte hem eerstnaeenebelegeringvan

aldoordrong en heteerstbjhetstervenver- tien jaren,de rOtsvesting Ithome te veroveliet.Zelfshetontstaanvan versteeningenw erd
t0t in de laatste helft der voorgaande eeuw

ren. Daarm ede nam de derde M essénische

oorlog een einde.Mettegenzin ondernam hj
alseenesyelingdiernatuurkrachtbeschouwd. in 42l vöôr Ch1*.den Pelgponnêsischen ()()r-

Archi ls een voorvoegsel van Griekschen log,dien hj ephteralsOpperbevelhebbervier
oorsprong,dat een hoogeren rang tekennen jaren lang voorspoedigenroemrjkvoortzette.
geeft dan hetw ûord,w aarmede het verbon- Hj werd in hetJ
'aal,426 Opgevolgddoorzjn
den is. W j vertalen het door aarts,zie op zoon Aeqis1.
dit w oord.
z'
rc/zitftxzzlv.
s IlI een ltleinzoon van den
Archias (Al1lus Licinius) was een R0- voorgaande en e0n1 Z00n van koning Agesimeinsch dichter,een vriend van Cieero,die
lltjw as de opvolger van dezen en rehem in de beroemde redevoeringaPr0Archia geerde van 36l tOt 328 vöörChr.Nadenslag

poëta''verdedigd heeft.Hj wasgeboren te bj Leuctra(371)had hj hetOpperbevelover
Antiochia in Syrië Omstreeks het Jaar 1l7 het pasgevormde leger en won in 3s7 bj
vöôrChr.In hetjaar 99 bezochthjRome, Megalopolis tegen de Arcadiërs en Argivers

vergezelde vervolgens L uclbllus op eene reis den zoogenaamden tranenloozen veldslag,
naar Sidlië en verkreeg het burgerregtte waarin hj geen enkelen Lacedaemoniërver-

Herâclea.Hj bleefin hetgevolg van Lucul- 100r, terwjler 10000 vjanden sneuvelden.
Jff.
gen werd nazjn terugkeeruitdenOorlog Bj een nieuwen veldtogttegen deArcadiërs
tegen M itltridates aangeltlaagd van eenewe- (364 vôt
sr Chr.)werd hj geslagen en zwaar
derreyteljke toeëigening van deregten van gewond,maarin 3(12 verdedigdehj Sparta
Romelnsch burger.De schitterende en gron- met roem tegen den aanvalvan Epaminon-

digeredevoeringvanzjnwelsprekendenpleit- das.ln lletvolgendejaarbeklom hjdentroon
bezorger verschafte hem eenevolkomenevrj- en onderstetlnde de Phocaeërs met geld en
spraak. A reltias w as zeer bedreven in het krjgsvolk in den derden Heiligen oorlog,om
dichten voûr de vuist.Intusschen bezonghj den Thebanen afbreuk te doen.Later w erd

o0k de oorlogen tegen de Cimbren en tegen hi
J- door de inwoners van Tarente te hulp
M itltridates,alsmede de gebeurtenissen,0n- geroepen tegen de Lucaniërs.M eteene aander het consulschap van Cicerovoorgevallen. zienljkevlootzeildehtlnaarItalië,maarhj

Van aldie poëzieisnietsovergebleven,want sneuveldein 338in eenveldslagbjMandonium.
zelfs de 95 epi
' grammen,die in deGrieksche H!J werd opgevolgd door zjjn zoon Agis II.

ARCHIDIACONUS- ARCHIEF.

175

A rchidiaconus is de naam eenel.kerke- betrekking aan te nemen.In de meeste bis-

ljkewaardigheid,die wjreedsvermeldvinden in de 4de eeuw.Dearchidiakenenwaren
aanvankeljk deeersten Ofvoornaam sten Onder de diakenen en verkregen dien rang gewoonljk dool-een langen diensttjd.Men belasttehen metveleenmoejeljkebezigheden,
en zoowel hiel-door als doo1- hunne innige
betrekking t0t den bissehop verkregen zj
een grootaanzien,zoodatzjlangzamerhand
de presbyters Ofouderlingen Overvleugelden.
ln de Cde en 7(
le eeuw bestul
lrden archidiakens geheele bisdomm en in naam van den
bisschop en stonden in die betreklkingboven

dommen echter werden in de 15de en 16de
eeuw de regtszaken aan den vicaris-generaal
toevertrouwd.
ln de Grieksche kerk was de archidiaken
van de 6(
1e eeuw afde eerste onder de dia-

kenen en behoefde enkelbj kerkeljkepleg-

tigheden dienst te doen. Ten gevolge van
verschillen Over den rangverdweendiewaardigheid geheel en al, en er bleef enkel een

archidiaken Onder de geesteljken van het
Hof t0t aan den valvan het Grieksche kei-

zerrjk. Thans wordtin de Grieksche kerk
zelfs de naam niet gevonden.

de ouderlingen. Bj de openbaregodsdienst- ln de Anglicaanschekerk zjn de archidioefeningen moesten zj metdediakenen den akenen de plaatsvervangers der bisschoppen
bisschop helpend ter zjde staan;ook was bj hetbesturen derbisdommen.Dezelaatste
hethun pligt?de kostbaarheden derkerk te ztjn in archidiaconaten verdeeld.lederarchibewaren en Onderyoedkeuring van den bis- diaken heeft eene zekere regterljkebevoegdsehop aalmoezen ultte deelen. Bj de Ont- heid;hj bezoekt dekerken,volgtin rang
w ikkeling der hiërarchie werden dearchidia- Onmiddelljk op den bissehop en is verantkenen regters in het geheele bisdom ,enhet woordeljk aan dezen.
arehidiaconaat w erd beschouw d als de trap,

Ook in sommige Hervormde gemeenten

die naar den bisschoppeljken zetel leidde. draagt de Otldste Ofdeadministrêrendediaken

Reeds tegen heteinde der st
leeeuw bekleed- weleens den naam van archidiaken.
den de archidiakenen de eerste plaatsnaden
Archief is een wool'd van Griekschen
bisschop,en latertraden zj opZsplaatsver- ool.spl-ong, dat eene verzameling aanduidt
vangers van dezen op de conciliën en als van nirltonden,aetenen bescheidenvan vroevicarissen-gederaalin de bisdommen.T0taan geren tjd,die bj de Grieken doorgaans op

(
1e 9deeeuw handelden ztjin naam vanden hetraadhuis(archeion)werdenbewaard.Men
bisschop;na dien tjt
lverkregen zj allengs heeftOpenbare en bjzbnderearchieven.T0t
meer magt en zelfstandigheid.Velebisschop- de eerste soortbehooren dertjks-?provincipen verdeelden htm gebied in arehidiacona- ale-en gemeenteljkearc,
hieven en zoodanige,
ten en plaatsten aan.hethoofd valzelkarchi- die ten algemeenen nnttezjnaangelegdofbediaconaat een vicaris m ethetvolle bisschop- schikbaar gesteld. T0t de bjzondere rekent
peljke gezag,terwjlzj zelvezieh enkelhet men die,well
teaanbepaaldefamiliun,bjvoorregt van absolutie voorbehielden.Z00w erden beeld aan vorsteljke f)fadelljke geslachten
(1e archidiakenen in de Kerk langzam erhand

toebehooren.Daartussohen zw even de kloos-

vrje waardigheidsbekleeders, die zelfs door ter-archieven en dekerkeljkearchieven,die
(len bisschop niet afgezetkonden worden,en

m en t0tde eerste Oftw eede soort kan bren-

zjverkregen in dearchipresbytersOnderhoo- gen naarmatezj meerOfmindervoorieder
rigen,doorwolkezj zich van deuitvoering toegaukeljk zjn.
hunner voorschriften kondenverzekeren.TalDe Oudste volkeren,zooals de Israulieten
rjke klagten geven getuigenis van de aan- enEgyptenaren,bewaardengewoonljkhunne
m atiging en w illekeur der archidiakens in archieven in den voornaamsten tellzpel.D e
die t
lagen.Zelfs aanzienljkeleeken dongen R om einen gebruikten daartoe dentempelvan
naar die waardigheid,en in den tjdvan .
J
tW- Ceres en dien van Sattlrnzbs, en in lateren
reldeG'
roof:(805)wel-d(treelzevererdening tjd de kerken.Jhstlnlaî
tuskende aan deOiruitgevaardigd,dat zj dienietmogten beklee- ltonden van zoodanige arcllieven kracht van
den. Niettem in waren n0g in de 12f1e eeuw bewjs t0e, en Karelde Groote verordende
Fransche baronnen en prinsenvandenblnede het aanleggen van arphieven.De kerkeljke
bezitters van archidiaconaten. Tn dien ttjtl archieven bevatten de oudste Oirkondenqdie

zagen deze hunnemagttezzt0p gevoerd.Later der steden en vorsten reiken doorgaans niet
vermintlerde hun aanzien eensdeels w egens verder dan tot de lsde eeuw .
d van ellt openbaar archief
dealgemeeneverbasteringgdergeesteljkheid, Aan het hoot'
anderdeels dool'het beslult der bisso,hoppen , van eenig belang staat een aroltivavis,die
om zelve w eder in hetbezit te komen van belast is met de goede bewaring en rangde voorregten van het archidiaconaat. Op Bchikkingderverscllillendestukken.lljmoet

deze wi
jze verdwenen velc al-chidiaconaten zorgen, dat de Oirkflnden beveiligd bljven
reeds in de l2dceeuw ,terwjlsolnmige ble- v()(
)1'vochtigheid,vuur o14Ongedierte,enllj
ven bestaan t0taan deHexvorming,bjvoor- dient in staat te wezen om elk benoodigd
beelddatvan Budissin.
stuk zondermoeite teviuden.I'
ljuitgebreide

Het conc,iliete'Trentebeschotlwde dearchi- arehieven heeft de artthival.iseen aantalamb-

diakenen nog alskel
-keljkewaardigheidsbe- tenaren en bedienden ter zjner beschikking.
kleeders en erkende hun gezag behalvo in

ln vele staten w ol'tltdeare.hief-w etenstthap

huweljkszaken. Alleen doctoren oflicentia- onderw ezen, welke alles Omvat, wat m en

ten in het canonieke regtOfindegodgeleerd- t0t eene gnedebewarlngenrangschikkingder
'heitl w erden hevoegdverklaard,om zulk eene stukken dient te kennen.D oorgaans plaatst
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men ze in drieafdeelingen,nameljk dieder sumus''of t'Schaduw en stof is de mensch-''
zakell
jke stukken (realla),waartoe de wet- De tweede helftvan den pentameterisaltjd
ten enverordcningen behooren,welkevoorhet een archilochisch vers,en dikwjlsbestaat
tgevaardigd,alsmede die depentayeteruittweearchilochischeverzen.
g
ehlke
eelebe
latnrekkl
dzjng
n uihebben
op buitenlandsche
we
A rchllochus, een beroemd Grieksch
aangelegenheden opdevolkstelling,defnalz- dichteren deeerste in derj dervoornaamc
iënj de oorloyszaken de kerkgenootschap- ste lierdichters, was te Paros geboren en
pen enz., d1e derplaatsell
j
,kestukkentl0- leefde tusschen deJaren 7l9en687vôôrChr.
calia),welke geographischgerangschiktwor- Niet tevreden met zjne verbljfplaats,verden naarde plaatsen,waarop zjbetrekking trok hj met een aantal stadgenooten naar
hebben, - en in stukken vanpersoonljjken Thasos aan de kust van Thracië. Door de
aard (personalia),die in verband staan met woestheid van het land en de onbeschaafdbepaalde personen of geslachten.
heid derbewonerswerd hj weldravan hier
Hetiseen verbljdend verschjnselvan0n- verdreven,waarna hj waarschjnljk op verzen tjd, dat dearchieven ten behoeveder schillende plaatsen in Griekenland heeftvem
geschiedenis meer ep m eer w orden Openge- toefd.Vûlgenssommigen washjnaarSparta
steld. 00k is de belangstelling in onuitgege- verbannen.Hj sneuveldeineenveldslagdoor

ven Oirkonden, charters, privilegiën: ge- de hand van een man uit Naxos, Calondas
slachtsljsten en dergeljke bescheiden ln de Cprcz genaalnd,en deze werd 0m diereden
laatste Jaren aanlnerkeljk toegenomen. Te n0g lang daarna door het orakelte Delphi
meer is het te betreuren,dat,vooralin de uit den tempelvan Jpollo geweerd.llet alvoorgaande eeuw ,vele kostbare papieren op gemeen karakterderpoëzi
e van Areltiloehms
ls democratische opgewondenheid, die zich
eene roekelooze wjze zjn vernietigd.
i
n
t
oome
l
ooze
l
i
ef
de
e
n
haat
openbaart.Met
Archiefregt is het regt Om een archief
aan te leggen,m aar inhetalgemeenverstaat meêdoogenlooze driftslingerdehj zjnen te-

men daaronderdekrachtvanbewjs,dieaan g'enstanders de scherpste Jamben naar het
stukken uit een naar eisch aangelegdarchief hoofd,zoodat zelfs een zekere Lycambes,die
wordt toegekcnd.Die kracht wordt daaraan hem de vroegertoegezegdehandzjnerdochgegeven door de wet.Daarbj wordtonder- ter Neobnlegeweigerdhad,enzjnedriedochsteld, dat het archief, w aarvan zoodanige

ters zich door zelfmoord om het leven brag-

stukken zjn Ontleend,inderdaad een open- ten.DeOtlden ylaatstenhem naastHomerns,
baar archief is,en dat het bestutlr van dit lieten zjne gedlchten door rederjkers(rhaparchiefis opgedragen aan een beëedigden ar- sodes) voordragen,vierden beidergedachtechivaris.Deze isverpligt o1u eene oirkonde? nis op denzelfden dag en stelden op gedenkna zorgvuldig onderzoek of zj echt en 00r- teekenen zjn borstbeeld onder dat van Holfd.- Horatiusdichtteindentxanten in de
spronkeljk is,in hetarchief op tenemen. 'zzlerz
Hierop nu is het archiefregt Ofde bewjs- versmaat van Arnltiloekus de epoden,wier
kracht der archieven illeen procês gegrond. voortreFeljltheid 0ns de hooge waarde der
H etbestaat in de volgende beginselen: elke verzen van Arçtl
tilocltusdoenverm oeden.D eze
oirkonde uit een archief geldt zoolang voor verzen toch zjn,metuitzonderingvan eenige

oorspronkeljk totdatdebestrjderhetbewjs fragmenten?doorden tjdstroom verzwolgen.
van het tegendeelgeleverd heeftendusaantoont,datzj eene copie is, elltorigineel,
dat in het archiefaanwezig is,zelfswanneer
het t0t de private oirkonden behoort,heeft
de eigenschap en de krachteener Openbare
oirkonde, zoodat het wraken dier oirkonde

A rchim andriet is in deGrieksche kerk

een Opper-ofaarts-abt,die het opzigt heeft
over onderseheidene abten en kloosters.D e
archimandrietstaat Onder den bisschop.D00r
Grieksche kloosters kwam die titelook Op
Sicilië in gebruik.Tevensgeeftmen dienaan
d
oe
ot
r Oe
en
ge
deoir
dko
ernd
tee
geu
ni
pa
tj
ni
nt
vanke
eedljva
kn
is,
de
- zd
tr
he
t de opper-abten der Vereenigde Grieken in
Polen,Galicië,Siebenbiirgen,Hongarje,Slaarchief heeftt wat geheel haren inhoud be- vonië en Venetië.

A rchim edes, een beroemd wis-en natreft,kracht van bewjs, en ditkanalleen
vernietigd worden doorhettegenbewjs,dat tut
lrkundige der Oudheid,werd in hetJaar
het sttlk niet langs den wettigen weg maar 287vöôrChr.teSyracuse yeboren.Hj was

door een of ander toeval in het archief ge- een bloedverwant van konlng Iliëro,m aar
komen is.
het schjnt,dathj geen openbaarambtbeA rchiloçhisch versisdenaam vaneene kleed,maar zich uitsluitendmetwetenschapversmaat die uit 21
/:voetis zamengesteld; peljke nasporingen bezig gehouden heeft.
zoowel de eerste als de tweede voet is een Daar wj nietnaauwkeurig bekend zi
jn met
toest
wand
j der wiskunde vöör zjn tjd,
dactylus (-- v u)endelaatstelettergreep den
niet beoordeelen hoeveel hjJ
-ter
langofkort(v),zoodatzulkeenversdezen kunnen
ontwikkeling Van deze heeft gedaan.Hetis
vorm heeft:
evenw
el
hj
zoo
webove
l den allen twjfel verheven, dat
wiskunde als de nattlurkunde

met belangrjke ontdekkingen heeftverrjkt.
ln de rekenkunde verwierfhj grooten roem
door een geschrift,getiteld:dDe zandrekeEen voorbeeld van een archilochisch vers naar.''Hj geeftdaarin deberekeningvan een
hebben wtl in den regel Jpulvis et umbra getal,hetwelk grûoterisdan hctvermoedelgk
-
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aantalzandkorrels dathetlleelalkan bevat- Te voren had htigevpnden,datzoowel10,64
ten.Bj voorkeurhield htjzieh metdemeet- pond goud als 10,5 pond zilver in het water
kunde bezig.Hj vond,dateen kegel,een een gewigtsverlies ondergaan van lpond,en

halve b0len een cylinder,diegeljkegrond- nu nam hj waar,dat de 20 pondskroon

vlakken en hoogten hebben,ten opzigtevan
hunnen inhoud t0t elkander staalz als de getallen 1, 2 en 2.Hi
j WaS zelfs metdeze
ontdekking zöô ingenom en, dat die fguren

volgenszjn wensch opzjnegrafzerkwerden
gebeiteld.D e uitkom sten van dat Onderzoek
legdehjneêrin zjn geschrifttdoverdenb01
en den cylinder/'
. - In zjn boek Jover het
meten van cirkels''leerdehj?datdevlakke
inhoud van een cirkelgeljk ls aan dien van
een driehoek, waarvan df
l bazis geljk aan
den omtrek en de hoogte geljkaan den straal
van dien cirkelis.Hj zochtdeverhouding
van den omtrek t0tde middelljn tevinden
door middel van den 0m- en ingeschreven
veelhoek en vond,dat zj kleinerwas dan
:af'/':r eyjgyitltey dan 223
/ç1.In zjne tweeboeken ttover conofden en sphaeroïden''vergeljkt hj deze met cylinders en bollen van
geljke hoogtee1lmiddelljn.Zjneberekeningen van schroef-en spiraalljnen zjn even
scherpzinnig a1s grondig,schoon wj zein
den vol
*l
u,waarin ze t0t0nszjn gekomen,

in het water 1,25 pond verlobr. De vraag
was: Heeveel goud en hoeveelzilver is in
de kroon aanw ezig? Arcltimedes zeide: stel
dat goud = x pond, dan bevat de k1
'oon
20 x pond zilver; de x pond goud zal
x
- .20- x
19,64 endie20- xpond zilver za1 10,5 pond
in het water verliezen. Dat gezamenljke
i
x
20- x
verlies s dus 1944 -j- 10,5 ' = 1,25.
,
Hieruit volgt x = l4,773 en 20 - x =
5,227 De kroon bevatte alzoo14,773pond
goud en 5,227 pond zilver.Arel
timedes heet'
t

deze wet ontwikkeld in zjne tweeboeken
aover de drjvende ligchamen.'' 00k op

het gebied der practische mechanica heeft

hj belangrjke uitvindingen gedaan,dieechtermeerendeelsalleen bj naam zjn bekend
gebleven.Tot zjne voortreflbljke ontdek-

kingen behooren de schroef zonder einde
welke naar hem tdde schroet.van Areltémedes-'
wordt genoemd, de takel en de hemelglobe
Of het planetarium vanAzcltimedes.Opmerke-

niet overal verstaan.Aroltimedes is voortsde ljk ishet,datdeze natuurkundige reedsbevader van de theorie der m echanica en der kend w as met de kracht van den stoom en
hydrostatica. Zjne twee boeken ttover het haar zûchtt0e te passen Op het w erpen van
evenwigt ef het zwaarteptlnt bj vlakken'' kogels uit geschut.Uit de handschriften van
bevatnieuwe stellingen omtrentdenhefboom, Leonardo #1 Vinei,deelde lleleeluse (in het
het zw aartepunt en de m echanische w etten Fransche tjdschrift tt
l'Artiste''
) eene plaats
in het algemeen.Stounende op die onderzoe- m ede,waarin deze van gemelde ontdekking
kingen,beweerdeArcl
timedeu,dathgdeaarde van Arcltimedes spreektalsvan eene 0nl00uit hare naven zou kunnenligten,indienhem chenbare zaak.Hj geeftdaaraan den naam
slechtseen vastpuntw erdaangew ezen,waarop van Guitvil
zding van den metaal-donder.''Het

hj den hefboom kon plaatsen.
metalen geschutwerd t0tOp'/tdezjnerhobgte
Men verhaalt, dathj in hetbad denaar in hetvuurgejlaatstjzoodathethierin aanhem genoemde hydrostatisehe wet Ontdekte, wezige water ln stoom veranderde,diedoor
dat het water van hetgewigtvaneendaarin eene kraan met zooveelgeweld in eene bllis
gedompeld ligchaam zooveeldraagtalsdedoor drong,dathj een kogelterzwaartevaneen
dat ligchaam verdronren watermassaweegt. talent (ruim 62 Ned.pond) t0top verren atl
Nu riep hj in vervoerlng uit:?1kheb,hetge- stand wegslingerde.
vonden!''w ant dot)rde kennis valldezewet
Den grootsten roem heeft A reltimedeszich
wasAroltimedesin staat,hetvoorstelop telos- echter verworven door de verdediging van
sen,om uit het gewigtvan een ligchaam ,uit Syracuse. D e Romeinen, aangevoerd door
zjn gewigtsverlies in hetwateren uithetbe- M areellus, belegel-den in den tw eeden Pukende gewigtsverliesder stoffen,w aaruitdat nischen oorlog (212 vöör Chr.)deze aanzienligchaam is zamengesteld de hoeveelheidvan ljke stad.Areltimedes bragthungrootesellade
e1k der zam enstellende stoffen te vinden.De t0e door zjne werkttligen, waarmede hj
aanleiding t0t de Oplossing van ditvraagstuk steenklom penop deaanvallerswierp.P olyb'
ills,
ontstond door den w ensch van Iliëro om te .fzftlïv.<en P lutarcltus,die daarvanuitvoerige
weten,ofeen gotldsmid:die hem eenekroon berigten leveren, maken echter geene melhad vervaardigd, hiertoe al het goud,dat ding van debrandspiegels,waarmedevolgens
rchâmedes de Romeinsolle Vl00t
daarvoor was afgewogen,gebruiktoferwel- anderen A'
ligteen metaalvan geringerewaarde(zilver) heeft vernield.Dio en Diodorus geven daar-

bjgemengdhad.Hjnam eenklompgot
ldeneen
klomp zilvervangeljkezwaarteendompelde
diein water,waarnahj hetwater,datdoor
elk dierklom penverdrongenw erd,naauw keurigwoog.Hj bevûnd,dat19,64pondgotzdeven

van eenigeduistereaanwjzingen'terwjlinlaterentjdZonarasen Tzetzesvanit
ltsdergeltlks

zilver, m aar er vloeide toeh meer uit? dan

aantalvlakke spiegelsheeftbediend.Toen ein-

gewag maken.D e natuurkundigen vanonzen

tjd twjfelen aan de waarhei; van datver-

haal, ofschoon Tsehirnltaasen en ran Otz
le
.pdl
zooveelw aterverdrong als 10,5 pond zilver. demogeljkheidvanhetfeitc
1ooreentoestelpan
Nt
l dompelde hj dekroon,die20pf
lndweog, onderscheidenespiegelshebbenaangetoond.1lz
in het water. Er vloeide natuurljk minder eenfragmentvan Antltemius?in 1777gevonden,
water uit,dan bj deindompelingvan S0pond isopgeteekend,dat Aroltlmedes zich vaneen

bj eene indompelingvan 20pondzuivergoud. deljkdeRomeinen destadbestQrmdeneninnall.
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men,bevond zich Arehimedesinzjnstudeervertrek,waarhjmeetkunstigeigurentrokop
den metzand bestrooidenvloer.Inzjneoverpeinzingengestoord,riephjeenplunderzieken
soldaat t0e: tW iscll tot
ll mjne cirkelsniet
uit (N0li tt
lrbare circtllos meosl'',maarde
rtlwe krjgsmandooddeterstonddengrjsaard,
die reeds den ûuderdom van 75 Jaren had
bereikt.Het gedenkteeken,datzjn grafvex-

schen de Cycladen enden Peloponnésus,dien
van Myrthoïsche,--en het gedeelte tussehen
de Cycladen en Creta dien van Cretenserzee.
De eilanden van dezen Archipel zjn,volgens de jonyste geognostisehe Onderzoekingen, de eenlge in Europa, welke m en a1s

reeksvulkanen kan beschouwen, scl
zoon zj
wel wat geljken op mislukte pogingen om
vulkanen te vormcn. Zj zjn eigenljk niet
sierde,w erd w eder opgespoord door Cicero, verstrooid (sporadisch)ofin kringen gerangtoen dezequaestorwasop Sicilië;thansechter schikt (cycladiseh), zooals men te voren
is het verdwenen.
ende,maar zj vormen reeksen, welke
'me
DewerkenvanArchimedeszjnbjherhaling voortzettingen zjn van op hetvasteland geuitgegeven. Eene der beste uitgaven is die legene bergketens.D i0 van Thessalië loopt
van Torell'
i (Oxford, 1792). Het Grieksche voortin Negroponte,Andro,TinoenMycone,
die van den Pindus in Zea,Syra,Paros,
handschriftwerd gevonden bj deverovering
van Constantinopel. llet is toen naar Italie
- Naxia,Amorgo en Stampalia.Gneisenglimen vervolgcns naarDuitschlandgebragt,waar merlei hebben e1-de overhand.H et dolomiet

hetdool*t1ezorg van ThomasGe.
scAll(#',1)jgenaamd Venatoritt.
%, met eene Latjl
zsche
vertaling'in hetlichtverscheen(Basel,1544).
De oudste tlitlegger (commentator)van ArcAzlzzle#e.:is Eatoeilts van Ascalon.
Archipel (archipelagus,welligteenevel-vormingvanAegaeum pelagus)iseen wool'd,
hetwelk eene zee aanduidt,diemeteilanden
is bezaaid Ofook welzulk eeneeilandengroep

der juravorming,waartliteen zuideljke tak
van den Pindtls bestaat, vindt men terug op

de lage eilanden Salamis en Aeyina. Het
trachiet der vulkanische eilanden M1l0 Antimilo, Argentiéra, Polino, Polycandro en
Santûrin ls vermoedeljk dool*den leisteen

gedrongen,dien menin Loeotië aantreft.Santorin, Therasia en Aspronisivormen als 0p-

gestuwde eilanden pén geheel.Inhetjaar184
zelve.Men heeft eontinentale en gelayisolte vöörChr.Ontstond erheteilandHiéra(thans
archipels, nameljk zoodanige,die ln de na- Palaio Kaimeni),in 1573na Chr.hetkleine
bjheid der kusten liggen en dikwjlsovel'- eiland Kaimeni, en eindeljk va'
n 1'
707 t0t

gangen vorm en van het eene vasteland naar 1709 het eiland Neo-lfaimeniin hetmidden
het andere,- en zoodanige,die ver in zee der waterkom. Milo is een Opheëngskrater
gelegen ztjn.'
fotdeeerstebehoorel
zdeChiloë- met eene sulfataraofzwavelpoel.De Overige
eilanden, de Patagonische en de Aretische eilanden van deze reelts bestaan uit traehiet.
eilanden, alle aan de kustvan Amerika,-. Basalt-lagenen basalt-zuilen vindtmenalleen
t0t de laatste de Mulgraves-archipel,deMen- op L emnf)s en M ytilene.
danas-archipel, de Tonga- of VriendschapsDe eilanden van den Griekschen Archipel
eilanden, de Sandwichs-eilanden enz. De komen met betrekking totden.
bodem,dell

voornaamste arehipels zjn de W estindische,
de Ollstindische en de Grieksche.
DeGriekscltewordtdoorgaansbjtlitnemendheid tde Archipel''genaamd.Hj ligt buiten

plantengroei elz het dlerenrjk met de nabjgelegene vastelanden Overeen,en htlnne 1f)tgevallen w aren van oudsm et die van KleinAzië en Griekenland op hetnaauwstverbon-

de Dardanellen ttlsschen Azië en Europa,en den. Yöör den tjd van Aleœander de Groote
alzootusschen Thracië,M acedonië,Thessalië, waren zj gedeeltelljk vrj en vormden OnafGriekenland en Klein-Azië,in hetnoordooste- hankeljYe staten,maar na den aanvang der

ljk gedeeltederMiddellandsche zee en door Perzische oorlogen kwamell ztj gedeelteljk

het langwerpig eiland Candia van hetûpene, onderdeheerschappj van AtheneenSyart
at
oostw aarts gelegen gedeelte dezer zee ge- gedeelteljk onderhetgezag van Perziè.Ein-

scheiden.De eilanden van den Archipelzjn deljk werden zj.ingeljfdinhetMacedonische
bljkbaarvoortloopendebergketensenworden rjk,en vervolgensOnderworpen aan deR0-

in onderscheidene groepen en reeksen ver- meinen.Na de verdeelingvan hetRomeinsche
deeld.Deeilanden Thasos,Samotraki,Imbro, <jk bleefc
le Archipelaan hetOostexschegeStalimene (Lemlzos) en Agiostratibehooren deelte verknochtt0taan hetjaar1185.Toe11
t0t Thracië. De eilanden aan de kustvan vestigt
len zich de Venetialzen op sommige
Klei:
l-Azië,zooalsTenedos,Metelino (Myti- eilanden. ln 1207 veroverde de Venetiaan

lene),Sciometlpsara,Samos,deSporadische Afaveos'
t
zzîfo metverlofvan denLatjnschen

eilanden,Stanco,Nisari,PiscopienRhodtls, Keizer H endril
c de eilanden Naxos,Paros,

behoorent0thetTaurtls-qebergte.Metlaatstge- Antiparos, Santorin, Anaphi, Argentiéra,
noemd eilandbegintdeellanden-reeks,diemet Milo, Siphno,Policandro en andere en nam
eenbreedenboog dezuideljkegrensvan den den titelaan van tllertog van denArchipel.''
Archipelvormt.T0thetvasteland van Hella's Zjne nakomelingen voerden,eralshertogen

behoorenNegroponte,denoordeljkeSporaden, van Naxosbjnadrieeeuwen langheerse,
happj

de groep van Scyros en die der Cycladen.
Over de m eeste der bovengenoem de eilanden,
Dooidieeilanden-reeksen wordtdeArchipel totdatSultanSelim 11in1556denlaatsten herinverschillendedeelengesplitst.Hetnoordeljk t0g,Jaoopo Crispo,in den kerkerwierp en de
gedeeltedroegbjdeoudendennaamvanAegae- eilanden in leen gafaan eenlsraëliet,M icltez

ïsche zee,- het zuidoosteljk gedeclte dien genaamd.Nietlang daarna werden zj toegevan Iearigt
she,hetztlidwesteljkgedeelte,tus- voegd aan hetTurksche rjl
l.ln 1686namen

ARCHIPEL -ARPHITRXAF.
deVenetianen wedereenigeeilanden inbezit, enkel gebouwen voorstellen,en in architeedoch dem eeste bleven onderworpen aan den tonisehe landschappen, waarin het gebouw
Sultan t0taan devestigingvanhetkoningrjk w el is w aar op den voorgrond staat!m aar
Griekenland;ditlaatsteverltreegdeCycladen, door eene vogrstelling van het omrlngend
de noordeljke Sporaden en Scyrps.Na dien landschap w ordtopgeluisterd.
Reeds in de 15de eeuw onderscheidde zich
tjd behooren de eilanden aan de 1t1stvan
la1sarchitectuur-schilder.M et
Klein-Azië t0t het pasialiek Anadoli,e11die B enozzo Gpzzo/'

aan de kusten vall Yhracië t0t hetgebied eene weelderige verbeelding schilderde hj
van den Kapudan-pasla. De inwoners dier
eilandenzjnmeestalleGrieken,diealskloeke
zaelieden bekend staan.
A rchipel(Arctisehe),zieNoord-Amerika.
A rchipel (Oost-lndische), zie Soenda-

fraajecûlonnadesen sierljkegalerjen,meestal
in Tosoaanschen stjl. De schilderjen van
Gltirlandtv'o kwam en veelmeer overeen m et
de wt
lrkeljkheid. De Yenetiaansche school
schepte er behagen in, Om de kerken en

eilanden.

kapellell,waal.voorhunne schilderjen uitde
A rchipel(W est-lndische),ziaAntillenen gewjdegeschiedenisbestemd waren,op den

B akama-eilanden.

aelltergrond dezer stukken te plaatsen.Paus

tts Tvff deed Pintorioeltioin VlaamA rchipeltzuid-Amerikaansclle),zieCltiloè'
- Innoeentl'

FJ!1J.4tf,
:- en P qtayoniselte :iltzzà#drz.
A rchiteet is een wool'
d van Griekschen
oorsprong,dat boutvmeester beteekent,nam eljk een persoou,die de bouwkuustin practjk brengtdoorhetOntwerpen van plannen
en vooral door hetuitvoeren van deze.Yan
een bekwamen architect.m ag m en onderstel-

schen trallt tlene reeks van stadsgezigten

schilderen.ln dien tjdnameljkhaddenreeds
de gebroedersran Eyk hetvoorbeeldgegeven
van eenezorgvuldigebehandelingvanhetbj-

werk,waartoe vool-alhuizen behoorden.Eerst
tegenheteindederl6deeeuw kwam en deschildersderNederlandsche schoolert0e architeclen,dathtidoorjverige studiezich bekend tonischevoorw erpena1shoofdzakenteschildeheaft gemaakt met de theorie enpractjk van ren.Aan hunhoofd staatP.Neefs,diehetbinzjn vak en dathj zjnrangdool
'hetaieggen nenste van Germaansehekerkeninspitsbogenvalz een exam en verw orven heeft.Een toe- stjlkellrig oplletdoek bragt!enin hetmidden
kom stig architect dient zich to(#te leggenOp der l7deeeuw leeftle Steenwjyk ./çfz
lior:diebj
de zuivere en toegepaste wiskunde,op de vool
'
keurgevangenissenschildert
iemetallerlei
natuur- en scheikunde,Op alles w at t0tden licht en stoffage,O0k ran der Ae-?
/dez
lwjdde
aanleg vanw aterstaatswerkenenspoorwegenj zjnekracllten aandebouw-scllilderkunst.Ant0t de zamenstelliny en de plaatsing van dere kunstenaars bragten hetinwendige van
machines in betrekklng staat,- en vooral kerken,vooralvan ltaliaanschen stjl,voorts
op de kennis van alles wat t0t het stichten paleizen met zuilen,alsmode bevallige lltlisvan openbaregebouwenenwoningen behoort, kalners Op hetdoek ,zooalsBlt
lek,'tlc,zlDeelen,
op de geschiedenis der bouwkllllst, op de .E. de T5!J:,Joltan Gldrls.ç enz.Meesterltjk

verschillendesoorten van sttjl,op de aanwen- isvot
lraleen stuk van Ruysdaelindityenre?
dingderonderselleidenebouwstoFen,-- i1pén nameljk eeneAmsterdamschekerl
tvan blnnen.
woord opalles,w atnoodigis,om voor demin- In de volgende eeuw schitterdella1sarchitecstekosten aan een gebouw den meestgepasten tuur-schilders de Venetiaan ('anale en zjn
vorm ?degrootstehechtheidendedoelmatigste neef B ellotto, 0ok wel C'analetto genaamd,
inrigting te geven.Dathj daarenboven con- dtlol-hunne stadsgezigten,vooraldoorhunnl'
structie-zin en een zuiverensm aak m oetbezit- straten van Yenetië. M en vindt hunne geten,belloeven wj naauweljks te vermelden. wrocllten in het M uséum te Drtlsden.
Om gelegenlzeid te geven totwisselingvan
Yool*al in Onze eeuw hebben zic,h vele
denkbeelden en alzoo tOt bevorderinq der schilders op datgedeelte derkunsttoegelegd.
wetenschap zjn hier en daar vereel
aiglngen Onder hen bekleedde kbkltinkeleenevoorname
van architectenOpgerigt?diedoorhetuitgeven plaats,die hetinw endige van de St.Pietersvcn tjdschriften en door hetuitschrjven van kerk te R om e en van den D olu t()M ilaan

prjsvragelz groote diensten bewtjzeu aan de Op eeneindrt
lkwekkende wjzeheeftvoorge-

schoone bouwkunst.Aan het hooftl dier ver- steld.O0k in het schilderen val
zschouwburgeenigingen staat voorzelter het dRoyal ilzsti- décoratiën was llj zeer bedreven.Il
zditvak
tute f)f British architects''te Londen.
heeftvooralPa'
'ttlG:'t?.p'
àzf,
sveelvoortreffeljks
geleverd,zooals in d() hoofdkerk te Rlleims
A rehitectuur,zie Boltl
rknnst.
A rchitectuur-schilderkunst isdieaf- JDe lnaagd valz Orléans-''O()k de dioramas
deeling der schilderkunst, w narin kunstge- van dien kt
lnstenaar zjn wereldberoemd.

wrochten van architectonisehen aard ztjn Iàomenieo Qaaqlio,overleden in 1877,bragt
epgenomen. Deze kunst is reeds Olld,w ant de arclliteetutlr-sehildel
-kunst in olievftrftflt

men vindtzereedsOp Egylltischeqebollwen
en gedeklkteekenen,op de m uurstthllderingen
te Pompelien llerculantlm en op Grieksche
vazen. Zj verkreeg echter meerzelfstandig-

eene aanmerkeljke hoogte.Van deschilders?
die zich daarop met jver toelegden Ofn0g
toeleggen,noemen wj Hasenp/uy teHalber-

stadt,A iîtmuller en Inermeersck te M iinchen,
heid in de l6de en l7deeeuw ,tflt
lndlawetten P'
ltli,anteD usseldorf,KoitradteKeulen,Granel
dar perspectiefm etgrooterenaauwkellrigheid (+ 1840)inFrankrjk?eninOnsVaderlandwtjw erden toegepast. M en kan de voortbreng- len W aldorp ,benevensB osboom en ten K ate.
selen der architectllul--schilderkulzst in tw ee
Architraaf is Op eenezuilenrtjdeltoofd-

g'
roepen verdeelen,nameljk in die derstuk- balk (eeneletterljkevertaling vanhetGrieksche wool'd),die onmiddelljk opdekapitélell

ltt?n van zuiver bouwkunstigen aard, die

l2*
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ARCHITRAAF- ARUIS-SUR-AUBE.

rust en alzoo het onderste gedeelte van het vergadering talrjkermaken.Hetschjnt,dat
entablement vormt.D e afm etingen derarchi- er zelden zaken voorkwamen, waarbj de
traaf staan m et die der overige deelen van zamenwerking der9archonten w erdvereischt.
een gebotlw in hetnaauw ste verband.Toch
Tegeljk metdeonafhankeljkheiddesvolks
ztjn ze versohillend naargelangvandenstjl. ging ()ok deinvloed der archonten verloren;

Bj Dorisehe zuilen heeft zj verreweg de hun naam bleefechter n0g lang bestaanten
meeste zwaarte.

Atheneschonk dienaandeRomeinschekeizers,

O0k het ljstwerk, waarm ede deuren en
lichtkozjnen betimmerd w orden,noem t men
w el eens- schoon ten onregte- architraven.
Archivolte.Dit woord isafkomstig van

aan wiezj onderworpen was,metname aan
Domitlanas,H adrianas en Galliénus (264 na
Chr.).Ten tjde derdemocratie tna 476vöör
Chr.)werden de archonten door hetl0taande Latjnscheuitdrt
lkking areu
's'
PPJMJM.
:(0m- gewezen,maar zj en de door hen gekozen
gekruldeboog).Hetisdenaam vanhetljst- ambtgenooten m oesten een gestreng exam en
werk,waarmede men debogen van ingangen. doorstaan voor den Raad der Vjfhonderd.
versiert.De afmetingen der archivolte zjn D aarenboven werd van hem ,die dewaardigheid van archon wilde bekleeden,hetbewjs
afhankeljk van debouworde.
A rchonten is een woord van Griekschen gevraagd,dat hj t0t in hetderdegeslacht
oorsprong.Hetbeteekent eigenljk l
teerseher, afkomstig was van Atheensche burgers,tem
benelkebber en was detitelvan aanzienljke wjlvoordeoverige ambtenaren hetburgerbul'gerljke en militaire staatsdienaarsin de regt voldoende was.De naam der archonten
oude Grieksche gemeenebesten.Bepaaldeljk is van tjdrekenkundlg geligt, omdat het
droegen te Athene de m annen, die na den Atheensche jaar, even als het Romeinsche
dood van Codrus(1068 vöör Chr.)hetgezag naar de consuls,naar de regérende archonin handen hadden,dien naam.H tlnnebetrek- ten werd genoemd.
king wasechterop verschillende tjden zeer A rchytas,een staatsman,veldheer,Wt@Sverschillend. Van 1068 t0t 752 vöôr Chr. geer en w iskundige,was een zoon vanH eswerden zj vool'levenslang metdiewaardig- tiaetts ofM nesayorasuitTarente en eentjd-

heid bekleed,- daarna(752t0t682)werden genoot van Plato (400 t0t3C5 vöör Chr.).
zj voor een tjd van 10jaar gekozen.Ge- T0tzevenmaalt0e washj strategosOfvelddurendeditlaatste tjdperk werd deerfeljk- heerin zjnegeboortestad,enalsbevelhebber
heid der waardigheid van archon in hethuis bellaalde hj indrie oorlogen deoverwinning.
der Medontiden opgeheven en die betrekking Hj redde zjn vriend Plato van den dood
toegankeljk gesteld voor de leden van alle door een briefte schrjven aan Dionysiusvan
aanzienljke geslachten (eupatriden).Eindeljk Syracuse, die voornemens wasden wjsgeer
w erden in 683 de bezigheden van het ambt Op zjne derde reis naar Sicilië te vermoorvan archon over 9 qersonen verdeeld, die den.Volgens Horatius (Od.1:28) verdrûnk
elkanderJaarljksvervlngen.De3voornaam- Areltytasin de Adriatischezeebjeeneschipsten w erden uit de 3 Nelidische stamm en breuk op de kust van Apulië.Hj wordtdoor
gekozen, de 6 overigen uit den landeljken de Ouden voorgesteld als een voorbeeld van
adel.Eerstgenoem den bekleedden de 3 voor- wjsheid, zelfbeheersching: zachtmoedigheid
naam ste staatsambten als Opperregter,opper- en weldac
ligheid. Opvoedlng en onderwjs
priesteren opperveldheer,enlaatstgenoem den schatte hj zöö hoog, dathj zelfonderrigt
zorgden onder den naam van thesmotheten gafaan de kinderen van zjne slaven en zich
voor de l
-egtsbedeeling en wetgeving. Z00 mengde in hunne spelen.W j bezitten een
washetin den tjd vö0
'rSolon.Doo1*dewet- bewjs van zjne ongemeene gematigdheid in
geving van dezen (594)verlorendearchonten het woord,dat hj een ongetrouwen dienaar
tegeljk met de aristocratie een gedeelte van toevoegde, die gedurende zjne afwezigheid
hun voormalig gezag, en hun toestand ver- de zaken zjns meesters verwaarloosd had:
anderde n0g meer, toen Aristides (47s) het ulk zou u straffen,indien ik niet vertoornd
verkrjgen derwaardigheidvanarchonmoge- was.''In de wiskundewashj zeer ervaren.
ljk maakte vooralleburgerszonder onder- Hj was de eerste, die het vraagstuk der
scheid van geboorte ot
'rjkdom. Na i
bblon verdubbeling van den cubus oyloste,en die
behielden de archonten hoofdzakeljk ht
lnne de middenevenredige wistte vlndentusschen
regterljke en priesterljke betrekking.Door twmee gegevene ljnen. D00r practisclle toeden eersten archon - somtjds eenvoudig passing der wiskunde werdhjdegrondlegger
arckon ofook w elareh.,'' 't.'..'1...'hgenaam d der w erktuigkunde.M en noemt m echanische
- - we
rden regtszaken I11-11:111.1.'i'1:'l
ieopertb- kunstgewrochten,die hj vervaardiqd heeft.
nissen en dergeljke familiezaken betrekking De geschriften en fragmenten,die zpn naam
hadden, en tevens regelde hj de feesten van dragen,zjn onecht.
Dionysus(Bacchus)endergeljkeplegtigheden. Arcls-sur-Aube, een stadle in het
De tweede archon - arclton ltzqWle'
ll,
s- be- Fransche departement Aube en aan de rivier
m ûeide zich m et de aangelegenheden van de van dezen naam gelegen, is m erkw aardig
eeredienst,terwjl de derde - arckonpole- door dell veldslag, dien Napoleon I er den
marckos - ,die vroeger veldheer was,later zosten en zlstea Maart 1814 leverde aan de
regtsprakovervreem delingen.D oorde6thes- gealliëerden. Die veldslag eindigde met den
motheten werden de belangrjkstecriminéle terugtogt der Franschen over de Aube en

processen in staatvanwjzengebragt.Elkder met hetbesluit van Napoleon om den vjand

eerste 3 archonten m ogtzich 2ambtgenooten i
n den rtlg aan tevallen,zoodathjdenweg
kiezen,en 00k dethesmothetenkondenhunne naar Parjs vrjliet)waarvan de gealliöerden

ARCIS.SUR-AUBE- ARCOLE.

hetnietraadzaam ,in diepositie te bljven.
Hj deed do troepen naarde Overzjdevan
A rcole is een vlek,aan den linkeroever de Etse,
h tertlgtrekken en de schipbrug bj
van de Etsch,ten zuidoosten van Veronaen Ronco door de voorhoede bewaken.
tusschen moerassen gelegen.Die ylaats is De Oostenrjkers konden dus op nieuw

tegen z/neverwachtinggebruik maakten,om
naarFrankrjkshoofdstad tetrekken.

m erkw aardig dpor deoverw inning?dleBona- Areolebezetten,maarl'eedsmethetaanbreken
ZJrJC er den l7den Nnvember 1796 Op de van den Ochtend van 16 November trokken
Oostenrjkersbehaalde.Deslag bj Areoleis A lm erean en M asslna over de Etsch en vereen der schitterendste w apenfeitelz uit de nieuwden den aanval.M asslna behaaldeeenig
nieuwe geschiedenis.DeOostenrjkschegene- vpordeel Op Prorera en drong hem terugt0t
tt
raal W irmser had den Sgsten Julj devjan- Caldiéro, maar de aanvallen van Augerea,
deljkheden begonnen met een aanvalOp de op Arcnle waren vruchteloos.M en streed er,
divisie M asséna aan den bovenloop derEtsch, evenalsdenvorigen dag?metgrootedapperheid
maar na eenige mislukte pogingen had hj en afwisselenden voorspoed.B onapartebesefte

zich met het Overschot zjner troepen in
Mantua moeten werpen,waarhj ingesloten
werd.Toen vervolgensa
'
Hbrean van deRtjn
terugtrok? zagen zich de Oostenrjkers in
staatgesteld,Om il
zltaliëaanvallenderwjze
te w erk te gaan.DeveldttligmeesterAlrlnezy

nu de Onmogeljkheid,om door een aanval
in het front,de positie van de overmagtige

Oostenrjkerste f
brçêren,en hj nam dushet

besluit, (hlzl snelover de Alpon te trekken,
ter plaatse waar deze zich uitstort in de
Etsch,enM ittro'
tvsky indenrug aan tetasten.

verscheen erinhetstrjdperkmet50000man. Doch 0Okdeze pogingmislukte.Bj hetaanDe eene colonne der Oostenrjlters, Onder brekenvan dennachtbevondzichhetFransche
bevelvan den luitenant-veldm aarschalk D lb1:i- leger in ongunstiger toestand dan den vorige
doriel
t, daalde aflangs de Etsch,terwjlde da,g, zoodat het ten tweeden male Over de
andere,Onderad.//pïscz,vanFriaulnaarVicenza Etsch moesttexugtrekken.Nietteminvolhardde
trok en Verona bedreigde.N adat AJ'pszàcztyde Nyoleon i
n zjn besluit, om zich tOtelken
divisiëna4v-t
/ez'
et
z'
llen.
rtut
s/zlt
zbjCaldiérûterug- prtls meester te maken van Arcole,en n0g

gedrongen had,poogdehj overdeEtsch te
trekken om Manttla teOntzetten.Maarterwjl
erdemoerassigeoeversdenovertogtbemoejeljkten,sneldeBonapartemet18000man?die
hj jlings had zamengeraapt,naar het bedreigde punt en trok bjRoneooverdeEtseh.
Hetoostenrjkse,
hehoofdkwartierbevondzich
te Caldiêro.Om den vjand in deiank te
vallen,k0n nt1 Napoleon langs den linkem

OeverderEtseh en tegeljk langsdenregteroever derAlpon,dieineenezt
lideltjkerigting

altjd beschouwde hj eenaanvalin den rug
zjnervjanden a1sheteenige middelOm zjjn

doel te bereiken. Dien ten gevolge bevond
zieh Op den l7den November des Ochtends
een gedeelte der divisie A'tçeqerea'tb aan den
linkeroever derriviel',enhetvutlrderOosten-

rjkerswasnietmeerinstaat,om deFransche
troepen vandââr teverdrjven.Tegeljkertjd
was de divisie M asslna bj Ronco Overde
Etsch getrokken, en tegen 10 uur was zj
opgeruktnaarArcole.Zj wert
levenwelmet
een aanzienljk vexlies teruggeworpen, en

naar de Etsch vloeit, voorwaarts rukken.
Over de Alpon lagen bruggell te Ronco,te reeds w ashetcentrum van den regtervleugel
Arcole en bj San Bonifado.Alshoofdpunt der Franschen door het verm etel voorwaarts
van aanvalkof)s N apoleon de brtlg teArcole, drinyen der Oostenrt
jkers bezweken en de
die door den Oostenrjkschen generaal Mit- divisle AuyerealtOp den linkervletlgelinverfrovc.slw met14bataillonsinfànterie en S esca- w arring geraakt, toen B ovtaparte bevel gaf
drons cavalerie verdedigd werd, terwtjlde aan eene halvebrigade:diezich in destruiken

luitenant-veldmaarschalk Peorera zich bi
j naastden naarArcole loopenden djk inhin-

Porcile en Bioude tegenover -Y assénainslag- derlaag bevond: om de te ver voorwaarts
orde stelde. A qyereq'
a begon den lsëen N o- gerukte Oostenrdkers van alle kanten aan te
vember m et tw ee bataillons grenadiers den vallen.Ditgelukte.M asslnasneedden oosten-

aanval op de brug van Arcole?maarhjmoest
de wjk nemen voor het hevige vut
lr der
Oostenrtjkers.Nu Ontstond Op de dammenen
djken - deeenigeplaatsen,waarmen tevoet
te m idden der m oerassen een vasten bodem
vond een vreeseltjk gevecht. aDe brug

rjkers den terugtogt af,en het gxootste gedeelte vanhenw erdnaw anhopigen tegenstand
gevangen genom en. Inm iddels volbragt de
divisie A'uyerea. haren pvertogt,m aarstreed

n0g langen tjd vruchteloos tegen de dftftr

aanw ezige bataillons Onder het bevelvan den
vân Aroole Of de dood!'' was de leus der ynajoor M ilorador'
lolt.Desnamiddags te8 ure
Franschen dic m et den stormpas derwaarts w as deuitkom stNan den veldslagnOgonzeker,
snelden. D och het vernielend vutlr van den en het scheen zelfs, dat Ook die dag even
vjand stuitte hen alwedel'in hunnen voort- onbevredigendzoueindigen alsd()beidovorigtl.
gang. Toen greep N apoleon te m idden van Toen bevalBonaparte denescadronschcfIlereene hagelbui van kogels het vaandel en c'lf/: om met 50 guides en 1S txom petterseen
spoedde zich heldhaftig aan het hoofd van half uur ver langs den linkeroever van de
eenige grenadiers naar de brug.D e divisie, Etsch naar beneden te trekken,in den rug
in den rug aangevallen,geraakte in verw ar- van de Oostenrjkers den aanval teblazen
ring. Eerst laat in den avond wel'
d de brtlg en zich naar dezjde van Arcole tebegeven.
van Arcole genomen.lntusschen achtteNapo- Die vermetele list gelukte. Denkende? dat

leon,nietwetende watinmiddelsbjVerona? Arcple bedreigdwerd,weken deOostenrljkers

Rivoli en M antua voorgevallen kon w ezen, achterw aartsnaar den linkeroever derAlpon.

ARCOLE- ARCTOTIS.
Arctium ,zie Klis.
Arctostaphylos Adans.is de naam van

Bonaparte gelastte ntl een algem eenen storm
op Arcole..De divisie Augerean snelde langs

de linker-, M asslna langs de regterzjde van een plantengeslacht uit de familie der E rihetriviertjenaarhetvlek,dooreeneartillerie- caceën.Hetonderscheidtzich dooreen s-deelireservegevolgd.GeneraalMittrowsky,tegeljk gen kelk dooreenekruikvormigebloemkroon

in de :ank en in het frontaangetast,week meteen slobbiyen,Omgeslagenzoom eneene
achterwaarts naar Villanova en een uurlater s-hokkige,s-zadlgebesvrucht.Arctostaplt
ylos
waren de Franschen in het bezit van A1.
cole. '
l
fr
ptxursiX'
lzlfA (Arbt
ltusuva ursiL.)lseen
Hierdoor verwierven zj nietalleen hetvo0r- hecster met liggenden stam en met takken ,

deel, datzjden Overtogtvan Alrinezy Over dieaanvankeljltmetfijneharenzjnbedekt,-

deEtschenhetOntzetvanManttlaverhinderden, voorts met glanzige,spatelvormige bladoren.
maar de overwinning van den overmagtigen Debloemen zjn bleek rozenrood en de bes-

vjand bjArcoleschonkhuntevensdienmoed vrnchten scharlakenrood. Hj groeit op heien dat zelfvertrouwen, die hen daarna van
zegepraal t0tzegepraal geleidden.

degronden en Op de Alpen en elders in
Etlropa, alsook in hetnoordoosten vanAme-

A rçon (JeanClaudeEleonore,Lemicaudd') l'
ika.In nevensstaande afbeelding zien wj

een beroem d Fransch ingenieur en uitvinder van deze plantin aeentak metbloemen in b

der drjvende batterjen, werd in 1733 te
Pontcarliergeboren. ln 1754 begafhj zich
naar de militaire school teMezières,en reeds
het volgende Jaarwerd hj alskadetbj het
corpsingeniet
ll
'sgevoegd.lndenzevenlarigen
oorlog heeft hj zich gedurig bnderscileiden,
vooral bj de verdedigingvan Cassel
in 1761. In 1774

te brengen.ln hetzclfde Jaar schreet'
hj,naaraanleiding
van oneenigheden

De bladerell worden onder den naam van

Beerendrzbjfbladeren in deajotheekgebruikt.
Zj bevatten lO0i-

,f
..
,

I

werd 11jbelastmet
detaak ,om deJura
endeVogeselzopte
meten en in kaart

een tak metvruchten,beidenbjnainnatutlrljlkegrootte,inceenbladptlnt?in#eenedoorgesneden vrtlcht en in e een doorgesneden
zaadje, de drie laatste op dedubbelegrootte.
e- ////') /
'
;h

$

delbjdoorloop,als%

h

kïh

Nh.
h
bNy
.#

-

.

h

m ede als een tlrine-

.

drjvendmiddelenz.
OOk kan mendebladeren gebruiken om
zw art of bruin '
kte
verven en Om te
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met Gnibert,zjne

ucorrespondance
sur1'art militaire.''

In1780ontwierphj

hetplan,om Gibraltar te bemagtigen.

Overtuigd van de

onmogeljkheitl,om

schrjfteenaftreksel
daarvan vooralseen
zamentrekkendmid-
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zuur,hars en appelzurezouten,en men

<ADrU
<=-=

J

loojen.Alen zegt,

q
' q9o
@db
N*

u 1c
'.
.

#.

.

C

die vesting van de

landzjde met goed

Arctostapllylos.

gevolgaantetasten,

vattehj hetvoornemen op,om metdrjvende
batterjen den aanval Van de zeezjde te
beproeven?daarbj doorlandbatterjen ondersteund.Die aanvalwerd den llt
lenSegtemper 1782 ondernomen,maar hj geschledde

&

datuit devruchten
inhetN oordenbrood
gebaltken w ordt.
Voorts kentm en A .
c/.pistzSpr.teenkleinenheester,dieinde

Zwitsersche Alpen

en in de noordpoolgew esten gevondenw ordt.D ezeplantheeftatL

vallende? langwerpige, gezaagde bladeren,
roodachtlgebloem en t0t elndelingschetrossen
vereenigd,en roode eetbare vruchten.Beide

soorten willen0ok bj ons in heideaardewe1

niet naar hetvastgestelde plan en mislukte. groejen en worden doorwortelspruiten verToen d'ArLon in 1793met opmetingeninde m enigvtzldigd.

Alpen wasbelast,werd hj aangeklaagd en A rctotis L.is een plantengeslachtuitde
ontslagen, maar spoedirin zjn rang her- t'
amilie derzâamqesteld-bloemigen.HetOndersteld en onder DumourIez m et de besttlring scheidtzichdoorllntvormigevrollweljkerandvan belegeringswerken belast. ln die be- en buisvormige tweeslachtigcofmanneljke
trekking was hj werkzaam bj het beleg schjfbloemples,doordakganvormiggeplaatste
van Breda en Geertruidenberg (1794). Op omwindsel-blaadjes en elronde,B-vleugelige
nieuw werd hj aangeklaagd en eerst na vruchtjes.Desoortenvan ditgeslachtgroejen
eenelangdurigehechtenisin vrjheidgesteld. alle aan de Kaap de Goede H00p.ln Onze
ln 1799 werd hj aan llet hoofd geplaatst oranjerieën vindtmen A.cct
zv/i,
gL.metgele

van het Bureau militairej en na den l8den van Onderen zw arte en purperroode bloemen,
BrumairebenoemdeBonapartehem t0tsenator. A .'lfzz#s/ltzft:Jacq.metcitroengelebloem en,A .

Hj overleed den lstenïlulj 1800.

d'uirçon was lid van het Instituut en van

onderscheidene geleerdeçenootschaypen.Zjn

é'
ecïo'
stKJacg.met fraaje,groote,van binnen
.y

gele en aan den voet bloedrood gevlekte en
Van buiten bloedroode bloemen m et eene

laatsteenbestewerkisgetlteldJconsldérations gele schjf,A.cri
gezlfdl Tltunb.met een heesnlilitaires et politiques surles fortifications.'' terachtig, sterk vertakten stam enz. De

ARCTOTIS-ARDZCHE,
overbljvendesoorten wordenb!jeenewarmto die haar onder de leiding van den Franschen

generaalGardaytnenaarhetEuropêschestelsel
van vestiugwerlten voorzag,om eenbolwerk
van Mei t0t Oetober.Op een zonnig plekje tegen Rtlsland te vormen.Herhaalde aardbede buitenlucht genieten.In den winterwor- vingen hebben in den jongsten tjd destad

van 4 t0t 6B C. in eene luchtige, drooge
warme kas door denw intergebragtenm ogen

den zj spaarzaam ?in denzomerOvervloedig gedeelteltik verwoest.in den Russisch-pel'
begoten. Zj houden van eene losse,vette zischen oorlog (1822- 1828)lkwam zj in de

met rivierzantl vermengde aarde, en men magt der Russen, m aar werd na den vrede
vermenigvuldigt ze door spruiten Ofstelklken. Vttn Turkmantsjai aan Pexzië tertlggegeveu.
A rcturus Ot'Beerltoeder is eene ster van Zi
j is als gl.ensplaats aan den handelsweg
de eerstegroottcaan het noordeljk balfrpnd van TebriznaarLenkorannietzondergewigt.
des hemels in het sterrebeeld Botstes,waar
A rdéche (De)iseene rivierinFrankrjk,

zj door de letter q wordtaangewezen.Zj eene zi
jxivier van de Rhône.Ztjontspringt

heef'
t een geeladztig-ropd licht en vormt met in de Cevennes,vormt Onderscheiden fraaje
Spica (de Korenaar) in de Maagd en met w atervallen e11 eindigtharen loop,die zich
Denebola in den staart van den Leeuw een Overeen afstand van 10geogr.mjjlen uitstrekt,
grooten driehoek.Bj deotldenwerdArcttlrt
ls nadatzi
jbi
jSt.Martinbevaarbaarisgeworden,
aalzgemerkt als eene storm brengende ster? boven Pont-st--Esprit.
l4et Deyartement van tlien naam heeft van
die den zeeman metgevaar bedreigdc (silus
horridtlln).ln onze eeuw werd hj wegens de l-ivier ztjn naam Ontvangen.Voorheen beziJ-ne aanmerkeljkeparal
laxis(zie onder dat hoorde het t0t Languednc? en hetOntstond
woord) eenigen tjd ten onxegte zrool
-eene uit (10 gewestelzVivarais?Comminges,Neder vaste sterren gehouden, die zieh ht?t bouzant elz E'iviêre-Yerdun. llet grenst ten
digtstbj onszonnestelselbevinden.Volgel
'
!s noordenaan hetRhône-departement,tenOosten
de Grieksche fabelleer is Are,
ttlrt
ls niemantt aan llet Isère-en Drôme-departement? jelz
anders dan Icar'lus. Deze was gtll genocg' zuiden aan hetGard-departemententenwesten
geweestom vandenwjn,dienhjvanWcfccAtr.
s aan deLozère-enHauteLoire-departementen,
ontvangen had,mede te deelen aan Attiscllo en tel
tO1)eene Op/ervlaktevan100(
E)geogr.
herders.Deze eehter werden dronken en ver- mjjlen eenebevolklng vanruim 387000zielen,

moorddendenmildengever.Toenzjnet
lochter vallwelke A/sdedeR.Katholielte en '/st
lede
Protestantschegodsdienstbeljden.Debodem
M era? het ljk van haren vader gevonden is er llergatshtigtvooralaan de noordw esttlhad,bragt zj zich t
loorophanging Onlhet ljke grenzen, waar deCevennes zich vttrleven.Na dien tjt
lschitt/
aren dezodrie aan hefïbn metden Mont-Mezene (1774 Ned.el1,
het uitspansel,Ieari'
tbs als A rcturus,Eriyone den Gerbier deJoncs(156SNed.el)en llet
a1s de z'
Haa'
yll, en M era als (1e KleilteAolzc/. Plateau van Tanargue (1528 Ned.t
)1).Langs
Arda (De) is eene rivierin Ettropeesch de hellingen derbergen stroomenerdeCance,
Tuxki
je.ZjisdeOosteljksteensnelstvlietende de Doux,de Erietlx,deOuvère,deLavezon,
tlel- drie rivieren, welke zieh bj Adrianopel de Eseoutay en de Ardèche naar de Rllône.
Erigone, geholpen doorharengetrouwenhgnd

vereenigen.Aan den voet van het lthodope- Daaa-van is alleen (1e Ardèche bevaarbaar.

gebergte ontspringend, stort zj bj zooeven Gneis,zand-en leisteen eu kalk zjnordoorgenoemde stad zich uitin (
1eAlal'
itza.
,(
liezj, boord van vtllkanische gestetlnten, en de
een halfuurgaansbeneden diestattvel'laat,om talrjkeuitgedoofdekratersbellevensdellasaltzieh btjhet kasteelllbegiBergussinogmaals vormingen,gxotten en reuzeudamm en geven
m et haar te verbinden.

e1- aan het landsehap eene schilderaehtigf)

Ardeb of ardebe is eene kol'enmaat,die bekoorljkheid. D e bosschen llcstaan er uit

inEgypte,AbessyniëenSlrièwordtgebruikt. pjjnboomen, sparren (tn beuken,die t0t verH are grootte is op verschtllendeplaatselzzeer bljfplaatsstrekkenaauwolven?vossell)dassen,
verschillend.Te Gondar komt zjOvereenmet civetlçatten en veelyevogelte.OOk ise1'een

42/
,Ned.kop,eninEgypteml
htl58'/'
sXed.kop. overvloed van visch ln de vivieren en beken.
A rdebil Ot'ArdebyliseenestadilzdePer- D e winter duuxt er in het hoogste gedeelte
zische provincie Aserleidsjan o1)deu linker- 5 tot 8 m aanden en is dus beter geschikt
oever del'Kal.asoe enaan denot
lsteljken voet voor de veeteelt dan vot)r tlen landbouw .In
van hetSavellangebergte?in eeneuitgestreltte de Oosteljke terras-landen en in dc dalen is

boom looze vlakte,de Sahara genoem den1500 daarentegen de w arm te zoo groot, dat er
Net
l-elbovendeoppervlaktederzeegelegen.De zelfs de Oljt'
btlom groeit. Naast dezevindt

omstreelt iserdoorkunstmatige bpttlroejjin:t
'
vl
mchtbaar gemaakt. Er zjn 6- of I1,'''.
woners, die van de veeteelt en (1::2
.zjdehandel leven. Alen vindt er eelt pï'achtig
mausf
lléum van den sjeiltSç/J(+ ?:ô;
14)?den

men er den wi
jnstok? voorts vtjgen-en
amalldelboomen, kastanje- en noteboomen.

Graan wordt er niet genoeg A-erbouwd voor
de behoefte. Geen vierde gedeelte van den
grond is door den landbouw in beslag genostiehter van de secte der Sefiden.1;
1 1725 is men,- een groot gedeelte ismetweilanden
die stad door de Turken ingenomen.In de en w ouden bedeltt. In de bergen vinfltm en

nabjzjnde gebergten zjn talrjjke genees- er Onderscheidene belangrjke delfstoffen,
zooals graniet, leisteen,marm er,gips enz.,
en men heeft er zelf
s antimonium-, jzer-,
zwavel- en steenkolengroeven geopend.OOk
de njverheid sluimert er niet,zooals bli
jkt

krachtige bronnen, die door zieken uit alle
gewesten van het Oosten wort
len bezotht,
T0taanhetbegin dezereeuw was Al-debilde
zetel der hofhouding van prinsAbba -M irza':
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uitde talrjkelaken-,zjde-,katoen-enpapierfabrieken,uit de loojerjen, de ververjen,
handschoenen- en jzerfabrieken. Vooral de
zjde-en de bjenteeltzjnervangrootbelang.

vormig in België uit.Hetgrenst ten westen
aan het Aisne-, ten zuiden aan het Marne-

De hoofdstad is Privas.

behoort Onder het bisdom van Rheims.Op
eene uitgebreidheid van rnim 95 (n geogr.

en ten Oosten aan hetMaas (Meusel-departement.Hetbestaatuitde noordeljke streken
Dit departement isverdeeldin 3 arrondisse- van het voormalig Champagne (de vorstenmenten, Privas, Largentière en Tournon. dommen Sédan, Carignan en Motlzon) en

Ardennen (De) of het Ardennenwoud
(Arduenna sylva bj de Romeinen) is een
uitgestrektboschrjkgebergteinhetzuidoosten
van België.Zj zjn oostwaartsonmiddelljk

mjlen telt het volgens de telling van 1866
ruim 326000 inwoners,van welke 300000 de

R-lfatholiekegodsdienstbeljdenkHetlandheeft

verbonden met het Hooge Veen en denEitbl in het zuiden eene golvende gedaante en is
en vormen tusschen de Moesel en de Maas in het noorden bergachtig en boschrjk.In

eene woeste bergstreek,die aandeOverzjde hetzuideniskrjteninhetnoordengraauwak

der Maas langs de oevers der Sambreallengs het voornaamste bestanddeelvan den bodem.
in het Vlaamsche laagland overgaat.De Ar- Het noordoosteljk gedeelte wordt besproeid
dennen behooren tOthetgraauwak-en leisteen- dool* de bevaarbare Maas met de Chiers en
Febergtevan deBeneden-Rjn,hetwelk zich Semoy aan de regter- en met de Bar aan de
ln het brongebied van de Schelde en oise linkerzjde,enhetzuidwesteljkgedeeltedoor
uitdevlaktevanNoord-Frankrjklangzamer- de Aisne en de Aire,die alleen voor hout-

handverheften in W estphalen in boschrjke
vlakten afdaalt,terwljl tusschen Bingen en
Bonn de Rjn er ziclleen weg doorheen gebaandheeft.Zjbehoorent0tdelagegebergten
en hebben eene gemiddelde hoogte van 550
Ned.elboven de oppervlakte derzee.Hunnc
hoogste toppen verheFen zich nietveelmeer

dan 700 Ned.el.Zj dragenuitgebreidehoogvlakten, welke van de Maas metharezjrivieren, de Chiers,de Semoy,de Lesse en
de Ourte, en van eenige andere riviertles,
die naar de Moeselvloejen,zooalsdeorne,
de Sure en de Alzette,doorsneden ztln.
De hoogste gedeelten zjn er in het alge-

vlotten geschikt zjn.Het Ardennen-kanaal
loopt er langs de Aisne van Chateau-porcien
over Rpthel en Attigny oostwaarts t0taan
Semoy,dan door debergkloofvanLe-chesnePopuleux naar de Bar,en langs deze noordwaarts naar de Maas, waarin het beneden
Douchery uitkomt.
Het klimaat is er gematigd, maar in de
bergstreek ruw jzelfs ruwerdanindeoverige

gewesten van Frankrjk?welke Op dezelfde
breedtegelegenzjn.Deultgestrektebosschen,
uit eiken, beuken,essehen,olm en enz.be-

staande? zjn de schuilplaatsen van eene

groote hoeveelheid wild; ook w olven zoekt
m een woest.M enheefterzooweluitgestrekte men er niet te vergeefs. M eer dan '/'s van
heidevelden als groote moerassen.In de val- den bodem iserOntgonnen5men verbouwt
lejen daarentegen vindt men uitmuntende er meer graan,dan ergebrulktwordt.Alleen
weiden en vruchtbaar bouwland.Debosschen in het zuiden tot aan Méziêres vindt men

zjnerdevoornaamsterjkdom derbergstreek; wjngaarden.Runderen en schapen zjn erin
zj bestaan vooraluiteikenen beuken,waar- grooten getale, en de mjnontginning is ex
m ede elzen-?berken- en esschenboomen ver- een belangrjketak van bestaan.Ilzer,koper
mengdzjn.Pjnboomenensparrenzjn erwei- en leisteen wOrdt er in aanzienljke hoeveelnig.Nadebosschenzjnerdejzermjnenvan heid gewonnen, terwjl o0k marmer,steenhet grootste belang4 zj verschaFen werk aan kolen en porseleinaarde aan velen w erk en
20000 personen. Van minder gewigt zjn er winst bezorgen.Daarenboven zjn er Onder-

de zilver-,koper-,lood-,zink-enbruinsteen- scheidene fabrieken.H et departement wordt
groeven. O0k steenkolen worden aan den verdeeld in vjf arrondissementenjnameljk
noordeljken enwesteljken voetderArdennen Mézières,Rocroy ,Sédan,Réthelen Vouziers.
in groote hoeveelheid opgedolven.D e laatste
Ardisia Swartz iseen plantengeslachtuit
beer is er in 1756 geschoten,maar wolven de familie der Alyrsineën.Het Onderscheidt

zjn ern0g altjd aanwezig.

Het Ardennenwoud was reeds bekend aan
de otlde Rom einen, aan Caesar?Rtraboen
anderen. H et w erd in die dagen beschouw d
als een heilig bosch en besloeg een groot
gedeelte van Gallia Belgica,zoodat het zich

van de Rjn t0t aan de Sambreuitstrekte.
Hetwasbepaaldeljk aan Diana gewjd?die
hierden bjnaam droeg vanArduinna otArd'
lfezlzltz.Er zjn n0g vele overbljfselen der

zichdooreen s-spletigen,bljvendenkelk,doo1'
eenes-deelige,schotelvormigebloemkroonmet
buitenw aarts omgerolde slippen ,door5m eel-

draden,dieop denbodem derbloemkroonzjn
vastgehecht,doore@n priemvormigen stjlen
door drooge,Operwtengeljkende,éénzadige
bessen methardezaden.rrotde sierplanten behooren A.cczlzzlïzlcfc W illd.metgaafrandige,

van bovenglanzigebladerenensierljkerozen-

roode bloem en,A .colorata Lk.m etschoone,
rozenroode,in bundelsvereenigdebloemen,A.
crdzlv/cfm Vent.met stengels,dieeene hoogte
van 2Ned.elbereiken,A.elegansAndr.met
langw erpige,lederachtige,glanzigebladeren
A rdennes (Het departement der), in en rozenroodebloem en.Die planten hebben in
Frankrjk gelegen en in het noordeljk ge- Oost- en W est-lndië haar vaderland; men
deelte van het Ardennen-woud doo-neden, kw eekt ze in een m engselvan 3deelenlosse
strekt zieh aan beide oevers der Maas w ig- tuinaarde, 3 deelen veen, 1 deel verw eerde

llitz?zt
z-dienst aanwezig. Van deze bezit het
Muséum te Trier een torso van een groot
wit-m armeren standbeeld dier godin,hetwelk
als ktlnstgewrocht eene hoogew aarde heeft.
.
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kleien ldeelrivierzand.Zjvereischeneene en men kaauwt ze als betelkruid om een
warme kas met eene temperatuur van 12t0t aangenam en geur aan den adem te geven.
18O C., een warmen bodem , veellucht en Dienoten vormen in de Oosteen belangrjk

water en wat schaduw.Men vermenigvuldigt handelsartikel. De areca-palmen vereischen
ze door stekken en door zaad.
in de kas eene warmte van 15 tOt 18O C.
Ardjoeno 9 Ardjoena of Djlpany iseen A rem berg Of Arenberg, een voormalig
vuursptlwende berg Op het eiland Java inde Duitsoh hertogdom ,tusschen Gulik enKetllen
xesidentie Pasoeroewan eninhetregentschap in het tegenwoordige Prllissische arrondisseMalang. Hj verrjst aan denoûrdzjdemet ment Coblenz gelegen ,besloeg eene Oppereen loodregten muur van 500 N ed.elen is vlakte van 7',
/
aEJmjl.Het vlek van dien
aan de andel-e zjdekegelvormig.Vandezjde naam ligtnietvervandeAhr,aan denvoetvan
van Malang kan men gemakkeljk,zelfs te den Aremberg,een hoogenbasaltkegel,waarop
paard,den krater bereiken,die zich volgens hetstamslotder hertogen ranArembery prt
jkt.
Jànghmh,n terhoogte van 1
3500N ed.elverheft.
l)e heeren ran Arembery komen het eerst

Ardsjis ofErdsjisis eenestadenvesting voor in de gesehiedenis in hetJaar lls7.
in het Aziatisch-Turksche ejaleet W an,het Hunne bezittingen kwam en,nahetuitsterven
oude Arses,ten noordwesten van hetW an- der manneljke ltjn,in 1288 Of 1208, door
meer in een vruchtbare vlaktegelegen,w aar huweljk aan graafEtqqelbe'
rtr@n (lerM ark,
veelgraan,ooft en katoen w ordt verbotlwd. endederdezoonvandezen,E berltardgenaam d,
Erzjn omstreeks4000inwoners.
wasdestamvadervan eenenieuweljn.O0k
E ene andere alzoo genoemde stad ligt in

deze stierf uit in l546, en het graafschap

het district van dien naam in W alachje en
iszoo geheetennaarderivierArdsjis,diezich
bj Oltenizzain deDonau uitstgrt.Hierheeft
men2700inwonerseneenaanzienljkklooster.

ging doorht
lweltjk OverOp Jan '
ptzlBarbançozz,heer van Liyny.Karel T'rverhiefdezen

t0trjksgraaf,en M aaimiliaan 11dienszoon
en opvolger Karelt0trjksvorst(1576).Deze
D ien naam draagt thans oflk de Aryaeus verkreeg c
loor zjn huweljk motA'
nna ran
der Otlden, een berg in Klein-Aziu?die er t'
èoy 0ok hethertogdom Aerschoten andere
ter hoogte van 4000 Ned.eluitdevlaktevan bezl
ttinren.Zjn kleinzoonPltil'
l
pFranswerd
door kelzer I'erdinand III tOt hertog beCaesarieh verxjst.
A re is de naam eener vlaktemaat in het noemd (1644).HetgebiedvanArembergwercl
tegenwoordig maatstelsel. Zj is geljlt aan bj den Vrede van Luneville (180l)ingeljfd
100 Ned.el(meter)en wordt0ok(E)roede in Frankrjk en zjnhertog LudwlyEnyelberf
genoemd.Gewoonljk meetmen metl
teotares verkreeg alsschadeloosstellingdeheerljkheid
(100 ares of1bunder).Onderdeelen der axe Recklinghausen in W estphalen en het graafIeppen in Hannover m et den titelvan
zjn deciares,centiares en milliares (tiende, sc,hap A'
honderdste en duizendstedeelen derare).Een vorst.Zjn zoon Prosper .
fpzrc
l?ntf
/ zag zjne
Rjnlandsch morgen is geljkaanrnim 85,en sotlvereiniteitsregten w egsm elten in het lt0een Amsterdamschemorgen aanbjna811
I
/tares. ningrjk '
W estphalen (1808),en dehertogdeed

Areca L.is een plantengeslacht ult de in 1815 vergeefsche pogingen Om ze terug
familie der palm en.Hetpm vatboom en?diein tekrggen.Zjlleuitgebreidebezittingenheeft
O0st- en W est-lndië en in de omringende hj echter behouden.Zj beslaan bjna 45 (2)

keerkringslandengroejen.Dieboomenhebben mjlen,en hj heeftdaarenboven aanzienljke
een middelmatig hoogen,gladden Ofgering- goederen in België. Zjne residentie is het
den stam en vinvormig gesplitste bladeren. slot Klemenswerth bj Meppen.
Tot de m erkwaardigste personen? welke
Manneljkeen vrouweljkebloemenvindtmen
aandezelfdebloeikolf.D eeerstedragen 6t0t12 dien naam hebben gedragen,rekenenwjden
zam engegroeidem eeldradenenstaanaanhetbo- reeds genoem den Jalt ran .h'tz'r//tzmçtlzl, heer
venste gedeeltederbloeikolf.D evruchtiseene van Li
yny,diewelniett0thetjeslachtder
pruimvoxmige,eenzadige steenvrucht,De be- Aremberyen behoorde,maar na zpn huweljk
van Arem bery zich den
langrjkste soorten zjn de catechu-palm (x1. met eene erfgravin '
Catech'
.L.),wieronrgpevrucht(0frjpekern), titel gaf van graaf TGn Aremberg. Hj W aS
als areca-Ofbetelnoot,invereenigingm et de gedurendeden 8o-jarigenOorlogstadhoudervan
bladeren van betelpeperOfsiri-bladeren en e0n Frieslanden Groni
ngentenbehoevevanSpanle
w einig schelpkalk doordeinboorlingenvanden en sneuveldebj Helligerlee op den S3Stel
1Mei
verzengden gordel gekaauw d wordt.Hiervan 1568.T0tdiepersonenbehoorenvervolgens:
Alteqltst u
'l.ftvil Raimllnd, 't,t?r.sJ ran H're)p,verkrjgtmen0okdecatechu ot'katsjoe,zjnde
hetingedikteengedroogdeextraetuitderjpe bery,een broeder van hertog Lqdtvi.q E ngelvrtlehten, A.A'IIZ/IïJï.M W illd.op deMoluk- ?
/6'
/'
J.Hj werd den zpstenM ei1758teBrussel
ken,A -rltbraWo'r,f)pdcM ascarcnen,A .sapida geboren,voortsa1s kadf
?t geplaatst bj 11lxt
oy Nieuw-zeeland meteetbaretoppen,en de regim ent van Karel'ptfzlLotltarlnyen,en verelgenljkekoolpalm (A.oleraeea.
L.1,dieinW est- kreeg vervolgens van zjn grootvader van
Indië gegeten en zelfs ingelegden verzonden moedersztide Lodewl
jk '
ptx3
lderMarkhetnaar

wordt.
dezen genoemde Duitsche infanterie-l-egim ent
De reedsvermelde betel-ofareca-nootheeft in Fransche dienst,zoodat de Fransche geeen geel, ruw bekleedsel en eene w ittet schiedschrjversdienAremberygewoonljkgraaf
rood-geaderde kern met een specerjachti- Lamaro noemen. Gedtlrende den Engelstshgen reuk en sm aak. Afen gebruikt zulke Amerikaanschen oorlog trpk hj metzjn regikernen,met eacao verm engd,alschocolade, m ent naar Indië en keerde na verloop van
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tweejaren zwaar gewond terug.Bj hetuitbarsten der Omwenteling in Brabant (1780)
voegde hj zich eerstaan (
1e zjde derrevolutie) maar htlldigde kort daarna Keizer
Leopold II.In Frankrjkhadhjwegenszjne

eene hoogte op den linkeroever van d*
e Untersee gelegen.Het is van de familie Stren.g
aangekocht door Ilortense,de weduwe van

tal' moer'' aan zee) was in t
len beginne de

A rends. W tj vermelden twee Nederlan-

Lodetvl
jk,koning van Holland,de moeder
van den tegenwoordigen Keizer van Frankuitgestrekte goederen zittinginhetParlement rjk,en thans,na haarOverljden,heteigenen stemde er eerst m et den adel maar V0r- d0m van dezen laatste.
volgens,OpuitdrukkeljkverzoekdesKonings, Arenacum vinden wjbj Taeitusvermeld
in de Nationale vergadering met den derdefl alsde plek,waar zich hettiendelegioender
stand.Hierzochthj Mirabeaute overreden Romeinen bevond,en hetisvrj zeker,dat
om zjnestem te schenken aan den t1.
ool en die ylek gelegen was in de tegenwoordige
aan de gematigde m onarchie.Diegrooterede- provlrlcie Gelderland.Het woord wordtdopr
naar benoem de A remberg en Troeltott0tuit- Hooftvertaald metArnhem!maarop grond
voerders van zjn uitersten wil,enOmstreeks van de reiskaart van Peutlnger en van de
anderhalf jaar na diens overlt
jden verliet nasporingen van A ltin.j en Wagenaarmoet
Aremberg Frankrjk en begafzich eerstnaar men Arenactlm zoeken ln de Betllwe en wêl
deNederlandenen vervolgens,bjdenadering in hetbovenste gedeelte van het Eiland der
der Fransche troepen,naar W eenen ,waar Batavieren (zie op dezen naam).
hem eene zending naar Genua werd opgeArend (J. P.)leeraaraan hetMarine-lnstiuutteMedemblil)heeft,behalveanderewerdragen. Na het uitbarsten van den tltpl'
log t
tusschen Oostenrjk en Frankrjk keerdehj ken,het eerstegedeeltegeschreveneeneruitAlgemeenegeschiedenis desVadert0t hct ambteloosleven terug.Napoleonwees gebreide dt
zjne diensten van de hand,en na den val lands,van de vroegste tjden t0tOp heden''
van dezen begafArembeey zich naarBrussel, (Amsterdam ,bj î'
cltleiier,1840).Nazjndood
waarhj de aanstelling ontvingvanluitenant- isdatwerk voortgezeidool'wjlenMr.0.ran
generaal in Nederlandsche dienst. Bj den Rees,terwjllietthansvervolgd wordtdoor
opstand van 1880 volgdehj echtergeenszins den hoogleeraar Brillte Utrecht.
het Nederlandsche leger,maarbleefte BrtlsA rendal, eene kleine maar belangrjke
se1, waar hj zich met de beoefening der koopstad in Noorweyen, ligt in het ambt
letterkundeenderschoonekunsten bezighield. Nedenaes, in het zuldoosten des lands aan
Hj overleed er den SGsten september1832, de baaivan Christiania?tegenoverheteiland
eene kostbare verzameling van schilderjen Tromsöe,en teltOngeveer4500inwoners.Zj
nalatende.Zjne titelszjn Overgegaanopzjn is gedeelteljk op rotsen,gedeelteljk oppalen
zoon Enyelbertfrzl,f,die den 25stenMei1777 gebouwd.Nabj destad zjn belangrjkejzergeboren en den 2osten
. November 1857 Over- mjnen en tlitgestrektebosschen,diejzeren
leden is.Vandezenzjnslechtstweedochters? hout leveren aan hare uitmuntende haven.
uittweehuweljken,in leven.
h
LodeIcj;k.
P#CJ#.
:,laterkoningvanFrankrjk,
A rem orica ofArmoriea(vanhetCeltische eefteralsballlngeengeruimentjdgewoond.
geheele Gallische kust van den mond der ders?die dezen naam hebben gedragen:
Javt A rends, te Alkm aar geboren, was
Seine tot aan de Pyrenéën,en later dat gedeelte, hetwelk tusschen de Seine en de 00n mandemaker, die in de dagen der llerLoire (Liger) ofOok de Garonne (Garumna) vorming hetnietlwe geloofOmhelsde.Om zich
gelegen is. Ten onregte plaatst Pliniu8het te onttrekken aan devervolgingenvanE lbert
tusschen de Garonne en de Pyrenéën. Are- Akïk,pastoor in zjne geboorteplaats,begaf

wztvici ztjn de bewoners van Aremorica of hj zich in 1566 naar Kampen,terwjlhjnu
van de latere gewesten Normandje en Bre- en dan naar Holland reisde,om er de vertagne. Ten tjde van Caesar woonden er de borgene aanhangers der H ervorm ing le verVeneti, Ctzriosolites, Rhedones, Nannetes, troosten.luangzamerhandbegonhjteprediken,
Unelli,Biducasses,Lexoviienz.,welkezich

en niet lang nadat er eene s0m van 600gul-

eerst na moedipen tegenstand aan dien ver- den Op zjn hoofd was gezet, verbond hj
overaar Onderwlerpen. In den aanvang der
5de eeuw , ondcr Keizer Honorins,vol'mden
de Armorische stamhoofden en steden een
verbond tegen deGermanen,hetwelkinstand

zich als leeraar aan de Amsterdamsclle ge-

denber-q?ls een slotin hetZwitserschekanton
Thurgau, in de gemeente Ermattingen 0P

lid van het kunstgenootschap (tN1lvolentibtzs

meente.W eldra moesthj dewjkntlmennaar
Emden, maar in 1572 werd hj teAlltmaar
beroepen en een Jaar daarna washj vool=
bleef t0t den tjd van Cltlodwig,koning der zittervan de Noord-llollandschcsyilode.Hj
Franken,die dezegewesten veroverde(500). Overleed te Alkmaar gedtlrende hetbelegder
Niet lang daarna vloden vele Britten dem Spanjaarden.
,
Tltomas .z4z.:f0#.$?een Nederlandsch dichter,
waarts, die door de Anyelsaksen werden
verdrukt, en van hen Ontvlng hetland den die den 6denJunj1652teAmsterdam geboren
naam van Bretagne.
werd.Zjne Ouders gaven hem eene zorgvulA rena is een Latjnsch woord)datzand dige opvoeding en vool'alontvinghjOnderrigt
beteekent en gewoonljk gebruikt wordt,Om van een makelaar, Le .S/ef4 genoemd. 14tj
het met zand bedekte strjdperk indeamphi- w erd de Opvolger van dezen en legde zich
theaters (zie onder dien naam)aan teduiden. met jver toe Op de dichtkunst.De bekende
*
irenMberg ofArenenberytvoorheenNor- Pelsbehoorde totzjne vrienden:en hjwas
ardutlm.'' Arends overleed reedsin hetJaar
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1700; hj heeft zoow el uMengelpoëzj'' als welgemged weder naar Duitschland.In 1823
onderscheidene tooneelstukken nagelaten.
trok hj dooroostenrgk enHongaxje,enna
Arendsberg (Herman,heexvan)wasde eeniqeomdolingen doorDenemarkenspoedde
aanlegger van den moord,gepleegdOpI'lor'
ls hj zlch wedernaar hetzuiden van Europa.
de Z'
ltpcrfe, eea broeder van graafDirk F.J Toen hj zich in 1854teNapelsbevond,vervan Holland,om hethuweljkvanzjnenicht warde men zjn naam met dien van Ernst
Hadelrlg, erfdochter van Rechem (in 'tland J.
forifzArndt,en daarmen zjnrunenschrift
van deMark),metgenoemden I'loristebe- alseengeheim cjfersehriftbeschouwde,werd
letten.Hj wasnameljk alsvoogdOverhaar hj er naarden kerkergebragt.Men behangesteld. Zie verder onder I'ïorés de Ztvarte. delde hem als den gem eensten m isdadiger,
A rendt (Martin Friedrich), een beroemd en toen htjzjnevrjheidherkreeg,waszjne
oudheidkundige en tevenseen zeerzonderling gezondheid onherstelbaar geschokt.Hj overman ,wel'd in 1769teAltonageboren.llj stu- leed in datzelfde jaar bj Venetië aan eene
deerde te Göttingen en te Straatsburg in de zenuw ziekte.
kruidkunde en werd geplaatstbjdenbotani- Arenga Labill. Ot'arengpalm is een geschen tuin teKopenhagen?terwjlhjvervûl- slacht uit de fam ilie der palmen.Het wordt
gens,opltosten del'Regéring,eenebotanische vooralvertegenwoprdigd doorA.ytzcc/
zc'
rïp'
rtö
reisdeednaarFinmarken.Hjbragtechterin Labill., die in den Oost-lndischen Archipel
plaats van planten niets andersmede dan de en in Cochincllina tehuisbehoort.Dezeheeft
vrt
lchtenvanoudheidkundigenasporil
xgen,zoo- een Onregelm atig gexingden stam en eenedondathjmeteenegratificatiezjnOntslagontving. kergroene lkruin,gevorm d dool-vindeelig ge-

Van dien tjd afishj zwervendeendolellde splitstf
lbladtlren?die5t0t7Ned.ellangzjn.Uit
gew eest zonder vaste hbez
i
j igheid en zondel. de manneljke bloeikolven vloeit een sap,
vaderland. Eerst trok
doorNoorweyen,
0n1 er oude gedenkteekenen, handsehmften
en andere otldheden te zoeken.Daarnabegaf
hi
*
j zich, Ondersteund dflor eellige oudheid-

hetwelk na gisting een aangenamen drank en
na uitdamping eene chocolade-ltleurige soort
van suiker oplevert.In tlen stam vindt men

veelzetmeel.Debladstelen zjn verbxeedaan
iievende vrienden,naar Zwcden (1804),naar den vnet en Omvatten schedevormigdenstam.
D enemarken en W edorom naal'N oorWegen, Zj bestaalluit een lOs w eefsel,m et stekels

0Ia e1* afbeeldingen Van gedenltteekens en bezet.Van die bladstelen m aakt men matten
van mm en te verzam elen,en in l80($w erd en bezem s.
hj benoemd t0tlid der Commissie)welkede
D e Opbrengst dezer palm en isnietgering.
uitgave van otlde Ilslandsehe handschritten Uit één bloemtak bli
jfthet vocht 4 maanden

moest bezoryen.W eldra betlankte hj voor zjpelen,en iniederetmaalgeefthj Omstreeks
deze betrekklng en begafzieh naarZweden, 3 Ned.l
kan.D0 bolvormige? qele?saypige

om er den intendant aan het l-lof,baron von steenvruohtis van buiten eenlgzlnsverglftig,
TWIfZ/Z de verklaring te geven van eenige maal'hetbinnenstewûrdtin suikergebakenge-

Oude munten. Hj vergezelde dezen naar
Rostock en vervolgensnaar Parjs,waarhj
ziek werd en een ()og verloor.Toenhjhersteld was,rangschikte hj f
)p deKoninkljke
(thans Keizerljke)bibliotheck de Alerovin-

confjtgegeten.Deareng-suikerwordtopJava

algem een gebrtlikt?enhettotlw ,datdevezels
dier ttoom etl opleveren -- het zoogenaamde

gomoeti-touw - isereen belangrjk artikel.
Arensburg , door de Esti
llandersR'
t
bra-

gische m unten en vervaardigde daarvan een sare genoemd, is de eenige stad en tevens
catalogus, die er thans nog aallwezig is. de hoofdplaats op hetRussische eiland Oesel
Geruimen tjd koesterde hj den wensch,om 2an deztlidkustder Oûstzee,e*u* wèlaan de
hetrunen-opschrit'
topdenleetlw vanSt.Marcus Golf van Riga geleyen.Er ZIJ1'
1 Omstretiks
te Venetië te zien,en in 1809 l
'eisdehj delu 3800 inw oners die zlch m etveeteelt,visch-

waarts. ln het volgende Jaax was hj wetler vangst en landbûuw bezig houden.Zj is de
te Paxi
js,verkeerde er veelmetM qllePr'
lfgz, zetel van den vice-gouverneur, en de adel
en was er lid van de Celtisthe Academie.In houdt er Om de drie Jaren een landdag.
hetJaar 1810keerdeht
jnaarHolsteinteruq, A renz (Karl) is een bekelrd schrjver Op
en de Landgraat'van Hessen stelde hem ln

het gebied derhandelswetenschaj.Hj werd

staat,om gedurende tweejaren Jutland te in 18S1 te Rem agen aan de Rpn geboren,
doorzoeken.In 1812 kwalnhjteKopenhagen stndeerde te Bonn,was eerstleeraar aan de

en sehonk er aan de bibliotheek eene ver- reaalschoolte Diisseldorf, daarnahoogleeraar
zttmeling van archaeologische verhandelingen in de handelsw etensc,hap aan het athenaeum
en afbeeldingen.DoordeReylêringmeteene te Maastricht,na 1854 leeraar aan de openkleine geldeljke toelage begittigc
l,reisdehj bare handelsschool te Leipzig, en na 1856
jarcn aaneen df
lor Dt
tnemarktt
n,Noorwegen directetll'der hoogere handelsschoulttlPrattg.

en Zweden,om erzjne oudheidkundige na- Hj heeftOnderscheidene werkenuitgegeven,
sporingen voort te zetten.ln 1820 washj onder w elke zich Ook bevindt: ttD eutsche

w eder in D uitschland en toog vervolgens Musterles: fiirdieNiederlsndischenAnstalten''
naar Zwitserland ltalië en Spanje.Tûen hj (Amsterdam ,1850).
Aréom eter, araeometer, h'
ydrometer of
van hier zjn vaderland nagenoeg w eder bereikt had,reesereenige twjfelbj hem op rochftveger,iseen w erktuig:w aarm edem enhet

omtrenteenezaak,waarvanhjzichteMadrid sûorteljl
tgewigt(dedigtheld)vanvloeistoFen
had ktlnnen vergewissen; aanstonds keerde bepaalt.D1tisvooralin denhandeldikwtjlsvan
ht
Jt
lts
rwaarts terug tsn bogafziohvtrvolgon: groot belang,omdat vlodstoftbn gcmakkeltjk
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metanderevanmeerdereofminderedigtheiden in de vloeistof0nsvergewistomtrentdedigttevens van veelgeringerehandelswaardever- heid van deze.Vandâa
'r de naam roektweger.
mengd kunnen worden.Mendientdustekun- De geheele aréometer moetsteedssoorteljk

nen nagaan?ofeenig vochtjuistdatsoorte- ligterwezen,dan de vloeistof,waarvoorhj
1jk gewigt bezit,waardoor hetzich in een bestemd is,wanthj is alleen ineendrjvenzuiveren toestand onderscheidt.D it kan wel den toestand bruikbaar. Ziet men nu, h0e
is w aar geschieden door middel van eene diep de aréometer in zuiver waterafdaalten
gevoelige balans, maar in het dageljksch m erkte m en dat punt m et eene streep,-

leven ishetzeerwenscheljk,datmen met neemt men waar,h0e diep hj naar beneden
spoed en zonder veelOmslagdedigtheideener
vloeistof aan den dag d0e komen. Hiertoe
dient de aréometer.
Alle aréometers rusten opdehydrostatische
w et, het eerst verkondigd door Arehâmedes

zinktin andere vloeistoffen van bekends00r-

teljk gewigtenplaatstmen0okdâârteekens,
w aar het w erktuig als door de oppervlakte
dervloeistofgesnedenw ordt,dan kanm en ook

hetsool'
teljkrewigtbepaleneeneronbekende

(zie op dien naam),dateenligchaam ,ineene vloeistof,w aarlnm endenvochtwegerdom pelt.
vloeistofgedompeld,zooveelvanzjngewigt Men gebruiktin deeersteplaatsdengewi-qtvexliest,als de hoeveelheid vochtweegt,die arlometer,naarzjnuitlinderdievanNickolson
door dat ligchaam verdrongen w ordt,offlok? Fenaamd.W j aanschouwen di
en in flg.1.K
dat het ingedompelde ligehaam zooveel (in ls eene holle blikken buis,die boven op een

gewigt)vloeistofverdringtalshetzelfweegt. staatjeeen schoteltjeT draagtenvanOnderen
ls dus hetgewigtvan eenligchaam tergrootte
Fig.1

van een metalen b0lP is voorzien,Om het
werktuig in eene vloeistofregtstandigtedoen

F'

men de noodige gewigten plaatsen.De aréo-

1
1
.1-.
k
1

meter moet z8ö ingerigt wezen,dathj in
de vloeistoffen waarvoorhj gebruiktwordt?
nietdieper zinkt dan tbteenbepaaldmerkM
Ophetstaafle.Hetgewigtvanhetgeheelewerk-
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Aréometer.

tllir wordtbepaald;daarna wordthetin gedistllleerd watergedompeld en hetschaaltje
met gewigten bezwaard totdatdeOppervlakte
der vloeistof overeenkomtm ethetm erk M .
D e sOm van laatstgenoemde gewigten en van
het gewigt van het instrum ent is dat der
verdrongene hoeveelheid w ater.D ompeltm en
daarna het instrumentin alkoholenbezwaart

menhetschaaltjeopnieuw ,danerlangtmenop
dezelfde wjze het gewigt der verdrongene
hoeveelheid alkohol. Deelt men het eerste
cjfer (l00r het twecde,dan verkrjgtmenhet
soorteljk gewigt van alkohol.
'
W eegt, bjvoorbeeld: de aréometer l00
wigtles en moeten 40 wigtlesophetschaaltle
gelegd w orden, dan is het gewigt der ver-

drongene watermassa 140 wigtjes.Isbj eene
indompeling in alkohol eene plaatsing van

S0 wigtjes op hetschaaltje voldoende,dan
weegteene dergeljkealkoholmassal20wigt-

van een teerling-duim ev% groot alsdatvan Jes, en het soorteljk gewigt van alcoholis
eenteerling-duim water dan zaldatligchaam ? l20
illYiater gedomgeld daarin zTveven.ls het 140 of0,857.Men kan dieberekeninggemak-

gewigtvan dathgchaam bj hetzelfdevolumen,kleiner,dan zalhetdrjven, ishet keljk maken doorte zorgen dathetinstrugrooter, dan zalhet zinken.Eeu ligchaam : mentmethetgewigt?bj de indompeling in
ater op het schaaltle gelegd om de opperdathetzelfdesoorteljkgewigtheeftalswater, w
vl
akte
het vpchtt0thetmerk te doen
zalin eene mindel'dlgte vloeistof?bjvoor- klimmenvanJ
-uist 100 wigtles bedraagt. Men
beeld in alkohol,naar den bodem zlnken,en
in eene digtere vloeistof aan de oppervlakte kan,a1shetwerktuig,bjvoorbeeld,68wigtjes
eqt,het m erk aanteekenen, als men 3:
drjven.Digtheid,volumen en gewigt van we
tjegeworyenheeft.Ziet
hetzelfde llgchaam hebben eene vaste ver- wigbes op hetschaal
32 wigtleB
houding.D e digtheid is om gekeerdevenredig men dan, dat voor alkohol dle 1
aan het vplum en en evenredig aan het gew igt. Die beginselen hebben Releid tot het
vervaardigen van den arêometer.
Alle arèometers komen daarin overeen,dat
zi
J* uit eene holle (metalen Of glazen) buis
bestaan, welke men in de vloeistofdompelt
en die dûor haax min ofmeer diep afdalen

door 17,7 vervangen moeten worden,éan
heeft men ter bepalinl van het soortelgk
68+ 17,7 = 85L7 = 0,857.
gewigt

l00

T00

Veelgemakkeljker voor het gebruik isde

sekaal-arlometer.Deze bestaatuiteeneglazen
buis, ;g. 2 A , die van boven eene ved

Aui0M:T:u.

1S0

dunnere, gesloten buis C draagt en van bepaalddeel(1
/y:aste)isvanhetwater-volumen,
onderen voorzien is van een b0lB ,waarin dat doorhet geheele inhetwatergedompelde

zich kwikzilver bevindt.Domgelt men dat w erktuig verdrongen wordt.Dat wilzeggen:
werktuig in verschillende vloelstofen? dan

de voltlmeter,in watergedompeld,verdringt

zalhet,zooalswj boven reedsgezegd heb- l00 raimtedeelen,zoodat men bijdenwaterben, erte dieyerin afdalen,naarmatehaar spiegel het cjfer 100 plaatst. baalt hj nu
sgorteljk gewlgt geringer is.Op de buis is in e0n0 andere vloeistof t0t l10, dan ziJ-n

eene schaal - eene reeks van m erken 110 ruimtedeelen verdrongen. In beide gegeplaatst,die m en kan aiezen.Deze instru- vallen ishetabsoluutgewigtderverdrongene
menten onderscheiden zich alleen door de hoeveelheden vloeistofgeljk enhetsoorteljk
100
verschillende verdeeling der schaal.Naar gegewigt der tweede vloeistofis )-).() = 0,909.
Fig.2
*
'
D e volumeter vermeldt dus regtstreeks het

volumen eener vloeistof, dat, wat zjn gewigt betreft?geljk is aan een bekend volumen (100 deelen) water, zoodat men het
soorteljk gewigt verkrjgt dol
)r het cjfer,
hetwelk hetvolumen diervloeistofaanwtjst,
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in 100 te deelen.M en kan deze berekening
gemakshalve vool-elken graad van den volum eter volbrengen en de uitkom sten naastde
verdeelingsmerken plaatsen.Omgekeerd kan
m en 001k berekenen,w elken graad van den
voltlm eter overeenkomt m et eenbekendsoor-
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teljk gewigt.Heeft eene vloeistofeen so(
)1'
teljk gewigt van 0,8,dan beteekent dit,dat

l
j
y
l

0?8 volum ina zuiver water evenveelw egen

als 1 volumen dierxvloeistof. Derhalve ztjn

ll

l00 volam ina w ater zo0 zw aar als l25 volum ina der bedoelde vloeistof, walzt 0,8:l
l00

k
i
$.c'
i
j
:$
t

100:,
r,ofz = W = 125.Methetsoorteljk
'
geAvigt 0,8 kom tdtls het deelstreepjel25der
sehaal overeen.Bepaaltm en alzoo vool-eene
reeks van soorteljke gewigten de daarm ede
overeenstem mendeschaalcjfersvan den volumeter en plaatst m en die tsjfersûpdeschaal.
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t0t 2,0 en is dus geschikt voor de lneeste
vloeistoffen, wier onderzoek voor ons be-

l
l
1
)
t
1

langrjk mag heeten.Menka'
ndiebeidedeelen
%

.

dan verkrjgt men een instrument, waarop
men tegeljk met de volumetergraden regtstreeks het soortelt
jk gewigt kan aiezen.Ilz
tlg.3 aanschouwen wj zulk eenesehaalmet
dubbele Teeksen van ctjfers, en wj geloûven
niet,dat wj er veelterverklaringbehoeven
bj te voegen.De verdeeling loopt van 0,6(
$

4

B

zöö vereenigen,dathetpunt100 inhetm idden komt te statm , doch daar m en ten behoeve eener naauw keurige bepaling groote

tusschenruimten tusschen degradenverlangt,
w ordt het w erkttlig lastig dof)r overmatlge

lengte, daarom brengt men de ci
jfers boven

en beneden l00 op twee verschillendeinstl'um enten.H et eene is dan geschiktvool'vloeilang hunner bestemmingheeftmen arêometers stoffen, die zwaarder, e11 het andere voor
met rationéle schaalenmetempirischeschaal. vloeistoffen,die ligter zjn dan water.
Vot
)reerstgemoldwerktuigvervaardigtmen
Sommige aréometerskunnen slechtsvoûreene
enkele,anderevgormeervloeistofengebruikt de schaalop de volgende wjze:M(
?nbereidt
worden.W j zullen op dieverschillendesoor- een mengsel van zwavelzuur en water m et
een sgorteljk gewigtvan 1,25.Men bepaalt
ten van vochtwegers het 0og vestigen.
erst het pul
lt van zuiver water en dompelt
W ilmen alleenhetsoûrteljk gewigteener e
vloeistof leeren kennen,dan bewjstde '
?
lt)J?
z- daarna hetinstrum entinbovengonoemdm engmeter van Gaf-lmssae uitstekende diensten. sel, en m en m erkt de plek aan de OpperDe schaalis hler zöö verdeeld,dathet stuk vlakte,die- zooalswjzieninfig.3regtsder buis tusschen tw ee opvolgende verdee- overeenkom tm et de streep S0 van den volulingsstreepjes,watzjn volumeubetret
'
t,een m eter. D aarna verdeelt m en de xuim te tusAréometer.
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schen 100en 80in 20 geljkedeelen enmen water (;g.4,.), en een tweede vastpunt
(b4,datverkregen wordtdoorhetwerktuig

zet die verdeeling naarbenedenopdenzelfden
voet voort.V00r hettweede werktuigneemt
m en ter bepaling van hettw eede vaste punt
een mengsel van alkoholen w ater m et het

te dompelen in eene oplossing van 2 deelen
keukenzout in 17 deelen water.De ruimte
tusschen deze tw ee punten w ordt verdeeld
soorteljk gewigt 0,8, en men verdeelt de in 15 deelen, en deze verdeeling wordt ge-

tussehenruimte in 25 geljke deelen. Einde1jk heeftmen eene tabèlberekend voor het
soorteljk gewigt, dat met elken graad van
den volumeterovereenstemt.lletbljktdaaruit,

woonljk t0t aan het cjfer 70 voortgezet.
V0orvloeistoFen,dieligterzjn dan water,
verdeeltBealtméderuimtetusschenhetw ater-

yunt(b,;g.5)en een tweede punta,door

dat de verschillen der volumetergraden niet lndpm peling van het instrumentin eene opvolkomen geljk zjn aan de verschillen der lossing van l deel keukenzout in 9 ,deelen

daarmede overeenkomendesoorteljkegewig- water verkregen,in 10 geljke deelen,en
dezeverdeeling wordtt0thetcjfer50voortgezet.Men gevoelt dadeljk het verkeerde
van deze inrigting bj de opmerking,datde
bG
l
diqtheid van zuiverwaterOpheteerstewerk1:0
J()
l
tmg door 00B.(Bealtmé)en Op hettweede
-

door 10o B.wordt aangewezen.O0k kanmen
de tw ee vaste punten b dan alleen naauw keurig bepalen, wanneer m en scheikundigzuiver keukenzout gebruikt.Daar dit d001--
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Aréometer,

gaans veel te w enschen clverlaat,kan men
van de aréometers van Beauml slechts be-

naderende aanwjzingen verwachten.

Cartier heeft Op denaréometervanBealtml

/

;0- - .-2:
/

Volnmeter-schaal.

eenevri
j nutteloozewgziging aangebragt,en
toch in Frankrjk ingangwetenteverscha,
Fen
aan zjnwerktuig.Hetwordtert0thetonderzoek van brandewjn aangewend Hjbehoudt
het yunt 22O B.en verdeeltbenedenwaarts

ten.Het onderscheid is grooterbj delage derulmte,door16gradenB ealtméingenom en,
in15deelenjzoodatzjnwaterpuntOp103/.te
dan bj de hooge graden.
Behalve deze doelm atige w erktuigen ,die vinden is.Doorgaansbegintdezeschaalb!
l14.
de meeste aanbeveling verdienen,heeft men
Deverdeeling van Beekisdoelmatigcr.Hj
n0g een aantalandere aréometerg meteene verkrjgt, behalve het waterpulzt, een vast
empirisehe ofwillekeprige sehaal,vooraldie punt door den aréometer in eene vloeistofte
van Beanml,van Cartlerenvan Beck.Hiertoe dompelen,welke 0,850 soorteljl
k geWigtbebehoort o0k die.w elke in de Pharm acopoea zit.Dit punt noemthj 40O Beck,en hj zet
Batava beschreven is en buiten onze gren- de verdeeling (1- 20) naarboven voortt0t
zen ?de Hollandsche aréometer'' genoemd 70 en naar Onderen t0t 80. Men kalldeze
wordt.Die van lealtmé,welket0thetonder- schaalin haar geheel Of f)p twee instrulnenzoek vanvloeistoFenbestem dis,w elkezwaar- ten gebruiken.

derzjn danwater,hebben een nulpuntvopr

Deze drie aréometers

waaraan wj de

A1tAOMETI'
ZR.
Hollandsche alsoene dergeli
jkekunnen toe- wil, kan men de graden grooter maken en
voegen - vermelden noch het soorteljk ge- dusdenaauwkeurigheiddermetingverhoogen.
wigt noch de procentsgewjze hoeveelheid Er kûmt bj? dat de inrigting van dezen
eener vloeistof.Hllnne graden hebben geene toestelbepaaldeljk isingerigtvt
nordeeisehen
vaste w aarde;alleen door naallw keurige ()p- van het dageljksch leven ,doordienhetregtgaven omtrent de waarde der vaste punteu, streeks aanwjst, hûeveelzuivere (absolute)
door proefnemingen en door het Ontwerpen alkoholzieh in het mengselbevindt.D itkan
van tabellen,die op de verltregene uitkom- naar volum en- en naar gewigtsprocenten gesten rusten en dedigthedenaanwjzen,welke schieden, zoodat m en volum enproeent- en

met de cjfez's derschaalovereenkomen,kan gewigtsprocel
zt-alkoholol
uetersheeft.Eigenljk

men den vplumetervallGay-làssaeeenigzins verdieuen deze laatste de voorkeur, om dat
door deze aréometers vervangen.llet ware hunneOpgavennooittwjfelaehtigzjn,terwjl
te wenschentdatalle dergeljkearéometers bj eerstgenoemden de temperatuur een bemeteeneempirischeschaalwerden afgesehaft, langrjken invloed heeft.Intusschen worden

en datmen dedeugdeljkheid dervloeistoffen vloeistgl
r
fen doorgaansbj demaatverlkocht,
dooronderzoek naarhetsoorteljk gewigtof en daar tevens de naauwkeurigste alkoholonaal'de gewigtsprocenten bepaalde.M enheet't meter, dien wj bezitten,naarvolumenprovûorde aréometersvanBealtméen Ctbrt'
lerge- centen isverdet
#ld,zoo heeftmendezewjze
meenschappeljketabellenontworpen,waarop van bel
.ekening algemeen aangenomen.T0011
naast de opvolgende graden de verschillende zjn ook daarbj,wegensden lnvloedvanden
digtheden zjn geplaatst.W j zullen ze hier warm tegraad,om slagtigeherleidingennoodig.
niet mededeelen, m aar herhalen ?datbeider
Alkoholen waterwordenbj eenevermenaréometer,zelfs wat do vastepuntenbetreft, ging verwarmd en verdigtq zj nemen dus
niet op Onwrikbare grondsiagenrtlst,terwjl daarbj eene geringerel'
tlimteindantevoren,
wj erbjvoegen?datmen detemperatuurbt
j en (
)0ltlletsoorteljk gewigtOndergaathierhet onderzoek t0t de normale temperatuur door eene verhooging.Indiendezeverdigting
moet herleiden.
niet bestond en m en 100 deelen water m et
Men heeft dergeljke vochtwegers van l00 deelen alkohûl verm engde,dan zou m en
Ttvaddle,waar het nulptlntmethetspeciiek het sûorteljk gewigt van dat mengsel gegewigt van w ater = 1,en 2000 met2over- makkeltjk kunnen bereltenen.BtjdeOndereenkom t,- van Stçvponi, waal'0Bovereen- stelling dat l00 deelen water 1000 wigtjes
kom t met 1,en 840m et 2,en van Balliny, w egen,hebben l00 deelenalkoholeengew igt
waar 00 zam envalt met l,en 1000m et 2.
van 794 wigtjes.D(,200deelen vanhetmengDe aréometers,votll-eene enkele vloeistof s0l zouden dan 1794 wigtjeswegen en ztjn
1794
bestemd,wjzen regtstreekshetgehalte aan
van een bestanddeelvan zoodanigevloeistof, soorteli
jk gewigt geljk wezen aan
=
ot'zj hebben,evenals delaatstvermeldealge- 0,8970.Doch wanneerdiebeidehoeveelheden
m eenevochtwegers,eenew illeketlrigeschaal, vloeistofvermengden afgekoeldzjn,beslaal
z
die slechts eene conventionéle beteekenis
limte van 1919,zoodathet
lleeft. Het aantal van deze laatsten is zôô zj slechts eene rt
oorteljk gewigtvanhetmengselgeljkisaan
groot en hunne inrigting zöö versehillend, s
1794

datwj zehieronmogeljk èén voorêênkunnen beschrjven. Sommige van hon, zooals
de pekel-, salpeter-,loog-(alkali-) en zuurwegersvermelden methulp van bjgevûegde

ï'jfj = $0,9242.Zoowel Gil
pin als na hem

omgezet, dan geefthj geenenaaawkeurige
aanwjzinyen,OmdatJuistdespiritushetsoorteljk gewlgtdervloeistofvermindert.O0kde
proeven met bier-,moutwi
jn-,wjn-enmelkwegerszjn hoogstonzeker,omdatdedeugde1jkheiddezervloeistoffeningeenebepaalde
verhouding staatt0thaarsoorteljk gewigt.

g
ehalte,bjvoorbeeld van 6û(..Zj
ln deplaatsen, waar hetw erktuig doordeoppervlakten

Tralles heeft (loor eene reeks van naauw-

keurige proeven het soorteljk gewigt van

tabellen met voldoende naauwkeurigheid de zeer verschillende m engsels bepaald.
D e alkoholometer van Tralles w ûrdt verdigtheid dier vloeistoffen.Ditm agook gezegd
worden van den suikerw eger,w anneer m en vaardigd door een aréom eterin gedistilleerd
dien voor eene sttikeroplossing gebruikt;is w ater te dompelen van 1S:44O R.en daarna
de suiker echterreedsgedeelteljk inspirittls in eene alkoholische vloelstot-van bekend

dier vloeistoffen gesneden wordt,behoorljk

aangeteekend,dan vetdeeltm en detussehenliggende ruimte in 870- 9 Of 870 deelen,en
men zet de verdeeling vûort t0t 2597. Op
tabellen kan m en zientmet w elke volum enHoogstgewigtig is de arêometer ter b0- procenten alkoholiedere deelstl-eep tlvel'eenpaling dt!r waarde van alkghol,cn menheeft stemt. Alen aanschollwt zulk een alkgholoer Om tlie l'eden een vervaardigfl, die den m eter in ;g.6.
D e vtllunzenkal-oeent-alkohololzleter geeftalnaam draagtvan alkoltolometer.Hetsoorteljk
gewigt van alkoholis 0,704 en dat van wa- leenbj eenevastgesteldetemperatuurnaauwter l? alzoo wisselt tusschen deze twee keurige aanwjzingen. Daarom z0u men de
grenzen hetsoorteli
jk gewigtvan allemeng- vloeistof,w elke m en Onderzoeken wil,opdie
sels dier beide vloeistoffen. De schaal van temperatuur (bj Tralles 12,440 R.) moeten
den alkoholom eter kan dusveelkortel'wezen brengen. Xen volgt echter eenanderenweg?
dan die van den algemeenen aréometer,en nameljk men neemt do temperattlur waar
w anneer m en de lengte niet verminderen btjhetmeten,en men verbetertdienaarden
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volgenden regel: Het aantal waargenomen
graden boven of beneden 1SO R.deeltm en

ductie-tabelleertmendesterktevandenwjngeestkennen bj den normalen warmtegraad.

Behalve de volulnenprocent-alkohplom etel'
aantal procenten, w anneer de temperatuur van Tralles is 00kdegew igtprocent-alkoholobeneden,en men trekt ze er af,w anneerde m etex van Ricltter in gebruik.D eze verdient
temperatuurbovenl2OR .wordtwaargenomen. echterwegens zjneondoelmatige verdeeling

door 2 en men voegt de uitkomst bj het

eneaanprjzing.O0kdevroegerbesehrevene
Vaak is dealkopolometervoorzien van een ge
kleinen thermometex, wiens nulpunt bj aréometers van Beasmé, Otv fidr en leck,
12,440 R.gelegen is.De graden op dien them alsmede de volumeter van Gay-lkssae kan
mometer hebben niet de gewone beteekenis, men alsalkoholometers gebruiken,wanneer

maar wjzen aan, dat voor elk van hen men hetonderzoek volbrengtbjdenormale
10 Tralles bj dewaargenomene gevoegd of tem peratuur van hetinstrument.

Hetgebeurt 00k wel,datmenspiritusvan
eene bepaalde sterkte door toevoeging van
Nvater in spiritus van geringere,m aar des-

llg.6

geljks bepaalde stexkte wi1veranderen.De
gegevens,diewj reedshebbenvermeldtzjn

.*V7=
=:1O=

Y-=%IrJ.
. 1.

voldoende,om de hoeveelheidvanhethiertoe
vereischte water te berekenen. lntusschen
lzeeft Gay-Lltssae hiervan eenetabelgegeven,
die de bel-ekening overbodig m aakt.
Eindeljk doen wj n0g opmerken,dathet
vanbelang is,datdeze w erktuigenvanzilver
ofvan glas vervaardigd worden,Om hetaanhangen der vloeistofzooveelmogeljktevoorkomen.Zie verder onderHydrostatlseltevnee.t?.
SCAtXt
IJen Soortel'
qk yewigt.
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Aredpagus ofheuvelvan Ares(Mars)is

eene hoogte te Athene!nabj deAcropolisen
tegenover de Propylaeén gelegen.Hier was
w eleer de zetel van do beroemde regtbanl
t
van diennaam ,w elketemiddenvan allestaatkundige Omw entelingen- nu eensm etm eer,
dan weêr metminder gezag - tot aan den
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e
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tjdderRomeinsehekeizersbleefbestaan.Som-

*

migen noem en C'
eorops,anderen Cranalts den
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stichter van deze regtbank,Ja,menzegt,
datreeds Ares en Poseldo?
t(Marsen Neptunus) wegens den mûord,dooreerstgenoemde
aanH alierltotl'
ttsgepleegd,harebeslissinghebben ingeroepen. Omstreeks 1200 vôör Chr.
stond Orestesw egens m oedermoordvoorhaar

te regt,maar ltlwerd vrjgesproken,Omdat
destemmen staakten en Pallas(Minerva)bj
de gunstige stem men de harevoegde.Nadien

1.

tjd werdiederbesehuldigdebj staking van
stemmen vrjgesprol
ten, zoodat het (
dsufragium M llterrae'' (de stem van M inerra) als
een vrjsprekend suffragium behouden bleef.
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Zoow elin het geding van Orestes als in dat
van Ares zateu,volgens de saget12 goden
als regters. OOk meentmen tdatdeze regtbank regt gesproken heeft Over Ceplbalust
over Daedalastover den moordenaar van Cy-

lon en zelfs Over Pisistratan.Hieruit bljkt,

erafgetrokken mûetworden.Deze inrigting datde Areöpagusoûrspronkeljk eenecrimi-

rust op de Onderstelling,datelke afwkking néle regtbank was en dat bepaaldeljk moorVan

Ongeveer 220 R. van de norm ale tem - denaars voor haar teregt stonden.De leden

peratuureene onnaauwkeurigheid van10/oOp van deze regtbank behoorden t0tdeaanziende schaal van Tralles veroorzaakt. D it is ljkste geslachten.
echteralleenJt
listbjspiritusvan40t0t550/:; Veel grooterwerddeinvloedvan den Areöbj meerdere ofminderedigtheid isdiecor- pagus in den tjd van Solon.Die regtbank

xectie onnaauwkeurig,om dat de alkoholnaar w as uit haren aard aristocratisch en vormde
gelang van zjnesterkteverschillendewetten als zoodanig een beperkenden dam tegen de

volgt bj zjne uitzetting. Is groote naauw- overdrgving der democratie.Zj vertoontzich
keurigheid een vereischte,dan gebruiktm en in die dagen a1s de schutsvroaw der w etten
de tabélvan Briœ,waarop detempcratuurin en deroude staatkundige instellingen,en terekening wordt gebragt.D0or zulk eene re- vensalscensorvan hetopenbaarenhuiseljk

AREéPAGUS-ARETHUSA.
leven. Om die reden werden enkelmannen

ligchaam was natlurljk een steen des aanvan rjperen leeftjd en van groote ervaring stootsvoor de volksmenners.Doorgestadigen
onderhare leden opgenomen,nameljk deatl tegenstand verloor de Areöpagus reeds in de
getreden archonten (zie Onder dat woord)? sde eeuw vöör Chr. een Frootgedeeltevan
die hun ambt met l0f bekleed en door een zjn gezag.Uitde Handellngen der Aposteonberispeljk leven de achting hunnermede- len (X.
V 1l:19,22)bljkt,dat hj in de daburgers verworven hadden. H un aantalw as gen van keizer Lt
lauditts nog bestond;w aaronbepaald en hunne benoem ing gold voor schjnljk ishj opgeheven onderdtAl-egêring
levenslang. Het was htln verboden,eeretee- van Vebpasianus.

kenstedragen,bljspelenteschrjvenenwoeste
Arequipa ishetzuideljkstedeyartement
vermaken bj te wonen,en geheimhouding van de Zutl-Amerikaansche republlek Peru.
was vot)r hen een dure pligt.De regtbank Het is gelegen aan dewesteljke helling tter
hield des nachts zitting,en wélaan heteind
van iedere maand, drie nachten achtereen.
H et xegtsgebollw , dat zich f)p den heuvel
verhief,w aszeer eenvoudig en vallleem 0p-

Andeslketen, tusschen deze en de Stille Zee

en teltop 2000 (E)reogr.mjlen150000inwoners.Hierligthetultgestrekte Titieaea-m et'r,
en menheefteronderscheidenevtlurspuwende

getrokken,- het stond er n0g in den tjd bergelz van aanzienljke hoogto. De voort-

van Vitrttrias.M en vond er een altaar,door brengselen deslandszjn gotld,zilver?edelOreste.
g aan )?all@8 zfrdc gewdd en twee gesteenten: koren, Oljven, wtjn ,vee,wol
andere, door Eplmenide'%aan den H oogmoed enz. terwkl inzgnderheid zilvtlr el1golldin
en de Sclzaamteloosheid gelleiligd?en daarbi
j baren, stefgoutl, salpeter? kinabast en w 0l
twee teerlingblokken van steen.Op één van totde uitvoer-artikelen behool-en.
deze stond de aanklager,en Op het andere
D e evenzgo genoem de hoofdstad van het
de aangeklaagde. O0k waren er de wetten, departement ligt in een bekoorljk dalaan

toepassoljk (
)p criminéle zaltentopeenezuil de Qt
lilla-rivier?8geogr.mjlen van dek11st
gegriffeld. Intusschen besliste de Areôpagt
ls der Stille Zee. Zj bevindt zich ruim 5400
niet zoozeernaarpositievewettenalswêlnaar Ned.elboven den waterspiegelvanden 00e-

goedvinden, naar herkomst en naarbilljl
t- aan en bevat 86000 ingezetenen.Zj isde
heid. D e zakon w erden ingeleid door d0n zetelvan een bisse.
hppqt
?rzjnmerkwaardige
Archon llasileus,nadathj zjn kranshad af
L klobsters en kerken,en de ntjverheid lleet't

gelegd.Plaatsvervangers en zaakwaarnemers e1-een hoogen trap valzontwikkelingbereikt.
werden eerst in lateren tjd toegelaten.Na- Boven de stad verhefft?n zicll drierettsachtige
dat de eerste rede wasuitgesproken,w ashet vl
llkanen,de Pichupichtl,de Uhaeani,en (10
den beklaagde veroorloot'
d, vrjwillige bal- Vulkaan van Arequipa,welke laatste (l14gelingschap te kiezen,- 'tgeen nietzeldenge- veer 6600 N ed elhof)g is.
daan w erd door hen, die een Ongunstigtln
Ares,zie M ars.
afloop van hetproeès tegemoet zagen.
Aretaeus, een uitstekend Grieksch geD e Areöpagus bezathethoogste gezag ter neesheer,wasgeboren in Cappadociëenleefde
handhavingvan degodsdienstenvandeOtlen- te Rom e Onder de reglring van ATer'l,a'en
bare orde,zoodat 00k ongetrouw e en wllle- Trajanus.Hj wordtna Ri
ppoerates'vtlt)r(lt.àn
keurig handelende staatsam btenaren?om wen- besten w aarnemer van ziekton gehotldfkn.
telingsgezinden f)p staatkundig en godsdien- Twee geschriften van hellzjlzbewaartlg(
Astig gebied en vooral verzakers dergoden en bleven. Het eene handeltover de (lorzakt
?lz
verw erpers der oudevolkszeden voerdieregt- en verschjnselen der acute en chrouiselke
bank werden geroepen.Tevenswas aanhaar ziekten, en het andere Ovt
ql'ltare genllzing.
het toezigt opgedragen op gezellige zam en- Beide, in het lonisch dialert Opgestold?

komsten, huweljks- en oFerfeesten,op we- bevatten zeer naauwkeurige lleschrjvingen.
gen, straten en gebouw en, Op de heilige De stjlis dichterljk? en hierdf
lor ztjn zjop
ol/fboomen2op maten en gewigten en Op de sommige plaatsen moei
jeljlt te vexstaan.Zj
geneeskundlge aangelegenheden. Belangri
jk zjn bjherhalinguitgegeven, eol
tisdaarvln
31.
)
was haar invloed Op de vorming derjonge- eeneuitgavevanOnzenBoerltane(Leiden 17:
lingen en op hunne leerlneesters,de rhetoArethusa M'as (aene df
nt.hter van Nereas
ren en philosophen;geen van dezemogtzon- en Doris. Zj werd dt
nt)
x den riviergod Al'
der verlt)fvan den Areöpagus eene openli
jke pAev.svervolgd en vltzgtte naar Sicilië,w aar
voordragt houden. Te voren bemoeide zich zi
j op voorspraak van Artemis (Diana)in
die regtbank waarschjnljk metdegeldeljke e0n0 bron veranderde die haren naam bleef
zaken van den Staat,later hadzj enkeleene dragen.A retltlgsa w erd de muze van hethersoortvan contrôle op deinkomstenderschat- dersdicht en genoot te Syraeust
?godtteljkf
l
kist. Daarenboven k0n z!jin buitengewone eer,oolt vindtm en hare beeldtenis Op bllde
gevallen door het volk bevoegd verklaard Siciliaansche munten.
worden om de belangen van den StaattebeArethusa L. is een plantengtxslacht llit

hartigen, en zj heeftditin tjden van ge- defamiliederstandelkrt
liden(orchidern).Zjno
vaar lneermalen uit eigen bew eging gedaan. soorten heeft m en evenwelin den laatsten

Voortskon zj a1s h0fvan appèl of van cas- tjd bj andere geslachtendierfamiliegevoegd

satie over de vonnissen van andere regt- m et uitzondering van A.?llfllp.
sJ,L ,eenesierbanken beslissen,nameljk wanneer zj hier- plant? die nagenoeg geene bladeren, maar

t0e van eene afzonderli
jke volksvolmagtwas eindelingsche, fraaje bloemen draagtmf
%tr0voorzien. Zulk een m agtig en aristocratiscb

zenroode , geweltkle? lancetvormige 431()t)11113
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blaëen die te zamen een helm vormen,be- heeft onderscheidene geschriften in hetlicht
halve de op zich zelve staande honiglip,die gegeven van oudheid- en geschied-kundigen
h0l en van binnen met kamvormige strepen aard en w erd in 1858 benoem d t0t lid van

vcorzien is,- de stempelzuilisljnvormig de Kamerder Rjksraden.
en aandent0pverbreed.De Arethusa-soorten
A retino (Piétr0),een Italiaansch schrjvindt men in Noord-Amerika?in de tropi- ver uit de l6deeeuw ,zwaaide meteeneversche streken van Afrika en in Oost-lndië.Ztj regaande onbeschaamdheid den geesel der
groejen hetbestin eenligten,lossen,zandi- satyre,maar w erd niettem in door de ltaliagen,m etbladaarde verm engdengrondenver- nen tildivino''(degoddeljlte)genoemd.Hj

eischen schaduw en bescherming tegen gure was de onechte zoo1& van een edelman,Luiyi
luchtstroomen.VangemeldeA.bulbosaworden Wtzzzi genaamd,aanschouwde hetlevenslicht
in Noord-Amerika deknollengedroogd en ge- te Arezzo Op den zosten M aart 1492 en gestampten uitwendig bj tandpjn,alsmedeals noot eene zeer gebrekkige opvoeding.R eeds

verweekendeomslag'
enbjabcessenaangewend. alsjongelingdreefhjopeenevermetelewjze
Aretin.Van het geslacht,hetwelkdezen den spotmetden aiaathandel,zoodathjuit
naam draagt,vermelden wj:
zjne geboortestad verbannen werd.Hjbegaf
Adam, vrjheer '
von xd.
rdfïzz, een degeljk zich naar Perugia,waar hj gedurende korregtsgeleerde en staatsman. Hj werd den ten tjd als boekbinder werkzaam was,en
24stenAugustus 1769 te Inyolstadtgeboren, trok toen naar Rome)waar hjzichdegunst
bekleedde in Bejeren aanzlenljkewaardig- van den Paus wist te verwerven.GeheelItaheden en was er het laatstafgevaardigde lië sidderdevoor zjne satyren,en toen hj
naax de Bondsvergadering te Franltfortaan 16 sonnetten (sonettelussuriosi)geschreven
de Main. Hj overleed den lsdenAugustus had bj even zooveleergerniswekkende tee1822. Niet alleen washj een jverigevO0r- keningen van Gi'
alioApzzzczlo (volgens andestander derkunst,zoodathj eenekostbare ren van Raf@è'
l),zag Clemens VII zich geverzameling van schilderjen en etsenbjeen- noodzaakt,den dichteruitRometeverwjdebragt,maarhjschreefo0keenigebelangrjke ren.G'iorannide.v etfïcïriephem naarFlorence
w erken,zooalsJM agazinderbildendenKiinste'' en nam hem mede naar Milaan,w aar Are(Miinchen 1701) en uHandbuch derPhiloso- fïzlo de w elw illende opm erkzaamheidt0tzich

phiedes Lebens''(1793).
trok van I'
rans I, koning van Frankrjk.
Jol
tann Georg A :/A Karl.
rtvbt:vrjheer NadathjRomenogmaalsbezochthad,keerde
non z.lz.dfïzl,een broedervanden voorgaande. hj terug naar zjn beschermheer Giovannide
Hj werd geboren den 29sten Maart 1771, .retfici,dieweldrainzjnearmenoverleed.In
studeerde te H eidelberg,en m aaktezichver- het jaar 1528 vestigde hj zich teVenetië,
diensteljk door het besturen derdroogma- waar hj doorletterarbeidruimschootsinzjne
king van een uitgebreidmoeras.Hjoverleed behoeften k0n voorzien. D0Or bemiddelinq
den sosten Januarj 1843.O0k hj heefteen van den Bisschop van Vicenzaverzoende hp
groot aantal geschriften nagelaten.
zich met den P'
aus en kwam hj in degunst
Joltann CâeiyfowFz Anton J.
ff
zz'
btx?vrjheer van keizer Karel Tz-', die hem een aanzienron H'
refïs, een broeder der beide vorigen. ljk jaaryeld schûnk.Om hetvertrouwenvan
llj was een groot geleerde en eenvrjzinnig den H elligen Vader in volkûmene m ate te
staatsman.HtJ
'werd geborenden SdenDecem- herwinnen, sehreef hj onderscheidene stichber 1773, studeerde te Heidelberg, Göttin- teljke werken,zooals tDrie boeken van de
gen en Parjs,trad daarna in dienstvanden m enschheid van Oltristas,''eene uparaphrase
Staat en bekleedde er aanzienljke ambten. der boetpsalmen,''ddBeschouw ingen over het
Hj overleed den z4sten December 1834 te eerste boek van M ozes''enz.PausJulillsTfT
M iinchen als voorzitter van hetH 0fvan ap- werd door dit alles en vooral dooreenesonpèl te Amberg. Hj heeft een grootaantal net,aan hem gewjd,zöö getroffen,dathj

w erken uitgegeven van staat- en letterltun- den dichter eene groûte s0m gelds overzond
digen inhoud.Zjn laatstegeschrift,getiteld en hem tot ridder van den heiligen Petrlts
ttstaatsrechtderkonstitutionellenMonarchiey'' sloeg.Toen dehertog ran Urb'
lno hem 3jais door K.'
ppzlRotteck voltooid.
ren later aan den Paus voorstelde, w er;

ILarlJflril,vrjheer ron xd.
rdfïzl,den Oud- Aretino voorkpmend ontvangen, maar zjn
sten zoon van den voorgaande.Hj werdge- verzoek om den kardinaalshoed glimlagchend
boren den 4dellJulj 1796 en iseengeschied- afgewezen. Zjn dood stemde overeen met
kundige van gestreng R.Katholieke rigting. zkn leven. Men verhaalde hem een galant
In deJaren 1813t0t1815 streed hj voorde voorval:waarin zjne zusters,die nietzeer
vrjheid van Duitschland en betrad vervol- stichteljk leefden,betrokkenwaren,enAregens deloopbaan derdiplomatie,terwjlhj fizlo werd daarbj van zulk eene geweldige
later in Bejeren bj den generalen stafen lachbui overvallen , dat hj er in stikte en
het departem ent van oorlog werd geplaatst. dood ter aarde viel.
Daarna wjdde hj op zjne goederen zjne H et zonderling karakter van dezen man
dagen aan den landbouw en de letterkunde. is een verwonderljk mengselvan goedharVooral echter gevoelde hj zich aangetrokken tigheid en boosheid,van hoogmoed en vleidool'oudheidkundige nasporingen,zoodat hj zucht,van m oed en lafheid,vaneerzuchten
naar M tinchen terugkeerde en in 1834 door van afzigteljke gemeenheid.Zjne bljspelen
den Koning totlegatieraad en t0t geheimen behooran t0t de beste der ltaliaansche let-

huis- en staats-archivaris benoemd werd.Hj terkunde en de overdreven grappenmakerj
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wordt erin opgewogen door eene treffende
schildering der zeden endoordew egslepende

tegenover Florence en leed tegen deze in
den slag bj Camaldino (1289),waarin ook
natuurljkheid der dialoog.Deze eigenschap- Dante zjn leven waagde, eene beslissende
pen kan men o0k niet ontzeggen aan zjne nederlaag. Omstreeks het midden der l6de

beruchte Jcapricciosi e giacevoliraggiona- eeuw werd zj aan hetgebied van Cosmo de
menti'' Deze overtreffen ln sehaamteloosheid JJbtficï toegevoegd en behoordena dien tjd
alles w at de zedeloozeletterkundevan ouden aan Toscane. De tegenwoordige provincie

en nieuwen tjd ooitheet'
topgeleverd,maar Arezzo bevatop 55E)geogr.mjlen 1200610
leverenbelangrjkebjdragent0tdekennisvan inwoners.Zj is grootendeels eenebergstreek

het toenmalig leven aan het l10fen in de en bevat het da1vanden bovenloopderArno.
kloosters. DeAcademia della Cruscarekent
Argali; zie Scltaap.
Aretino OnderdeclassiekeltaliaanscheschrjArgand (Aimê),deuitvinder vandenaar
vers.Van zjneoverigeschriftennoemenwtj: hem genoemde lamp,werd in 1755 te LeiptI tre primicantidibattaglia''(Venetië,1537), zig geboren: maar trad in 1783 te Londen

Jlzagrime deAngelica''(1538),Jot
latro c0- met zjne ultvinding te voorsehju.Hj gaf

medle,''tdtza Fortigiana''(Venetië!1585),t11
Marescalco'' (1536), Jtza Talanta'' (1532),
ttlu'lpocrito'' (1543) aLettere'' (s dln.) en
't
luavita della Catarina Vergine''(151l).

A reus OfAriqs,een Eurysthenideen een
zoon Aran Acrotatas waskoning van Sparta.
Als opvolger vanzjngrootvaderCleomenes11
regeerde hj van :310 t0t 266 vöôr Chr.In
280 leedhj eenegew eldige nederlaag tegen
de zketoliërs maar toen hj in 272 van een
togt naar Creta huiswaarts keerde beveiligdehj Sparta tegen dedreigendeaanvallen
van Pyrrhas en stondvervolgensdeArgivers

nameljk aan de lamp eelle holle?cylindervorm ige pit Ot'kous? zoodat de ltlchtdeze
nietalleen aan de btliten-,m aar oflk aan de

binnenzjdekOnbereiken.Doorzulkeeneinrigting*w ordt de zuurstofin groote hoeveelheld
e11 ln vermeerderde digtheid naar de vlam
getrokken,zoodat dezehelderbraudtendtlor

eene vrj volkomeneverbranding nietwalmt

en w einig korstachterlaatzonderm eerbrandstof te behoeven dan eene lamp met eene
m assieve ronde of met eene platte pit.Ar-

t
/tszl#t
scAegasbranders zjn zoodanige,waarbj

.

het gas uit 12 tOt 24 kriugvol'miggeplaatste

bj. Hj sneuvelde in den slag bj Coxinthe gaatjes stroomt en toeh eene ronde vlam
tegen deMacedoniërs(2Cs).Inheteexsteboek vormt, evenals die eener Argandsche lamp
der M accabêërs w ordt een brief van Are'
tbs
aan den Israëlietischen lloogepriester Onias
vaedegedeeld; de echtheid van dat schrjven
is echter zeer twjfelachtig.
A rezzo is de hoofdstad der 0V0nZ00 genoem de Italiaansche provincie en aan dehel-

D e uitvinder van deze Overleed in Engeland
0p den 24sten October 1803.

Argelander (FriedrichW ilhelm Augtlst),

een ultstekend sterrekundige van den tegen-

woordigen tjd,werd den Szsten Maart 1799
te Xemel geboreu.Hj bezoohthetCollegium

l
ing van een heuvel11/.geogr.mjlvan de Fridericianum te Koningsbergen el1 w erd er
vereeniging de< Chiana met de Arno gele-

in 1817 t0t de Academischelessenbevorderd.

gen, Zj telt ruim 10000 inwûners,cn dit H ier boeiden hem vooral dtl collegies van
getal was voorheen veelgrooter,zooalsm en
uit den voormaligen en thans n0g zigtbaren

Bessel over de sterrektlnde. ln 1820 w erd

hj adsistentaan de sterrewachtteKoningsOntvang der stad en uitde talrjke kerken bergen en in 1822 privaattlocent.Inhetzeltde
kan opmaken.Aan de Piazzagrande verheft Jaar verscheen van hem tdueber die wallre
er zich eene kerk op de grondslagen vaneen und scheinbare Btthn des groszen Kom eten
Heidensehen tempel.In den dom ,die Ophet v0n 1811',en een jaar later werd hj tt
aAb0
hoogste gedeelte der stad verrjst,vindtmen benoemd t0tOpvolgervalzJîralbeek.Hjhield
een altaar van Giorankti T'Jt
srzzlo,benevens er zich vooralbezlg m et dflwaarnem ingvan
kostbare schilderjent die er Ook in andere sterren,die eene aanmerkeljke eigen bewekerken niet Ontbreken.Arezzoisdezetelvan ging bezitten en deelde erdeuitkomstenvan
een Bisschop,- zj heeft een gymnasium , mede in zjne CCDLX stellarum ilzerrautiulll
een hospitaalen onderscheidenekloosters.De

positiones mediae ineunte anno 1830''(14elsingfors,1835),ell hj Ontving daarvool'va.
n
Arezzo droeg voorheen den naam van A1'e- deAcademieie Peters
btlrg dt'n grootenprjs
tiunl en volgde Onder de tw aalfEtrurische van D em idoff.Na den brand,die in 1827lttlt

meeste straten zjn er eng en vuil.

steden a1s de tweede in rang op Perugia.Zj grootste gedeelte van Ab0 verw ûestte,werd
sloot reeds in 30S v6t
sl'Chx.eenverbondmet
Rome. In den tweeden Punischen oorl0g
verhinderden (1e Romeinen haren afvaldoor
eene overrompeling en noodzaakten de inw oners om , behalve andere zaken,w apens
te leveren voor 30000 man. Gedurende de

de universiteit naar H elsingtbrs verplaatst.

Argelander zette zjne waarnemingen voort,
vertoefde in l820 en 1831 gertlimen tjjd te
Koningsbergen en t: Memel en bestllurde
vervolgens de stichting van denieuwesterre-

wacht te Helsingtbrs? wtt
lke in het naiaar
burgerûorlogen had zi
j veel van 8ulla,en van 1884voltooidw erd.Niettemin aanvaardde
ten tjde dervolksverhuizingen veelvan de hj in 1837 hethoogleeraarsambt te Bonn bj
Gothen en-de Longobarden teljden.Later een observatorium ,datnOg gebouwd lllottst

ontwikkelde zich onder debescherminyharer worden en eerst in 1845 gereed was.
hechtemuren eene zelfstandirerepubllek.ln A ryelander w erdbenoemdt0tlid vandeAs-

den strjd der Guelfen en Glbelljnen stond tronomicalSociety en t0t Correspondent der
zj aan de zjde van deze laatsten vjant
leljk AcademiënvanBerljn,Palcrlnoe11Petersburg.
13*
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Behalve reedsgenoemdewerken en een aantal de dienst. Zjn vaderonterfde hem.Nu nam
opstellenint
leuAstronomischen Nachrichten'' hij de wjk naar Nederland, waar hj zjne
enelders,heefthjuitgegeven:uobservationes dluettres Juives''(1736), dtlzettres chinoises''

astronomicaeAboaetàctae''(Helsingfors,1830 (1720) en Lettres eabbalistiques''(1741),alle
t0t1832)?uuranometrianova''(Berljn,1834), drie te'sHage,uitqat'
.Frederik fI noodigde
uAstronomischeBeobachtungen atlfderStern- na zjnetrognsbekllmming hem uitOm naar
wartezuBonn'
'(B0nn1846),uNet
leUranome- P otsdam te komen en benoemde hem t9t
trie''(Berljn,1843),en eindeljkzjnuAtlas kam erheer en t0t directeur der atdeeling
desNordlichen Himmels,''dien hjmethulp uschoone Kunstenen W etensehappen''bij de
van 8cltonfeld en K'
rwgervervaardigd en in Academie te Berlln. MTeldra was #'Aryens.
1862 voltooid heeft.Van SB zuiderdedinatie dageljks de medgezeldes Konings?en geen
t0t aan de noordpool zjn daartoe 754198 Franschman heeft die z0o lang en in zulk
sterren waargenomen en volgenshare afwj- eene Inate bezeten als hj. Het treFendste
king en regte klimm ing op de kaartgebragt. bewjs daarva'
n vindtmen in de StEpîtresdu

Argçm one L.iseen plantengeslachtuit Roi au m arquis #'A ryeas et du lnarquis au

defamillederpapaverachtigen(Papaveraceën). Roi''indeuoeuvresposthumesdeFrJ#Jrïcff,''
Hetondersttheidt zich dooreentweebladigen, en in de tcorrespondances entre Frédlricff
vrneg afvallenden kelk,eene vier-t0tzesbla- et le marquis #'Argens.'' pe markies was
dige bloemkroon.een 4 t0t 7-straligen stem- zeeraan den Koning gehechten toch vrj-

pe1, bjna ongesteeld op hetvrachtbeginsel moedig in'zjnetegenspraak,lnaarjuistwestaande,en eeneeenhokkige,veelzadige,aan gensdieOpregtheid washj bj I'
rederik 11
den t0p m etkleppen openspringende,omge- die metzjne zwaarmoedige laimen spotte,
keerd eironde zaaddons. T0tde sonrten be- zeer gezien.Toen#'Aryensomstreeksöt)jaar
hooren A. Jlli-/l
tl
rl Sim&
'., eene tweelariye oud was,gevoelde hj zieh opnieuw bekoord
oekoisgenaamd,en
plant,in Mexico groejende,metdoornachtlg dooreenetooneelspeelster,C'
getande bladeren en groote, witte zesbladige hj huwde met haarzonder larederik met dat
bloemen,- A.yrandmoraz
glneef,inhetzelfde voornemen bekend te m aken.De K oningkon
land te vinden,m et Btengels,die l Ned.el hem dat gebrek aan vertrouw en nooit goed
hoog zjn,enmetprachtigewittebloemen ,- vergeven.
A.Skzlsezz
lt
zzlzlï Hort.Aerola,eene overblj- De markiesoverleed op den llden Januarj
vende plant,die teValparaisotehuisbehoort 1771 op het kasteel van zjne zlster, de
en in Europa eene geliefkoosde sierplantis
w egens haren hoogen stengel,haxe lange
bladeren en ongem een groote bloem en,- d.
meœieana L.m etgele?m elkwit-geaderdebloemenen witgevlektebladeren ,- A .ZS//ZII?AIfZ':/Z
m etzwavelgele,rofndgestreeptebloemen enz.

barones de la Garde, nietvervanToulon,en
I'
rederik 11 stitshtte voor hem een gedenkteeken in de kerk der M inorieten te Aix.

Hj was een geestig en smaakvolschrjver
en betoonde zich daarbj een ervaren kunstkenner.Deinhoud zjnergeschrifton isdaar-

Het zaad der eenjarige soorten wordt in entegenvoordewetenschapvanw einigbelang.
Argensola is de geslaehtsnaam dert'wee
plek f)p een tt
linbed ot'in een pot.Bj het uitstekende Spaansche dichters en schrjvers,
verplanten m ogen de spilvormige wortels die zich den naam hebben verworven van de
niet beleedigd en niet te zeer verbogen Spaansche Horatiqssen.Zj zjn:
Laperoio Leonardo d'A ryensola.Dezew erd
worden.De bljvende soorten plaatst men in
groote potten, die des zom ers in de open geboren in hetjaar 1565.Eerst was hj selucht staan, maar in eene warme kasbj 4 cretaris van keizerin M aria '
p/
zzzOobtenrl
jk,
den herfst ofin Maartgezaaidop eenew arme

t0t 60C.denw interdoorbrengen.Allesoorten

de w eduw e va'n M aitimiliaan .f.J',vervolgens

gedjen het best in een goeden, lossen,
vochtigen grond.
A rgens (Jean Baptiste de Voyer, marqnis d'),et
an veel
jarigevriend van Frederik
de G'
roofe, werd den zt
lsten Junj 1704 te
Aix in Provencegeboren Op zjnveertiende
jaartrad hj indienst,maarhjverlietFrankrjk meteene tooneelspeelsteren vloodnaar
Spanje,om zich hiermethaarin den echt
te verbinden. Hj werd echterin hechtenis

kamerheerbj hertûg Albertqs'
pfzzzOostenrl
jk,
en eindeljk ontving hj van Pltilips 11 de
benoemingt0thistorieschrjvervanlletkoningrjk Aragon. ln die betrekkingzettehj de

genomen, naar Frankrjk teruggebraqt en
gezonden.NazjnterugkeerstudeerdedtArgens
og verlangen zjns vaders in de regten om

metden FranschengezantnaarConstantlnopel
zlch ergens als advoeaat te vestigen.Eene

Glaarboeken'' van Zurita voûrt.Ten laatste

vergezelde hj den Spaanschen onderkoning,
den graaf ran .
fezzlp:',naar Napels en overleed hier als secretaris van staat en van

Oorlog in hetjaar1618.Reedsalsjongeling
schreef hj 3 treurspelen,die door Cerranten
in den tdD0nQllyote''metlofwordenvermeld.
Den meesten roem heefthj echter geoogst
op het veld der lyrische yoëzie.In zjne
oden,en 0ok in zjnehekeldlchtenen brieven
zien wj in hem eenuitstekendenleerlingvan
HoratiMs,terwjluitzjnesonnetten en liederen
bljkt,dathjzichindenkringderromantische
poëzie metgemakkeljkheid wisttebewegen.

minnarj ontrukte hem evenwel aan deze
loopbaan. l'
l!j begaf zich eerst naar ltalië
en trad vervolgens (1733) in dienst in een
Bartolom é Leonardo d'Aryensola.Dezew as
Vlaamsch regiment. ln 1734 woonde hj de
belegeringbj vanKehl.Hierwerdhj gewond een Jongere broeder van den voorgaande.
envtlorPhilipsbtlrg,in den rang vankapitein. Hi.j omhelsde den geesteljken stand en werd
door den val.
van zjn paard ongesehiktvoor kanunnik te Saragossa. O0k l1j vergezelde
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den graafvan
naar Napels enbelastte gemaaktmet debexoemdeJEncyclopêdie,''en
zich na den dootl zi
jns broeders met het aan zjn vriend Voltaire verscltafte hj de
voortzetten der uAnnalen van Axagnn,''ter- bouwstoselzvooxdiensttsièc/ede.
Lt??z'JyXIT'r.''
wj1hj zich t0taan zjn dood (25 Februarj Dof)r den invloed van demarkiezin de .Fp@zl-

1631)metonvermoeiden jvertoelegdeopde padour vexloor hj in 1757 zjne betrekking.

beoefening dergeschiedenisenderdichtkunde. Hj werd naar zljn landgoed Ormesin bal-

Zjuepoëtische vûorbrengselen onderscheiden
zith van die zjns broedersdoornogkeuxiger
stjl,en vooralzjneenigegodsdienstigeoden
indrukw ekkend en verheven. Daarenboven
heefthj belangrjke gese,
hiedkundigewerken

lingsehapgezollden.Nadendoodztjnermagtige
vjandin keerde llj t'
erug naarParjs,waar
hj in 1764overleed.

versbouw.

sluitendaandebeoefening derwetenschappen.

Varo Hzàfoïzàc Renl, '
'
zzètvçkzi.
s d'Aryenson

a

een neef van den voorgaande.Hj werd in
gesehrçven,zooals (lettcûllqllista de lasislas 1722 te Valeneiennesgeboren.Eerst washj
Xolllcas (Geschiedenis van de verovering der gouverneur van hetArsenaalen daarna amMolukkenl'',Madvid 1t5()5.De gedichten der bassadeur te Venetië elzte 'W al'st',llau.Later
beide brûedel's ademen denzelfden geest en gaf hj de voorkeur aan het ambteloos leven
zjn bjherhalillguitgegeven.Zjonderseheiden en wjddezich a1slidderFrallseheAcademie
zich dtlol' gevoel en dflor geestigheid,door en der Acadêmie des inscriptipns,alsmede
keurigheid van taalen t
lo()reen vloejenden der Ac,
ademiën te Berljn en te Nancyuit'
-

Argenson. Vt
m de pexsonen,die dezen Hj maakte een plan valluitgave eener uBigeslachtsnaam gedragenhebben,vermeldenwj: bliothèqtle universelle desroulans''?van welke

Marc.
#eZI$marqnls#'H.
r.
/
çy4sos,eenFxansch Onder zjne leiding 40 deelen in lletlieht
verschenen (Pal-js,1775t0t 1778),waarbj
werd. ln 1709werd hj staatsraad,in 17)8 zich o0k rolllans van llemzelven bevonden.
groot-zegelbewaarder van Frankxjk, vool
'- Niet minder groot van omvang was zjne
zittex van den Financiélen Raal en lid der uitgave van de ltM elanges tirêsd'uuegralztte
Academie, en in 1720minister.Hj waseen bibliothèque? waarvan 05dttelen ztjn uitgetegenstander van degeldeljke operatiën van komen.I-lj bezat inderdaad eenegrootelliblistaatsulan, die in 1652 te Venetië geboren

Law (zie ollder dezen naaml eu iegde reeds theek;deze telde 150000 deelen en isnazjn
in 1721 zjne betrekking neder. In datzelfde overljjdenaa,
ngekochtdoordeng'
laaf'
plz
lArtols.
Jaar overleed hj. Moed, standvastigheid en
J.
fh'
rc A&P,
Jd'H'
gez
l,
soz
/,maegltisde T'ot
ge''
w erkzaamheid kan lnen hem nietontzeggen, die in 1771tePartlsgebgreuwerd.Htjwi
jddtt
maar hj was wegenszjnehardvochtigheid zich aan dekrjgsdiensten wasbjhettlittlargehaatbj hetvolk.
stenderomwentelingadjudantvan Laj
,'
ff;
!
/eJ/e.
klnéLouis, marquis g'a4r.çez/yop,,den zoon roen deze Frankrjk verliet?begafhj zie,
lt
van den voorgaande.Hj werd geboren in naar zjne goederen,huwde nlet de weduwe
1694 f)n was van 1720 t0t 1724 iutendantin vau prinsVietor de Wz'o-ylieenhieldziellbezig
Henegouwen. Daarna werd hj benlemd t0t met den landbouw. Zi
lne model-boerderjt'
n
staatsraad en in 1741t0tministervanBuiten- hebben een gunstigen invloed uitgeoetend op
landsehe za,
ken. ln deze betrekking onder- den landbouw in geheelPoittltl.Niet tllintler

llandelde hj met Piémont over het plan, belangrjjk waren zjne jzersmelterjen inden
om de Itaiiaansehe Staten t0t een bond te Boven-Elsas.Napoleoytbenoem dehem i)11804
vereenigeu.Dit was in strtjdmetdenwensch tot prefect vauhetdepartementDeuxNêthes.
der Spaansehe Bourbol
tstzoodat hj doorden Htj was in die betrekking een i
jverig vofl
rinvloed van deze in 1747 zjne portefeuille stander der eonstitutie?entoenhj geen steull
verloor. Na dien tjd wjddehj zjnedagen vond btjhetministérie,nam hj zjn Ontslag..
aan wetenschappeljke studiën. Uit zjne Lodowi
jk X VIII benoemde heytttot jll
-eleet
nalatenscha? zjjn in het litht verschenen van de Bouches du Rhône?maar lltjwees
ttconsidératlons sur le gtluvernement ancien

die onderscheidingvan dehand,Om datFrank-

et présentde1a,France (Amsterdam ,1764)2- rjk nog geene grondwet bezat. W eldra
vllorts uluoisirsd'unmiuistre''metbelangrjke erlangde hj zitting in het wetgevend ligberigten omtrentmerkwaardige tjdgenooten, chaam :en hj was mede-ûndertt'ekenaar vall
en nlet vele anecdoten.
het protest tegen het geweld der vreemde
M aro Tïe'rz'e,comteg'.z.fz.sçdzl.
:ozl,een broeder troepen,die in 1815devergaderzaalgesloten

van den voorgaande. Hj werd geboren te hielden.Kortdaarnalegdehtjalsafgevaardigde
Part
js den 16t
1e1l Augustus 1(
59C. In 1740 delt eed af, onder voorbehoud van het,Onwel
-d hj intendant van Pal'i
js en in 1745 vervreemdbaal-regtdesvolks,Om zelfzjne
minister van (lol'tûg in deplaatsvan Breteull. constitutie te wjzigen.Krachtig verzette l1j
Hj poogde het leger, dat zich in een ver- zicll tegt?n de vervolging der Y'rott'stantelz
w aarloosden toestandbevond,w ederopgoeden in het zuiden van Frankrjk en tegeu de
voet te brengen,voerdeOorlognletNederlalzd

m aatregelen der regéring, die in 1816 en

elz haalde den laauwen Lodewj;k X 1,
-ovel
', 1818 de vrjheid bedreigden. Veel opzien
om zelfzich naarhettooileelvan den strjd baarde in laatstgemeld jaarzjnebewering,
te begeven. Na den N'rede van Aken legde tlat eene tonstitutie geene genade is van
ltj zich jverig tne c)1)de verbetering der de zjde eens vorsten?maaz-eene beperking
militaixe scholen en tooude zich tevenseen

va'n het regt des volks.Onder hetluinistprie

voorstantler der wetenstt
happen.ln zjn tjd iH arti-ptao deed llj atstand van zjn postals
w erd doot d'A lemberu'enDideeoteen aanvang Rfgevaaxdigde (Julj 1829)?maal
'in 18:
$()na
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deJulj-omwentelinywerdhjwedergekozen. chipel, ten noordoosten van Milo gelegen.
Tocn de regéring ln 1882 het besluit nam Hetheef
teene oppervlakte van l2/aDgeogr.
om Parjs in staatvan beleg te verklaren; mj1en bezit eene hoofdplaats van denzelfprotesteerdehj in eenbrief,t0tdeö'
rribune' den naam met 200 inwgners. Het eiland is
gerigt,tegendezenmaatregel.Nadientjdheeft zeer bergachtig en vulkanisch.
hj zich weinig metdestaatkunde bemoeid. Argentijnscherepubliek(Confederaeion
A rgentaan ook nieuw-zilver genoemd, Hr-t/ez?fïzltx, voorheen Prorincias lfzlï#c.s del
is een 0/ zilver geljkend metaalmenysel, Ai()de laPlata).DezevormteenZuid-Ameridat uit nlkkeljkoper en zink bestaat,dlein kaanschen Statenbond,die uitde zuideljke
verschillende verhoudingen w orden zam enge- gewesten van hetvoormalige Spaansche 0n-

voeqd.voorlepelsenvorkengebruiktmen- in
gewlgt- 500/
:koper,25% nikkelenevenzooveelzink,envoorgetrokken en geslagen v00rwerpen 600/:koper,20% nikkelenevenzooveel
zink.Een mengsel,datsterk Opeenegeringe

derkoningrjk Buénos Ayres Of Rio de la

Plata is ontstaan.Het gebied der Republiek
ligttusschen 10 en 410Z.B.en 50en720W .
L.
Het grenst ten Oosten aan den Atlantischen

oceaan,aan Uraguar,BraziliëenParagtlaï,
soortvan zilver geljkt?maarn0g harderen ten noordenaan Bolivla,tenwestenaan Chill,

tevens taaien rekbaarls,bestaatuit53,4% en ten zuiden, waar de grenzen niet m et
jt
listheid zjn afgebakend, aan Patagonië.
koper,29,10/:zink en 1750,
/:nikkel.
ln Chinaiseen dergeljke legéring onder Het heeft (zonder Gran Chaco met 6667 en
den naam van upakfong''ofJpacktony''reeds de zuideljke Pampas-vlakte met 8967 D
daal'van vervaardigd,in Europaaanzienljke geogr. mjlen en telt (in 1868) in zjne 14

lang bekend en men ontving vtlol,sleraden, geogr.mjlen) eeneoppervlaktevan 25500L1

prjzen. De uitvinder van hetmengsel,dat provinciën ruim 1800000 inw oners.H etwesthansbj OnsOnder den naam van argentaan teljk gedeelte des lands is bergachtig;hier
gebruiktwordt,isoeitner te Schneeberg,en Vorm en de Cordilleras de grenzen naar de
Gersdorj te W eenen benevensde gebroeders zjdevan Chilien dragen hooge toppen,met
H enniker teBerljnhebbenhetsterkinzwang eeuwige sneeuw ,zooals den Tupungato,een
gebragt. Daar m en ter bereiding van argen- uitgedoofdenvulkaan,diezichboven deandere
reuzengevaarten verheft en eenehoogtebezit
van 6500 Ned. e1. De Andes verdeelen er

taan veelalspjskobaltgebruikt,die voornameljk uit nikkelen arsénik bestaat,terwjl
de volkomene verwjdering van dit laatste
aan velemoejeljkheden Onderworpenis,kan

zich in twee ketens,en de westeljkste van

deze draagtden naam van Sièrra del0sPunhet gebrtlik van Onzuiver argentaanhierdoor qtlenos. Rtlw e bergpassen,verbinden er ter
en 001kweldoorzjnaanzienljkkopergehalte hoogte van 4000 Ned.elde la Plata-staten
schadeljk werken Op de gezondheid. Goed met Chili, zooals die van Uspallata, die

argentaan is evenwel niet gevaarljk.Het metvlugthuisjesvoordereizigersisvoorzien,-

wordt welis waar aangetast, wanneer het voorts de Portillo-en de Planchon-pas, die

lang met azjn in aanraking bljft,maar 00k beide meer zuidwaarts gelegen zjn. Ten

niet m eer dan eene andere koperlegéring. oosten der Andes-keten strekken eenige geOek heeft het in de openluchtteminderlast bergten zich in het binneriland uit,zooals
van geelworden naarmate hetm inderarsénik de Sièrra de Palcipa,de Siêrra deSan L uis,
bevat.Men schuurthetmet asch Of;Jnzand en de Sièrra de Cordova, w elke laatste,

met een weinig azjnt loog, Ofwater,en 1000 Ned.el hoog,alshet oosteljkste v00rhet w ordt spoedig blank ,wanneer men het gebergte der Andes kan worden beschouwd.
m eteen weinig verdtlnd salpeterzuurbevûchHet Oosteljk gedeelte der Argentt
jnsche
tigd en daarna afpoetst.
republiek bestaat tlit onafzienbare vlakten
Op den toetsteen geeft argentaan eene Ofpampas, wier eFenheid toeneemt naar de

dergeljke streep als echt zilver.Brengtmen zjde van den Atlantischen Oceaan.Zj zjn

zuiver salpeterzuurOp densteen,danverteert gelegen tusschen dezenOceaan,deRio-Dolce
ditdeargentaan-streepbjnageheelena1,ter- en de Rio Colorado en bezitten eene lengte
wjlhetvan de zilverstreep een grjsspoor van 200 en eene breedte van l80tlren gaans.
achterlaat. Droppelt men het salpeterztlur ln die steppen heerscht in het algem een ge-

Onmiddelljk Op het metaal,dan veroorzaakt brek aan water.Gedeelteljk zjn zjbegroeid

het op het argentaan eene groenachtige en met klaver en distelen twellte 2 t0t 2 Ned.
op het zilver daarentegen eene zw arte vlek. elhoog w orden en in den zom ereenOndoorVoegtmen bj hetsalpeterzuur watkeuken- dringbaar wotld vorm en;op andere plaatsen
zout,dan veroorzaakthet Op het zilver een groeit er gras.Sommige gedeelten,bepaalde-

witten neêrslag,terwjlde groene klet
lr Op
hetargentaan onveranderdbljft.
M en heeft onderscheidene mengsels,dieop
argentaan geljken,zooalshetargirok'
de van
Moreau te Parjs,hetargyrophaanvan Wol
f
te Dresden, en het semil-argent; zj bestaan

uit dezelfde bestanddeelen in andere verhoudingen,0ok w elverbonden m etl0Od,enw orden dool'zuren weinig aangetast.

1jk die,welke zichten OostenvandeParana
tlitstrekken, zjn zeervruchtbaar.Devoornaamsterivierenzjnerdeparana,deParayt
lay,
deUruguayendelaPlatametharezjrivleren.
De Colol'
ado (Desaguadéro), de grensrivier
tusschen San Ltlis en M endoza,stroom tdoor
hetzoutem eerBerberero,voortsineenezuid-

Oosteljke rigting doordezuideljke Pampas

en stort zich uitin denAtlantischen oceaan.
Argentibra, 00k Ximoli of Cimolusge- De Rio Negxo iser in hetztlidendegrootste

naamd,is een eiland in den Griekschen Ar-

rivier. Andere rivieren) die Op de Andes
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ontspringen,verliezen er zich in meren,z00- vlagen veelte ljden.Vooralwordencrtarwe
als de Ri0 Dolce,de Ri0 Primero,de Ri0 en gerstverbouwd,-.voorts maïs:rjsten
Segundo en deRi0 Tercero.De RioQuarto Spaansche peper. Men verzamelt'er vooral
en Ri0 Quintobereikenalleenindenregentjd Ooftin de provinciën Mendoza,San Juan en
de Saladillo.Ten oostenvan Corxièntesstrekt Rioja,waarmentevensdebestewi
jngaarden
eenmoerassigmeer- deIlbera(lpuzu)- zich vindt. In Catamarca, Salta en Corrièntes
uitmeteeneoppervlaktevans0(
E)geogr.mjlen. oogst men vooral katoen? in Tueuman en
Het klimaat is in deze gxoote landstreek Corriéntestabak,in Corrienteskofli
jen suivexschillend,m aar in het algem een zeer ge- ker, in Ttlcuman bataten en maniok. D e

zond.In het noordeltjk gedeelte heerschthet veeteelthoudtervelen bezig;erzjn grondkeerkringsklimaat;de regel
ztjdduurtervan eigenaars(estanciéros),diehun veetcllenbj

November t0t April of Mei.In het westen duizende stuks.De kudden verkeeren erhet
heersoht er groote droorte. In het oosten, geheele jaar Onder den blooten hemel.De
in de omstreken van Buenos
' Ayres,valt in paarden zjn ernietfraaimaarzeertalrjk,
Jul!j,AugustusenSeptemberdemeesteregen, zoodat sommige grondbezitters er 6000 heben men Onderscheidter reeds4jaargetjden. ben en zelfs de bedelaar er een paard houdt.
H et sneeuwt er zelden? en als het er drie OOk tbktmen er muildiexen,en in de noo1
*ofvierdayen aa.neon sTl'lest,d2n Tloomtm 0n deljke jrovinciën houdt men schapen.De
er den wlnter gestreny.De winden waajen mjnontglnning is er(loor de Omwentelingen
ersomsgew eldigqdezuldoostewindenbrengen in vervalgeraakt,endemjnenliggel
ze1'ook
er in den winter steeds regen,en zi
j doen in Onherbergzam e strekentw aar gebl-ek aan

er in den zomerstofwolken Oprjzen,diehet waterheerscht.Daarenboven zjn deinboorlingen te traay vool
-demjnontyinning,en
vreem de w erklleden gewcnnen zlch niet gemakkeljk aan het l'
tlwe bergklimaat. O0k

licht der z0n verduisteren. D e pamperos ot'
westewinden, die van de Andes komen en
over de pam pas snellen?vertoonen zich vaak
als vreeseljke Orkanentm aar zj hebben een
gunstigen invloed Op de gezondheid, daar

geeft de staatkundigetoestanddeslandsgeene
voldoende waarborgen voor de veiligheid.
zj den dampkring afkoelen en de vochtig- Evenw el w erkt men er in de gotld-en zil.
heid wegnem en.D aardooriserdetemperatuur vermjnen van Famatilla,Uspallata enJacsa.

aan belangrjke afwisselingen onderworpen. Zout,salpeter,aluin englauberzoutverkrjgt
Hetdierenrjk teltergroote hoeveelheden men in de vlakten.De njverheid verkeert
rundvee en paarden,die in de pampas hun
voedselzoeken,voorts m tlildieren en andere
Europésche tammedieren,wildenroofdieren,
tapirs?biseachas?arm adillen,guanacos,victlgnas en lamas,allerleivogels:zooalszwanen,

er nOg in hare kindsheid.ln Cordova heeft

menkalkbranderjjen ensoda-fabriekenentllen

vervaardigt erdebesteponehos.ln Corriêntes

zjn loojerjenyen in Mendoza,SanJuanen
Riqjabrandewjn-fabrieken.O0k bereidtmen

patrjzen en struisvogels, bhen,mieren en er tabak en suiker. De handel is e1'in de
veel visch.Het plantenrjk leverterE1lro- laatstejarenaanmerkeljktoegenomenqBtlénos
pésche granen en groenten,aardappels?me- Ayres is er de stapelplaats voor alle gew esloenen,vlas,hennep?bataten,ooft)perzlken, ten. VO01
'al Engelsche koopvaardjschepen
zuideljke vruchten,Oljven,druiven,indigo, bezoeken er de havenen brengenerkatoenen
tabak. katoen enz.H ier en daar vindt men en zjden stoffen,lakens,kousen?stthoenen,

groote bosschen, m aar in de pam pas ten laal'zen, staalen jzer,aarde- en glaswerk,
zuiden van de La Platais,m etuitzondering texwjl zj methuiden,vet,haaz
'en horens
van perzikboom en,boom noch strtlik te vin- naar hun vaderland teruglteeren.Uit Noflrdden. Het rjk der delfstoffen bevat er eenig Amerika w ordt er m eel, katoenen stoffen,
goud en zilver,voortskoper,lOOd,salpeter, leder?sehoenen?kri
jysbehoeftenensehepen,keukenzout,- ditlaatsteingrootehoeveelheid. uitFrankrjk allerlelmanufacturen e1zfabriekD e bevolking bestaat er uit Blanken ,die waren, - en uit Brazilië suiker, koffi
j en

meestvan Spaansche afkomstzjn,Kreolen, rtlm ingevoerd.Te land wordterhandelgeM estiezen, Mulatten , eenige N egers en uit dreven, Over de bergpassen heen,metChlli)
Indianen,die yedeelteljk eenigzinsbeschaafd Bolivia en Peru.
Buénos A yres is meer dan eenm aal van
en t0t het Chrlstendom bekeerd,gedeelteljk

ruw en onafhalkeljk zjn.Dezelaatsten,ten dezen Staatgescheiden yeweestqthansisdat
getale van 100000 vooral Over de pampas gew est er m ede vereenlgd en de stad van
verspreid, vallen wel eens roofgierig in de dien naam is de hoofdstad van delzgeheelen

vreedzame distdcten.De Gauchos (zie onder Bond.Er zi
jn twee Kamers, die van den
ditwpord),telgen van Spanjaarden en Indi- Senaat met 28,en f
lie(1el*Afgevaardiyden
aansche VrollW ell, leven als hexders in :10
uitgestrekte vlakten.T0tdeTndiaanschestamm en behooren er de Sanquelches,de Payagtlas,de Nalicungas,de Pitilagas,deM achicuys?de Guenturen, de Guaraniërs,diezich
t0t in Patagonië uitstreltken,de Tobas!de
Guanas met de Ethelenas en Equiniqulnas
aan de Paraguay enz.De landbouw bloeiter
minder sterk dan de tuinbouw ,en de veldvruehten hebben er van insecten en regen-

met 54 leden. De tegenwoordige voprzltter
der Republiek is Dr. D. F. Rarnlièêîto,in

1868 voor een tjdperk van 6 Jaren gekozen.
Men heeft er een aartsbisschop te Buênos
Ayres,en bisschoppen te Parana,Cordova?
Cuyo en Salta.Vele landverhuizers- vOoral
vele ltalianen - trekken derw aarts; htln

aantalbedroeg in den laatstenti
jdiedel'jaar
gemiddeld 12000. Het staande leger telt er
10000 m an, en de Republiek heeft geene

200
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oorlogschepen. Met den aanvang van 1869 gevaardigden uit de provinciën Omdatni:warttn er(556kilometersspoorwegen voltooidj mand wilde gehoorzamen,wel*d de vergade288 in aanbouw , en 1438 ontworpen.Er is ring den Sssten September 18ll ontbonden,
eene telegraaijn van Buénos Ayri
?s naar en nu kwam hetopperbestunrin handen van
Rosario en eene Onderzeesche ljnvanBuénos een driemanschap, bestaande'uit Chiclana,
Ayres naar Montevidéo.In 1867 vielen 1136 Passo en Daratea.Deze laatste werd in Ocsthepen de haven van Buénos Ayresbinnen, tober 1812 door M edrano vervangen. Dat
en 1816 zeilden van dàâr naar elders.
bewind beviel echter niet aan hetleger,en
De g'eschiedenis van deze Republiek isn0g w eldra hadden Pena, Jonto en Passo de
nieuw.De Spanjaard d0n Diazde& D.
çwas teugels van het bestuur in handen. Den
de eerste Europeaan!die de LaPlata-gewes- slstelJanuarj 1812 kwam deconstituérende
ten betrad,maar htl werd doordeinboor- vergadering bjeen?omà vaeer orde en kraeht
lingen om het leven gebragt (1515).In het aan het staatsbeleld te geven.TOt bewindjaar 1530 stevendeSebastiaan Cabotderivier voerderw erd don GerrasioPosadasbenoemd;
()p en sticllttehetfbrtEspiritu Santo,hetwelk deze legde evenwel na verloop van weinige
door de bew oners des lands verw oest werd. maanden zjne betrekking nederten gunste
P edro de .lfdzkz#oz. werd in 1525 als gouver- van zjn neef Alvear, diespoedig ter zjde
neur derwaarts gezonden en deed Buénos w erd gedrongen en op een Engelsch 00rl0g=

Ayres verrtjzen.O()k deze plaats werd door schip de wjk nam.Ophem volgdedegeneraal
d
e
Indial
zen verwoesten eerstin 15
N80 doyr Rondea'lt, die zich gehaat maakte door zjn
J'
Han de Garay weder opgebouwd. a 17/7 militair despotismus en,evena1szjn opvolger
vormdendeStatenderArgentjnscherepubliek Baloarce,spoedig vallenm oest.Toen kw am en
een deelvan hetOnderkoningrjk vandeRi0 de openbare aangelegenheden in de handen
do la Plata.De tjd ging voordezegewesten eener comm issie,totdat P ayrredom ,in 1816
t0taallhetbeginderl9dt
Jeeuw rustigvoorbj. door het Congres te Ttlcuman t0t president
Toen de Engelschen den 2denJulj 1806 de benoemd, aan het hootkl der zaken trad.Na
hoofdstad innamen,deden zj den inboorlin- verloop van S Jaren werd hj van verraad
gen het'aanbod, om hen te ondersteunen, beschuldigd.Hj vlugtte naar Mgntevidêo,en
indien zj zich onafhaukeljk wilden maken generaalA- ïrezkwamalsbevrjderinhetland.
Inmiddels had het Congres te Tucumanop
van de Spanjaarden.Ditaanbod vond geen
gehoor.De Engelschen werden Op den lzden den 9denJulj 1816 de Vereenigdegewesten
Augustustl00rdeSpanjaardenonderaanvoe- van de Rio de la Plata onafhankeljk vcrring van Sanfiayo .fillïer,gverdreven,en een

klaard,en den 3t
lenSeptember1817werdeene

nieuweaanval(5Julj 1807)werdafgeslagen. voorloopige grondwet afgekondigd.Een vOlln 1808 m aakte de Prins-regentvanPortugal gend Conqres gafop den zost
t'
n April1819
in uaam van zjne gemalin Carlota, eene eene constltutie,oj deleestderNoord-Amedochter van Carlos VI en eene zuster van rikaansche geschoeld.Allerleibewindvoerders
I'
erdlnand VII van Spanje,aanspraak ()pde wisselden nu elkander af,- Jajmen telde
Argentjnscs
he gewesten. De overheid van er 20 tusschell dejaren 1816 en 1829.Twee
Buenos
' Ayres legde evenw el de verklaring partjen deden zich gelden,die(llrunionisten,
a,
f,dat zj de regten van Sganje metden welke de eenheid des lands,en die der tbelaatsten droppelbloedsverdedlgen zou.Toen deralisten, w elke de zelfstandigheid der afde gew esten w erden aangemaand, om zich zonderljke gewesten opden voorgrond stelde.
aan Josepk Bt?z3tœ tzrf: als hunnen nieuw en Eindeljk vereenigden zich oudersaheidene
koning te onderw erpen,verbranddehetvolk hootdleiders,nameljk Leonardino,Rivadaria,
de proclamatie van den overw eldiger ennam
den Overbrenger geA'angen.Eene zam enzwering tegen Liniers,dien m en a1sFranschman
verdanht hiëld,w erd doordezenonderdrukt,
maar hetvolk btlstormde de Spaanscheregéring zoo gew eldig m et verznekschriften,dat
deze Cisnerosalsonderltoningderw aartszond.

M artino Aotlrigzfez,F'
raneeseoCr'
azen M anuel
Glrcïtx t0t het aannem en van de volgende
beginselen: Er zal een tbederatieve staat
w orden gesticht, en o1) dien grondslag zal
men aan de hand der ervaring eene nieuwe

constitutie Oytrekken.Hiertoesloten in 1822

de provincièn Buénos Ayres, Corrièntes,

llj l
-egtterde evenwel z9o onhandig,dat de Entre-Rios ep Santa Fé een viervpudig verilzwoners van BuénosAyres,doorEngelsche
kooplieden m et revolutionaire denkbeelden
bezield, de zamenroeping van een congres
verlangden en den Onderkoning aan boord

bond, en de overige provinciën w erden uitgenoodigd, 0ln zich t0t een 0f-en detbnsief
verbond aan te sluiten.De meeste gew esten

traden toe,en den 4dt'
n Junj 1823 werdtt
lsbragten van een scllip, waarmede hj naar schell de regéring der Republiel
t en Spanje
Europa teruggezonden w erd. Nu w as het ecn wapenstilstand van 8 nlaanden gesloten,

teeken van den afval van Spanje gegeven. gcdurende w elken (lverdendeinitieven vrede

D0n M al'iano M oreno:secretarisvan hetre- z0u wordt)n Onderhaudeld. De oplleftlng der

gentsehap,na'
m de wjk naarEngeland,oln Spaansche constitutie verjdelde echtt?r de
aldâârde belangen van BuénosAyrestebe- gekoesterde verw aehtingen, want reeds in
vorderen, maar overleed op rels (1810). laatstgenoemd Jaar verscheen eellbesluitvan

Liniers, die zich tegen den opstand w ilde I'
erdinand F'Ji',waardooxin Spaansch-Ameverzetten,w erd gevangen genom en endood- rika alles op den ouden voetw erd gebragt.
geschoten.In D ecem ber 1810 w erd deJunta
Sedertden zosten Sejtember1820 had dc
of Raad derhoofdstad versterkt door 58 af- overste R odrlguez als dlctator aan het hoofd
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gestaan derRepubliek.HjwasdenlstenApxil huisgezinnen uitTucuman,Salta enCordova

18$4 opgevolgd door don Gregorio J'ylzàde naarBolivia vcrhuisden.De voormalige verlas.
ffèrtz.
s?terwjl den 3t
lenMeidaaraanvol- deeldheid bleefbestaan en verhief zich,toen
gende een nieuw Congres geopend werd. generaal Balcaree tot gouverneur valz den

Het bepaaldc bj oirkonde van den zssten staat Buênos Ayres gekozen werd (1830).
Jaxuarj 1825metwatmeernaauwkeurigheid R osas had zieh na een voorspoedigen veldde onderlinge verhouding der verstthillende togt tegen de Pampas.lndianen naar zjlze
pro&inciibn. Buéllos Ayres werd belast met goederen begeven en weigerde t0tvjfmaal
de Y rg voor buitenlandsche zaken en sloot t0e de hem opgedragen voorzitters-w aardigreeds den 2t
len Februarj een handels- en heid,betuigende, dathj zealleen dan z0u
vrienèschapstractaat met Groot-Brittanie. aannemen,wanneer hem daarbj een onbe-

Daarentegen waren de betrekkillgen ier

perkt gezag w erd toevertrouw d. Dit gttRepubliek metBrazilië valzmindergunstigen schieddtgin 1885, en daarmede nanlde hetlraard. Rteds in 1817 had Brazilië de Banda schappj van willekeurengeweldeenaanvang.

oriëntalbezet, terwjlhetCongrt!
sin 1825 Rosasdced zjnepersponljke vjandenenalle
besliste,dat gemeld gewest t0t de Unie be- aanhangers der tegenpartj veroordeelen en
hoorde.Daarna verklaarde keizerD OnP edro terdood brengen.DeJeztlïeten?dertigjaren
van Brasilië den oorlog aan de Reptlblieken
zond eel'e vloot ondel' besrel van dellviceadmiraal Lobo derwaarts,die de haven van
Buénps .tyres blokkeerde en vervolgens de
geheele 1411st der loeptlbliek in een Staatvan
blokkadeverklaartie.Tevens Avaren onlusten

te voren uit het land verwezen? keerden
terug. Vrees en schrik llielden (?r steeds dtl
gem oederen in spanning,en tegen het einde
van 1842 waren ruiul S2000 inw oners inden

stri
jd ofdoorbi
?ulshandenbezwekenen 10000
overdegrenzen gevltlgt.RtlstwastlenDietator

uitgebarslen i11 Tucuman. è
In dit moejeljk nietvcrgundqachtexeenvolgensgeraaktehi
j in
tjdsgewrkllt koos het Congrest7 Februarj ongelegenheid met Chili?Engeland,Bolivia,
18S6)denstaatssetl
retarisRira,
,
daré
,a,metbjna Paragtlay, Brazilië, Uruguay en Frankl-tik.
algemeent stemmen t0t presitlent der Republiek. Alben Cordflva protesteerde tegen de
benoeminçvalleenpresident.Deoorlogtegen
Brazilië wvrd metzfloveelvoprspfledgevoerd,

Zelfs werd de stad Bt
lênos Ayres in 1878
door eene F ransche Arlflot gebolnbardeerd ,

terwjldeFranschenUruguayondklrstetlntten,
en Corrièntes en Santa Fé atkallig werden

datl
'eedsîn Jt
lnj1827ett
nvoorloogigvredes- van de Unie.Rosas wist zitsll echter te redtractaatgfteekendwerd.Ditgesehledde defl- den dtlol
-den vredelnetFralzltrjk teslt
liten
nitief den 28ste1. Augustus l828 te Rio de en aan de ltegéring van ditrjk te doen beJaneiro.Aln de Banda oriëntalwerd daarbj loven,datzj Larallenietlangel'z0uOndelde vrjheitlgeschonken, Om zelfstandiy te steunen. L aatstgenoemde generaal w erd nu
bljven Ofzich bj de Uuie aan te slulten. bj llerhaling geslagen, nam de wjk llaar
Zj koosh#teerste,aanvankeljk onder den Ttlczlman en sneuvelde bj Juguy.Zjneaannaam van Cis-plataansehe Republiek elz in
1830 Onderdien van Republiek van Uruguay.
Reeds wgs Riradar'la,dflol'Loyez en deze
door D orre.p opgevolgd, m aar een Opstand
Onder genemal J%(@'
ttde Laralle noodzaakte
hem ,om devlugt te ntmlen naar Santa Fé.

hangers w erden uit U ruguay verdreven en
in CorrièntesenSanta Fémagteloosgemaakt.
AVêI werd (le oorlog i11Urtlguay voortgezet,
-

wélsteldenEngelandenFrankrjk,hiprtot,

door Brazilië uitgenoodigd, aan Rosa,s een

ultimatum (23 Junj 1845)?waarin zj det
)11Hj riep del btjstantt in van het Congres, afhankeljkheids-erkenning'van Uruguay vordot!h werd il een gevechtbj Navarra dopr derden? maar Rosa.
s a'
ntw oorddt) met eene
Lavalle gevmgen genomen en ()1)last van weigering. Nu kwam llj in Oorlog met t
lio
dezon doodgechotell. M-eldra echter werdde beide m ogendheden; deze zflndell eene aangeneraal doolM avtuè'l r-lr/fz de .Aty.:tz.:, llet zienljke vloot derwaarts, wellte gesteund
opperhoofd da'foederalisten,verslagen en te
Buênos Ayresbelegerd.Debeidelegerhoofden

werd door de troepelluit Montevidéo, over
welkedebekende Gas.ibald'lhetbttvelvoel'tltt.
kwamen bj st
hikking overeen, dat er een lntusscllendeedRosasallegevangencOfficieren
nieuw Congxekz0u w ordell zamellgeroepen, en utatrozen der Britseh-Fransehe vloot ter
aan welks be/issillg zj zit'h zouden onder- dood brengen.In w rerwilvalzditalles sloot
werpen.De ketlzen der Congresleden vielen hj in 1850 nlet die beide rjken den vrede.
meerendeelsuittengunstevan Laralle.Terwjl E r Ontstonden nietlwe verw ikltelingen 141et
Rosasdaarop l
zleteene lltk
rvatting der vjjan- de VereenigdeStaten enmetBrazilië.rrevens
deljkhedendreik4e,werddegeneraatI'
riamont w ertl de gouverneur v:ln Entre-Rios! don
voorloopig tfltpyesideut benoemd, doch toen Jubte7t?.
::de Ukgf
zïzef,atkallig.O0kCorrlêntes
het Congresin 1830 te Btlénos Ayres verga- scheidde zich afvan de Argentjnsch: rept
lderde,werdhjdcf
)rRosasvervangen.Terwjl bliek.ln 1851verbonden zichdeRtzgéring vtln

t
1e generaals Lorzlle en La Paz nog altjd Brazilië,de President vanUruguay (don Joa,
de vaan van lle:verzet bleven zwaajen, gliozkbuarez)en Urkltiza tegenRobas,waarna
zag zich R osasm etdictatflriale magtbekleed, Urqltiza,met 28000 man OverdeParanatl-ok.

en hj demptc de1 opstand.Binnenlandsche Detroepen vanRosaswerdenverslagen,enlljj

rust deed de w elvéal't toenemen.llztusschen

zelf,alsm atroos verkleed,vlugttem ettw el'

dwong de wreedhddvan generaalQaieoya, Z0110l1 en twee dochters ()p een Engelsch
die n0g alti
jd tegende aanhangersderbeteu- schip,dat hem naarEuropa bragt.De genegelde partj bleet'wleden?datolnstreeks8000 raal Mancllla,die in BuénosAyreswasachl
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tergebleven,gafde stad over,en alleStaten
onderwierpen zich aan hetvoorloopigbestuur,
dattoen werdingesteld.VinnenteLopezkwam
er aan het hoofd,en hetbeveloverhetleger
benevens de zorg voor buitenlandsche zaken
T7erd Opgedragen aan Urquoa.Deze laatste

A.rHe
goti
Njl
iss de naam van een eiland in de
elegen in het Nubische gewest
Dongolaenbjtwaalfurengaanslangom streeks

wasechterdemagthebbende.Toeqhjin1852

Argo (Hetschip)ishetvaartuig,waa> eê
de Aryonauten (zie onder datwoord)htmnen

Buénos Ayres verliet,kwam er opstand,en
Pinto en vervolgens Alsino werden er t0t
gOl1VO<DOt1'S bonoomd. U1*gItQG zaggeenkans
om er door gew eld van w apenen het gezag

A rgentoratum ,zie Straatsburg.

2 uren gaans breed.Het is zeer vruchtbsar,
en m en vindt er velebouwvallen vantempels.

togtvolbragten.0Okdrnagthetgrootstesterre-

beeld aan den zuideljken hemeldiennaam.
Daarin schittert Canopus als eene s1r van

teherkrjgen.HetCongresteSanta.Fé(1853) de eerste grootte.
benoemde hem tot constitutioneeldictatoren
Argoen (De) is eene bronriviervan den
hj werd in die waardigheid erkend door al Amoer. Zj ontspringt onderden naam van
de Staten behalve door Btlénos Ayres,die Keroeloen bj hetMongolischegrenzgebergte,
evenwellatertoetrad.Erwerdechterwederom stroomt door het Dalai-meer, ontvangt bj
verdeeldheid gezaaid,zoodattusschen Buénos het verlaten hiervan den naam vM Argoen
Ayres en de overige Staten een oorlog uit- t0taanharevereenigingmetdeSjilk:,waarzj

barstte.De slag bj Cepeda (18s0)liep voor met deze de Amoer vormt.Zj isovereen
Buénos Ayres ongelukkig af, zoodat deze af
stand vnn omstreeks 90 geogr.mjlen de
Staatzich bj verdrag vanden lldenNovem- grens tusschen Rusland en Chlna.Van hare
ber 1860 wederbjdeArgenjjnscherepubliek zjrivieren behooren 8 tOt het gebied der
voegde.Na korten tjd kwam de otldebreuk Russen,nameljk de Borsae,de œ rioemkan

terug;de troepen van Buénos Ayres,aange- en de Gasimper,en 3 tOt datderMongplen,
voerddoorgeneraalBartolomeoA ïfre,behaalde nameljk deDerboel,de ChaoeleadeGhan.

denl7denSeptember1861bjPaconeeneglans- A rgolis. het oude Argos(zieonder dit
rjkeoverwinning,endiegcneraalwerdplaats- woord),isthansde naam vaneenenomarchie
vervanger van den toenmaligen president van het koningrjk Griekenland.Zj beslaat
Santiayo .llyrgvï.Hetdoor hem zamengeroe- hetnoordoosteljkgedeeltevanhetichiereiland
pen Congres benoemde hem bjnaeenstemmig Moréaen telt Op 91',
/% (n geogrmjl ruim
t0tdiebetrekking.Nietteminheerschtenoveral
verwarring en bandeloosheid,en deIndianen
maakten er gebruik van (l00r in l864 in de
provinciën Cordova en Santa-Fé te vallen.
De verdedigingsmiddelen bevonden zich in
een verwaarloosden toestand,ennergenswerd
iets ter verbetering aangewend.
Het Congres,datvan 1:Meit0t7October
1864 vergaderd w as,begonevenwelw atmeer

120000 inw oners. D e oostelpke t:k van den

noordeljken bergzoom van denPaloponnésus

verheft er zich aan de kusten met steile
wanden en Om geeftereenemoeralsigevlakte.

De voornaamste bergen zjn elde Afalevo

(Artemision, 1800 Ned. e1), ie Hay-llias
(Arachnaeon, 1200 Ned. e1),erde Dldyma
(1100 Ned.e1).De grootste vlakre vindtmen
er in 4en omtrck der stad Apgos,op den

jver aan den dag te leggen.De geldzaken achtergrond der golfvanNauplit.DePlanitza
w erden in orde gebragt,m en maakte plan- (Inachus) stroomt er doorheen.Behalve in
nen van w egen en spoorw egen,hetFransche
stelselvan matenen gewigtenw erdingevoerd
en zelfs m et de vervaardigingvan eennieuw

wetboek een aanvang remaakt.

die vlaktevindtmen erwegenstebergachtige

Festeldheid des landsweinig lmdbouw ;00k
ls er gebrek aan water. Alleel de zooeven
genoemde rivier, die van deqrenzen van

De republiek scheen lnm iddels te zeeraan Arcadië komt, en de Kephal:rl (Erasinus),
onrust gewoon om onder M itre t0t kalmte die in het StymphalischmeerMren oorsprong
te komen.De hooftlen der onderdruktepartj neemt,bljven in den zom er vaterbehouden.
bleven woelen,naburigeStaten ondersteunden Hetland is metzjne talrjkebaajen gunstig
hunne pogingen,en weldra w as het geheele gelegen voor de scheepvaari.D e hoofdstad
gebied wederinopstand(l8s7).TerwjlLopez, der nom archie is Nauplia.
president van Paraguay,zich aan hethoofd
D eArgoliselte.t
/t
/t/'tsinusAlgolicus),tenzuider opstandelingen stelde,zocht M itre hulp denenwestenvanArgol
isgelyen,draagtthans
bj Brazilië,en schoon deVereenigdeStaten den naam van Golt'van NauprlaofsranNapoli.
van Noord-Amerika een einde poogden te
A rgonauta ,zie Na'
tttill;
?.

maken aan den strjd,werd deze hardnekkig

Argonauten noemt min de Griekst
lhe

en met afwisselend geltlk voortgezet.
helden,die zich Omstreeksàetlaar1350vöör
In 18C8isSarmilntot0tpresidentderArgen- Chr.Onder aanvoering vgnlasonnaarColchis
tjnsche republiek gekozen.Nietlang daarna begaven, om er het gouden vlies te halen.
werd besloten,om metBrazilië te volharden Van die gebet
lrtenis vernelden wj dev0l-

in den strjd tegen Paraguay,en erbestaat gende bjzonderheden:

Atltamas? koning' van Boeötie? had van
Lopez in den loop van 1869 herhaalde neder- Nepkele,zjneeerstengemtlin,tweekinderen,
lagen geleden heeft en door de overmagt en Pltriœus en H elle, die in Ino eene booze
hetbeleid zjneraanvallerszoozeervanhulp- stiefm oeder kregen. Tœn verscheen Nem iddelen is beroofd,dathethem in den eersten pkele te middernacht a$n hare kinderen en

eindeljk uitzigtop een rustlgertjdvak,daar

tjd moejeljk zalvallen,nieuweonlusten te bezorgdehun den ram (ltrhsomallns,eengeverwekken in deArgentjnsche Republiek. schenk van Hermes(Mezcurlus),om daarmede
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de vlugttenemen.Dezcram,eigenljk een
telgvan z/oseidon(Neptunus)envanTlteopltane
de dochter van HJJï,
:ofBisaltis,uitdentjd
toen zj in ram en schaap veranderd waren,
was met verstand begiftigd; hj bezat het
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bezongen hebben,rekenendaartoezelfsvelen,
dievoören na dien tjdhebben geleefd.Ook

hun aantal w ordt verschillend opgegeven4
het bedroeg volgens sûmm igen 49? volgens
anderen 50, 54, 70 Ofzelfs 100.W j zullen
vermogen om over de zee en door de lucht htlnne namen niet alle Opnoem en.Jason Tvas

te zweven,- voortsdroeg hj een gouden degezagvoerdel',Ti
pltys(nazjndoodAneaensj
vacht en twee gouden horens,die a1s was- de stuurman, Lynce'
usde loods,en Zetes en
sende manen schitterden. Reeds denzelfden Calais hadden het opzigtopderOejers.Op
nachtbeklommen detwee kinderen zjn rug, hetvoorste gedeeltewasHeraeles(Hercules)
en hj snelde methen Overlandenzee.H elle gezeten,enophetachterstegedeelte bevonden
viel in het water en verdronk ,en datwater zich Pele'tbs,devadervanAcltillesten Telamon
draagtna dien tjd den naam vanHellespont. de vader van Ajaœ.lletschip werdaan PoPkriœ'
tts kwam behouden in Colchis en werd seidon (Neptunus)gewtjd;aan dezen en aan
ervriendeljk Ontvangen door koning àeëtes, alle goden der zeewerdenplegtigeofferanden
die hem zjne dochter Cltalciopetenhuweljk gebragt. Iolcus was de verzam elplaats der
schonk.Hunne kinderen w aren Ary'as,M elgs, helden.
Een gunstige wind deed de zeilenzwellen,
TArpzlfi.
sen Cttorlts.TFzrïzçr.
sbragt den ram
aan Ze'
us(Jtlplter) ten Offerel1gafhetvlies en spoedig zag men Over den achterstevende
aan Aeètes ten geschenke.Deze wjddehet havenvanIolcusverdwjnen.Oe
plteltsbejverde
aan Ares (Mars), bevestigde hetin een 0m- zich:Om door w elluidende toonen den m oed
heinden tuin,en droeg het bew akendaarvan
op aan een draak ,w ant eene Orakelspreuk

had zjn leven afhankeli
.
jk gemaaktvan het
bezit van die vacht. Deze Averd echter als
eengrooteschatbeschouwd,welkein Grieken-

land veler begeerljkheid opwekte.

der Argonauten op te wekken.Eerst werd
bj den Pelion aangelegd,om Cltiron een bezoek te brengen.Daarna stevende menlangs
Chalcidice naar Samothracië.Yan hier werden zj op deIlischekustg0W0rp0l1enverder
naar het eiland Lemnosgestuwd.Hierhadden
de vrouwen het Jaar te vorell alle mannen

Nu had Cretltens,de grootvadervan Jason,
aan eene baai van Thessalië de stad en het gedood, omdat deze bjwjven t
lit Thracië
koningrjk Iolcus gestichten aan zjn zoon hadden gehaald; alleen Ilypsipyle had haren
Aeson achtergelaten.Doch zjn jongere zoon vader koning Tltoasgespaard en in eene kist
P ellas m aakte zich meester van den troon. aan de zf
le toevertrouwd.Zoodrazjhetsehip
Jason, de zoon van Aeson,had de vlugt ge- Argo zagen naderent meenden zj, dat de
nom en naar den centatlr Chiron) die hem Thraciërs ill aantogt waren en snelden 4eeenedegeljke krjgsmansopvoeding gaf.Toen w apend naar het stralld.Toendevreem dellnPelias Otld geworden w as,waarschuw dellem 4en echter door een heraut Om gastvrjheid
het Oxakel, dat hj op zjne hoede moest lletenvragen,werden z!jvriendeljk Ontvangen,
T70Zen tegen de éénschoenigen. Omstreeks enzjzouden erColchisenhetgOt
ldenvliesver-

dien tjd verlietJason heimeljk denCentaur,
om zich naar Iolcus te begeven,waarhj
zjn regt Op den troon wilde doen gelden.
onderweegs bereikte hj eelle breede rivier

geten hebben,zooHeraeles(Heret
lles)henniet
met krachtige woordtln aan de heldendaden
der toekomstherinnerd had.Jason rtzktezieh

los uit de armen derbekoorljkeHypsi
pyle,

en ontmoette er eene otlde vrouw ,die hem en alle Argonauten begaven zich aan boord.
verzocht, haar behulpzaam te w ezen, onz Nu dreven zj naar de Phrygische kust,
Over het water te kom en.Indieverm omm ing w aar op een eiland de w oeste zes-armige
vertoonde zich Here (Jt1n0), de moeder der reuzen en de vreedzame D olionen naast elkgoden, de vjandin van Pelias.Jt
zsov nam ander woonden.D e koning van dezelaatsten,
haar op en w aadde m ethaardoordenstroom . Cyzic'tts genaamd, Ontving de helden Ze01*
waarbj pétlvan zjne schoenen in den mod- gastvrj en onderrigtte hen aangaande den
der bleef steken. Halfgeschoeid versehjnt koers, dien zj moesten volgen. Intusschen
hj vooxPelias,0m,deheerschappj terug te hadden de reuzen de haven ntet rptsbloltken

eischen, die aan zjn vader wederregteljk versperd, maar Heraoles (Hercules)? die bj
w as ontrukt. P elias verklaarde zich bereid, het vaartuig w as achtergebleven,had velen
om ten zjnen behoeve afstand te doen van van hen metpjlen gedood,terwt'
il de terllghet bewind, Onder voorwaarde, dat Jason keerende helden hunne nederlaag voltooiden.
voor hem het gouden vlies,dathj volgens N t1 werd het sehip nlet spoed uit de haven
de godspraak bezitten moest, uit Colchis gebragt,eI1 weldra bevonden zj zich in volle
z0u halen. Jason greep met bljdschap het zee. Des nachts werden zj dool-een storm
denkbeeld aan, om dat heiligdom van zjn beloopen en naar de kust der w elw illende

geslacht - A tltamas w as Jasons Oudoom
D olionen teruggeslingerdzonderhettew eten.
te heroveren en verklaarde zich bereid,om O0k de Dolionen herkenden hunne gastell
dien togtteondernemen.Onderdeleidingvan niet,maar hielden hen voor zeeroovers.ltas

Pallas(Minerva)lietPellaseen grooten sterk nam destrjdeenaanvang,enCyzicltswerdvan
schip vool- hem bouwen,dat den naam van
Al'go droeg en door 50 riemen in beweging
w erd gebragt. Jason noodigde de dappexste
helden van Griekenland uit, Om hem te vel'gezellen.D editthters,dieden Argonauten-togt

Jason m et een speer doorboord.D e D olionen
namen de vlugt,en eerst denvolgendenm orgen bleek de waarheid. Toen treurden dfl
Dolionen en H ellenen drie dagen lang,ener

werden ljkspelen gehouden ter eer van den
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gesneuvelden vorst.Voortswjdde Jason ten Getluxende hun togt op de Zwarte Zee bezoen een tenlpel aan Rltla pp den berg I)i- zochtcn zj Lyc'
tts, dellkoi
ling der Mariandymtls.Toch bleefdestorm 12dagenwoeden, djnen,die hen gastvrj ontving,omdatde
waarnazj aan land kwamen ineenebaaivan helden zjnen vjand Amyegs hadden overBithynië tusschen de Propontis endeZwarte w onnen. llier w erd Idmon door een wild
Zee,nabj destad Cios(laterPrusias),waar zwjn gedood,en de stuurman Tipltysd00<
zj door dealdaarwonende Xysiërsgastvrj eene ziekte weggerukt. Na verloop van 12
werden ontvangen.Toen deoverigenaantafbl dagen bereikten zj den mond der rivier
zaten, bega'
f zich Heraeles (Hercules) naar Callichorus, waar hun de geest verscheen
hct w ûtld, om een beteren riem te halen. van Stltenel'
œs, een held, die met Heraeles
Inmiddels was zjn jeugdige en zeer geliefde (Hexcules) ten strtjde was getogen tegen de
vriendA/
'las,tlitgegaanonlwatertescheppen, Amazonen en op die kust,door een pjl gedool' de nymphen der bron naar beneden troffen, den laatsten adem had uitgeblazen.
getrokken.Polypl
temus hoorde hethulpgeroep DeArgonautenvereerdenmetotïerandenzjne
van den knaap:maark0nhem nergensvinden, nagedachtenis.Vervôlgenskwamen zj in dtl
(
?lztoenhjmetHeracles(Hert
'ules)rondzwierf, nabjheid van derivierThernlodon,diezich

Om hem te zoelten, staken de Argpnatlten met 96 slangvormige monden uitstortin zee.
van wal en lieten hen achter. Te laat ver- Aan den breedsten mond waren de Amam istendeze hunnedapperem akkers,en eront- zonenwe
geve
stie
gd
dind
e z
steljk
n,wi
,j, begunstigd door
stond een hevige strjd over de vraag,ofzj den
konden ontwjken.
zouden voortzeilen ot'terugkeeren.Telamon Nadat zj langs de wponsteden van onderdrong er toornig op aan,dat dit laatste ge- scheidene volkeren waren voorbj gezeild,
schieden z0u, maar toen de zeegod Glt-c'lts bereikten zj heteiland Dia(Aretiasot'Alarshen aanspoorde Om den togt voort tezetten, eiland),waar kj lasthadden van gew eldige

durfden zj geene gehoorzaamheid weigeren. rootkogels.tegen wier aanvallen zj zich met
Den volgenden morgen stapten zj op eene helm en schild moestelldekken.Opdateiland
lts,die
landtong (Bithïnië)aan wal.De woestek0- vonden zj de 4 kinderen van Pltro'

ning A mycus,dle er regeerde:hadhetbesluit na den dood van dezen doorhun grootvader
uitgevaardigd? dat alle vreemdelingen, die Aeëtes naar Griekenland warengezonden,om
zjn gebied betraden, een vl
listgevecht met de schatten te halen, die de overledene te
hem m otzsten wagell.P olll
u , die hiertoe be- Orchomenushad achtergelaten.Jasonnanldie
reid was?doodde den Vorst,enhierop volgde Jongelingen aau boord,en weldra zagen zj
een gevecht met de inboorlingen, waarbj de toppen van hetCaucasisc,h gebergte verdeze op de vlugt werden geslagen.Dehelden rjzen.Boven hunne hoofden lzoorden zijden
slag van den gier van Promeilte'
ss,
roolklen de kudden der overwonnenen enver- vleugel
wierven een rjken buit.Van dàâr kwamen en zj vernamen hetkreunen van den held,
zj aan de kustvanThracië,teSalmydessus, wiens lever door dien vogel werd Opengewaar de rampspoedige Phine'
tts,de zoon van reten.Dienzelfden nachtwaren zj gel
zaderd

Ageytor,heerschte;hi
j had de gave dervoor- tot het doel van htlnnen togt. Zj voerden
spelling,hem doorApolloverleend,roekeloos de Phasis op;aan de linkerhand hadden zj
misbruikt, en wns tot straf met blindheid

den hoogen Caucasus en Cyta, de hootdstad

geslagen,terwjldeHarpjen hem teisterden Van Colchis, en aau de regterhanddenH eilidoor zjne spjs weg te roûven Ofonbruikbaar gen tuin van Ares (AIars),waar de draak de
ttl m aken. Zetes en Calais bragtell hulp aan

den uitgeteerdengrjsaard,wantZe'
tts(Jupiter)
verleende hun vleugels en eene onverm oeide
kracht, om de Harpjen te vervolgen.Juist
hadden zj deze monsters bereikt,toen Iris,
de boodschapster van H ere(Juno)verscheen,
om hun te verzoeken,dejagthondenvanden

wacht hield over llet gollden vlies,dat aan
een statigen eikenboom schitterde.
D en volgcnden ochtend begafzich Jasont
vergezelddoorTelamontud.z
lwéc,sendekinderen
van Pltriœ'
asnaardestad,waarkonlngA eëtes

zjn verbljfllield, om do teruggave van het

gouden vlies te vorderen.A eètes was bereid
grooten Ze'as niet te dooden,tevens bezwe- Om zjn wensch tebevredigen,indien Jason

rende?dat zj den zoon van Ayenor nietlan- de vuurspuwende,bronsvoetige stieren,die
ger zouden kw ellen.Dankbaar verkondigde Ilepltaestustvult'
a,
lluslhem geschonken had,
Pltine'
t
bs 1u aan deArgonauten,watdegoden in het gareelspande,daarm ede4morgenvan
hem aangaandehunnet0ek0n1sthaddenonthuld het aan Ares geheiligtle land Omploegde,
en wees hun aan,welken weg zj moesten daarin de doorP ltriams medegebragtedrakeninslaan 0111 zonder gevaar door de verdertl tanden zaaide en de hieruit voortspruitende
dreigende rOtsen te komen,die den ingang rcuzen versloeg. R eeds wanhoopte de held
in de Zwarte Zee versperden.N0gvierdagen aan den goeden uitslag zjner onderneming,

werden de helden doornoordwesteljl
te win. toen M edia,eenejorlgere dochtervanAeëtes
den opgehouden. Toen stevenden zj verder en in de tooverkullst zeer bedreven, door
en vernam en llet gedreun dergestadig tegen

hare liefde t0t Jatovt aangespoord,hem van

doorheen :zoodat alleen eenige planken van

taak , en wierp vervolgens, op xaad van

elkaâr botsende enterugspringendeSymplela- eene zali'voorzag , die hem in staat stelde,
den.DoorPallas(Minerva)alsbeschermgodin om de stieren te tellllllen en het veld Onlte
lljgestaan,kwamendeArgonauten ergelukkig ploegen. Jason volvoerde dit gedefllte zjner
den achtersteven verbrgzeld werden.Nadien M ede'a, een steen ondez-de reuzen, waarna
tjd behielden die rotsen een vasten stand. zj elkander aangrepen en doodden.De ge-

ARGONAUTEN.
steldevoorw aarden warenalzoovervuld,maar eenaltaaroprigtte.vervolgensbereiktel
zzjhet
Aeëtes w as w einig geneigd Om het vlies a,f eiland Aethalia (Elba)?en kwamen daarna
te staanqzelfsberaamdehj hetplan,()m het door de Ausonische en Tyrrheensche Zee te
vaartuig te ovel-vallen en de vreemdelingen Aeaea,de woonplaats van Clrceteenezl
lstelte vermoorden.M edéa maakte Jason metdat van Aeëtes. Deze onthief hen van bunne
voornemen bekend en hielp hem ,Om heime- schtlld zonderhen tekennen?maar toen zj

ljk het vlies weg te rooven,nadatlltjge- vernam ,dat M edla aan boord was,deed ztj
zworen hadt haar t0t echtgenoot te zullen hen aanstonds veqjagen van haareiland.Here
nem en.Het vlies w ertlbinnen de zevenvou- (Jun0)begunstigde den verderen togt.D0or
dige m uren van den aan de zorg van Ifeeaté den tegenzang van Orplteuszeilden zj voo1
-toevertrouw den tuin dool' een draak m et spoedig het eiland der Sirenen voorbj.Tltetis
vonkelende Oogen bewaakt.Sissend en kron- en de N ereiden geleidden henlangsScylla en

kelend bewoog zich hetondierbj de natle- Chaxybdis, en zj kûnden uitrusteu bj het
ring van Jason en M edLa.D ezelaatsteecllter gelukkige volk der Tllaeal
ten, nameljk te
deed door hare tooversprelzken en door eene Corcyra (Drepane, Corflll. waar Alciytolts
tooverfllie hetm onsterir1slaap vallen,waa,
rna en Arete heerschappjvoerden en hen gastvrj
Jason jlings het vlies van den eikenboom ontvingen.Hiex wexden ztjdoor deColehiërs
scheurde en m et M edé@ aan boord bragt. vervolgd,dieM edlaterugeischten.D eKûniug
Terstond w erden de touwen losgemaakt,en echter betuigde, dat hj haar tt?gen hare

hetvaarttlig verwjderde zich naar den mond landgenooten beschermen z0u, zo() zj de
der rivier.
Omtrent den w eg,dien de Argonauten bi
j
hun terugkeer hebben ingeslagen? zjn de
berigten verschillend.VolgensSophoeles,He-

w ettige echtgenûot van Jasolt was. Hierna

traden zj aanstnndsin hethuweljk,en de

ColeltiërstdiezgnderM edlanietdurfdentertlgkeeren,bleven op hun verzoek opheteiland.

'
rptfofz
f.
sen Callimaek'
ttsbegaven zj zichnaar
Metrjkegeschenken begiftigd,zeilden de
hun vaderland langs dezeltle kusten,die zl
j Argonauten na eene rustvan 7dagen verder.
op hun togt naar Colehis had4en bezochtt Ztj ontwaarden eerst de Eehinadis:he eilanmaar naar de m ededeelingen van Il-esiodll'
s, den en zagen reeds den Pelopûnnésusiu het
Antim aehîts en H eeataelts kwam en zj door versehiet,toen zj dooreengeweldigen storm
de Phasis in den Ot
leaan w aarna zi*l
' om na,
ar de Syrte,()p de kustvan Afrika,w erAzië heen langs de Njtof dûor (
le Libysche den gestuurd.Libysche nym phen snelden ter
woestjn,waar zj de Argo over eenaanmer- hulp en volgens een teeken van Po.àeidon

keljken afstand op de schouders moesten (Neptunus)moesten de llellenenhunvaartuig

torschen? voprts Over Cyxene en df
lor het 12 dagen en 1: nacllten f)p hunne schotlders
m eer rrrlton de MiddellandscheZeebereikten. dragen t0t aan het meer van Tvitotl.Hier
Apollonins besehrjft iu zjn 4tl
e boek der Overleed M opsns. Trifo?l w epshtln den w eg
uAxgonatltica'' een derden weg. Naar den naar de Middellandsche Zee.Vflorspoedigberaad van Pbineuswilden de sehepelingen niet reikten ztJCarpathus, lllaal
-b!j Ureta,wierp
tbs, een m etalen reus, m et rotsblokken
langsdenzelftten wegterugkeeren.Zj voeren Tal'
dot
)r de Pontus Etlxinus in tle Ister,maar llnar hun vaartuig? en de Arzo zoll gezoude Colchiërs volgden hen en sneden hl
ln den ken w ezen?indien M edla den reusnietOverlverkllnst.Bj tle
W eg af.D aal.de Argonauten gevoelden,dat wonnen had dogr haro tof
-ende
zj niet opgewassen waren tegen Absyrt'
lts, Sporadische eilanden werden zj gedtll
den zoon van A eëtes en den aanvoerder der een storm bijgestaan door Apollo, die hltn
ee
n
t
oevl
ugt
soor
d
aal
l
wees
f
)
1
)
l
l
et
e
iland
Colchiërs? knoopte Jqsoyt onderhandelingen
m et hem aa,n en maakte door sluipmoord een Anaphe,waar zj hem uitdanl
tllaarheid Otlbreinde aan diens leven. Volgens eene andere anden bragten.Eindeljk kwalïlell zj op het
Overlevering hadM edéad l,styrfldmedegevoerd? eiland Aegina aan waleu bereikten zontler
en toen zj zllll vervolgd zng door haren verdereonheilen hunvaderland.--Pelia-??nilàt
vader,doodde ztjharen broetleren wierpzjn anders verm oedende,(lalldattle Argonauten
ltjk b'
Ij stukken in zee, waarna Aëetes de waren om gekom en, had besloten, Aeson te
vervolging staakte,(Jm hetdierbaarligchaam dooden? m aar Aeuo'
lt had zichzetven outhet
ldlns w as A esolt
aan dewaterenteontrukken.Daarnakw am en leven gellragt. Yolgens Or'
de Argonauten langsdeIsterindeAdriatisc'he bj den terugkeer van Jason nog'in leven e11
Zee en bereikten Eletztris,een eilandaan den werd hj doorM edlaverjetlgtligd.Demoedelmond der Eridanlls(P0).Zi
.jstevenden langs van Jason had Pellas m et haren vloek bt'de k11stvan lllyrië,maarw erden oplastvan laden en desgeljks ziph zelvegedûod,terwi
.
jl
Ze'
as (Jupiter), wegens het ombrengen van Pelias ook haren achtergelaten zoon Proma,A bsyrtnstnaarEletttristertlgeew orpen,w aarna c/z'
ll.
vhadverlnnord.NuverscheenJasonenbragt

het seheeps-orakelhun verkondigde, dat ztj hem het got
lden vlies,im nadat hj f
)))t
lt
)
hun vaderland niet zouden w ederzien vöör landengte het stt
hip Arg(
) aan Poqeidon(Ne))zt
j door Ciree van dèn sehuldenlast,welke tunus) gewjd had, riep htj M edéa op,om
x

w egens dien m oord op hen drukte, waren

zieh Op Pelias te wreken.Dievrollw haallte

ontheven.Nu voeren zj deEridanus(Po)op, de dochters van P ella's over,om haz*en valter
bereiktendeRhodanus(Rhône),stevenàenmet in stukken te snjden en in een tooverklàtl'l
' Jong te l
11akl'
ll.
den bjstand derDiosenrenlangsveleCeltisehe te koken , om llem weêl
(?n Liguristshe volkeren en stapten aan wal A oast'as, de zoon van P ellas, znrgde voor
op de Stoeehadisehe eilanden , w aar Jason de begraibnis vau ztin vader eI1vel
jaagt
te

206

AROONAUTEN- ARGOS.

Jason en M edla uit Iolcus. Deze begaven dorp,Karvathigenoemd),Tiryntllus,reedsverzich naar Corinthe en leefden er gedurende woest in den Peloponnésischen oorlog,Epi-

10jaren in eenegewenschteeenstemmigheid, daurus (thans het dorp Kironiti),Troezene
totdat Creon, koning van Corinthe, zjne en Hermione. Argos w:s de hoofdzetel van
dochter Glaneeof Crensa aan Jasontenhuw e- de dienst van Here (Jun0) en van Zeus
ljk schonk en deze M edlaverstiet.Zieover (Jupiter).Tusschen Mycenae en Argosverhare wraak onder den naam M edla.

hiefzich hetH eraeum ofde J'
llo-tempel,een

Uitvoexig hebben wj dezen togtbeschre- der voornaamste heiligdommen van Grieken-

ven, om m deze hoogstmerkwaardige dich- land. De stad Argos was eene der oudste
terljke sage een Eaauw denkbeeld te geven steden van Griekenland en lag nlet hare
van de weelderigheid der Oud-Griekschefan- burgt Larissa aan den oever derInachus.Op
tasie.In onderscheidenegedichtenderoudheid dien burgt verhieven zich de tempels van
is de Argonautentogt behandeld,zoowelin Here Acraea,van den Neméschen Zens,en
heldendichten a1s in treurspelen.De 3groote het bonds-heiligdom van den Pythischen

Grleksche treursgeldichters (Aescltylns, SozyAtlcld,
: en E'
l
trip%des) hebben daaraan stof
tmel'
tts
ontleend, Epimenides,P isander en E l
desgeljks.Als heldendichtbezitten wj den

Apollo,terwjlhet in de stad 00k nietaan

schreven,en kunstenaars van den ouden en

ontwikkelde er zich de schoone kunst.Om-

.

tempels ontbrak. Tevens huldigde men hier
P oseidon (Neptunus), Amphiara'
tts, de .
Dïo,
:-

cnren,Persensen vooralHeracles(Hercules).
BjhetaltaarvanZewsOmbriosvereenigdenzich
de 7 helden met een eed tegen Thebe(ziealvan Valerius Flcccf
x, in het Latjn.Zelfs in diâr),enhtlnnestandbeeldenstondenerol?het
eene ode van Pindarns wordt die togtbe- pleinbjdentempelderHoren.Metdegodsdlenst
Argonauten-togt van Apolloni'lts .//ztl#ï'?:: en
van den Pseudo-orplte'
t
bs in hetGrieksch,en

nieuwen tjd hebben zich bejverd:om tafe- streekshetjaar500 vöörChr.blûeide erde
reelen uitden Argonatlten-togtt0tonderwerp
te kiezen.

school van den beeldhouw er Ageladas, t0t
w elke de Atheners P ltidias en M yron,beArgonner-woud (Het)iseenuitgestrekt nevensde Argivers Aristomedon,P hradmon,
woud, op den linkeroever der Maas nabj N aueydes,Pericletns enz.behoorden.Tevens
de Belgische grenzen gelegen.Debodem ver- werd er de tool
z- en dichtkunst in dien tjd
heft er zich t0truim 400 Ned.el boven de met jverbeoefend,doch die schoone dagen

Oppervlakte derzeejenhetzuideljkgedeelte gingen ras voorbj.

van dit w oud vormt de waterscheiding ttlsAls stichter van Argos en als eerste beschen de Maas en de Seine.
heerscher des lands w ordtInach'nsgenoemd:

A rgopoeroisdenaam vaneenvllurspuwen- die omstreeks het Jaar 1850 véôrChr.leefde.

den berg Op Java, in de residentie Bezoeki Het vorstenhuis der lnachiden w erd door
en in de afdeeling Bondowosso.Hj isde Danaus onttroond) die Argos t0t een der
aal
azienljkste t0p van hetAjang-gebergteen magtigste Staten van Griekenland verhief.
verheft zich ter hoogte van 3200 Ned.el.
Op hem volgde zjn sehoonzopn Lyncensen Op
Argos, oOk Argolis,Argeia en Argolica dezen A b@.
3, w iens zonen Proetus en A cri-

genaamd, was aanvankeljk het stadsgebied ,Wz
lf: het gebied verdeelden (1350).Perseus,

van Argos, eene kleine vlakte aan de Golf
van flien naam en verder ten w csten door
het Arcadisch gebergte en ten noorden door
de bergen van Phlius, Cleoane en Corinthe

de kleinzoon en Opvolger van A crisi'
tbs,ver-

wisselde zjn gewest met dat van M egaZ?:ZIJAe.
C,den zoon van Proet'tts,en hield zi,jn
verbljf te Mycenae. Te Argos gebood na
omsloten; later - ten tjde der Romeinsehe M egapentkes zjn zoon ofkleinzoon Anazaheerschappj- behoordedaartoeOûkhetschier- .gt?rtr.
:,die zjn rjk op nieuw verdeeldeOnder
eiland Acte,tusschen de Argolische en Saro- zjne zonen M elampnsen .
Bia.
R,wiernakomenische Golf gelegen.Op deze wtlze bevatte lingen er bleven heerschen.
Argos een groot gedeelte van de noordoosTen tjde van den Trojaanschen 00rl0gwas
teljkestreekvandenPeloponnésu:engrensde Diomeduskoning van Argos,en teMlcenae
.

ten zuidw esten aan Laconica,tenw esten aan kreeg na Iàrysthe'
tts het vorstenhuls der
Arcadië,ten noordenaanPhliasiëen Corinthe, Pelopiden het gezag in handen. Atrens en
en ten noorden,nooxdoosten en oosten aan Tlöyestes, zonen van Pelops,regeerden na
de zee.Argosisgedeelteljk een breed dal, 1260 te Mycenae en te Tlrynthus, on op
gedeelteljk van hetArgolisch gebergtedoor- henvolgden Agamemnon,Aegistkusen Orestes.
sneden en van onderscheidene kleinerivieren LaatstgenoemdevereenigdehetcjnsbareArgos
besproeid. De kust, meest aangeslibd land, endoor zjn huweljk metH ermioneookLacew as uitstekend geschikt voor den landbouw daemon met zjn rjk.Reedsonder Tisameen zeer gunstig gelegen voor den handel, nes, den zoon van Orestesnam het Achaeterwjl men er zich in de bergstreek sterk isch-Atridische vorstenhuis een einde. De

toelegde 0y de veeteelt.

zonen van H eracles (Hercules), door den

De Arglvers of ingezetenen van Argos, neef van hun grootvader A mphâtryon,door
Pelasgers van oorsprongtm aar m etDanaërs) Turystltevs, te voren uit Mycenae verdreAchaeërs en D oriërs verm engd,die er volk- ven en naar de Doriërs gevlugt,maakten
plantingen kw amen stichten,vormden ervan nu aanspraak op het rjk en veroverden
ouds zoovele Staten als er zich steden ver- het. llet w erd verdeeld onder de zonen

hieven.Devoornaamstevan dezezjn:Argos van Aristomachms, en Argos,de voornaammetdehavenplaatsNaupliayMycenae(thanseen ste stad van Hellas, viel aan den oudste,

ARGOS- ARGOUT.
î,koning van
aan Temenn.
î, ten deel (1150). Van dien is het sneuvelen van Pyrrltlt.
tjd afheerschten er de Temenidische He- Epirus,die te Argos,werwaartshj zich op

racliden t0t in het midden der 8ste eeuw verzoek van Aristianbegeven had,doorden
v6ôr Chr. De meest,beroemde voxst uit dit steenworp eener vrotlw werd gedood.D00r

huis was erPltidon I (750),dieaan Argos toedoen van Aratttskwam Axgosin 243bj
de hegemonie (Opperheerschappj) bezorgde het Achajisch verbond (zie onder Acltaja)
over den geheelen Peloponnésus.De laatste en werd (
)p deze wjzevrjgemaaktvan het
uit genoemd stamhuis was M eltas.op dezen juk deroverweldiging.Laterevenwelmoest
volgden koningen uit een ander geslacht,en zj Op nieuw bukken Onder de heerschapna de Perzische Oorlogen verdw een er het pj van den Spartaanschen Nabis. Eindeljk
koningschapgeheelenal.Hetkoninkljkgezag werd Argos tegeljk metde overige steden
w as er o()k te vorenreeds zeerbeperkt,want van het Achajisch verbond door de RomeieenmagtigeSenaatenhet(Onbekende)collegie nen ingenomen (146 vôôr Chr.
).
derArtynnen stonden er den vorstter zi
jde. ln de m iddeleeuwen behoorde de stad t0t
De heerschende stam te Argos wasdieder het hertogdom Athene.In 1382 werdzjdoor
Doriërs. D e inboorlingen vorm den w el de

aankoop het eigendom van Venetië, en in

meerderheid in getal,maarzjwaren meeren- 1307 werd zj door Jacob,den veldoverste
deels ljfeigenen, soldaten of perioeken of van Bajesid .
f?ingenomen, geplunderd en

landbouwers. Van ouds was 0en klein gewest,Cynuriattusschen Argos en Spartagelegen,de twistappel tussehen deze twee Staten,maar Sparta behield de Overhand in den

van het grootste gedeelte harer inw oners

(30000)beroofd.In 1463vielzjwederom den

Turken in handen,en hare herovering dool-

den Venetiaanschen generaalM orosini(1686)
strjd (550).Nietlang daarna bragtdeSpar- was niet van langen duur.In weerwilvan
taansche koning Cleomenesden Argiversbj een voorspoedig gevecht bj Argos (1606),
Tirynthus eene nederlaag t0e,die in Argos moesten de Venetianen in 1716 die streken
groote veranderingenveroorzaakte.Dem eeste voor altoos vaarwelzeggen.
strjdbare burgers -- wèl6-Of 7000 - wa- Eerst in den laatsten tjd verbleektede
ren gesneuveld?en nu namen deljfeigenen halve m aan voor den zonnegloed der herrede stad in bezlt.'Wvè1kw am en later de z0- zene vrjheid.Voorheen wasArgosde zetel
nen der gesneuvelden dftartegen Op, maar van een bisschop.Thans o0k Onderden naam

deze moesten hetdulden,datdeljfeigenen van Argo bekend,iszj de hoofdstadeener
met hen de stad bewoonden.Nietlangdaarna
dw ong m en ook de bew oners der naburige

evenzoo genoem de eparchie in de nom archie
Argolis,aan de rivierPlanitza.X en heefter
onafhankeljke steden (Tirynthus,Mycenae, 10000 inwoners en eene hooge sehool. H et

Hysiae,Orneae en Midea),zich te Argos te nieuwe slot is 0j) de puinhûopen van het
vestigen.Doordeze nieuwe burjers,diein oude Larissagestlcht.Bj den berg,waarop

de regten derotldetraden,Ontvlnk destad het zich verheft, is een klooster meteene
nieuw ew elvaart en een verm eerderden bloei.
Tevensverdwenen de OudeDorischegewoonten;het koningschap werdafgeschaftendoor
de volksregéring vervangen,die erbjvoortduring gehandhaafd bleef.Ergerljke tooneelen w erden er door dat bewind aangerigt,
vooralin 370 vööl'Chr.,toen het volk duizende gew aande aristocraten om het leven

grot, die m en voor de plaats houdt?waar
m en de godspraken van Apollo vernam ?en
ten zuiden van hetslotliggendepuinhoopen
van een theater.Ten oosten van Argosvindt
mendebouwvallenvan Mycenae met hetgraf
van Agamemnon,enaanden wegnaarNauplia
de overbljfselen van het oude Tirynthus.

Argout (Apollinaire,comte d'),pairvan

bragt. T0t de eigenaardigeinstellinyen van Frankrjk en m ee1*dan eenmaalministel'0nArgos behoorde de regtbank,die bulten de der Lodewî
jk P ltilips,werd geboren in 1781
stad aan den Oever derCharadrusoverterugkeerendelegerhoofden gespannen werd.- GedurendedenPeloponnésistthen oorlogslotendie
van Argos een verbond met Elis en M antinéa tegen Sparta,maar na den voorhenz0o

bj La '
rot
zr du Pin inhetdepartementTsère.
Hj was de afstammeling van een olld tnrjk
geslacht.Hj wjdde zich aan destaatsdienstt
en werd reeds op jeugdigen leeftjd benoemd
t0t ontvanger-generaal teAntwerpen.In 1811
rampspoedigen slag bj Mantinéa (417)moes- ontving h!j eene aanstelling alsauditeur btj
ten zj zich Onderwerpen aan eeneoligarchie, den staatsraad,en hj behield die betrekking

welke door Sparta wasingesteld.Naden val t0taan den valvanNaqoleon.OnderdeBourdezer moqendheid werd de haven metmu- bonsbekleeddehjaanzlenljkebetrtàkkingen;
ren beveillgd,om steeds de gem eenschap te weldra was hj prefect in het departement
kunnen Onderhouden metAthene.ln denB0e- BassesPyrenêesen vervol
rens in hetdeparOtischen ûorlûg w as Argf)sdebûndgenoûtvan tement Gard, waar hj zlch verdiensteltjk
Thebe,en Sparta nam daarover wraak door maakte door debescherming,diehjerveraan de Argivers eene nederlaag t0e te bren- leende aan de Protestanten.Lodewl
jkX fz
rff.
!
gen bj Orneae (353).Onderde heerschappj verhiefhem ,vooralopverlangenvan Deoazev,
derMacedoniërs ontving Argûs eeneMacedo- in 1819 t0t pair.Argout verdedigde den K f1nise,
he bezetting,en onderhareburgersston- ning in de pairsvergadering metvuur,tot'n
den gedurig tyrannen op,zopals Aristoma- Claszelde Ctlz
?1.v.
xer.gzfetqhem van m edepligtigcAl:I (290),Aristi
ppns(280)metzjnmede- heid beschuldigde aan den moord,aalz dell
dingerA'vistiasenvervolgensA ristomach'
ttsI1. hertog van Berry gepleegd.Bj de revûlutit
?
De merkwaardigstc gebeurtenis van dientgd van 1830 weifelde hg,ofhjpartjzoukiezttll

ARGOUT- ARGUELLES.
vOor het volk. Maar toen de omwentoling

en vervolgens der Commissie,belastmethet

volbragtwas,zochthjindeKamerderpairs ontwexpen eener nietlwe grondwet.Als zoozjnemetleleden gunstig testemmen voorde danig was hj de steller van deberoemde
nieuwe orde van zaken.M etSemonrillebegaf Memorievan toeliehting,welkedaarbjwerd
hj zich naarhetkwartiervan dengeneralen overgelegd. Bj het woeden der reactie na,
staf en eischte van den hertog van .Atw d/dc,, den terugkeervanFerdinandVII(1814)werd
dat dezedoorzjn qezag een eindez0u ma- hj in hechtenis genoment maar hj verdeken aan de worstellng tusschen het volk en digde zich metzooveelbehendigheid,datzjne
het leger,- Ja,hj verklaarde zich bereid, regters, schoon t0t vjfmaalvernieuwd,het
om op eigen verantw oording eenbevelschrift niet eens konden worden over het vonnis.
te schrjven t0tinhechtenisneming derminis- D e K ëning liet zich de processtuklten voorters.De hertog antweordde meteeneweige- leggen en schreefop den rand:(tTienjarige
ring. Toen snelden de beide mannen naar tuchthuisstraf in het praesidio te Ceuta.'
'
St.Cloud,t
)m KarelX t0t terugroeping der Metllem werden 14 anderen,bj welkezich
uitgevaardige ordonnanciën te bewegen.W èl zjnvriendJ'
tanAlrarezG'
lferz.
tzbevond,t0t
keerde hj,vergezeldvan denhertogdeM or- dwangarbeid te Cetlta veroordeeld.Hierverfdzzlc'rf,m et eene inwilligende verltlaring des wierven zj zic'
h dtlol-hun edel gedrag de
K onings tertlg,.m aar het gunstig oogenblik algemeene achting desvolks,maaxzj werWaSreedsvoorbjgegaan.KarelX verloorden detz om die reden door de ambtenaren en
troon.
vooraldoor den bisschop te vreeseli
jker misOP den 7den Augustus 1880 legde Argout handel
d.Laatstçenoemde wist zelis te beden eed van getrouw heid af aan de nieuw e werken, dat ztl naar Alcudia, eene ongeregéring en nam vervolgens jverig deelaan zonde plaats Op Malorca, gebragt werden,
de w erkzaamheden van de Kamerder pairs. w aar ZJJ van d0n kapitein-generaal Conpign,y
D en l8den November daaraanvolgende aan- z0o schandeljkekwellingenOndervonden,dat

vaardde hj in hctltabinetLalttede portefeuille van M arine, den 8sten M aart183l
tjdeljk dievan Justitie, en eenigedagen
later, onder ('asimir P lrier?die van Handel
en Openbare '
W erken,terwjlhtjo()
k inAugustus 183:, bj afwezigheid van den rene-

binnen vier jaren 8 van hen overleden en 2

krankzinnig Yverden.
D e om wenteling van 1820 verschafte eindeljk de vrjheid aan Arynellesen zjnelpt-

genooten.Eerstgenoemde werd doorzjn aan-

hangers naar Madrid gebragten (1oord0n K0raal k%ebastiani,hetdepartem entvan Bulten- ning, schoon tegen den w ensch van dezen,
lantlsche Zaken,en na den dood van P lrier t0t minister van Binnenlandsche Zalten be-

(ls Mei)8$S)datvanBinnenlandscheZaken noemd.Ditduurdenietlangerdan eellJaar.
en van Eeredienst bestuurde.Kort vôôr de ln do jdele hoop,dat de Koning de beginuitbarsting der bewegingen in April 1824 sel
en der constitutie ogroytzollhandhaven,
legdehjevenweldeportefeuillenederenwerd kwam Aryuelles gedurlg ln strjjd met zjne
bestuurderderBank van Frankrjk.Den 18(1en eigene meening.Hj was een jveraarvoor(
le
Januarj 1836 lerd hj minister van Finan-

rondwet en toch ontbond htjde vaf
lerland-

hj naar de Bank van Frankrjk tertlg.De
inrigting derBank werd onder ztjn bestuur
aannlerkeljk verbeterd.Na de Februarg-omweuteling van 1848 bragt hj onderscheidene

tigde wathjzelfwenschte op te bouwen.In

ciën in de plaats van H 'ttm ann,m aar na het ll
evende genootschappen en de staatkundiye
aftreden van hetm inisterie desrtwlïdkeerde vereenigingen, zoodat hj gaandeweg vernle-

hetaljemeen ontbrak hethem bt
jhetbestuur
van zpn departem entaan eenvastplan?en de
Koning wez'd weldra opm erkzaam gem aaktop

leeningen ttltstand tusschen de Ballk en de deonhandigheidvanzjnstaatsdienaar.ArgnelRepublikeinsche regéring.N a,den coupd'état lesl
eydedeportefet
lillenetler,nam wederzitvan den lzden December 1851 was hjwerk- ting ln de Cortesenplaatsteerzich metCala-

zaam voor Lodel
vl
jk Napoleon,nameljk a1s f'
rc'
ptxaan hethoûfd dergematigdepartj.Toen
1id der consultatieve grondw etscomm issie; deKoning nadeoverwinningen derFranschen
daarom werd hj den lsdenJanuarj 1852tOt de bezworene grondwet introlt en tot het
senator bevorderd. Als bestuurder der Bank

bleefhj werkzaam t0tden lodenJunj 1857;
toen werd hj door graafLe.
fl.
t
/zzddeGerp'ist
y vervangen.HjoverleedteParjsopden
lsdenJanuarj 1858.
Arguelles (Augastin),een Spaansch staatsman,geboren in 1775 teRibadesellainAsturië,studeerde te Oviédo in de regten enbe-

nude absolutismus tertlgkeerde,nam Arynellesde wjk naarEngeland,waarhjvertoefde
totdat (le Koningin-Regentes Cltristiyta hem

in 1822 weder naarSpanje riep.Dââr was
hj in de Cortes gezeten Op de banken der
Oppositie. Van dien tjd afbehoorde hj tot
de partj der liberalen,zoodathj zit
'h met
jver verzette tegen de ministers,die uit(
1e
rjen dergematigden waren gekozen.Steeds
verhief hj zjne stem tegen M artinezdela
Aoytzen Toreno,alstondo0k zjn redenaars-

gaf zich vervolgens naar Madrid, waarhj
eene aanstelling ontving bj het secretariaat
der ulnterpretacion delenguas.''Hjlegdein
die betrekking zulk eene bekw aamheid aan talent in de sehaduw naasthethunne.Tjdens
den dag,dat de regéring hem belangrjke hct bew ind van M endoabalen Calatrava onzendingen opdroeg naar Portugal en naar dersteundehjhetministerie.Toen u
YendizaLonden. Na het uitbarsten van den 0orlog bal zjne portefeuille nederlegde en geheel
met Fxankrjk koos ArgMelles de zjdeder Spanle opstond,(
)m deafkondigingteeischen
patriotten;hj werd te Cadix lid der Cortes dergrondwetvan 1812,terwjldeKoningin-

ARGUELLES- ARGUSFAZANT.

Regentesin La Gl*
anla door desoldaten gedrongen w erd,om de constitutie aan te nemen,w as Ar-jnell
esnietvxeemdaandiealgemeene beweglng.MetMendizabalketlrdchj
aanvankeljk elke vreemde tusschenkomstaf,
maar zag zich later met hem genoodzaakt,
daaraan zjne stem te geven. Het was bepaald,dathj 1id zou wOrdenvanhetregentschap,hetw elk naden valdexK oningin-Regentes(l8s6)moestOptreden.Toenzjnevrienden
Calatrava 'en de Jtz Cuadea optraden als m inisters,werdhj belastmetdeherzieningder
grondwetvan 1822.Bjherhalingwerdenhem
portefeuilles aangeboden, maar htj weesze
telkens van de hand.In 1827 benoemde de
Koningin hem t0tlid van denpasgevormden
Senaat.Toen M aria C#ri.
sJJz?,
t
zelndeljk afstand deed van haar bestuur,was Arynelles
voorzitter van het Congres en êên van de
eerste candidaten vool'hetregentschap. D e
radicaleyartjhoopte tOthetlaatst,dathem
de overwlnning zOu ten deelvallen,maarhj
verkreegsleclltslo3stemm en,terwjlEs
parfero
met l79 stemmen t0tregent w erd benoemd.
acht
i
ng
te geOm hem eehtereen bljk van
V0n kozen de Cortes hem den lodel
4Julj

V0l'
1. Immers al bestaat er

209

geen G0d,toch

veroorzaakthetgeloof,datHj bestaat,geenerleinadeel,terwjlhetongeloofwêldegeljk nadeelig is,indien ereen G0dbestaat.

O0k bediende men zich van zulk een argument (Jm Protestanten t0t de R.Katholieke
Kerk tebekeeren.M en zeide:D eProtestanten
leeren,datmen in elk kerkgenootschapzalig
kan worclen,'tgeendeR.Katholielten ontkennen.Daarom is het veiliger,t0tdeR.Katholiekc Kerk te behooren dantOtdeProtestantsche,om datmen in dieK erk,volgensde betuiging der Protestanten, zeer wel zalig kan
w orden.

Hetargnmenfl
tm ecpz
l,
sep,
:zlgenfiltm iseen
t
bewjs,dat zjn steun vindtln '
tgeen door
alle volkeren ten allen tjdealswaariserkond.Op hetgebied dergodgeleerdheidheeft
men n0g een argnmentum e 'pcficilziï.:et wzi-

rae,
l
tlis voorde goddeljkheid van hetChristendom ? nameljk een bewjs,Ontleend aan
de voorspellingen en aan de w ollderen.Ein-

deljk wordtermelding gemaaktvaneenart
pzzlez
lfzfwz baculinl
tm Of a ôtzcv/o? nameljk
a
een stokslagen-bewjs?datwj eigenljk niet

het laatsthadden moeten noem en,Om dathet
niet alleen in Indië - sehoon thansw atm inzuster,terwtllmen hem daagsdaarnauitnoo- der klemm enfl dan voorheen - ,m aar ook in
digde, Om het voorzitterschap in hetCongres Europa n0g zeer gebruikeljk is.
tebljven waarnemen.ln hetJaar1843legde A rguri,Ook AryhnriofAgltltrlgenaamd,

l8sftotvoflçd OverkoninginIsabellaenhare

hj zjne bediel
zingen neder,en hjoverleed
te M adrid op den Szsten Maart1844.Vanhet
jaar 1812afwashj steedseen derhoofdleidersvandeliberalepartjinSpanje.Hjpaarde
vuxige vadexlandsliefde aan een Onberispeljkleven,en zelfsin de dagen dergrjsheid
sprak hj uren aaneen in de (/ortes met de
krachten den gloed derJeugd.
A rgum ent. Dit woord? afkomstig van
hetLatjnsche aryltmenfltm?beteekenteigen1jk eene waarheid,waarultmeneeneandere
kan aieiden,en dus een bewjsofdatgedeelte van hetbewjs,dater den eigenljken

wasvOorheen een bloejenddorp,ineenfraai

en vrtlchtbaar oord aandennoordeljkenvoet
van den Araratgelegen.H et w asdeszomers

eene geliefkoosde verbljfplaatsderaanzienljke inwonersvan Eriwan.Zelfsverkondigde
de sage,datN oaelter na den zondvloed den

wjnstok yeplanten opdeplek,waardekerk

zich verhlef? hetaltaar opgerigthad,waarVan in het eexste boek van M ozes m elding
wordt gem aakt. D at dorp is op den Sosten

Junj 1840metalzjnebewonersgedurende

eene aardbeving onder eene geweldige bergstorting van den Ararat bedolven.

grondslag van uitmaakt. D oorgaans echter
A rgus:bljgenaamd Panoptes(deAlztende)
wordthet gebruiktin debeteekenis van be- wegens zjne l00 opgen, van welke steeds
wi
jsvoering (argumentatio).Men onderscheidt somm ige geopend w aren,was een zoon van

naar gelang van het doel, datmen bg het
bewjzen beoogt,de volgende soorten van
argum enten:Arynmentum ad Apwzioz:zzlOfeen
bewjs,datJuistgepastisvoordenpersoon,

Ayenor of Inacl
tus. H!
j had zich reeds door
vele heldendadenberoemdgemaakt,toenH ere

(Jt
1nO) hem opdroeg Om (
lewachttehouden

over 1otdie in een kOe wasveranderd.H er-

dien m en Overtuigen wil,- aryltmentltm ez

mes (Mercurius)die Io wilde schaken,bragt
concesslsOfeen bewjs,hetwelk rustoptlat- Arglls Om hetleven;volgenssommigenw ierp
gene,wat door de tegenpartj als waariser- hi
j hem dood met steenen en volgensandekend: argltmenfum ad 'tperiftzf:- Ofcenbe- ren bragt hj hem in slaap door Op de Quit
wjs,datop algemeen aangenomenewaarhe- te speleny waarna hj den sluimerende ontden steunt,- argltmentttm tzylpyf:rit?riOf(!en

hoofdde.H ere plaat/e deOogenvan Aryusop

bewjs,aan de ervaring ontleend, on ar- den staartvan hare paauw .
.t
/zt-czlfzrzzl aj?/
rïpriOfeen bewjs,dat()p al- OOk een zooltvan Zeus(Jupiter)enNiobe
gem eene beglnselen gevestigd is.Een ary'
tl- dxoeg dien naam.HtlwaskoningOverArgos,
-e?CJ'
IfZ?Ta f'
x/o is een bewtls,gebouwdOphct datnaar hem is genoemd.
?
nadeol ofhet gevaar,dat door deaannem ing
A rgusfazant ot'Jsno-rotjeltx4rçtf:yiqan-

van het tegendeel ontstaat OfOntstaan kan. f:'
l
f.
çT.
)isdenaam vandeeenlycsoortvanhet
Zulke argumenten werden voorhcen weleens vogelgeslachtArg'ltsuitdefamillederhoenders.
gebruiktdoor godgeleexden,bepaaldeltjk voor D evogels,hiertoebehoorende,hebbenvederen
hetbestaan van G0d en voor het geloofaan metOpgvlekken,eenbjnanaaktenl
topenhals,
de Onsterfeljkheid,enzjvertoondenzichdan lange slag- en S m iddolste staartpennen en
in de volgende gedaante:Het is veiligerwèl geene sporen aan depooten.D eze soort,b0dan niet aan het bestaan van God te geloo- hoortvoora'
l op Sum atra en M alacca te huis.
IT
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ARGW AAN- ARGYLE.

ArG aan ishetvermoeden,dathierof er de hertog van Hroiyl,wiens geslacht t0t
daar iets kwaads verscholen ligt.Argwaanis de edelste en rjkste familiën van Schotland
ongeveer hetzelfde a1sachterdocht.Degierig- behoort. De hoofdstad van het graafschap is
aard,bjvoorbeeld, koestert den argwaan, Inverary.
dat elk hem van zjne schatten berooven of A rgyle. Van het dnorluchtig Schotsch
hem althans benadeelen w il.W ie door arg- geslacht,datdezen naam voert,noemen wj
waan gekweld wordt,isongelukkigvoorzich de volgende leden:
ç ran Argyle,de hoofdzelvenenlastigvoorzjnnaaste.Nietaltjdeven- Archibald, wzczrkie.
welisdie eigenschapeenbewjsvaneenboos- leiderdergestrengeSchotsche presbyterianen.
aardig gemoed? dat, in de bewustheid van Hjwerdin1598geborenentrok,alseenvrien;
eigene slechtheld,dezebjanderenonderstelt. van Cromwell, in 1645 aan het hoofd van
Zj Ontstaat0ok weluitOnaangenameindruk- 3000 man de koningsgezinden te gemoet,
ken en geW aarWordingen, V00ra1d00r ram- maar werd bj Innerslocky dool-M ontrose
pen veroorzaakt, uit een teletlrgesteld ver- geslagen.In hetJaar 1648verzettehj zich
trouwen in anderen en uitzwakheiddesgees- tegen denaanvalderSchottenonderIlamilton
tes.W ie met argwaan den blik laatrondwei- en Afonroe op Engeland en wistna hunne
de
d
ikwj
n,l
ve
srdient niet altjd verachting,maar nederlaag te bewerken, dat allen, die aan
medeljden.Zievoorts Vermoeden. dezen togthadden deelgenomen,in den kerA rgyle, 00kArgyllen Inrerary genaamd, keljken ban werden gedaan.Metdeopdragt
is een Britsch graafschap aan de westkust der Schotsche kroon aan Karel11(1649)nam
van Schotland. Het grenstten noorden aan hj geen genoegen alvorensde godsdienstige
Invernesshire,ten ztliden aan deIerschezee en staatkundigevrjheidvanzjnvaderlandgeen de Clyde,ten Oosten aan de graafschap- waarborgd was.Maar toen Cromwellin 1651
pen Perth en Dum barton,en ten wqstenaan Engeland m et Schotlandvereenigd had,verden Atlantischen Oceaan.Het telt0P e0n0 hieven zich de republikeinsche gevoelensvan
uitgebreidheid van'ruim l52'/aI
EIgeogr.mjl Argyle tegen het koningschap. Toen Karel
rllim 90000 inwoners. Het land ls er berg- de overhand behield,nam hj devlugtnaar
achtig,en t0t de hoogste toppenbehoorener het Schotsche gebergte.Misleid doox de beBen Cruachan (1120 Ned.el),BenLomond, lofte eeneraudiëntie bj dien Vorst,begafhj
Stack Hill,Biddenmore (1330 Ned.el),Ben zich in 1661naaxW hitehall,maarhj werd

Malugager,enz.Aan de kustvindtmen On- terstond in hechtenis genomen en naar den
derscheldene,in hetlandvoortloopende,visch- Towergebragt.Hj werdvoorhetParlement
rjke baajen,zooalsLoch Long),Loch Fine aangeklaagd van hoogverraad en tevens van
enz.;o0k zjn ereenige schierellanden.Eene m edepligtigheid aan den dood van Karel f,
belangrjke kustrivier is er de Glen Urchi, zoodatmen gp dcn z7stenMei1661zjnhoot'
d
terw jlde Loch Awe er zich uitstrektalseen deed vallen.
groot en bevallig meer.HetschiereilandCanArel
tibald Aryyle,LordLorn,eenzoon van
tyr is er doorsneden van een kanaal,dat0m- den voorgaande.H j voegde ziehbj deandere
streeks 2 geogr. mjlen lang is,15 sltlizen partj en was het hoofd van den oystand
telt en de zee m et de Loch Fine en Clyde der Schotsche Covenanters in den t)d van
Frith vereeniqt. De bodem bevat er eene Jacobns II.De diensten,die hj in 1652 en
grooteverscheldenheidvan delfstoFen ,zooals
lood,koper,steenkool,leisteen,marm er,graniet,kalksteen,kobalt,koralen en strontiaanaarde. De tem peratuur is er zeer verander-

1654 in Schotland aan de zaak van Karel11
bewees,berokkenden hem den haatderrepublikeinen en zelfs gevangenschap.Karel 11

gaf hem de verbeurd verklaarde vaderljke
ljk,maaroverhetalgemeen heerschterwe- bezittingen grootendeels terllg en benoemde
gensdenabjheid der zee een zachtklimaat, hem t0t graaf en t0tbevelhebberderkoninkdat rqw er wordtnaarmate m en zich verder ljkeljfwacht.IndiebetrekkingOnderscheidde
noordoostw aarts begeeft. D e schapenteelt is hj zich in den slag bj Dunbar.Mregenshet
er aanzienljk;delandbouwers verkeeren er begin van een briefaan lord Di
y'
t
bs,waarin
wegens hunne afhankeljkheid van debezit- Jry-fle zich vrjmoedig uitlietover'sKonings
ters ofhalve bezittersvanden grond,wegens minlsters,werd hj voo1*hetSchotsche parden korten huurtjd en wegensgebrek aan lementgeroepen en op aandrjven zjnervjkapitaal in een armoedigen toestand.V0Or- anden wegens malesteitsschennis ter dood
heen was er veel bosch,hetw elkthansgroo- veroordeeld.Karel11 vexni
etiydeditvonnis,
tendeels verdwenen is.Men verbouwt erha- en Argyle bleefeen trouwe dlenaar van het
ver,tarw e,rogge,vlasenvooralaardappelen, koninklt
jk htlis. Zjn jver voor de presbydie hetvoornaam ste voedselvaneenaanm er- teriaansche kerk verlokte hem echter t:t

kelijk deel der bevolking uitmaken.De nj- tegenstand.Onverbloemd verklaarde hj aan
verileid staat er op lagen tl'
ap, maar de den R. Katholieken hertog van York,.later
vischvangst is er een belangrjke tak van Jaeob'
l
ts .
!'
.
/*,dathj nimmerz0u dulden,dat
bestaan.

In ouden tjt
ldroeg ditgewestden naam

van Aryathalia.T0thet graafschapbehooren
vele eilanden in den Atlantischen Oceaan,
w elke t0t de Hebriden w orden gerekend,
zooals Islay, Ml
1ll, Tyrie, Lismore! C0ll,
Stafa enz.De voornaamste grondbezltter is

de Pxotestantsche kerk in Schotlantl wel'd
aangetast.En a1shiervan sprakewas,sprong

hj bj den Koning met kracht in de bres
v00r zjn geloof.Hj deet
lhetalslidvanden
geheimen raad, en York met zjn aanhang
durfde hem niet tegenspreken.M aar zoodra

hj devergadering verlaten had,wexd hjin
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hechtenis genomen, als een lasteraar, een laatstgenoemdJaargafhj echterhetgrootzemeineedige en een verradervoorderegtbank gelterbewaxingaanden graafvan llarrowsky
gesteld en terdoodveroordeeld.Hjontkwam en vergenoegde zich methet ambtvan post-

door de vlugt aan een geregteljken moord meester-generaal.ln 1859 werd hj in het
en begafzich naar Friesland, waarhj t0t tweede ministêrie Palmerston wederom met
aan de troonsbeklimming van Jacobns 11 de bewaring van het grootzegel belast.In
(1685) rustige dagen doorbragt. Toen nam l8sl werd hj gekozen tOtvoorzittervande
Argyle met den hertog van M ommolttk en
andere Schotsche en Engelsche bannelingen
hetvermetelbesluit,Om ecne lanëing tebeproeven in Schotland en de algemeen gehate
regêring m0t hulp der Convenanters te ver-

jagen. Eene rjke wedtlwe te Amsterdam

onderstetmde hem met 10000 pond sterling,

en weldra verscheen hj met drie schepen
bj deOrcadischeeilanden.Tweetogtgenooten
gingen hier aan w al,Om hetvolkinbeweging

Royal Society te Edinburg.In 1844gehuwd
metlady ElisabelltGdp/
r-t/itzp,tzGower,eenezus-

tervan den hertog van S'
atlterland,zag hj
zichmeteengroptgezingezegend.H jnoemde

zichden 8stenhertogranArgyleen heeftonderscheidene geschriften in hetlicht gegeven.
Argynnis F.,zie Parelmoerrlinder.
Argyraspiden is een woord van Grieksche afkomst, dat ttdragers van zilveren
schilden'' aanduidt.Die naam werd door de

te brengen,maar zj werden te Kirkwallge- Ouden yegeven aan eenoafdeelingvan den

grepen en naarEdinbt
lrg gebragt.Van hen Macedonlschen phalanx,welkegewapendwas
verkreeg de regéring inlichtingen omtrentde m etschilden,die met zilveren platen waren

onderneming,en toenArgylebjDunstaltbage
in hetdistrictLorn aan iandpoogdetestappen,stiethjaanstondsopKoninkljketroepen.
Doortweetkegattenachtervolgd,bragthjzjne
schepen bj het slotEllengreg in veiligheid
en bevestigdehetkasteel,waarhjeenebezetting vergaderdevan l50m an.Dezegingen
echter bj het naderen der fregatten Op de

beslagen. Die krjgslieden behoordent0tde

vlugt, en Aryyle, a'an het hoofd van 3000

scheidtzich dooreen vtjfbladigenkelk,door

man voortrukltend,zag zichbjRenfrew ,bj
eene ontmoeting metdekoninkljketroepen,
van zjn volk verlaten.Hj poogdenu met
zjn vriend Fl
tllarton deoverzjdederClyde

ketlrtroepen, en Aleœander de Groofe waardeerde hen hoog w egens hunne dapperheid.

Nazjn dood pleegden zj verraadaanhtlnne

bevelhebbers en liepen overt0tAntt
kqon'
ts,
die deze afdeeling w eldra ontbond.
A rgyreia Lour. is een plantengeslacht
uit de familie der Colzvolvulaceën en onder-

eene klokvormige bloemkroon,5meeldraden,

één stjlmettweelobbigen stempelen eene

vierhokkige,vierzadige besvrucht.Hetbevat
grootendeels slingerplanten, die in China.
te bereiken,maar men nam hem gevangen, Cochinehina en Oost-lndië te huis behoo-

en hj werd den 30stenJulzj1285zondervorm ren.Van deze vermelden wj:A.JclflLoltr.
m eteen hoogen,gewonden stengel,eironde,
van proces Onthoofd.
Joltn Argyle,een zoon vandenvoorgaande. puntige,metzjdeachtig viltbekleedebladeDeze ltwam in 1688 m et W illem ran Orcz-l/e ren en witte in trossen vereenigde bloemen,
A .arboreaZp'lfr.!eenkleinenboom ,w iens
in Engeland en bragthem ,na het veqjagen
van Jacob'
lts ff,in naam de< Schotsche ver- wortelsenbladerenultw endigwordengebruikt
tegenwoordigersde kroon van Schotland.Hg bj ontsteking,- A.cîfz?dtzftzKer.,eenefraaile
kreeg devaderljkebezittingel
ztertlg.Later slingerplant met purperroode bloem en,- A .

sï/bRt
x Lonr., een klimmenden heester,
streed hj onderM arlborol
tykin Vlaanderen, ol/fzfq
en was in 1711 in plaats van lord kblanltope wiens bladeren alszachtzamentrekkend midbevelhebber der Britsehe troepen, in 1715 deldienen,- en A.evecio,
strStveet.m etroode
gouverneur van Minorca,en vel
-sloegin 1716 bloem en.Aldie gewassen moetmen btj 0ns
bj Dunblane in Schotland dezoogenaamde in eene w arme kasplaatsen.Zelden bloejen

Jacobieten OndergraafM arr.Hj werd toen zj in potten.
t0thertoq verheven.Hj bevorderde den val Argyriasis: afkomstig van eenGrieksch

van denl
m nister W al
pole,f)1overleedin 1743. woord, dat Gzllverzieltte'' beteekent,is de
George J'
OAZIDonylas Campbell,Fzerfo.g van naam van eene Ongesteldheid, die zichopenAryyle. D eze werd geboren in 1822 en w as baartin eene blaat
lwachtig grjze,bronskleulid van hetBritsche Hoogerhuis.ln dejaren rige en zelfs zwartachtige kleur van diedee1840 en 1841 bekleedde hj de betrekking len der huid w elke het meest aan het licht
van algemeen bestuurder van de goederen zjn blootgesteld.Zj ontstaat door het langderkroon en trad den SdenJuljinhetW hig- durig gebruik van kleine hoeveelheden salm inisterie als betaalm eester-generaalvan het peterzuur zilver.Sommigegeneesheerenhebleger.ln 1851werdhj kanselierderUniver- ben het bestaan dier ltrankheid we1eensbe-

siteit van k
%.x4z?
.
#'
rt
??f
?.
<, en in l852qroot- twjfeld, maar zj is(1oor de waarnemingen
zegelbewaarder.Tnen inJanuartl1855lnhet van anderen boven allen twjfelverheven.
Lager Huis het voorstel van Roebuek met Zj vormtzich d5â1',waarzilverdeeltjeszich
betrekking t0t de oorlogszaken in de Krim in de huid afgescheiden en de donkerekleur
aangenomen werd,nam hjzjnOntslag,maar aangenomen hebben, die wj bj zilverzoubj de hervorming van hetKabinetinFebru- ten opmerken,wanneerzj aan hetlichtzjn
arj 1855 maakte hj er wederdeelvan uit blootgesteld. Doorgaans behoudt men zulke
als groot-zegelbewaarder,terwjlhj tevens vlekken t0t aan den dood,daarwasschingen
lid w erd dercomm issie,ingesteldterregeling

met oplossendemiddelen ze nietkunnenver-

van het volksonderwjs. In December van wjderen.
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Argyropylus (Johannes), een derjve- kweekelingen van Searlattl,werd gesticht,

rigste herstellers van den roem der Griekscheletterktlnde in hetW esten ,werd geboren te Constantinopel en begafzichn0gvöör
de verovering dezer stad naarItalië.Na1424

onderwees hj te Padua de Oudeletterkunde
en dewjsbegeertevanAristoteles,enin1456
werd hj door CosmodeXet
ficsbenoemd t0t
leeraar in de wjsbegeerte teFlorence.Be-

verkreeg de aria en de muziek in het algem een eene

aanmerkeljke ontwikkeling en

eene andere gedaante.De ariagingvoorheen

te snel vO0rb!
J) hare welltlidende perioden
waren te kort,zj k0n den gemaakten indruk door herhaling der belangrjkste motie-

ven niet vestigen in het gemoed van den
hoorder. De Napolitaansche muziekhervorroemde mannen, zooals Politianns en Joltan- mers verlengden het ritornel, om den hoorwdt
slzezlc/
zDzl,warenkweekelingenzjnerschool. der op het volgende couplet vfll)r te bereiToen te Florence de pest begon te woeden den.Bj hen nam deariaeen aanvang met
(1471),begafhj zich naarRome,waarhj de hoofdmelodie,enhieropvolgdeeen tweede
op 7o-jarigen ouderdom overleed. Hj heeft en 00k we1 een derde Ondergeschikt motief,
onderscheidene werken van Aristotelesinhet di
e in de aanrrenzende toonladdersin ver-

L atjn vertaald en sommigevanaanteekenin- schillendewendlngen te voorschjn tradenen

dan in den hoofdtoon n0g eenm aalherhaald
gen voorzien.
Een andere Ar-gyropylnsm etdenvoornaam w erden,w aarna het eerste g'edeelte deraria
Plricles w erd desgeljks te Constantinopel na den zoogenaamden cadans, m et e0n g0geboren, en wél op den 17(
1en September past instrumentaal spel,hetwelk doorgaans
1809. Hj legde zich t0e op deregtsweten- hetm otiefvan hetritornelvormde,eeneinde
schap en werd in 1837 benlemd t0t hoog- nam. De tweede helft del. aria bestond in
leeraar in de regten aan de universiteitte een kortgedeelte,dat,bepaaldeljk afgezonAthene. Als voorstander van den constituti- derd van het eerste gedeelte,zich in eene
Onélen regéringsvorm, zocht hj dezen in vermaagschapte,doch zeerverschillendetoonGriekenland in te voeren.Hiertoe Fafhjhet aard deed hooren.op den cadans,waarmede

tjdschriftuAnamoryhosis(Hervormlng),,ujt, zj eindigde, volgde dan het da capo met
maar hj maaktezlch door zjnevrjmoedig- eenige verkortingen of de herhaling van de
heid gehaatbj hetHof.Na1843washjbjna eerste helft. Deze vorm der aria werd met
aanhoudend 1id der Vertegenwoordiging en eenige wjzigingen dooralle componisten in

behooxdeert0tdeleidersderoppoaitie.In 1854 en bl
liten Jtalië gehandhaafd en is t0top
werd hem de portefeuille van Buitenlandsche onzen tjd in de elgenljke aria bewaard gebl
even.
De verallderingen,diedeariainhare
Zaken opgedragen, welke hj een tjd lang
metdie van Financiën verwisseldeen daarna gedaantenadentjdderNapolitaanscheschool

terugnam.Intusschen verlangdehj reedsin ondergaan heeft,kan men ineen vjftalvorSeptember des volgenden Jaars zjn ontslag men aanwjzen.Glûckmaakte den vorm der
en nam weder plaats op den académischen aria afhankeljk van den inhoud van hetlied
leerstoel.ZjnbelangrjkgeschriftttHetGriek- en riep de deelamatoriscke tzrïctevoorschjn,
sche Staatsbestuur''beleefdein 1859teAthene die zich nietaltjd door zangerigheid ondereene tw eede uitgave.

scheidt. B aelt en H öndelhebben de contra-

Aria is de naam van een lied,hetwelk pnnt-ar'ia ingevoerd, waarbj de stem geen
voor ééne stem is gezetmetbegeleidingvan grooteraandeelverkrjgt,dan haar doorhet
1én ofmeerinstrumenten,- een lied,waarin contrapunt wordt toegekend en waarbj zj

zich de innigste gevoelens engewaarw ordin- in hetnaauwste verband staatm etdeinstrugen des harten openbaren. D e tekst eener menten.Hiermede isdeconcert-amiavermaaqaria vereischteenvloejenden,lyrischenvorm schapt; deze is afkomstig van M ozart,dle
en w elluidende klanken,en haargevoelvolle de zangstem afwisselde metblaas-instrum eninhoud moet uitdrtlkking en leven ontvangen ten. Een vierde vorm is die,waarbj het
van de muziek.Zj kan een afzonderljk mu- olm tabile de overhand heeft en alle zoogeziekstuk , eene concert-aria, w ezen en 0ok naamde portamento-kunsten door den zanger
deel uitmaken van eene uitgebreide compo- met vrucht aangewend kunnen worden.O0k
sitie,- van eene opera,van een Oratorium in dezen stjlhebbenM ozartenvooralH aydn
of van eene cantate.D e m uzikale vorm der veel voortrefeljkg geleverd.Devjfdevorm

ariaisvermoedeljk afkomstig van de tmo- is eindeljk die derbraroltr-aria,waarin de
nodie,'' een gezang voor eene enkele stem zangstem metvollen luister schittert en alle
met eene harmonische instrumentale begelei- moejeljkheden der kunst overwint.O0k van
ding.Het denkbeeld van deze is ontstaan in dezesoortzjnwjuitnemendeariasaanMozart

pressioneOfdeseneene vereeniging van geleerden en kunste- verschuldigd.De aria d'es

naars,welke omstreekshetJaar1C00 gedu- timentéle aria is reeds lang llit den smaak.

rig vergaderd was ten huize van G-loranni Met Glûok hebbeneenigenieuweltaliaansche
Wtzrdï, Confe #ï Vernio,te Florence.Eerst meesters, zooals R ossini, Bellini, enz.p0eene halve eeuw later vindtmen dearia,een gingen aangewend, o1u den stjl van den
lied in twee gedeelten meteen da capo,bj vierden en vjfden aria-vorm te vereenigen
A lesnandro Scmrlczffij die 00k het recitatief en de zangversieringen der virttzûzen in n0verbeterde en in het algemeen als de her- ten uit te drukken. Behalve deze soorten
vormer der muziek van die dagen optrad. vermelden wj nog de ariaJ?t
zrltxlfd ofde
Door de Napelsche school,diedoorLeonardo sprekende aria, w aarin doorgaans elke letLeo, Francesco .llz
llrlAlfe en Ga6tano Grdco, tergreep sleehts ééne noot heeft.Zj isin
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vaudevilles onbetaalbaar,enPaesielloen R0s- was Christus? Men poogde daarop antwoord
dïzlihebben op deze soorthun zegelgedrukt. tegeven,zoodradeChristeljkegemeenteeenigDe ûorsprong van den naam is in hetlta- zins tOtzelfbewustheid gekomen was.Reeds

liaansche woord aria (lucht)tezoeken.

in hetbegin van de tweede eeuw onzerjaar-

A ria cattiva is eene ltaliaansche uit- telling w erd de eene verklaring op de andrukking,welke bedorven lueht beteekent. dere gestapeld,dol!h men kOn eerst een be-

Daarmedebedoeltmen deschadeljke uitwa- trekkeljk beslissend Oorcleeluitsjreken,toen
semingen derMaremmen,derPûntjnschemoe- de Grieksohe wetenschap en dlalectiek het
rassen enz.Zie olzder M alaria.

eigendom waren geworden der K erk. D it

A riadne, eene dochter van koning M i- tjdperk van ontwikkeling is dat van den
zlt).sen van de HeliadePasipltaè'Ofvan Creta, Ariaanschen strjd.Toen Arinsdaarover zjn

werd in liefdegloed ontstoken voor Tltese'tts, gevoelen verkondigde,stonden bovenaltw ee
die uitAthenenaarheteilandCretawasgeko- partjen tegenover elkander;beidenoemden
men,om dejaarljkscheschattingaandenMino- Cltristus den zoon van G0d en zelven God,
Jlffrfl.
s(zieOnderditwoord)televeren.Zjgaf maar in verschillende beteekenis. De eene

hem eengarenkluwen,zoodathjlzeteindevan
den draad bj den ingang kpnvasthechtenen
voortgaande hetkluwen afwinden totdathjde
plaatsbereikthad,waarhetvreeseljk monster de wacht hield.Tevens schonk zj hem
een betooverd zwaard,waarmede1
zjhet0ndierk0n dooden.Op deze wjzegeluktehet
hem , den Afinotanrns het leven te benemen

beschouwde den lûgos(hetW oerd),die vûlgens de Schriftin Cl
brist'
tbs woonde,als een

persoonljk,voorwereldljk, Gode geljkvormig,maarOndergeschiktwezen(St
lbordinatianen), - en de andere hield,in het belang
van de dienstyan den êênen waren GOd(M0narohianen),fhrist'
as ôfvoor eenmensch,die
zich evenw eldoor de kracht van den godde-

en metzjne makkerslangsden afgewonden ljken geestvan alleanderemenschenonderdraad den uitgang van den doolhofterug te scheidde en om die reden goddeljk mogt
vinden.Doer Ariadne geholpen en vergezeld genoemd worden,ôf(z00a1sSabelli'
t
bs,S50
nam Tltesel
tsdevlugt,nadathjeerstdesche- t0t260)vooreen beëaaldenopenbaringsvorm
pen 01)Cretalek geslagen had,zoodatmen der Godheid, namelpk voor G0d zelven in
hem nletk0n vervolgen.Hj wasechter0n- eene eigenaardige gedaante.
dankbaar genoeg,haar Op het eiland Naxos
Z($ô verwaren destrjdendepartjengekott'q, presbyter te Alexandria,
(00k Diagenaamd,éên derCycladen)achter men, toen Ari'
het
teeken gaf tOt eene langdurige worstetelaten.Volgenssommigenheeftzjzichtoen
in zee geworpen,maarvolgensanderenvond ling.Deze gestrenge aseeet,met eenschrander oordeel begaaf;, plaatste zitsh op het
standpunt der Subordinatianen en zocht,het
m onotheïsmushandhavend en het sabellianism usverw erpend,zich eenhelderdenkbceldte
verschaffen van het veelbesprokenvraagsttlk.

Dionyslbs (Baechus) haarin eene grot,waar
zj sliep,en washj zôô getroffendoorhare
schoonheid, dat hj haarten huweijk nam.
Op hethuweljksfeestschonkendegodenhaar
eene gouden kroen, door Hepltaestl
ts (Vulcanus) vervaardigd. Na haren dood begroef

Yolgenszjneleerwas Cltrist'
tsnietdewaar-

Dionys'
us haar in Argûs,en de kroon werd achtige en één eenige logosdesVaders,maar
onder de sterren verplaatst.
hj draagt slechts den naam van logos en uit

Op Naxoswerden twee feesten(Ariadnea) genade dien van zoon.Hj isnietonveran-

ter harer eel'
e gevierd,éên metrouw ofhet derljk, zooals de Vader,maar veranderljk
feest der verlatene, en één met gejuich of van natuur, zooals de schepselen.Het godhet feest der huwende.De sage van Diony- deljkein Christusisderhalvenietvanbovend$f,
s en Ariadne heeft stof geleverd voor uit- natuurljken,maarenkelvanzedeljkenaard.
stekende kunstgewrochten.Beroemdisvooral De geest van Cltrist'us is nietde logos van
de Ariadne van D annecker te Fralzkfort aan den Yader, m aar het gewrochtvan dien 10-

de Main. Zj wûrdthiervoorgesteld alsrj- gos. Hj overtreft alle andere schepselen in
dende Op een panther.O0k de dramatische zjn aanleg om Gode geljk te worden,maar
en zelfs de m uzikale kunstheet't de lotge- zjne grootheid heefthj verworven doorhet
vallen van Ariadnee!)Naxosverheerljkt. zelfstandig gebruik van dien aanleg? door
Ariaansche strild is de naam van een dien te ontwikkelen tûtalles,waarvoorhj
leerstelligen tw ist,die langer dan eenehalve (die aanleg) vatbaar was.Toen G0dbesloten
eeuw in de oude Chxisteljke Kerk heeftge- had,hetHeelaltevoorschjnteroepen,bragt
Nvoed. Die strjd verûorzaakte een V0W01- htjeerst een wezen voort,dathem involkodige Opschudding onder alde Christenenvan menheid zöö geljkvormig was als een sohephet Oosten en onder vele van het W esten. selwezen kan!ten einde door datwezende

Hj had een aanmerl
teljken invloed Op de gelleele sclepplng te doen verrjzen.Denaam
staatktmdige gedragsljn derkeizersvanCon- uZ00nvan 00(1,'9dluoges''werddaaraantoegesfczàfz
q
/zl de Gr/pfet0t Theodosi'
usen schonk kend, Om het van de overige scllepselen te
aan hetChristendom een eiyenaardigenstem- onderscheiden, die Hj heeft voortgebragt;
pel2 dien het t0t nu t0e ln de meest ver- we1 ishetteven alsalles wat bestaat,a'lles
schlllende kerkjenootschappenheeftbewaard. verschuldigd aan den wil en aan de goederDe strjd liep vooraloverdevolgende twee tierenheid des Scheppers,maarhet istevens
vragen:H0e moet de Christen zich G0dv00r- met dien Schepper Op hetnaauwst verbonstellen, den Oneindige,die zich onophotlde- den,Omdat goddeljke rede,wjsheidenmagt

ljk in het eindige Openbaart? -- en:W ie zich in dat wezen hetheerljkst openbaren.
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Toen Aril
tsin 217 of318luide zjne leer maar di0 van Ari'tbsslechtsdoo1'20bisschop-

verkondigde, dat de zone Gods slechts de
edelste en eerste van alle uit niets geschapene schepselen was, m eende men zich te
m oeten aangorden tegen eenevernederingvan

pen, van wellte E'ttsebi'
lts van Nicomedia,
Tlteognisvan Nicaea, M aris van Chalcedon,

Tlteonas van Marmarica (in Libye) en Se-

cffzld'
lfy 3ral1 Ptolem aïsdo voornaamstewaren.

Cl
trist'
tts, welkegevaarljk z0ukunnenwor- Desprekers deryartj van Alesander waren

den voor het geloof,en debisschopAlesander A tltanasins,archldiaken van Alexandria,de
verhief in eene vergadering van presbyters bisschopyen Mareell
nsvanAneyra,E'
t
bstati'
t
bs
krachtig zjne stem tegen Arins.Alesander van Antlochia en Ilbsi'ts van Corduba,beplaatste vool'alde onbegonnenheid,aan eene nevens de bovengenoemde pat
lseljke afgevoortbrenging van eeuwigheid verbonden, vaardigden. Verreweg de meeste der aanop den voorgrond, alsmede de qualitatieve w ezige bisschoppen stonden buiten de pareenheid van w ezen, die in eene voortbren- tjen.Hun leiderwasL'
tô
sebiusvanCaesarea.
ging'uit het wezen des Vaders ligt opgeslo- In den beginne bekleedde /'
onstantû'n zelf
ten,daarbjhetOntstaanuiteenwezenalleen den voorzittersstoel,maar de heftigheid der

ietshiermedegeljksoortigskan voortltomen. strgders noodzaakte hem spoedig,Om deleiArius trad echter geensxinsterug vflorhet di
ng der vergadering aan Hosi'
us01?te drabisschoppeljk gezag.Metvurigenjverhand- gen.De middenmannen,diederSeml-Ariaanhaafde hj zjn gevoelen enbeschuldigde zjn Bche partj genoemd,poogden vrede testichtegenstander van Sabelliaansche dwalingen. ten en dejveraarst0tzwjgen tebrengen.
Schrifteljke en mondeljke OM erhandelingen Eusebi'
asbragthiertoeeene geloofsbeljdenis
leidden t0t geene bevredigende uitkomst. in de vergadering, waarin de GOdheid van

Ari'
l
tsverwierftalrjkeaanhangersteAlexan- Christus dqideljk was uitgedrukt: en wel
driaj onder de Egyptische geesteljken en in zoodanige bewoordingen,die eigenljk in
Onder de bisschoppen van K lein-Azië en stl'
jd waren metdestreng-Ariaansche leer,
Syrië.Aleœander zag zich genoodzaakteene maar toch doorAril
ts,wanneerhj erzjine
provinciale synode te Alexandria zam en te beteekenis aan hechtte,zeer goed aangenoroepen.Erverschenen bjna 100 bisschoppen men konden worden.De partj van AlezanuitEgypte en uitLibye,endemagtigepartj der vorderde evenwel,daterstellingen bjvan Aleœander zette Ari'
tœ afen deed hem gevoegd zouden w orden,die degoedkeuring
metzjnevoornaamste tegenstanders,name- derpartjvanAri'
tbsonmogeljkmaakten.00k
ljk de bisschoppen Secundltsvan Ptolemaïs de K eizer drong aan op de bepaling der geen Tlteonas van M armarica,indenban.Arius Jtjll
A:b# ran wezen (homousion),Ja,hj vorbleef echter in den eersten tjdnOgteAlexan- derde,datzjindereloofsbeljdenisOpgenodria en hield er afzonderljke godsdienstige men z0u worden.Dlt gafaan de partj van
vergaderingen.Toen echter het verzettegen Al
eœander den moed Om no4 meerafdoende
hem zich sterker begon te Openbaren,nam tegenstellingen tegen het Arlanismtls te vol'hj de vlugtnaar Palaestina en van hiernaal- deren. Op deze wjze ontstond het Rymbool
den bisschop Eusebi'tbs van Nicomedia in Bi- '
t
lczlNicaea,detweedeOecumenische Ofalyethynië,bj wien hj gastvrjontvangenwerd. meen geldende geloofsbeljdenisvoordeChrlsHierschreefhjzjn beroemd w erk öThalia'' tenen.Zj werd door den Keizerbekrachtigd
ter verdediging van zi
l-ne leer.
en t0t rjkswet verheven. Homousion was
Toen Aleœander alle pogingen t0t verzoe- thansde leerderregtzi
nnirheid.Ari'
lts,Thening afwees!hielden debisschoppeninBithynië, die Ar%'
tts genegen w aren,in 223 eenc
synode en riepen voorts in brieven aan alle
bisschoppen de hulp van deze in,Om deker-

onas en Seeund'as,die gewelgerd hadden het
symboolte teckenen,w erdennaarlllyriëverbannen. H unne schriften werden verbrand,
en het was Op straffe des doods verboden,
keljke gemeenschap met Ari'
as te bewaren die te bezitten ofte lezen.OOk Eusebi'as en
en A leœander t0ttoegevendheid tebewegen. Theoynis moesten weldra (3S5) naarGallië

Niettemin gingen de partjen voortmettwis- in ballingschap vertrekken, Omdat zj wél
ten,schelden en lasteren,zoodatdie strjd het symbool, maar niet de verdoemingsbul
a1seen bespotteljk gehnrrewardoordeHei- onderteekend hadden. Intusschen vielen er
denen ten tooneele werd gevoerdjen Con- aan hetH 0fte Cûnstantinopelveranderingen
V00r, die gunstiger uitzigten voor de Arianen Openden. Constantiatde zuster desKeizers, beval op haar sterfbed de Ariaansche

dflsfï/s op hetdenkbeeld kwam ,dathetzjn
pligt wastzich metdie zaak tebemoejen.
Hjrigtteln hetJaar 224aan debeidepartjhoofden een bevredigendschrjven vaaartoen

geesteljkheid aan in de welwillendheid van

de twist toch bleefaanhouden en in verband Constantl
jn ,en ditbragtdezen t0tdeOvermet de Meletiaansche scheuring der Kerk tuiging, dat Ari'
ts onregtvaardig behandeld
was.Terstond werden Eusebi'tts en Tlteognis
q
e
v
a
a
r
l
j
k
d
r
e
i
g
de
t
e
wo
r
d
e
n
vo
o
r
d
e
n
St
a
a
t
:
rlep de Keizer het eerste oecumenisch con- teruggeroepen (228)en in hunnewaardighecilie teNicaea bjeen (325)en verleendeaan den hersteld. D e uitnoodiging des Keizers,
4at ligchaam eene regterljke enwetgevende t0t Ari'tbs gerigt,Om hem te bezoeken,ging
m agt. Er verschenen 34 bisschoppen uit de vergezeld van de uitdrukkeljke verklaring,
Oostersche Kerk,en 2000 geesteljkeninhet dat hi
j vergiFenis z0u ontvangen en ongegeheel; uit de W estersche Kerk kwamen deerd naar Alexandria terugkeeren. A rilts
alleen de afgevaardigdenvanpausSylnesterf, verscheen en overhandigde den Keizereene

nameljk'de presbyters Vitus en Vineentilts. geloofkbeljdenis,waarin hj de betwistepunDe beide partjen waren vertegenwoordigd, ten wjseljk liet rusten en zich in dubbel-
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zinnigejmeestalBjbelsche term en een voor- dat zelfs de Ariaansche bisschop I'eliœ den
stander verklaarde van de Overgeleverde pat
lseljken stoelbeklom.
schrift-en kerkleer van den Vader,denZ00n
Deze Overwinningwashgogstnadeeligv001en den vöör den aanvang dertjden voortgebragten LOg0s-G0d.Constantj;nwasdaarmede tevredelzen bevalAtltanasi'
tbs,bisschop
lau Alexandria,om Ari'
tbsinzjnevoormalige

de paxttjzelve.Zj bestond uittweedeelen,
uitde gestrengeArianen (de minderheid)en
de Semi-Al'ianen (de meerderheid).Beidewaren vereenigd a1steyenstandersvan Atltantv

bediening te herstellen.Toen Atl
tanasi'
as,op .si'
lf,
s en van de beslulten van het concilievan
grond der geloofsbeljdenis van Nicaea,dit Nieaea.Nu deze struikelblokkcn verdwenen
weigerde,zag hj zich (27s)naarTrierver- Wa1*el1.,trad hetversehiltusschendeArianen

bannen,terwjl Arius dpor eenesynode te en Semi-Arianen duideltjk tevoorsohjn.Aan

Jtlruzalem wedorin den schootderKerk0?- het hoofd van de eersten stond Aétius (zie

genomen en metzjne vroegere waardigheld onderdiennaam)metzjnleel'lingEl
bnomilnte11
bekleed werd.
hunne aanhangel's vormden allengseenezelfW éloverleed Arius nietlangdaarna,maar standige partj,die der Anomoeërs (Heterou-

lnomianen,Ariomaniede strjd bleef voortduren.Nadat het den sianen) 0fAltlanen (Et

Arianen geltlkt was,Atltanasius,hun voor- ten,ooltw elnaar llunnegeheim ezam enkomnaamstentegenstanderteverwjderen,kenden stelz Trpglodieten OfHolbewoners genaamd),
zj in de verbreiding hunner leer geene per- die vooral gevestigd w aren in deAntiocheenken.N0g gunstiger werd hun toestand,toen schekerkqwaardeAriaansch-geziudeE'ttdoœius
Constantî
jn,deJongerezoon,zjn vader0p- bisschop was. Aan het hoofd der Semi-Arivolgde als bestuurder van hetOostR omein- aanschepartj bevond zich in die dagen .
Bas,bissehûp van Ancyra.Op eenetweede
sche rt
jlt en partj koos voorde Arianen. 'si/ifz.
A tltanasi'
tçs daarentegen werdbegunstigddoor synode te Syrmium in Nedempannonië(357)
Constans de Jbzwer:,den oudsten ztlon des werdeenegeloofsbeljdenisontworpen,waarin
Keizers en belleerschervan Gallië.Doordezen de twistwekkendepartjwoorden,zooalsge-

herkreeg de bisschop van Alexandria zjnen ljkheid vanwezen (homousion)engeljkvorzetel (328).DeArianen hadden in dien tjd migheid van wezen (homoiousion) werden
in hetoostersche keizerrjk bjnaoveralvrj- vermeden. D e voorstanders van deze beide
heid van godsdienstoefeningten hunne leer rigtingen verwierpen diegeloofsbeljdenis.Nu
werd zelfs die van het Hofvan Oonstantino- kwamen de Semi-Arianen bjeen Op eene syjel (840).Daarentegen handhaafde Consta'
ns node te Ancyra (258)el verhieven zichz00ln het W esten tOt aan zjn dood (250)de weltegen de besluiten van Nicaea a1stegen
geloofsbeljdenis van Nicaea.
de stellingen van E'
t
bnomins.NadienttjdwerInmiddelsbleven devjandeljkhedenvoort- den de woorden Homousianen ,Semi.Arianen
woeden.Op eene synode vanArianen,in 34l en Basilianen even zoovele partjnamen.
te Antiochia gehouden,w erd het vonnisder

De grondlegger van de leer der Semi-Ari-

afzetting van Atltanaslusvernieuwd.Inzjne anen is volgens het algemeen gevoelen Asplaats werd Gre-jorius uitCappadocië,een ferif:.suit Cappadociëtdie reeds vroegerderheftig man,t0tblsschop van Alexandria be- geljke leerstellingen verkondigd had (320).

noemd en yewapenderhand in zjne waardig- De stichters hunnersecte zich echter Basi-

heid bevestlgd.Bj hetgeweldigvlammenvan li'uzvan Ancyra en GreyoriusvanLagdicaeaj
het twistvuur konden de beide keizers niet daar deze secte zich eerst in 850 naast die
langer wel'
keloos bljven.Zj namen hetbe- der strenge Arianen vel'toûnt. C'
onsfantqn
slult7dat te Sardica in lllyrië een algemeen w ilde nq t0t bevordering van den vredeeen
concllie z0u w orden gehouden.H ierversche- algemeen condlie beleggen,m aar hetkw am
nen (347), Op aansporing van den Paus te niet t0t stand,daax xle Oostersche bisschopRome,meer dan 800 W esterschebisschoppen pen te Seleucia in Tsaurië en de W estersche
en slechts 76 Oostersche.Deze laatste ver- te Ariminum (Rimini)vergadexden(359).Hiex
eenigden zich te Philippopolis in Thraciët0t w erd door de meerderheid het symboolvan
eene zelfstandige kerkvergadering.Toen de Nicaea en te Seleucia het vierdeAntiocheenW estersche bisschoppen te Sardiea Atltana- sche symbooltegenover de leer der Eunomiss'
.
lI.
sin eer en w aardigheid llerstelden enden anen vastgesteld. D e K eizer beval,dat elk

banvloek uitspraken over zjne vjanden, concilie hem zjne besltliten (
loor een gezant-

verwierpen de Oostersche bisschoppen te schap van 10 bisschoppen z0u vûordragen.
Philipgogolisdebesluiten vanNieaeaalsSa- D e afgevaaxdigden verschenen,maar w erden
bellianlstlsch en tritheïstisch en beantwoord- te Constantil
zopelmaanden lang Opgehouden
den den banvloek hunner tegenstanders met zoodat het concilie te Rimini uiteenging.

dien , welken zj J'
ttli'
as van Rome,Ilbsilts Zjne 10 bisschoppen werden eindeljk door

van Cordtlba en Protogenes van Sardicanaal' Ursaoiusen Valens?de lloofdleidersderEllnûhethoofd slingerden.List:lasteren geweld, mianen, zo0 vergebragt,datzj teNicaea
verdrukking en mooxdwaren nu slee,
htsalte in Thracië een symbool onderteekenden,

vaak demlddelen,waarmede elkepartj het waarin alle bepalingen over hetwezen(ousia)

gezag harel' bisschoppen tegen dat van de van L'
Fzridfl.
s a1s onschriftmatig werden verandere partj zochttehandhaven.Toen ('
on- oordeeld en w aarin slechts in het algemeen
.
sftzz?fp
/z
3 in 258 de alleenheerschappj ver- gezegd werd,dat de Zoon Gods naardeuit-

kreeg over hetgeheele Romeinsche ri
jl
t,be- spraak des Bjbels geljkvormig isaan den

hield de xigting van Ari'
tts deoverhand,z0o- Vader. Doorallerleiktmstmiddelen verwier-
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ven Ursgcias en Valensde ondcrteekening in de 6de eetlw. om aalz het uhomousion''
der weinige kerkvaders,die zich n0g te R1- de algemeene yoedkeuring te bezorgen,bemini.bevonden.Met moeite werden voortsde riep de Keizer ln 38l een tweede algemeen
oostersche bisschoppen te Selet
lciaoverreed, concilieteConstantinopel.HierwerdhetSymom zich met datsymbooltevereenigen.Ein- b00l van Nicaea door de meesten gewillig
deljk wasallesin Orde.Een nieuw concilie aangenomen.
teConstantinopel(7C0)bevestigdenogmaals N0g eenmaalechter bescheen hetlichtvan
het symbool, en de Keizer vattelletvoorne- den voorspoed den w eg der Arianen. K ei-

men op,om t0telken prjsdenvredeteherstellen.Verliesvan zjn ambt,ballingschap,
Ja, n0g vreeseljker dingen bedreigden den
bisschop:die in zjn verzetbleefvolharden.

zerin Justing,demoedervan den luinderjarigen ValentiniannsIItse,
honk hunin38Cvrjheid van godsdienstin hetW esten;doch zj

gen duur. Bj den dt
lod van Constantl
jn naAfralliye, de minachter en vjand van het
Christendom , schonk aan allepartjen volkomene vrjheid van godsdienst.ookzjn0pvolgerJorianas(363t0t364),schooneenaanhanqervan de leervan Nicaea,mengdezich
nietlngodgeleerdetwisten,en ValentiniannsI
(364t0t375)volgde zjnvoorbeeld.Zjnbroeder Valens, met het bewind over het 0Osteljke keizerrjk belast,eenbekrompendwin-

gemeene kerk.O0k E'
tb
yeniusverleendevrj-

behielden die slechts t0t in 388. ValentiniaToch was de eenheid der Kerk nietvan lan- zlf4& verklaarde zich een voorstander der alm en de zaken een anderen keer.Jutlan'
usde heid aan alle Christeljke secten,maartoen

hjin 894 door Tl
teodosiusoverwonnen was,
en later onder de Opvolgers van dezen de
wetten tegen de Arianen allengs gestrenger

werden, was de heerschappj derleervan
Nicaea verzekerd.

Van nu afwashetArianismusbjdeGrieken en Latjnen aan gestadigevervolgingen
blootgesteld.In latere eetlwen ontwaren wj
ersleehtsenkele overbljfselen dierleer.Buigeland, w erd een w erktuig van het fanatis- ten hetRomeinsche rjk zochten deverdremus en van de heerschzucht der Ariaansche ven Arianen des tejverigerhunneleer te
geesteljken.Er kwamen dagen van diepe verspreiden. Deze vond ingang bj deVanellende voor de Oostersche kerk.Eerwaar- dalen,wier koningen Genserik en Jlunnerik
digebisschoypenwerdenvervolgdenverdrukt, de aanhangers der leer van Nicaea op eene
en onwaardlge mannen ,alsgtlnstelingenvan vreeseljkewjze vervolgdenq- bjdeBour'sKdzerskamerdienaarsen vlejel'
s,metde gondiërs, die eerst in de 6de eeuw tOt het
hoogste kerkeljl
te bedieningen bekleed.Di0 Katholicismusovergingen,- eneindeljkbj
Ongeregtigheden droegen nietweinig bj tOt de Gothenen Suéven.Cltlodwiy enJustinianlbs
de zegepraalderpartj van Nicaea.lmmers zochten overalhetArianismustevernietigyn,
toen de Semi-Arianen met de Homousianen en de overwinningenvanBelisarillsin Afrlka,
aan dezelfdevervolgingen warenblootgesteld, op Sicilië en in Italii
j bevorderden de alge-

leidde de gemeenschappeljkerampspoed de meene heerschappj van het Katholiek gebeide partjen t0tverzoening,zllgdateerst- l00f. N0g eenmaal bragten de Lûngobarden
genoemden toetraden t0t het symbool van onderaanvoering van koning A'
utl
taris'(568)
N icaea.H et dthom ousion''behaalde de over- hetArianismus ln Opper-ltalië,maarhetwas
winninr op de vergaderingen teLampsacus er in 67l reeds geheel en alverdwenen.Na
(365),m Illyrië (367)enteTyana(369).Gra- dien tjd vinden wj het bestaan van eene
fzt
zzlv.
s verltondigde in 378 eene algemeene Ariaansche secte nergens vermeld. Toch is
amnestie en verdraagzaamheid jegens alle de leer van Arins niet verdw enen uit de
godsdienstige secten metuitzondering vande Christelgke kerk; zj stond reeds en staat
M lnichaeërs, Photinianen en Eunomianen. n0g altjd inverschillende vormen tegenover

Voor deze laatsten was vooral de wjziging de kerkeljkeregtzinnigheid.
van het doopformulier en hetéénmaalOnderAriano is eene stad van het koningrjk
dom pelen eene ergernis. Tlteodosiust diein Italië. Zj is in de provincie Principato ve379alsmederegentvan Gratiannsheerschappj teriore, een gew est van het voorm alig k0voerde in het Oosten, koos partj voor de ningrjk Napels,in de Apennjnen op 3heubesluiten van Nicaea en bezorgde aan deaan- vels ttlsschen Colore en Tripaldo,aan den
hangers van dezedezegepraal.Hj verbood grooten weg van Napels naar Bari gelegen
in 281 aan de Photinianen,Eunomianen en en telt15000 inwoners,eene hoofdkerk,een

Arianen hethouden van bjeenkomsten inde dozjn parochie-kerken en eenigekloosters.
steden.Toen hj in November280zjnintogt Erwordtveelonechtporseleinvervaardigd.De
hield in Constantinopel,kwam hj t0t deer- stadiqmeermalen dooraardbevingenverwoest.
varing)datdegemeente,metwiergeloofhj
Arias(Benedictus),Montannsbjgenaamd,
instemde en die onder de leiding stond van een beroemd godgeleerde en beoefenaar der
bisschop Gre-qori'
tls (vrûeger te Nazianze), Oostersche talenjwerd in 1527teFrexenalde
nieteensin hetbezitwaseenerkerk,terwjl la Sièrra in de SpaanscheprovincieEstramade Ariaansche bisschop Demopltilns zich alle dura geboren.Hj studeerdete Sevilla en te
kerken had toegeëigend.De Keizer liet hem Alcala de H enares,maakte zich bekend met
de keus,ofhjdegeloofsbeljdenis;anNicaea 10 oude en nieuw e talen en Onderscheidde
wilde onderteekenen ofde kerken ontruim en. zich vooral door zjne bedrevenheid in het

Demophilus was eerljk genoeg om dit laat- Oostersch.NadathjmetM artinoPerezZ-/JJJ,
ste te kiezen , en nu m ûesten de A rianen bisschop van Segovia,het concilie teTrente
hunne vergaderingen houden buiten de m u- had bjgewoûnd,zonderde hj zich afin Anren der stad) hetgeen er plaats greep t0t dalusië, om uitsluitend voor de wetenschap

ARiAS-ARiON.
te leven.Pltilippus 11 benoemde hem echter woord aria,datvrl
,e,edelebeteekent,isde
j
t0tbestuurder van eene kostbareuitgavedes naam van de drie hoogste lndisclle kasten.

Bjbels,en hj begafzich in 1568naarAnt- Deze zjn van de bergstreek in hetnoordwerpen,om zich terdrukkerj van C.Plan- westen van IndiëinhetPendsjaublvjt'
stl'
eof'
Jzz'lf: daarmede bezig te houden.Dat werk

men-land) afgedaald en hebben zich als het

(Biblia sacra Hebraice,Chaldaice,Graecoet heerschend vollt over geheellndiëverspreid.
Latine,Pltili
ppi11 RegisCatholicipietateet 00k de Perzen dragen in doZend-Avestaden
studioadsac,
rosanctaeacclesiaeusum 0.P lant'l- naam van Airya. D e nam en der gewesten

stf.
sexcudebat.Autw.1560- 1572,Tom.VIll) Aria,Ariana,Iran en Irak zjn Ongetwjfeld

w erd door Arias zelvenaangeboden aan paus van hetzelfde w oord afkpmstig.
Greyori'
tbs X III te R 0lzle.Pltilippus 11 beOp het gebied der volkeren-en taalkunde
loonde hem na de voltoojing dier uitgave, geeftm en den naam vanArischevolkeren en
die zoow el duor den Paus als door de god- Arischetalen aal
l dievanllzdo-Germaalzschen
geleerde faculteiten te Lt
lik enteParjswerd stam in Indië en Perzië,- voorts aan alle
gûetlgekeurd,m et een pensioen van2000du- volkeren en talen van dien stam in het alkaten en met een gedeeltederinkomstenvan gemeen. O0k spreekt men van de Arische

hetklooster St.Jago.Daarentegen werdhj, Indiërs die weleer naar Hindostanzjn gew egens het opnem en van de Targumim Of trokken, Om hen te ûnderscheiden van de
Chaldeeuwsche vertaling,Op aansporing der volkeren, die er van ouds waren gevestigd.

JezuïetenjvanJoodsche begripyen en in het A riès,het eerste teelten van denDierenalgemeen van ketterj besehuldlgd?zoodathj riem, zie Ram.Hetpltnt -d.9'iè,sis indatteeter naauwernood aan de hauden derlnqtlisi- ken het snjpunt van den evenaar en zonstie ontkw am en tw eem aalnaar Rome moest W 0g.
reizen om zich te regtvaardigen.Hj over- ArifH ikm edBei,geborelzin1786,vormde
ich voor den geesteljken stand en dweepte
leed in 1508 alsgriorvan hetkloosterSt. z
Jago te Sevilla.Zjnekostbareboekerjwerd met de voormalige grootlleid van den Islam.
aan die van het Escuriaaltoegevoegd.Hj De invloed der geesteljkheid was op het
heeft onderscheidene geschriften nagelaten, naauwstverbonden met dien der Janitsaren.
die Op de boeken des Bjbels betrekking Dezewerden in Julj 1826doorsultanM alzhebben.Gedurende zjn verbljfteAntwerpen -.01# vernietigd,en hierdoor daalde het gewashj,Op lastvan Alra,liddercommissie, zag der geesteljkheid aanmerkeljk. Toen
die alle in Nederlanduitkomendeenverdachte Arj
fin 1846metde waardigheid van grootboeken aan een gezetOnderzoekm oestonder- mufti werd bekleed, meende 11j de olldwerpen.D e veroordeelde boeken w erden op
den ttlndex expurgatorius''geplaatst,die in
1586 door I'rancisens Jkzlï'
lf,
sis uitgegeven.

Turksche zeden en gewoonten weder tekun-

nen invoeren. Zjne pogingen leden echter
sehipbreuk, en hj moest in 1854 afstand
Arica is eenezeestadindere/ubliekPeru doen van ztjne waardigheid. Na dien tjd
inZuid-Amerika.Zj ligtten zuldwestenvan leeft hj ambteloos te Constantinopel,zich

Tacna en ten zuid-zuidoosten vallArequipa. bezig houdende met het verzam elen eener
E r is eene kleine haven m et een niet 0n- groote boekerj, waarin zieh velekostbare
aanzienljken handel.Thansvindtmenern0g handschriften bevinden.

geen 4000inwoners,terwjlervôör1832.
hetJaarwaarin zj dooreeneaardbevingverwoestrerd - 30000 telde.
Ariel (Caesare), een van de meestberoemdeltaliaanschedichtersonzereetlw ,w erd
den Sdek Julj 1782 te Brescia geboren.Hier
ter plaatse werd hj in 1810 benoemd t0t

Arim aspen isdenaalnvan een mythisch,

eenoogig en Oorlogzuchtig volk,dat doorde

Oud
en in hetverrenoordoosten #ertoenbekende w ereld w erd geplaatst.
A rion was een diehter en luitspeler uit

den fabeltjd van Griekenland. Hj was geboren te Methymna Op Lesbos in de 7t
leof

hoogleeraarin de geschiedenisenletterkunde

8ste eeuw vöör Chr.Hj had tOt ouders Po-

aan het lycéum.In 1824 verwisselde hj zjn
leerstoel met die der Latjnsche taalen hj
bleef er werkzaam tOt aan zjn dood,die
den Sden Julj 1836 vûorviel.Reeds in 1808
verwierfhj zich grooten roem methetleer-

,

spronkeljkheid ofhooge vlugt,alsdooreene
jeugdigetkischheid,doûrkeurighoidvanversbouw en door grootezoetvloejendheid.Zjne
dopere''zjllin6deeleninhetlichtverschenen.

lië en Sieilië.Te Tarente won hj den prjs
in een muzikalcn en dilt
llterljken wedstrjjd.
Toen llj,met schatten btt
laden,zich naar
Corinthe had ingescheept,om tOtzjn vriend

sei#ozz (Neptunus) en de nymf Oncaea en

w ordtvoor den uitvinder van den dithyram -

bus gehouden.Erbestaatvanhem eenetkaaje
sage:die door A . Trr.Scltleyel in deballade
JArion'' in het Hoogduitseh tlitmuntend is

dicht JLa coltivazione degli olivi.''Dit ge- bewerl
tt.Zj is van den volgenden inhoud:
dichtisdoor vele andere gevolgd.Zjonder- Arlon toefde lang aan het llofvanPlvtlander
scheiden zich nietzoo zeer doorgroote 00r- te Corinthe en begafzich van hier naarlta-

A riël is een Hebreeuwsch woord, dat
St
leeuw Gods'' beteekent. Eenige personen
uit het oude Testament dragen dien naam ,
die 0ok w el aan Jeruzalem ,later aan een

Périander terug te keeren,besloten deroofgierige zeelieden,hem o111het leven tebrengen. Apollo maakte hem in den droom m et
hunne voornemensbekend.Nl
lbeloofdeArlon

watergeest en eindeljk aan een bescherm- hun gaarne zjne stllattelz en vrûeg alleen
engel der Onschuld geyeven werd. Ariè'lin het behoud van zt
jn leven.De zeelieden gaden ttstflrm'' van Sltakspere is een luehtgeest. ven hem vrtjheid om zich zelven te dooden
Ariërs, afkomstig van het Sanskritisch ofin zee te springen.Thansverzoeht Arlon
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dat zj hem mogten toestaan,n0g eenmaal
te zingen.Dit wexd hem vergund,en ineen
sierljk zangersgewaad gehuld verscheen hj
0!!hetdek.ln zjn zielverrukkend lied riep
h!J de ggden aan en stortte zich daarna in
de golven.Maar de dolflnen hadden naar
die heerljke toonen geluisterd.Zjwarent0t

begunstiger op den hals.In 1517bevond zich

àriostoaan hetH0fteFerrara,waarhjeene
gastvrje ontvangstmaareenekarige beloo-

ning genoot.In 1521 en 1552 werd hem de
last Opgedragen, Om Oproerigheden te dempen,, die in Garfagna waren uitgebarsten.

Hj volbragtdie moejeljke taak,keerdena

het vaartuig genaderd,en één van hen nam verloop Van 3 Jaren naarFerraratertlg en
den zanger op den rug en bragt hem naar hi
duwb
ert
toez
igt
Opdi
he
ttbol
zw e
van
scel
ho
lrg.
Te
vens
cht
e hj
enr h
et 0en

de Grieksche kust,vanwaarhj weldra C0grootrinthe bereikte. Pêriander k0n naatlweljks stegedeeltevanzjnehekelbrieven,beschaafde
geloof hechten aan hetverhaalvanden dich- er zjne tooneelspelen en schreefOoknieuwe.
ter.Maar toen vervolgens de zeelieden kwa- Voorts zjn onderscheidene sonnetten en canmen en op devraagdesKonings,waarArlon zonen, alsmede vertalingen van Spaansche

zich bevond,verzekerden,dathjteTarente en Fransche ridderromansin dittjdperkverwas achtergebleven, trad de zanger zelfte vaardigd. Te midden dier w erkzaamheden

voorschjn, en de ontstelde roovers waren overrompeldehem dedood op den 6denJunj
niet in staat Om hun misdrjfte loochenen. 1533. Zjn stoffeljk hulsel werd op zjne
Zj werdenallet0tdenkruisdoodveroordeeld. uitdrukkeljke begeerte zonder eenige uitTer gedachtenis aan ditvoorvalwerd OpTae- wendigeplegtigheld bjgezet,enmenplaatste
narllm ,waar Xrlon aan walwas gekomen, nieteens een gedenkteeken op zjn graf.bj den tempelvan Poseidon(Neytunusleen Dit deed eerst 40 jaren na zjn dood een
gedenkteeken opgerigt,datden dlchterv00r- edelman te Ferrara,Agostinoul.fbdfigenaamd.

stelde, gezeten Op een dolâjn.Zjnelieren
de dolfjn werden aanden hemelgeplaatst.
Grieksche kunstenaarsvan lateren tjdhebben dezestofsymbolischbehandeld,nameljk
als een bewjsvan hetvermogen derdicht-

Veelpxachtigermonumentdeedin 1612 zjn
achterkleinzoon Ludoricoverrjzen.

Ariosto waseen uitmuntendmensch.Zachtmoedigheid,opregtheid en verdraagzaamheid

in woorden en daden versieren zjn inborst.

en toonkunstop alle schepselen.O0k Pous- Nooithulde hj zich in den mantelderdichsizl, Rubens en A lbrea tDûrer hebben deze terljke verwaandheid.W élwashj terprooi
.
fabel 0p hetdoek gebragt.Van degedichten aan eene hartstogteljke zwaarmoedigheid,
van A rI'on isalleen eenehymneaan Poseidon maar hj wist zich zelven te beheerschen,
zich alshet warevastklemmende aan de g0(Neptynus)bewaard gebleven.

Aslosto (Ludovico),een derdriegroot- wrochten zjnerrjke verbeelding.In gezel-

ste epische dichters van Italië,werdden8sten

September 1474te Reggio geboren.Hj was
detelg van een adelljk geslachten dezoon
van Nieoolo zripdfp,bevelhebber te Reggio.
Reeds als kind openbaarde zich bj hem een
groote aanleg voor de poëzie, en hj vervaardigde al vroeg treurspelen, die hj
met zjne broeders en ztlsters ten tooneele
voerde. Op de school te Ferrara maakte hj
snelle vorderingen. Naar den wensch zjns
vaders legde hj zich gedurende 5Jaren op
de regtswetenschap toe zûnder de geliefkoosde dichtkunstte latenvaren.Hetschjnt,
dat zjn vader hem in lateren tjd meer vrtj-

schap washj opgeruimd,geestig,bescheiden
en een vjand van Omwegen.Zjn uitwendig
voorkûmen wasin overeenstemming metzjn
manneljk karakter. Hj was rtizig van gestalte,sterk van gestel,levendig en een onvermoeid wandelaar.H t'
Jgedroeg zichsteeds
als een trouwen vriend,als een liefderjken
zoon en broeder,als een vaderen weldoener

voor zjne talrjkcbloedverwanten.Hjgenoot
de achting van vele aanzienljke tjdgenoo-

ten,K:aar hetis eene fabeldat KarelF hem
te Afantua als dichter heeft gekroond.
viriosto m oet onder de grootste dichtexs
Tiorden geteld. De Italianen noem den hem
heid gegeven heeft,- althansAriostotoefde uil divino (de goddeljkel'' - een naam ,
eenigen tjd teRome,waarhj zie'
h uitslui- dien zj trouwens 00k aan den zedeloozen
tend bemoeide met de beoefening der Oude Aretino gegeven hebben.D e m eeste bew onletteren. Eerst gafhj Latjnsclle gedichten dering eisoht zjn romantisch heldendicht
uit en vervolgenstweebljsyelen in proza, Jorlando furioso (DerazendeRoelandl'',hetucassaria''en t
(I Suppositi'' ln dentrantvan Tvelk in zjne soortQnvergeljkeljkmagworTerentius en P lantas bew erkt.Tevens ver- den genoemd.De ttorlando inamorato,''een

vaardigdehj een aantalsonnetten encanzo- gedicht van Bojardo gaf aanleiding t0tde
nen.D00rzjnelyrische gedichten in deIta- keusvan zjn onderwerp.Hj nam dendraad
liaansche en Latjnsche taalhad hj de aan- op:waar Bojardo dien had afgebroken en
dacht getrûkken van den kardinaalIppolito besteedde een Overvloed van humor en Bad'Este,broeder van den hertog Al
fonsnsI tyre, van ernst en luim aan devoltoojing
van Ferrara.W eldra washj er aan hetHof, van zjn gedicht. Hj nam daarbj de meest
en hj werd zelfst0ttweemaalt0eafgevaar- mogeljke bezadigheid in acht:hj zocht nadigd naar paus J'
t(li't&8 11,toen deze onte- meljk den rjkdom en de kracht zjner moe.
vreden wasopden h'ertog'tltzsFerrara w egens
den oorlogvanlaatstgenoem dem etv enetib.
'De

dertaal meer en m eer te doorgronden en
dichtte dooxgaansdesOchtendseenigeweinige
dichterkweetzichuitstekendvanzjnlast,
maar stanzas en beschaafde diegedurendeden lo0p

toen hj ongezind was,denkardinaalopeene van den dag totdat hj ze geschikt achtte
reis naar hetgure Hongarjetevergezellen, z
vj
one
or dvr
eniez
ang,
enrhj
nd
en d
vi
oo
las.
nadevoleindigingaan
haalde hj zich den haatvanzjnvoormaligen
Z0Q ontstond ln 10
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of 11 Jaar een meesterstuk,datzich door verschecn met 15000man(72vôôrUhr.
),en
vernuftige vinding, betooverenden verhaal- daar hj vool'
nemen: was om : ingeval hj
trant, boejende episoden en Onnavolgbare overwon,Gallië niet weder te verlaten,had
schalkschheid kenmerkt en zich bovenalles hj gezorgd,datnOgmeerkrggskl
zechtenhem
verheft, w at de romantische pouzie kan volgden. Deze, uitde stammen der Mattiaaanwjzen. Hetverscheen in hetlicht:toen ken, Vangienen en Nemeters afkemstig?en
Ariosto40jaren otld was,envondz00g1'
oo- zelfs gedeelteljk uit dien der Suèven,verten bjval, dat er in weinigejaren 4 Of5 schenen weldra ten getale van 120000. De
uitgaven van verschenen. Eerst w erden er slag bj AlagetobriabragtaandeAeduërseene
40 zangen uitgegeven,en hieraan zjn ver- volkom ene nederlaag t0e,m aarsehonltgeensvolgens eerst 6 en toen n0g 5 toegcvoegd. zins de Overw inning aan de Seqtlaners.Ar'
lA riosto had het gediehtaan zjnvoûrnlaligen priy/'
lf.
s g'afhun land en dat tler Aeduërs ten
begunstiger,den kardinaalIppolito,opgedra- geschenkeaanzjnesoldaten,en de Haruden,
gen,m aar m en zegt,dat deze tOt1OOndaar- die ten getale van 24000 hetlaatstw aren
van aan den dichter de vraag hecftvool'g'e- opgedaajd, Ontvi
ngen een tlorde deel van
legd: ttMeester L'
tbdorico)waartoedienentoch
al die dwaasheden?''
In het Jaar 1845 werd een vxoeger onbekend heldendicht van Ariosto yevonden,dat
met den titel:JRinaldoArditodlL.A.,Frammenti inediti, publicati sulmanoscritto o1'i-

het gebled der Seqtlauers. Toen namen de
bedrogen Galliërs hunne toevlt
lgt t0t de R0m einen.Doch voordat deze ter hulp konden
kom en,rukten 100000 Helvetiursvoorwaarts

naar Gallië.Syoedigevenwelwel-den zj op
htln togtgestult.DeproconsulJ'ali'
usCaesar
ginale da GiampiérieAlacci''teFlorenceis (58 vôt
sr Chr.)verscheen met zjne Romeiuitgegeven (l84C).Dit gedicht is tevoren nen en noodzaakte die drommen ttlt vrede,
w el eens verm eld, maar eerstin 1845 dot)r waarna het land ingeljfd werd in het R()-

GiampilriteArgenta,een klein plaatsje Op meinsche keizerrgk.lntusschen had Aviovis-

het gebied van Ferrara,teruggevonden.Het f'
l
ft
s zjne bondgenooten uitDuitscllland 0phandschrift bestond uit 20 bladen,iedermet geroepen, en gehoorgevendeaan zjne beacht stanzas. De 8de,4deeu 5de zang zjn lofte, dat hj hunneinspanning metvruchtdaarin bewaard gebleven,dezdeen 6dezjn. bal'e landen vergoeden zou, hadden zich

er gedeelteljk in voorhanden, en de Ove- ontelbare scharen van Suéven aan de Ri
jn
rige ontbreken. O0k hier is de strjd van verzam eld en stonden ep hetpunt Om ,aanKarel de Groote met zjne Paladjnstegen gevoerd door ArLovistlls,hetbegonnen w erk

de Saracénen het onderwerp.
der Rnm einen te vernietigen.Caesar bezette
De 5 tooneelspelen vanAriostoOnderschei- zoo spoedig mogeljk Vesontium (Besançon),
den zich door levendigheid en door eene de hoofdstad der Sequanent zond van hier
uitmuntende karaktel'
teekening, en zj zi
jn gezanten aan Ariovlsttts? die reeds vroeger
mel'
kwaardig als navolginyen van hetv0or- dool' de Romeinen alskoning was erkelzd,
beeld der Ouden.Zjneblhspelen zjn eigen- en deed hem aanzeggen, dat hj het land
ljk mislukt,Omdat de ditshter Grieksche t
an moest verlaten en met zjne bondgenooten
Romeinsche zeden daarin Overbrengt op den naar Duitschland tertlgl
teeren.Tevens n()o-

bodem van zjn tjd. ln zjne 7satyren Of
hekelbrieven viert hj den teugel aan ztj
n
wrevelen aan zjn gekrenltt gevoelzterwjl
in zjn lyrische gedichten de ltallaansche
geest met dien der classische Oudheid op
eene

digdehj hem uittOteen mgndgesprek,hetw elk door A rioristus met ferheid w erd afgew ezen.De m ededeelingenderAeduërsOver

de Germanen, die z!j als versehrikkeljke
reuzen voorstelden?vervulden t1e Remeinen

opmerkeljke wi
lze zamensmelt. Ztjn zûodanig m et sehrik,dat vele offieieren hun

aorlando''is m eer dan honderdmaalgedrukt, testament maakten.Caesarw istevenweldtltllen ook van zjne overige werken bestaan Opwekkende toespraken die vrees te mati-

talrjke uitgaven. Zjne zonen Virginio en gen.ToenAviovistusnaérVesontium Ogrukte,
Gabrléle zjn desgeljksalsdichtersopgetre- trok Caesar hem te gemoet,eene klelne beden.

zetting achterlatende.Zoodra de beidelegers

A riovistus, een legerhoofd der Ma,
rco- zich in elkanders nabjheid bevonden,hader
m annpn en koning der D uitschers in het op een heuvel tusschen de voorpostelleen
Suêvisch verbond, vertoont zich in de ge- m ondgesprek plaatsvan Caesaren Aeiovisttls.
schiedenis alsden eersten Germaanschen l
zeld, Eerstgenoemde herinnerdeden Germaan,hoedie zich tegen de verpveringen derR omeinen veelhj aa'
n Rome verschuldigd was,en hoe
poogde te verzetten. ln den aanvang der hj dat alles met Ondankbaarheid vergolden
eerste eeuw vôôr Chr.voerden de Aeduërs, had door den f
akkel dertweedragtoy het

bewoners van de gewesten der Aar Ot'der gebi
ed derbondgenooten te werpenjhpnoeSaône, oorlog met de Arverners. Toen de digde hem dusuit,em achter de Rljn terug
eel'stqenoemden bjgestaan werden door de te trekken en zich alzoo de vriendsehapvan
Romelnen,verbonden zich de Arverners met het Romeinsche volk waardig te maken.
de Sequaners,die den linkeroeverderRhône Arioristl
ts yaf hierop ten antwoord,datde
bewoonden,en deze riepen de D uitschers te Romeinen ln naam zjne vrienden waren,
hulp. Onder die Duitsuhers,die,in de om- maar hem kwamen ontnemen wat zi
jn regtstreken van het llercynisch woudgevestigd? m atig eigendom w as, want het gebied dt'r

doot de Helvetiërs Margomannen genoemd Aeduërs was geen Rpmeinsch wingllwest.Hj
w erden tbevond zit'h A r%ovlstlts,die zich te was te hulp gtàroepell,- llj llad gestrcdon
Rome in de krjgskunst geoetbnd had.Htj en overwonnen.D eovel-winnaarslladden regt
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op den verwonnen grond,en hjz0udatregt van het Taunus-gebergte - op den Altltpweten te handhaven. Had de Senaat aan nig - heeft versehanst.
Caesar opgedragen,hem aan genotene welArista , zie Onder Naald.

daden teherinneren,hj had vandienzelfden
Senaat in last gekregen om Oaesar te vermoorden. Hj z0u dat niet doen,maar verlangde 00k met dezelfdeeerljkheidbehandeld tew orden.Toenmaakte Oaesareeneinde
aan het gesprek, Omdathj in het gevolg
van Ariorist'
us verdachte bew egingen bespeurde en hj lietzich nietweêrOverhalen
t0teenepersoonljkeonderhandeling.Hjzond

Arista (D0n Mariano), president van

Mexico,werd in 1803teMonterey van Spaansche ouders geboren.R eeds als knaap nam

hj diensten hj klom langzamerhandop t0t
den rang van generaal-majoor.Vûoralonderscheidde hj zlch in den oorlog metdeVereenigde Staten.lnhetjaar 1848 washj ministervan oorlog en van 1851 tOt6Januarj
1853 president van Mexico.Hj toonde zich

evenw el een paar gezanten naar Arioristlbs. in die betrekking een vriend van vooruitDeze hield hen voor verspieders,en Onge- gang en een beschermer van landbotlw en

twjfeld hadden zj aanstondsden brandsta- njverheid. Hj Overleed Op eene reis van

pel moeten beklimmen, z00 de godspraak Cadix naar Southampton ln Augustus 1855.
niet t0t driemaal t0e het behoud van hun
A ristaenétus!een beroemdredenaaruit
leven had geëischt. Nu werden alle vriend- Nicaea in Bithyniè,een tjdgenootenvriend
tts,kwam alslandvoogd
schappeljke betrekkingen afgebroken. De van den rhetor Libani'
Germaansche benden rukten Op en naderden van Bithyniëin 858naChr.om hetlevendoor
meer en meer t0t deRomeinschelegerplaats. eeneaardbeving,dieNicomediaverwoestte.De
Zesduizendruiters en evenzooveelvoetknech- aan hem toegekende verzam eling van eroten hadden in last, Om de Romeinen van tische brieven - een 50-talin2boeken- is

verschillendezjden gestadig te verontrusten hoogstwaarschjnljkOnecht;menhotldtzenaen hun allen toevoervan hetland derAeduërs meljk voorhetwerk van een sophistuitde
en Sequanersafte snjden.Aan ('
tzedt
zrkwa- 5de()fCde eeuw .Deinhouddaarvanbestaatuit
m en die voorposten-gevechten zeer te stade, verhalen, schetsen en beschrjvingenvande
om de zjnen van hunnevreesvoordeGerma- avontuurljkste minnarjen.Heteenigehandnen teontheFen.Hj begon echterweldrage- schriftbevindtzich Op de Keizerljkebibliobrek tekrjgenaanlevensmiddelenennam het theek te W eenen.Hetis onderscheidenemabesluit, om aan zjne tegenstandersslag te len uitgegeven,-.- onder anderen teAmsterleveren en hen doorzjn krjgskundig beleid dam in 1737 door d'Orrille en te Zwolle in
te overwinnen.Hj kwam teweten,datzjne 1749 door F.L.al./reycl,.
vjanden,wegens degodspraken hunnera1- Aristaeus isde naam van een otld-Griekrunen, weinig gezind waren, den grooten

schen g0d, van w elken m en w einig anders

strjd tewagenvöörhetaanbrekendernieuwe
maan:en hj maakte van die Omstandigheid
een voordeelig gebruik.Hjruktevoorwaarts,
maar zond tevens een gedeelte zjner krjgsmagt naar een nabjgelegen heuvel,om z00-

weet, dan datzjne dienstalgemeen bj de
Grieken was verspreid.Gewoonljk noemt
m en hem een zoon vanApolloen van Cyrene,
de kleindochter van den riviergod Peneus

in Thessalië. Hj werd geboren op de kust

doende de Germanen tusschen twee legers van Libye, welke naar zjne moeder den
in te sluiten.Nu trok hj te velde,een v0l- naam van Cyrenaioa Ontving.Volgens eene
doend aantal soldaten ter bewaking van de andere sage werd hj doorHermes (Merculegerplaats achterlatende.M etdrievoudigege- rius)endeHoren(tlren),envolgenseenetweede

lederen sneldehj den vjandtegemoet,die sagedoordenymfM elisse(honigbj)metnectar
zich daardoor genoodzaaktza4,om zichbui- en ambrozjn gevoed.Daarna wasCltironzjn
ten zjn legerkamp desgeljksln slagorde te leermeester, en hj begaf zich later naar
stellen. Daarachter bevond zich de wagen- Thebe, waar hj door de Muzen in dege-

burg - eene verhakking m etwagensenkar- nees- en w aarzeggerskunst onderwezen ,en
ren, en van hier moedigden de vrouwen de door den echt met eene dochter van Cadmus
vechtenden aan, hun toerollpende om toch verbonden w erd.
echtgenooten en kinderen niet over te leveNa hetrampspoediguiteindevanzjnzoon

ren aan de slavernj.W eldranam de strjd Aetaeon begafhj zich naarheteilandCeos,
een aanvang,diemetvertwjfeling gevoerd, waar hj de droogte verbandedooraltaren

maar ten gunste der Romeinen beslistwerd. op te rigten ter eerevan denregengevenden
Arioristus ontsnapte met een vaartuig,dat Zeus(lkmaips,JupiterPluvius).Daarna bevoorhem in gereedheidwerdgehotlden;zjne zocht hj de eilanden der Aegésche zee,Sibeide gem alinnen kwam en vlugtende om het cilië, Sardinië en Groot-Griekenland (ltalië)

leven, ééne van zjne dochters werd ver- en overalliethj de sporenzjnerweldadijm oord en eene andere gevangen genomen. heid achter.Tenlaatstebereiktehj Thracie,
Deljken van omstreeks80000Germanenbe- waar hj in de verborgenheden der Dioltysnsdekten het slagveld,en daarenboven vielen of WcccF
zld-dienst werd ingewjd. Men verduizenden levend den Romoincn in handen. eert llem VO0ral als den voorstander valld0
Yan de vere re lotgevallen yan A rioristus bjenteelt,weshalve hj den bjnaam vanM eis niets bekend. Dit alleen weten wj,dat Iiddod draagt,- van hetaanleggenvanoljfzjne stamgenopten langen tjd rouw hebben gaarden,van hetJaçers-en van hetherdersgedragen over zjn d00d.Tevens vermeldt bedrjf. op het gebled der kunst werd hj
het volksverhaal, dat hj zich na bovenbe- vervolgens met Zeus, Apollo en Dionys'tbs
schreven veldslag op één der hoogstetoppen

verwisseld.
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A ristagoras , een Perzisch stadhouder
te Milete en deeersteaanleggervandenstrjd
der Grieken met Darlus .
fft
ydftzy
z6,
ç,was een
zoon van M olpayoras en een schoonzoon en

gelandj vanlaatstgenoemdeverliethtlEgypte
en begaf zich naar Cyprus,waarhj,v0lgensveler gevoelen,op 7zjarigenouderdom
zjn leven doormiddelvan den hongerdood
neef van Histiae'
tts, na wiensverwjdering geëindigd heeft.Vooralheefthj zich Froote
hj methethoogstegezag teMiletewerdbe- verdiensten verworven door zjne crltische
kleed.MetMeyabfz'
asstevende hj meteene behandeling der gedichten van ILlbmlrlts.Hj
aanzienljke Perzlsche vloot naar Naxos. heefthet eerst de Ilias en de Odyssée in 24

Daar echter de ondernemingschipbreukleed, boeken verdeeld en den tekstgezuiverd.D eze
w erd Aristagoras afvallig van Darl'
as, uit uitgave baarde reeds in de dagen der Oudvrees dat deze hem ter verantw oordingzou heid grootopzien en isde grondslagyeworroepen. Alle Ionische steden schaarden zich den van alle volgende.O0k deopmerklngen,

nu aan zjnezjde,enhj kreegvandeAtheners en Eretriërs55 schepen,waarmede hj
Sardesverbrandde.NadenederlaagbjEphese
en den terugtogtderAtheners(499vöôrChr.)
verloorAristalorasden moed.Metdezjnen
scheepte hj zlch in naarhetlandderEd0nen,waarhj in 497vöôrChr.bj debelegering van Ennea-hodoi (Amphipolis) het
leven verloor.

door hem bj den tekst gevoegd,zjn van

gl
'ootbelang.Hj geeftdaarin zoowelwoordverklaringen als lnlichtingen over fabelleer

en aardrjkskunde,alsmede overdewaarde,

de behandeling en de strekking van het geheel.00k vele andere dichtwerlten derOudheid - dievan Pindarlt.îyad.z.c/zilpc/zfzt:,Aesclty!çf:, Sopltoeles, xd.rïdft/.p/zt
zzldz en Jon - zjn

Op die wjze door hem nagezien. Volgens
Aristarchi(Nicolaus),eenTllrkschstaats- St
çidas heet'
t hj 800 commentaren en een
dienaar van Grieksche afkomst,werdin 1800 aantaltaalkundige boeken geschreven.Daargeboren. Zjn vaderwastolk bj deVerhe- van zjn slechts fragmenten bewaard gebleven Porte - eene betrekking, die na hem ven.O0k nu n0g is men gewoon?een 4edoor geen Christen iswaargenomen,- maar strengen criticus metdennaam van een (tArlstjdensden Griekschenopstand werdhjnaar tareh''te bestem pelen.
Klein-Azië in ballingschap gezonden en verAristea C'
an. is een plantengeslacht uit
volgens op hoog bevelom hetleven gebragt. de familie der lrideën. Het onderscheidt
D e zoon koos niettemin dezelfdeloopbaanen zich door een zesbladig bloem dek !e0n g0-

het gelukte hem door zjjne ongemeene behendigheid, Om t0t aanzienljke waardigheden te klimmen?- eindeljk zelfst0tkapoekiaja ofalnbtsverzorgervanAlezandert2#ïFrtz,

kromden stjl en een trechtervormlgen,ge-

vorst van W alachye.Arisfarcltiw ordt voor
zeer Russisch-gezind gehouden en isOm die
reden bj deTurkscheambtenaren nietzeer
gezien.
Aristarehus. W i
j vermelden twee P0rsonen van dien naam te w eten:
Aristarelt'tbs rtzzl Samos?een van de m eestberoemde sterrekundigon der Oudheid.Deze
leefde omstreekshetJaar 262 vôör Chr.en

Andr.(GladioluscapitatusL.)desgeljksmet
hemelsblaauwe,aarvormigebloemhoofdjes,--

openden stempel. T()t de sierplanten behooren A .cyaneaH ïf.m etzw aardvormigebladeren en hem elsblaauwo bloemen, A .wztzo/t
?r
A .melaleuea Ker.metprachtigctenkelvoudige

Ofpaarsgewjsgeplaatstebloemen,dievan0nderenwitenvanbovenhemelsblaauw zjn,- A.
pirtrlï.ç Valtl.met witte:desnaehts spiraal.
vormig gekronkelde bloem en,- en A..pvzill. Ker.metblaauwebloemen wierbladeren
's

om het andere smaller zjn. Zj vereischen
werd door den stoïcjn Cleanthes wegenson- desw inters eene warm te van 5 tot l0O C.en
godsdienstigheid aangeklaagd,dewjlhtlmet m 0n geeftdiebloemenalsdaneenew armeplek

devolgelinyen van Pytl
tagorasbeweerde,dat
de aarde zlch Om de stilstaande z0n en Om
hare eigeneasbeweegt.Dieaanklagtschjnt
evenw el op een misverstand te berusten,
daar Aristarclt'
as in zjn bewaard gebleven
geschrift Jovel'de grootteendenafstandvan

en eene ruim e hoeveelheid water.D e aarde
der potten,waarin men ze plaatst,m oetbestaan uit tw ee deelen zandigeheide-aardeen
een klein deelblad-aarde.Onder in den p0t
legtm en steengruis.

A ristéas,ook welAristh.
ngenaamd,was

z0n en maan'' (uitgegeven door W allis te een dichter uit Proconnesus,zoodat hj den
Oxford 1688)deaardein hetmiddenplaatst bjnaam draagtvan den Gprûconnesiër''.Omtusschen de z0n en de maan.V olgens hem streekshetJaar900 vöôrChr.bezochthj de

is de z0n minderdan 20-enmeerdan l8-maal volkeren ten noorden van Grielkenland en
Z00 V0r Val
à OnS srerWjtlel*
d dan d0 maall: vervaardigde een heldendiclzt Over de lrizoodatzj 69l8-maalzf
logrootisa1sdeze.Hj m aspen, Issedonen, Cimm eriërs en andere
w ordt ook voor den uitvinder gehouden van noordsche volkeren.Ditgedicht,uit3boeken
onderscheidenesterrekundigew erktuigen.H et bestaande,bevatte de wonderljksteverhalen.
boek over het w ereldstelsel, dat aan hem Volgens de sage verdween de dichterentrad
wordt toegesphreven,is onecht.Eene groote 340jart
,n later wederom tevoorschjn bjde
vlek Op do maan is naar hem genoemd.
M etapontiërsin het zuiden van ltalië.H eroA ristarclt'
tts 'dltxoz Samothrace,een beroemd tfplsf,
ç vermeldt het standbeeld,dat men alcriticusderOt
ldheid,de schepperderspraak- daarterzjnereerhad opgerigt.Hetgerucht
klm st en de stichter der critisoh-gxam mati- van dien terugkeer van Aristlasiszjn O0rscheschool.Hj wasteAlexandriaeenkwee- sprong verschuldigd aan eene naamsverw iskeling van Aristophanes van Byzantium ,en seling ofw elligt aan de volgelingen van Pyde leermeester van Ptolemaelts T'Epiphanes fFztworl.r, die daardoor hunne leer der zielsen van Ptolemaeus Pltyscon.Onder dedwin- verhuizing zochten te bewjzen.Van zjne
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nArimaspeën,'' waar&an Herodotus,Plinilu,
GeJJ'
JV,: en anderen herigten Ontleenden 0mtrent de Hyperboreurs,bezitten wj n0g enkele verzen.
Aristides.Onderscheidpne merkwaardige
personen der oudheid hebben dien naam ge-

sche hegemonie, die zich uitstrekte over al
de zeesteden en eilanden, welke niet t0t
het Peloponnésisch verbond behoorden.Be-

last zjnde met de taak,om dezaken van
den Bondte regelenjbepaalde hjdebjdragen derverschillende staten in geld (460 talenten ofruim 1millioen gulden)en inmandragen.Van hen noemen wj:
Aristldes, den zoon van Lysimacltur.Hj schappen Op zôöonpartjdigeenbilljkewjze,

was een Atheensch voldheer enstaatsmanen datallen volkomen tevreden waren en in laberoemd wegenszjneOnkreukbareregtvaar- tere dagen,toen deAthenersmisbruikmaak-.

digheid, voorbeeldelooze belangloosheid en ten van hunne magt,dien tjd roemden als
stlpte eerljkheid.Hj verscheenophetstaats- eene gouden eeuw.Hj Overleed teAthene
tooneelOmstreekshetjaar500vô0'rChr.;toen in 4C7 vöôr Chr.en was,na hetbekleeden
bood hj,naden valder Pisistratiden,Clis- 4er aanzienljkste ambten,bj zjn dood arf/zcle.
ç de behulpzame handbjhetvestigen merdan bj den aanvang zjnerst:atkundige
van een démocratisehen regéringsvorm met loopbaan.Zjne tweedochterswerdenopkos-

aristocratische bestanddeelen.lnden eersten ten van den Staat van eene bruidschatvoorPerzischen oorlog vindt men hem onder de zien.enzjnzoonLysi
maehmhontviny,behalve
10 aanvoerders,die door deAthenerswaren een aanzienljk geschenk,een vastlnkomen.
benoemd.Deze verleenden, op zjn aandrinMen vermeldtden volgenden trek vanzjn
gen, bj Marathon (400)hetopperbevelaan edelen regtvaardig karakter.Tocn de Athe-

Miltlades,en hj zelfstreedin dienveldslag ners er over stemden ofhj verbannen z0u
met ongewone dapperhcid.In hetJaar489 w orden,w endde zich 0enstem geregtigde,die

we
rd hj eerste archon.Dealgemeeneachting, dle hj genoot,verwekte den njd en
de vrees der ultra-démocraten, vooralvan
Themlstoeles, die zic'
h door Aristldes belem-

raerd zag in zjne ylannen,om Athene t0t
eerste zeemogendheld te verheflbn. Zjne

Aristldes nietvan aanzien kende,t0t dezen
m et verzoek om hetm erk der veroordeeling
op eene scherfte plaatsen;Aristldesvoldeed
zonder dralen aan dien wensch.
Aristldes.
t
llzl Tltebe, een van de beroemdste schilders der oudheid, een zoon van
Arlstodemns, een leerling van Eaœenédas en

listige welsprekendheid behield de overhand
in de volksvergadering, en Aristldes werd van zjn eigen broeder Nieomaeh'
wsen een

in 483 alseen belagerder vrjheid doorhet tjdgenootvan Apelles(300 voor Chr.).Deze

istldes waseen meesterin hetuitdrukken
schervengeregt (Ostracismus) voor den tjd Ar
van 10 Jaarverbannen.Hj verlietde stad, van 'smenschen gewaarwordingen en harts-

de goden biddende,datzjn vaderland nim- togten.Zjne ktlnstgewrochten werden tegen

merberouw z0u mogen hebben vandatvon- goud opgew ogen.EenB aoehmsvan dienkunnis.Toen deAtheners,eenigeJarendaarna, stenaar,te Rome tentoongesteld,verwierfer

o0 grooten bjval,datkoning Attallts11er
hunne stad moesten verlaten bljhetnaderen z
der Perzisclze legerbenden, noemde men met te vergeefs 6000 sestertiën - om streeks3 ton
groot verlangen den naam van den dreptvaardige.''Alsbanneling'bereikte deze voör
den zeeslag btl Salamis (480) de vl00t en
hielp Tltemistoeles de zegepraal verw erven.
Terstond daarna w erd het vonnis der ver-

gouds - voor bood.
Aristldes'ptxzzM ilete,den yervaardigerder
uM ilesische Verhalen.'' D eze was de eerste

M ardonins, die in den naam van A leœander
de oroote gouden bergen beloofde, en tegen

den m etdie der ttD ecam erone''vanBoccaeio.

aanslag der aristocraten,als gedtlrende den

o#orsfd,een beroemd Grieksch redenaar, die
in l17 na Chr.te Adriani in Mysië geboren
werd. Nadat hj een gevestigden naam ver-

Grieksche romanschrjver en leefde waarschjnljk in een van debeide eersteeeuwen
banning vernietigd.De eerstevrutù
htvanzjn Onzer jaartelling.Zjn boek,hetwelk verloinvloed was de iere, door hem Opgestelde ren isgeraakt,bevatte een aantalnovellen,
verklaring,welke deAthenersaoegdentegen die vermoedeljk welwat overeenkomsthad-

L.Cornelins ,
$'6.
:673'
z, gafereeneLatjnsche
de zelfzuchtige Spartanen. Hj verkreeg vertaling van?die desgeljksdoorden tand
nieuwen roem in 479 a1s bevelhebber der destjdsisvernietigd.Men meent,datdeze
AthenersbtjPlataea zooweldoorhetbewa- Aristides daarenboven Sicilische,ltaliaansche
ren dereensgezindheid Onder de Grieken en en Perzische verhalen geschreven heeft.
P'
abli'
t
bs HeRzl.
sAristldes,bjgenaamd Tkedoor het vernietigen van een verxaderljken

strjd doorbeleid cn moed.
Toen Ariuildes vervolgens te Athene was
teruggekeerd,bragthj er d0 volksregéring
op beteren voet doordien hj,zonderopden
COnSUS acht te gevent de waardigheid van
archon en andere staatsam bten toegankeljk
m aakte V00r alle volksklassen.Nadat Tltegnistocles verbannen was (470 vöör Chr.)?
Ontving Aristldes met Cimon het opperbevel
over de Atheensche vloot.Zjne ongemeene
milddadiyheid was oorzaalt,datde verbondene GrlekendeopperheerschappjaanSparta

kregen hat
l, reïsde hj door Azië,Griekenland, Italië en E gypte t0taan de grenzen

vanEthiopië.Overalwerd hj meteerbawjzen overladen, en men rigtte zelfsstandbeelden voorhem 0p.Dertien Jaren langwashj
ziek,maar ditleverdehem jeenebelemmering op in zjne studiën;- zelfs behoorden
aanhoudende Oefeningen in de w elsprekendheid en dichtkunde tOt de geneesmiddelen,
die hem in droom gezigten w erden voorge-

ontnam en en aan Athene opdroegen. Z00 schreven,zooalshj in zjne zesalleiligereNverd Arhtldes de grondlegger der Atheen- devoeringen''mededeelt.W j vinden hierdu8
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het eerste voorbeeld van eene soort van
Aristippus de Jongere waseen kleinzoon
uhelderzien-''
van den voorgaande en wél een zoon van
Doo1- eene roerande beschrjving van de diens dochter Arete. Hj bloeide omstreeks

vreeseljkeramp,die Smyl
ma in 178 ineene het jaar 2s0 vôör Chr.Daarhj doorzjne
pntzettende aardbevinggetroFen had,bewoog

moeher onderwezen was,noemde men hem

hj keizex M arcns xd.?
trelïv.
:t0teenekrach- (
tMetrodidactos'' tmoederskweekeling). Men
tige hulp.D aarom deden deburgersvoorhem vermeldt,dathjdeleervanzjnvadernaauween standbeeldverrjzenennoemdenhem den keuriger bepaald en in ruimeren kring verhersteller ht
lnnerstad.W aarsc,
hjnljk 0Ver- kondigd heeft.
leeddezeAristldesOmstreekshetjaarl89na Aristo, bjgenaamd Pltnlantos(kaalkop)
Chr.alspriestervan Aselepios (Aesculapius). en 0ok welSirene(dewelsprekende),waseen
Van de vele standbeelden,dieterzjnereere beroemd wjsgeer van de schoolderstoïcjwerden opgerigt,is thans noy éénaanwezi
g nen.Hj werd OmstreekshetJaar 275 vôôr
in het Muséum van het Vatlcaan te Rome, Chr. te Chios geboren en woonde de lessen
en in het Xusétlm te Verona bewaartmen bjvanZeno,van wiensleerhjevenwelaan-

een Opschrift,aan hem gewjd.AVj bezitten merkeljk afweek.Bjde vraag naarhetbe55 redevoeringen van hem , en Onder deze staan van G0d heldehj OvertOthetsceptibevinden zich de vermelde ttlleilige rede- çismus, en hj legde zich vooral t0e Op de
?l#t?'
r./'(Leip- zedekunde.Hj verwierp alle middelgraden
voeringen.''Zjzjn door 'Rr..Dï,'
zig, 1829, 3 dln.
)uitgegeven.Zjnetjdge- tusschen deugd en Ondeugd en beschouwde
nooten stonden verbaasd Overden rjken in- de eerstealsllethoogstogoed.Zjnegeschrifver
deeln
ing
hpud, de keurige s
tukke
,tee
rn
wjde
l groote ten staan vermeld bj Diogenes fcFrfïzfd,bebewjskracht zjner
hj zich paaldeljk eene verzameling van brieven aan
niet,zooalsvelezjnertjdgenooten,in een Cleanthes,in 4 boeken verdeeld.M enmeent
jdelwoordenspelverloor.
echter,datzj dool'een andere Aristo (van
Aristippus,een beroemd wjsgeer,was Ceos)zjn opgesteld.Zjneschoolheeftslechts
destichterderCyrenaeïsc'
he school.Hjwas korten tjd te Athenebestaan.

A ristobûlus. Van de mannen der OudOp de noordeljke kust van Afrika en heid,die dezen naam hebben gedragen,verleerde 0P eene reis naar Athene den v0or- melden wj devolgende:
treFeljken Socrafes kennen. Hj werd de Aristobélus It delz zoon van den Maccavolgeling van dezen wjsgeer,toefdedaarna bêschen vorst Jbhannes A/rclzzzld. Schoon
een geruimen tjdaanhetl4ofvanDionysius11 laatstgenoemde bj zjn Overljden (104 vöör
teSyracuse en trad Op alsleeraarindewjs- Chr.) de wereldheerschappj in zjn rjk aan
begeerte te Athene en te Aegina,waarhj zjne gemalin SalomeAlezandra en heth00de eerstewasderSocratischewjsgeeren,die gepriesters-ambtaanzjnzoonAristobîilushad
geld vroeg vool'zjne lessen.
opgedragen , nam deze terstond den naam
De wjsbegeerte van Aristi
pplbs is,even van koning aan en benoemde zjn broeder
als die van Socrates,gpheel en alvan prac- Antlyonus t0t mederegelt,terwjlhj zjne
tischen aard.'Voor hem is echter hct genot, drie Overige broeders (Aleœander:Absalom
zoowelligchameljk alsgeesteljk genot,het en een Ongenoemde)in den kerker wiexpen
hûogste goed.Beide soorten van genot moe- van honger deed Omkomen.Zjn veldtogt
ten Om haar zelver wille worden nagejaagd, naar lturaea was voorspoedig, maar voo1-en elk m iddel Om ze te bekom en is ge- dat deze gei
Gindigd was,keerde llj met een
de zoon van een vermogend koopman teCyrene

oorloofd. D e deugd heeft alleen w aarde als ziek ligchaam naarJeruzalem terug.Antl-qozzv.s voltooide de nverw inning, waarna de
weg tOtgenot,schranderheidenwjsheiddes- '
geljks,doortlien zj heerschappjvoeren over lturneërs de Israëlietische godsdienstm oesde begeerljltheden en den mensch voor ge- ten aannemen.De Koningin w ekteinm iddels
not-roovende ollmatigheid bewaren.Op deze bj den zieken Aristi
ppl
tswantrouwenJegens

useischte
wjze beteugeltdesterveling zjne hartstog- zjn zegepralenden broeder.Aristipp'
ten!neemt de bezadigdheid en dezelfbeheer- nu, dat Antiyon'
tts Ongewapend btjhem ten
sc'hlng in aeht,verheft zich boven hetvoor- gehoore zou verschjnen en gafaan de ljfoordeel en hpt bjgeloof des volks en in het wacht den last,Om zjn broeder te dooden,
algemeen boven alle uitw endige om standig- indien dezehetw aagde gewapend het paleis
heden en w isselingen deslevens,pm opdeze binnen te treden.De Koninginw istden bode

wjze de ruimstmogeljke maatvan genotte

Om tekoopen,zoodatdezeaanAntkon'
b
ushet

sm aken.H et gevoelis volgens hem de beste evel bragt, om in zjnewapenrustlng zich
toetssteen,()lz1w aarheidvanmisleiding teOn- naar zjn broeder te begevell.De Ongeltlkderscheiden.Zjnegedachten Over GOdende kige snelde derw aarts en w erd reeds in den
Onsterfeljkheid zgn Onbekend.Avelligthidd gang verm oord.DOel1Ook Aristoblilltstdoor
hj,even alslaterzjneaanhangersTl
teodorlts, die Onverwachte euveldaad verschrikt,be.l'
l/6zzl:'r.
lf.s en anderen, alle godsdienstvoor zweek korten tjd daarna,en werddoorzjn
c,44c67 Opgevolgd.
bjgeloof. Het regt beschouwde hj alsiets oudsten zoon A lezander.7'
conventioneels,alsiets,datop dealgemeenezaArisfoblLlqs 11, een zoon van Aleœander
menstemming dermenschen gegrondwas;v0l- tozlzàtxeï.Gedtlrendeeeneziekte'zjnermoeder,
genshem bestaatervan naturenietsregtvaar- die haren gemaal w asopgevolgd,veroverde
digs,nietsonregtvaardigs,nietsvernederends. hj een aantal vestingen en verwierfhj de
Zjne geschriften zjn verloxen gegaan,ende5 gunst van een groot gedeelte vanhetleger,

boeken, die men hem toekent,ztjn onecht. zoodat hj t0t koning werd uitgeroepen (69
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voor Chr.).ZjnemoederAlezandraoverleed genaamd,benevenszjnebeidedochtersmede
te midden van deze verw arring, en haar naarRome,Om ermedete prnnken bj zjn
oudste zoon Hyrcanns(I1jbeklom dentroon triomftogt. Aristobilus Ontvlugtte later (56
te Jeruzalem.Dezewerd echterbj Jericho voor Chr.
) met zjn zoon Antoonltsuitde
door Aristobilnsoverwonnen,zoodathjzich Romeinschegevangenschap en tradinPalaesgenoodzaakt zag, met dezen in minneljke tina op als regthebbende Op den troon,z00schikkingen te treden.Aristoblillts werd nu als zjn zoon Alem nder reeds tevoren had

hoogepriester en koning,en Hyroannskeerde gedaan.Het volk verzamelde zich metgeestt0t het ambteloos leven terug. De beide drift onder zjne banier.Alexandrion werd
broeders Omheliden elkander voor de Oogen weder bezet, en van hier toog Aristobilus
des volks.Toch wist een Idumaeër,Ant/.,J:- naar Machaertls,maar werd er doorSisenna
ter genaamd,H yreanlis te bew egen,Om den overWonnen, ZW aar goWond; govangon g0Arabischen koning Aretas te htllp te roepen. nomen en metzjn zoon Anftgonnswederom
Deze verscheen met 50000 Arabieren in Ju- naar Rome gezonden.Toen Caesar hier alle
daea en bragtaan Aristob'
lilu'eenenederlaag verordeni
ngen van Pompoàs omverwierp,

t0e,zoodathj zich in den tempeleenewjk- ontving Aristoblilus nietalleen de vrjheid,
plaats moest verschaffen. Ntl verdreef de m aar zelfs het bevel over twee legioenen,
RomeinscheveldheerSeaur'
as,dievandezjde om Judaea te heroveren.lntusschen deedeen
van Damascus Oprukte,hetArabischeleger, aanhangervan Pompq
jus,nameljk Q.Metelw aarna Aristoblilqs de vlugtenden nazetteen

Jzf: Scipio,die kortte vorenhetbewindOver

hun eene gevoelige nederlaag toebragt.Op Syrië verkregen had,Aristobilun gedurelzde

deze wjze herkreeg Aristob'
l
f
'/.
:
?.
:zjne heer- zjn togtnaarJudaeadoor vergifom hetles
chappj,maar toen nietlang daarnaPompl- ven brengen.
'
Jzf.
ç te Damascus verscheen, verzochten de
Aristobgilas,een Israëlietisch wjsgeervan
beide broeders,dathj de taak van scheids- de Peripatetischeschool.HjleefdeteAlexanregter op zich z0u nemen. Tevens echter dri
a in de dayen van PtolemaeusIV .PAïJ@verschenen er afgevaardigden uit het volk, meter (180 voôr Chr.).Men heefthem den
die afschaëng vraagden vân hetkoningschap

vervaardiger genoem d van een allegorischen

en eene dergeljke staatsregeling begeerden, commentaar Op de boekenvanM ozes,waarin
a1s zj te voren onder Simon en Joltannes hj aantoont,datalle wjsheid derGrieksche
A/rcczl'
ll.
sgehad hadden.Pompoàsstelde de en Romeinsche schrjversaan dien aanvoerbeslissing uit en begaf zich eerst naar Arabië,en nu was AristoblLlltsvermetelgenoeg,
om zich t0t tegenw eer tegen de Romeinen
gereed te m aken. De Rom einsche veldheer
vernam het nadat hj Petra had ingenom en
en tl'ok terstond naar Judaea.Bj de bergvesting Alexandrion wachtteAristobilushet
R omeinsche leger af. Na eene vruchtelooze

onderhandeling çing Pomplinst0tvjandeljk-

der van lsraëlis ontleend.Dit werk wordt

door deKerkvadersdikwjlsaangehaald,maar
hetisuitdejongsteonderzoekingengebleken,
dathçtin veellateren tjd werd opgesteld.
Arlstocratie is een woord van Griek-

schen oorsprong,hetwelk adeheerschappj

van de besten''beteekent.Het is het eerst
gebruikt door Arlstoteles om eene staatsinrigting aan te duiden,w elke zich evenzeer

heden Over en llet hem de keustusschen de
Overgave Van alle bergvestingen aan de R0m einen Of gevangenschap. A ristobélus z3g
zich genoodzaakt, de eerste voorwaarde te

onderscheidt van demonarchie(eenhoofdigen
regéringsvorm)alsvan dedémocratie(volksregéring),- nameljk zoodanige staatsinrigting,welkerang,gezag en heerschappjaan
onderteekenenenherkreegzjnevrjheid.MToe- eene bepaalde klasse van staatsburgers toedend keerde hj naar Jeruzalem terug,ter- kent.W j merken dat verschjnsel Op in de
wjl Pompe
ylts voorwaarts rukte naarJeri- geschiedenis,en behoeven,om zjnbestaan te
cho.D ââr verscheen de vernederdevorstw e- erkennen, niet te tragen, ot'dat voorregt
derom in het R om einsche leger en bood er van de eene klasse van staatsburgers door

eene aanzienljke s0m voor hetbehoudzjner de overige alsregtmatig iserkend en ofer
waardigheid. Pomplilts stemde er in t0e, inderdaad reden ls, Om zulk een voorregt
hieldhem a1sgjzelaarbj zich en zond Ga- aan die bepaalde klasset0e tewjzen.Het

àïzèifz,
v naar Jeruzalem ? om er het geld in feit bestaat. D e aanhoudellde pogingen om
ontvangst te nemen.H et volk was w eiger- dat voorregtzich tOe te eigenen ofdeverweachtig Om aan de Overeenkom st gevolg te zenljking van hetaristocratisch begripdraagt
geven.Yertoornd wierp Pompqiltsden gjze- den naam van aristoeratismus.D 0 gesohiedelaar in den kerker en trok naar Jeruzalom . nis wjst 0ns Op de aristocratie,zooalszj
De partj van Hyrcanus ontsloot vo0r de zich in verschillendegedaanten vertoont.Men
Romeinen de yoort, en haretegenstanders heeft in de eerste plaats de aristoeratie #dr
verschansten zlch Op den tempelheuvel,die yeboorteofdenadeldom .D ezemaaktaanspraak
eindeljk bestormd werd.Hierwerdeenvree- opwaardighedenenbedieningen,nietppgrond
seljk bloedbadaangerigt;zclfsverhaaltmen, vanbekwaamheden entalenten?m aarop grond
dat er 12000 spldaten en vele vrouw en en van de verdiensten en deugden dervoorva-

kinderen omgekomen zjn (63 voor Chr.). deren.Het is zeer natuurljk, dat een vader
Pompqlàs herschiep Judaeain eeneethnar- zjn aanzien en rang wenschte Over te levechie!die afhankeljk wa'
s vandeRomeinsche ren aan zjn zoon,alwas deze 00k verstoprovlncie Syrië,benoemde Hyreanust0th00- ken van de voortreFeljke eigenschappen des
gepriester en ethnarch en nam de beide z0- geestes,die de vaderbezat.Gelukte dit den
nen van Arlstobitt&s,AleœanderenAntIk
qon'
tts een , z00 w erd o0k de ander hierdoor aan-
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gespoord, om de voorregten,die 11j in de Iuend van Jongen isniet slechter dal
zwi
jsmaatschappj had verworven,op zjnekinde- heid tlitden m ond der ouden, en deze laatren te doelzOvergaan.Datstl.even werdeene sten zjn zeergeneigd om hetbestaandemet
gew oonte en scheeu ten laatsteregtm atig.D e hetmerk derdetlgdeljkheid te stempelenen
axistocl-atie der geboorte hield zich langen

zich tegen den geest van voûruitgangtever-

ttjd in stand door haar voorregt Om riddcr- zetten, dit, doorgaans Jeugdige gemoederen
ljke wapenen te dragen.Maar toen hetbt
ls- doortintelt. Voorbeelden van zulk eene ariskruid uitgegevonden en (1oor het oprigten tocratie zien wijin den lsraëlietischenstaat,
van staande legers het volk met de taak in de Christeljke kerk (ouderlingen), in
Van den adel
met de verdediging des Sparta (gerousia ()fraad derOutlenl,teRome
belast w erd, begon de boom der (senaat,van senesofouden)enindehoogere
lands
geboorte-aristocratie to kwjnen en te ve1- vertegenw ool-digende ligchamen van constidorren. Er Ontstond in de beschaafde stattl
n

tutiolléle Staten.

Ellttndig is (l
indeljk de yeld-aristoerat'ie,
sommige plaatsen metdenederlaagvanlaatst- welke zich niet verheffen kan op cene adelgenoemde geëindigd is,maar elders nog al- ljke afkomst en evenmin Op verdiensteen

een strjd tusschen burgërj f!
n adel?die op

tjd in hetverborgen voortdullrt.
deugd,maar dool'hetbezitvan aanzienljke
T0t de aristocratie der geboorte btlllool-t geldsommen zich vel'
re verheven waant b0die der ltuidkleur. Deze is langen tjd de ven andere m enschen, die?schoon uitmtln-

vlpek geweest der Amerikaansche koloniën. tellde door lltlnne talenten,minder ruim met
Hetverschilvanstand ontstaatdool'versehil stoffeljkegoederenzjn bedeeld.Regtenwet

van werkzaamheid,en dit vindt ztjnf
l00r- kenuen geen verse,
hil van rjk en arm.1)e

zaak in de verdeeliny van den arbeid- een voorregten? waarop de geld-aristocratie aan-

gevolg van de ontwlkkeling van het m aat- spraak maakt,zjn dus evenzoovele aanmaschappeljk leven.Kan men nietontkennen, tigingen, die van hoogm oed en dus vall bedat oordeel en ondernemingsgeest aanspraak krompenheid des geestesgetuigen.W aareene

mogenmakenOpmaatschappeljkevoorregten, geld-aristoeratie bestaat,strektzj t0tvloek
hetisOngerjmd?dieeigenschappenuitsluitend voor het volk, Omdat er het streven naar
aan een enkelen stand t0e tekennen,ofreg- Ontw ikkeling des geestes vervangen w ordt
ten te willen ontleenen aan hetOogenblik- door een rtlsteloosJagen naarvermeerderil
zg
van vergankeljkerjkdommen.
keljk bezitder bedoelde voorregten.
Het wezen der aristocratie a'ls regérinysOp dergeljke vooroordeelelz berusten de
aanspraken der aristocratie 'tlcpî den t
sftzsc/. wpr'zl is daarin gelegen,dat d()regten van
Deze is vooral verderfeljk, wanneer zulk het sotlvereine staatsgezag zgntoevertrûuwtl
een stand zich van de overige a'fzondert en aan een collegie,dat niet aan hetvolkm aar
wanneer zj zich ter handhaving van hare alleen aan zichzelfverantwoordeljk is.Naar
vooxregten toelegt op de onderdrukking der gelang hetvolk gedeelteljk Of geheelen al
lagere standen.Immers alleen Op dezewjze van alle medewerking t0t het staatsbesttlur
is voor de aristocratie van den stand het is uitgesloten,nûem tltzen dearistocratit?een:
behoud van haar overwigt mogeljk. Het beperkte ofeene onbeperlcte.Etlne beperking
nadeolvan deze aristocratie voor het volk is der regêrendemagtkan Ook plaatsgrjpen,
grooterdan die vanden adel!welkedoolmvem wanneer het aristocratisch collegie bj zjne

w aarloozing der ontw ikkellng des geestes besluiten aan bepaalde w etten gebonden is,
alligt ongeschikt w ordt om gezag te voeren D e aristocratie a1s regéringsvprm doet zit.h
over het volk. Beide vinden wj dikwgls vervnlgeus voor als arlstoeralle door à'eéfze,
vereenijd in den krljgsmansstand - in de wanneer de regéringsleden naar vastgestelde
praetomaansche benden te R om e,in de M a- bepalingen omtrent kiesbevoegdheid,regtom
melukken in E gypte en ilz de staandelegers bj dekeuze in aanmerking te komenenden
duur der ambtsw aarneming worden gekozen,
van onzen ttjd - en in de hiërarchie.
De ambtenaars-aristooratie is daarm ede ()
fals er
fell
jketzz.
l.
sft
?cz'
tx/ld,wanneersommige
eenigzins vermaagschapt.M envindtzevooral familiën doorgaans in het bezit ztjn van de
in de hopfdplaatsen der versehillende staten, voornaamste posten, zooals men in vroeger
w aar de gl'ootw aal'digheidsbekleeders en de dagen in Friesland ollmerkte metbetrekking
hoogere staatsdienaren,die den vorst omrin- tot het ambt van grietman.Ztjverandel-t in
gen,een eigenaardigenkringvormen,waarin oliyarchie? w anneer slel'
llts een klein aantal
dobrgaansm eer zelfkuchtigeintrigue dan be- bevoorregte geslachten zich in het bezit der
langloozeoyregtheid,meeruitwendigvertoon regeringsmagt bevindt en deze t0t bevordedan inwendlg gehalte gevonden w ordt.
ring van eigene belangen aanwtandt.
Vool-ts heeft m en eelle amisfocratle'ptrglden
Yerschilt de aristoeratisclle rt
lgpringsvorlu
o'
aderdom ot'van degrî
j
'saards.Hetisboven daarin van den tlelzlocratisellen tlat eerstgeallentwjfelverheven,datcengevorderdeleef- noemdenietverantwoordeli
jl
tisaan hetvolk ,
tjdeneenelangdurigeervaringdoorgaanseen 'tgeen wêl het gevalis btjlaatstgenoemde,
sehatvanwjsheidverworvenheeft,welkeaan- omdat het volk deze als zlju vertegenw oorspraakkanmakenopOlltzag.O0kltaniederotld diger beschotlw t,lliJ-bndtlrsclleidtzichtevens
w orden,zoodat diearistocratiegeenszinszo11- van den monarehalen regpringsvflnu doordien
digttegen de algemeenegeljkheid derl1lttn- elk afzonderljk lid 011 zt&lt'sdevllûrzittervan
schen.To($h is het verktterd,haar ecnig ge- het aristoeratisch collegie 'V1111 het geheele

zag toe te kennen, want wtjslleid uit den collegie afllal
zkeldk is,zoodatalleen een be11.
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sluit van hetgeheelecollegiealswettigwordt
beschouwd.
Menheeftaan denaristocratischenregêringsvorm we1eens den 10fgegeven van eenheid,
hechtheid en bestendigheid, daar men die

eigenschappen bj den democratischen regérinysvorm vruchteloos zoekt; maar de geschledenis bewjst, dat de staatJuistdoor
die eenheid, hechtheid en bestendigheid in
zjne vormen verstjften achterbljftbj den
gestadigen voortlitgang der menschheid,z00dat de Staat door dien regéringsvorm in een

dood ligchaam verandertennietaanzt
jndoel
beantwoordt.
Aristodém us.W ijvermelden twee personen van dien naam ,te w eten:
Aristodlmns den zoon van den Heraclide

Aristomaekns.Toen hjdenPeloponnéstlswederom wildeveroveren,werdhjvolgenssomm igen door den bliksem , volgens anderen
door de zonen van Pylades en Eleetra ge-

d00d.Volgensde Lacedemonischesage ishj

a1s koning van Sparta op het ziekbed ge-

beperktlegerhoofd,waarnahjdool.eenereeks
van vermetele heldenfeiten angst en schrik
verspreidde onder de Lacedémoniërs, zoodat

de dichter Tyrtae'
tts dier moed doorzjne
krjgsliederen moest doen herleven.Na het
verraad van Aristôerates,koning van Arca-

dië,begaf Aristdmenes zich met zjnedapperen naarde bergvesting Ira.Van hierzette
hj den 001.
10g voort gedurende elfjaren,
verdedigde zichin dien burg n0g drie dagen
nadatdebuitenmuren reedsdoorden vjand
beklomm en w aren en trok ten laatste m et
al de zjnen Ongedeerd doo1-de verbaasde
Spal-tanen heen.
Volgens zjn raad begaven zich degeredde
Messéniërs (667vöör Chr.)Onderaanvoering
van zjn zoon Gorg'
ttsen vanaVanticl'
tt
s,een
zo
on van den wigchelaar Tlteoel'
lu ,naar Si* @**
cllle, waarzj hunnevolkplanting,tereere
van hun vaderland,Messana(Messi
na)noemden. Aristômenes zelf bleef achter, om de
Spartanen metonverzoenljken haatte vem
volgen, maar hj Overleed,toen l1j op het

storven. Zjne zonen Eltristltenesen Proeles punt was Om naar Ardys,Koning van SarA7aren de st
amvaders der beide vorsteljke des, en naar P hmaortes te Ecbatana te reihuizen van Sparta.
zen,bj zjn schoonzoon Damagetes,den ge-

Aristodlmus,een Messénisch held en k0- bieder van Ialysus op het elland Rhodus.
ning uit hetgeslacht der Aepytiden. ln het H ier werd een prachtig gedenkteeken voflr
zesdeJaarvandeneerstenoorlogtegenSparta Arietômenes opgerigt, en men bragt hem er
had hetoraltelte Delphi aan de Messéniërs goddeljke hulde.

uitkomst beloofd,indien zj eenemaagd uit

het geslacht der Aepytiden tenoFerbragten.
Toen nu de doehter van Lyeisclts,dotl1'het
lot als ofer aangew ezen, een ondergeschoven kind bleek te wezen,zoodat zj aanhet
vereischte niet veldeed,bood Aristodlmus,
t0theildes lands zjnedochteraan.Ht9bleef
doofvoor de vurige gebeden van hal.
enminnaar,en toen deze,om haar te redden.ver-

A rist6phanes, de geestigste bljspel-

dichter van Oud-Griekenland,was een Athe-

ner van afkomst en leefde tusschen dejaren
455 en 887 vöpr Chr.Van zjne lotgevallen
is zeer w einig bekend.Men weet,datClêon

hem aanklaagde van het misdrjf, dat hj

zich ten Onregte den titelgafvan Atheenseh
burger, en dat die aanklagt tot tw eem aal
t0e werd herhaald, doch dat de dichter ze

klaarde, dat 00k dat meisje de eischen van telkens wist te ontzenuwen.Hj nam wraak
het orakel niet bevredigde, Ontstak Aris-

0g Cllon in zjnbljspel,
;Deridders'' waarin

JO#Jzl7
f: in zulk eene woede, dathj haar hp zelf de 1.01 van Cleon vervulde, omdat
geen der tooneelspelers die op zich durfde
met eigen hand doodde.
Toen koning Eaphah kinderloosgestorven nem en. H i
J- was een fln opmerker van de
w as,w erd Aristodlmus,in w eerwilvan die maatschappeljketoestanden van zjn tjdzonbloedschuld,door de Messéniërstûtdiensop- der zelfpartj tekiezen.Zelfstandig geeselt
volger gekozen (729vöör Chr.).Hjregeerde hj in zjne bljspelen de dw aasheden der
met kracht en beleid. In 724 behaaldehj heerschende mode en het dolle doordrjven
eene belangrjke overwinning op de Sparta- van staatkundige partjen en wjsgeerigesecnen, maar later, door eene godspraak ont- ten.Nu eens raakt hj de Opgewondene,
moedigd,gafhj allehoop opderedding van krjgszuchtige volksleiders, dan weder de
zjn vaderland verloren en hj bragt zich spitsvindige sophisten ofdedweepziekeidéozelven om hetlevenop het grafzjnerdoch- logen met zjne scherpe roede.Zjn eerste
ter.Kort daarna moesten de Messeniërs zich

stuk) uDe Daedalersy'' werd omstreeks het

aan de Spartanen onderwerpen (722 V0#Oe1
*
Chr.).
Aristogitoy,zie onderHarmodius.
Aristolochla en Aristolochiaceën ,
zie onderPl
jpbloem en Pjèbloemigen.

Jaar420 vôôrChr.ondereen vreemdennaam

Messeni
' schen oorlog, was de laatste kloeke

tjds ontsnaptzjn,vermelden wjnaartjdsorde. Zj zjn:(tDe Acharners'' (426 vöör

Arist6m enes, de held van den tweeden

strjder voorde vrjheid van zjnongelukkig
vaderland.Hj was een zoon van Pyrrltgsof
N icomedes uit het geslacht der Aepytiden.
Naden slag bj Derae in Messénië werdhj
wegenszjnevoorbeeldelooze dapperheidt0t
koning van Messénië uitgeroepen,maar hj

ten tooneele gebragt,omdat de dichter den
ouderdom n0g niet bereikt had,die volgens

de wet voor den openljk optredenden bljspeldichter vereischt werde De 11 stukken
Va11 Aristôpl
tanes, welke za11 den tand des

Chr.)j bestem d om de zegeningen Van den
vrede aan te wjzen (uitgegeven door Din#/r./,Lei
pzig, 1828),- uDeridders''(425
vôör Ch1.), een aanval op den magtigen
Cllon (uitgegeven door Dindorj',1826),-vergenoegde zich m et de betrekking vanon- CtDe wolken'' (422 vöör Chr.), tegen de
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wjsgeerige bespiegelingen in hetalgemeen
en vooraltegen Shorates gerigt(ui
tgegeven
door Ilermann, 1830) - tDewespen''(desgeljks 422),waarin hi
j de zucht0m PrOcessen te voeren doorhaalt (uitgegeven (
1oor
Illrseltiy)Leiden 1847), JDe vrede''(451
vôtsr Chr.),olu na den slagbj Amphipolis
het behoud van den vrede aan te bevelen

(t
litgegeven dool
' Dindorf, 1820)j - b
tDe
vogels''(415 vôôr Ch1'.),deverkeerdheden
in het democratische staatsbestuur aanwi
jzende(uitgegevend001*leek,Leipzig1782),tDe Thesmophoriazot
lsen''(412 vöô1
*Chr.),
tegen E aripides gerigt, en eene bespotting
behelzende van den tgestand derAtheensche
Arrotlw ei'
l,
tLysistrates'' (412), die eene
tlDe
aanprjzing van den vrede bevat
Kikvorschen'' (406),gerigttegen de Ontaarding der tragische kunsten met ontzettenden bjval ontvangen (uitgegeven (1oor .Dln-
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van Aristôpltaneszjn door& IL T'
Tbdz(Brunswjk,1821),door Droysen (Berljn,1826)en
Mûllev(Leipzig,1843)geleverd.

Een ander bekentlpersoon der oudheidis:
Aristlpltanes '
plzl Byzantittm.Deze Griekstl
htt geleerde, een zoon van den Onderbe-

velhebberApelles,waseen leerling van Zezlpr/pflf,îen Furatostltenes,de leerm eester van

Aristarelt'
tts en ctlstos (bewaarder)derA1exandrjnsche boekerj in de dagen van PtoJelz
èceff.
<11 en Tff (240voor Chr.).Hjheoft
zich alsschrander taalktlndige zeer verdien-

steljk gemaakt jegens de Grieksche letteren, 0n men zegt, dathj de toon-0n
leesteekens uitgevonden heeft.MetAristar-

cA'
lfl'vervaardigdehj den beroemdenAlexandrjnschen canon.Aristopltanes leverde uitgaven van Homerns,Hesiodns,Aristôpkanes,

J'/t
xfo en anderen.Hj gafnietalleenwoordverklaringen, maar lette ook op den gehee-

dorf, 1824), t
cl)e ecclesiazousen''(802), len aard en inhotld derdoorhem behandelde
waarin vrotlwen eenStaat stichten (uitgege- geschriften. Van zjne werken zjn slechts
ven dool'Dindorf, 1826), en (tP10ut0s'' fragmenten bewaard gebleven.
(uitgegeven door lfemsterltnis, 1741).Daar- Arist6teles,de grpotstewjsgeerennaenboven schreef Aristôpltanes n0g 42 sttlk- tuurkenner deroudheid,werd in hetJaar
ken ,w aarvan 0ns,behalve eenige fragmen- 884 vt
sör Chr. te Stagira in Chalcidice ge-

ten,alleen de titels bekend zjn.Van detal- boren,weshalvehj O0k wel?de Stagiriet''
rjko uitgaven zjnel-bewaard gebleven blj- wordt genoemd.Hj behoordevan moedersspelen hebben wj telkensmaareeneenkele zjdet0tdenakomelingen der volkplanters,
genoemd.
die uit Chalcis derwaarts waren getrokken.
Van ouds wordt Aristôpl
tanes aangemerkt Zjn vaderNicomaoltl
ts,de ljfartst?n vriend
als devoornaamstebljspeldichtervan Grie- van den Maeedonischen koning AmyntasJf,

kenland, die zoowel bj zjnetjdgenooten
te Athene alslaterte AlexandriaenteRome
een onvergankeljken 1*oem inoogstte.ln de
Griekscheanthologie vinden wj hem in 0n-

verklaarde,dat hj van Aselepias(Aeseulapit
ls) afstamde,en was de vervaardiger van

onderscleidenenatt
ltlm en qeneeskundigegeschriften.Na den vroegtjdlgen dood zjner

derscheiden épigrammen met l0f vermeld. otlders werd de Opvoedïng sean Aristltelek

Het doel zjner bljspelen isnietenkelhet en het besttlur over zjn vermogen toever-

in beweging brengen der lachspieren,maar trouwd aan een zekeren ProœenltsuitAtarna,

de bevordering van hetheilzjnermedebur- die destjds te Stagira woonde en de Ontgers.De dichter gebrtliktspoten jokkernj wikkeling van zjn pleegzoon zeer terharte
steeds ten ntltte des vaderlands,en ditdoet nam.De berigten 0v0r denJongolingslet?fons veel over het hoofd zien?w at in den tjd van Aristt
iJe/d:) zooals die vooraldoor
vorm aanstooteljk is in onze dagen,maar aanhangers van andere wjsgeerige scholen
nietsOngew oons behelst voor den volksgeest worden medegedeeld, ztjn ver van loFeltlk,
van zjn tjd. Hj heeftde zeden en gebrt
li- m aar w orden dool'de meesten als onw aarken, den aard en inborst der toenmalige heden beschouwd.Toen Aristôteles het l7de
Atheners beter dan iemand voorgesteld.Calt- Jaar bereil
tthad begafhj zich naarAthene,
st:ùtlzlzf.vnoemt hem om die reden den besten aangetrokken d001* den roem van Plato.
t
leel'meoster Overde Attische zeden,enP lato D at eerste verbljf aldaar dutlrde S0 Jaren
gaf aan den tyran Dionysi'
t
bs van Syracuse hj
(267int0d
tie3
n47 5T001*Chr.
),en hetschjntdat
tjd vooralde lessen van Plato
den raad?om de bljsgelen van A3'lstJpF
ztrgzd.
ç
tte lezen,indien hj zlch methetAtheensche heeftgevolgd.De vriendschappeljkebetrel
volkslevell bekend wilde maken. Onuitput- king van die beide groote mannen is later

teljk is bj dien dichterde bron dergees- in vjandschap veranderd.Daaraan voorzeker
tigheid, zoowel in den aanleg of het plan moeten wj het toeschrjven, dat Plato i1
z
zjnerstukkenenin deteekening derkarak- zjne werken nergens melding maakt lzan
ters,a1sin de voorstelling derbjzonderhe- zjn voortreFeljken leerling. Tevens zien
den)in belagcheljke omstandigheden,grap- wi
J'ulristôteles,waarhj van Platogewaagt,
pige zetten enz.Metallesdrjfthjd0nspot, alstegenstandervan dien wjsgeerOptreden,
en zjne schertswordt wel eens zoo rllw, en hj regtvaardigt zich daarover in zjne
dat zj weinig overeenstemt met onze be- Ethica,waarhj zich aangordtomdeideeëngrippen van welvoegeljkheid.Overalechter theorie van Plato te bestrjden, met de
Onderscheidt zich de dichter door zjne zui- w oorden, dat de vriendschap geene sehenvere Attische taal, die zich in de lyrische nis m ag plegen aan de heiligheid der w aargedeelten t0teen plegtstatigen ernstverhef- heid.
fen kan.
Reeds tegen heteinde van ztln eersteverHoogduitsche vertalingen van de bljspelen bltjfte Athene had Aristôfeleseen kringvan
l5*
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toehoordersvergaderdjdienaar zjne lessen
luisterden. Hj hield voorlezingen over de
welsprekendheid, en daar Islerates eenigermate hetzelfde Ondûrwees, ontbrandde bj
die twee mannen de vlam der jverzucht.
Daar
enboven
en
omstreeks
tradieu
n
irt
ijd
stôtwe
eler
sdah
ls
js
Oc
ohr
kdo
jve
or
l
-

door zjne aanhangers met bljdschap ontvangen. lntusschen had X ent
krates als 0pvolger van Speusippusden leerstoelderAcademie ingenomen,en daarde Cynischewjs-

geeren zich meester hadden gemaakt van

den Cynosarges, moest AristJfeld,
: als 0nderwjsplaats zich vergenoegen methetLyop
de AthenersnaarK oning Phillppns van Ma- céum , eene schoolalzoo genoemd naar den
cedonië afgevaardigd. Dit geschiedde vo0r- naburi
gen tempelvanApolloW ll
eio,
sendoor
zeker met het 0og op Chalcidice?waar ge- schaduwrjke lanen omgeven.OmdatAristô-

melde Koning belangrjke veroveringen teleshiermetzjneleerlingen veelalheenen
maakte.Na deze zending,in het sterfjaar weêrwandelde,ontvingen deze den naam van
van Plato, verlietAristJfdle,
s Athene,wel- Peripatetici(wandelaars).Arist6telesgafniet
ligt omdat hj er ontevreden overwas,dat alleen onderrigt in de wjsbegeerte, maar
niet hj,maarSpensi
ppnsde opvolgerwerd 0ok in andere wetenschappen,vooralin de
van Plato in de Academie,ofmisschien0m- redeneerkunde, en verdeelde daarom zjne
dat hem na den dood van zjn leermeester leerlingen in twee klassen en zjne voorleniets meer aan Athene boeide, zoodat hj zingen in ochtend- 0n avond-voorlezingen.
beproeven wilde Om elders zjne kennisuit T0t de morgen-bjeenkomsten hadden alleen
te breiden.Aristbteles gafgehoor aan deuit- vertrouwde vrienden of meestgeliefde leernoodiging van zjn vriend Eermias,bewind- lingen den toegang, die door den grooten
voerdervan Atarna en omliggendegewesten, meester in de verhevenste bespiegelingen

doch na verloop van 3 Jaren vieldezeVorst zjnerwjsbegeertewerden ingewjd.Hjhan-

in de handen van den Perzischen K oningen delde dan over bovennatuurkunde en godgemoest door beulshanden sterven.Alleen door leerdheid,natutlrkennisen redeneerkunde,00n0 snelle vlugt wist Aristôteles zich aan en hj deed datstelsel
matig,in gestrengwe-

hetdreigend gevaar te onttreltken.Hj nam
P ytlia,de zuster van H ermia.
%:ten huweljk en vond methaar te Mitylene eeneveilige schtlilplaats (345 vöôr Chr.).Hj heeft
echter voor H ermias een duurzaam g0denkteeken doen verrjzen in een gedicht,

tenschappeljke vormen.In de avond-voorlezingen verkondigdehj hetpractischegedeelte
der w etenschap,hetw elk van regtstreeksche

toepassingwasophetdageljkschleven,zooals
de welsprekendheid en staatkunde, en hj
kleedde daarbj zjne voorstellingen in een
door Diôgenes.
ftzpfio
z,
sen Athenaensbewaard, algemeen begrjpeljk gewaad.Deze voorlewaarin hj troost vindt in deverheerljking zingen werden gehouden vool'een groot en
van zjn vriend,die voor Grieksche detlgd gemengd yubliek.Met betrekking t0t den
envrjheidsminzjnlevenhadtenofergebragt. kleinen krlngzjneraanhangers,hield ArksCzich aan het gebruik door Plato inomstreeks hetjaar342riep koning Pl
bi- JJJeJe,
lip.
jk doorden
p'
M: hem naar zjn H0f,om hem metde gevoerd,om hen zooveelmhgel
opvoeding van den l3jarigen Alezander te band der onderlinge vertrouweljkheid te
belasten.Men zegt,datPlbilqpp'
msreedsbj vereenigen, waartoe hj nu en dan hunne
de geboorte van dezen in een briefaan Aris- gemeenschappeljkemaaltjden bjwoonde.Hj
JJ&J/,
: verklaarde, dat hj de goden dankte bleef ditmaal 12 Jaren te Athene,en Juist
voor de geboorte van een zoon,maar n0g in dat tgdperk heeft hj zjne belangrjkste
meer daarvoor,datdie zoon leefdein deda- werken yeschreven.De uitgebrei
dehulpmidgen van Aristôteles. Intusschen dllurde de delen, dle hj hiertoe noodlg had,verkreeg
oyleiding,dieAleœandervan Aristôtelesont- hj van Alexander,die hem in staat had gevlng,slechtsvierJaren.Zj nam een einde, steld,om zich eene rjke bibliotheek aan te
toen A lezander, gedurende de afw ezigheid schalen. Deze Koning schonk hem tevens
zjns vaders wegens een togt naar Byzan- eene aanzienljke s0m gelds om het werk
tium, op lsjarigen leeftjd metdewaardig- over de geschiedenisder dieren tevoltoojen,
heid van reqent werd bekleed. Aristôteles waartoe Arlst6telestevensvrjeljk beschikverwjderdezlch weldra uitde nabtjheidvan ken mogt over de diensten van alle personen
zjn kweekeling.Hj bleefin Macedonië t0t in Klein-Azië en Griekenland,die hem 0maan 335, dus n0g een Jaar na de troonsbe- trent het dierenrjk inlichtihgen konden geklimminq van Alexander,maar hj leefdein ven.Later bekoelde de betrekking tusschen
wjsgeerlge afzondering te Stagira, welke den Koning en den wjsgeer,vermoedeljk
.

stad door Pl
tilippur verwoest,maar op aandringen van Aristôteles weder opgebot
lwd
W as. llier stichtte 4rist6teles eene school,
het aNymphaeum'' waar hj t0t aan het
einde van 335 voorlezingen hield. Daarna

na het vermoorden van Callistltenes, een
neef en leerling van Aristôteles.Toch werd
die betrekking geenszins afgebroken, endat
Aristôteles steetls voor een vriend van Aleœander gehouden w erd, bleek na den dood
begaf hj zich - voorzeker op dringende van dezen, want toen behoorde hj onder
uitnoodiging zjner vrienden - weder naar degenen die als voorstanders der MacedoniAthene:en zjnedankbarelandgenootenvier- sche heerschappj te Athene vervolgd werden Jaarl/ks feesten ter zjner eer (deuA1*is- den.Op aansporing van den hiërophant Xu-

totelia'').VolgensAmmoninswerdAristôtelen rymedon werd hj door een aanzienljk
door onderscheidene leerlingen gevolgd.
Atheensch burgel',Demôpltél'
usgenaamd,van
Aristôteles kwam te Athene en werd er goddeloosheid beschuldigd,omdat hj in een
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pae:n of'loiied aan Hermias goddeljkeeer voorgesteld.Belangrjk zjn verderde8 boehad bewezen, en welligt o0k,omdat som- ken over de aNatuurkunde''met 2 boeken
mige stellingen van den wjsgeer met de over het ktW orden en Vergaan''en 2 ovel'de

volksgodsdienst in strjd waren.Arist6teles ttziel,'' in welke laatste de wjsgeer zjne

was verstandig genoeg Om de vlugtte ne- gevoelens over het wezen, de krachten en
m en zonder de beslissing der regtbank at'te de eigenschappen der zieluiteenzet.op het

wachten (3S2 vöör Chr.).Hy begafzichnaar
Chalcis op Euboea.In het Lycéum had hj
Tlteopl
trastus van Lesbos als zjn Opvolger
achtergelaten, en in zjne nieuwe woolplaats zette hj zjnevoorlezingen voorttOt
aan zjn dood,die hem in zjn 63stelevensJaarwegrukte(022).De wjze,waarop hj

veld dez-natuurljkehistorievolgde H'
riyftlfeles den w eg der ervaring;zorgvuldig sloeg

hj alle voorwerpen en verschjnselen gade.
Van zjne werken over de onbewerktuigde
ligchamen isnietsbewaardgebleven.lnzjne
ttGeschiedenis der dieren''leverde hj het
voortreffeljkstewerk van dien aard, datde

gestorven is,behoortt0tdeverborjenheden. Oudheid 0ns heeft verschaft, 0n Van ZPn

Volgens sommigen heeft hj verglf ingeno- boek over de(tplanten''ishetoorspronkeljke
m en , 0m zi
ch aan de gevolgen van zjn verloren gegaan,doch wj bezitten daarvan
l'egtsgeding te pnttrekken.Volgens anderen eene Grieksche bewerking van een Latjnstortte hj zich in de Euripusmetde woor- schen tekst, die naar eene Arabische verden: öGrj? mj, daar ik tl niet begrjpen taling vanhetoorspronkeljkeisvervaardigd.
'ên
kan''.Hetlsevenwelzeerwaarsclljnljk,dat TOt zjne wisltundige werken behgoren e
Evenwjdigeljnen''en d'W erktuighj aan eene slependemaagkwaalbezweek. over dett
Hj lieteene minderlarige dpchter,Pytl
tias kundige vraagstukken:''- ook hebben wj
genaamd,achter, - vûorts zjn pleegzoon van hem een werk in 4 boeken over het
Nicanor en zjne gelietkle slavin Herpyllis, ttuitspansel'' en een in evenzoovele boeken
luuchtverschjnselen-''ZjnettBovenvolgens deberigten van eenigen de moeder overdett
van Nicanor en zjne gemalln na den dood natuurkunde,''uit 14 boeken bestaande,is
der zuster van H ermias.
haren naam verschuldigd aan de toevallige
alr/
it
sftldele.s heeft een grootaantalboelten omstandigheid,datz!jzondertitelachter(borenq
geschreven, volgens somm igen wêl1000?
maar naar de Opgave van anderenpmstreeks
400. D at aantalkan niet naauw keurig w orden bepaald, om dat w el eens dezelfde ge-

schriften onderverschillende titelszjnaange-

haald,Omdatmenvansommigeonderscheidene
uitgaven Ot'bewerkingen heeft,en omdatmen
vele onechte geschriften Onder hetschildvan

zjn naam in omlflop heeftgebragt.Er zjn

de ttNatuurkunde'' werd geplaatst.Sommige
van die boeken handelen over andere onder-

werpen.Zeerbelangrjk zjn ook de zede-en
staatkundige geschrlftenvan Arist6teles,z00a1s zjne Ctzedektlnde,''van welke men drie
uitgaven heeft.Eenevandezeschjntdoorden
wjsgeer zelven te zjn bezorgd; de twee
anderen zjn vermoedeljk van zjne leerlingen afkomstig.Zjne ttstaatkunde''bevatin

uit de dagen der Oudheid drie verschillende 8 boeken de bedflelingen en beginselen van
naamljsten dier werken t0t 0ns gekomen, den Staat)eene voorstelling vande verschil'ingsvormen ,mededeelingenenbeêêne van Dioyenes.
fzt
z?'
z.fïzf.
<,eenetweedevan lende reger
een onbekende,en eenederdevanArabischen oordeelende beschouwingenvandevoornaamoorsprong.Zj verschillen Onderling,maarde ste staatsinrigtingen en vanharestichters,en

laatste komthet meest overeenmetdiezjner eindeljk het ideaalVan een Staatbenevens
bewaard geblevene werken.Deze zjn bljk- de leer der opvoeding als de belangrjkste
baar eerstgebruikta1svoorlezingenvoorzjne aangelegenheid van den besten Staat.O0k
uitverkorene leerlingen en later doorhem ot' over het ttHuishouden'' heeft hj een Nverk
door zjne volgelingen uitgegeven.In deeer- nagelaten in 2 boeken, m en vermoedt
ste uitgave van den nieuweren tjd der ge- echter, dat het verm inkt of zelfs onechtis.
zamenljkegeschriften van Aristôteles(dievan Van zjne geschiedkundige geschriften is,
AldnsA tzzlfffïz
lfdlvindtmeneerstdie,welkeOver m et uitzondering van eenige fragm enten ,
de redeneerkunde handelen, vervolgens die, niets t0t 0ns gekomen.Vooralbetreurt men
welke Op de natuurkundebetl-ekkinghebben, het,dat een groot Tverk waarin hetstaatsdaarnadewiskundiyeen debovennatuurkun- bestuur, de w etten en de zeden van 158

digeen eindeljk d1evanwjsgeerigeninhoud. (volgensanderen van S5û)stedenwarenvoorln latere uitgaven zjn de boeken Overde gesteld,door den stroom destjds is verwelsprekendheid en Over dedichtkundedaar- zwolgen.Zjne gezamenljke werken zjn bj
aan toegevoegd,torwjlmen ervoor'toverige llerhaling uitgegeven, ook door Causabonns
inhetalgemeendieeerstevolgordeinbehouden (Leiden 1590) endoorBekker(Berljn,1831).
heeft. De geschriften over redeneerkunde,
In demI
jsbegeerteran z/
riyflfele,
sbekleedt
uit 6 verhandelingen bestaande,zjn Onder de borennatnurkunde denhoogstenrang.Deze
den naam van tdorganon'
'vel
'eenigd.Op het is,a1sdeuitnemendstewjsbegeertetbjhem
gebied derwelsprekendheidbezittenwjzjne de grondslag van alle overigew etenscbappen
hoogstbelangrjkettRhetorica,''waarin hjde en bexeikt haar toppunt in degodgeleerdheid
of in de leer van de eerste en hoogste Oorzaak. Volgens hem komt m en door de veraanwjst.Merkwaardig is ook zjn boek over schjnselen van het Ontstaan en vergaan der
de ttDichtkunstt'' waarin de verschillende dingen t0t het besluit? dat de dingen zelve
soorten van poëzie m et hare eischen worden een m engsel ZPn van die tw ee tegenstellinverschillende soorten van w elsprekendheid
beschouw t en regels voor hare beoefening
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Fen -- van hetzjn enhetniet-zjn.Hetzgn stellen a1seen gewrochtvan den ranysohik-

ls de zamenvatting van alle werkeljkheid kenden vorm en van de Y00r Vormlng en
(realiteit) en draagtden naam Van Vorm 0n ontwikkeling vatbare stof, die zich t0t een
verstand, daar het met betrekking t0t het onoplosbaar geheelvereenigdhebben doorden
niet-zjn werkzaam is en dieWerkzaamheid invloed der eerste oorzaak en t0t een d0elt
in het veranderen van vormen openbaart, door die Oorzaak beoogd.Ofschoon de vorm

hetwelk wj naarverstandeljkeregelen zien voortreFeljker is dan de stof, omdatdeze
geschieden. Daartegenover staat de ontken- enkel de mogeljkheid vertegenwoordigt,
ning (negatie) van hetzjn,hetonbepaalde. welke door de toevoeging van den vorm t0t
Het uiets is datgene, waaruit het ietsOnt- werkeljkheid klimt, toch staat hj niet Op
staat? maar het is kracht in zoover het tle den hoogsten trap, want hj kan zich niet
wordlng van ietsmogeljk maakt.Diemoge- losmaken van den band,waarmedehj aan
ljkheid,om zich in bepaaldenvorm tever- de stofis vastgehecht.Devorm kan de stof
toonen,wordt 00k welals een derde begin- 0n de stof den vorm niet ontberen. Geen
se1beschouwd,als stof(materie),dieopzich van die beiden moet als een goed Of alseen
zelve noch gevormd noch vormeloos is,maar

boos beginsel worden beschouwd.Het ver-

onverschillig voordiebeide toestanden,ter- schilvan goed en kwaad komt eersttevoorwj1 zj Julst doorhetverloop dervorming schjn bj den overgang van demogeljkheid
uit de gesteldheid der vormeloosheid t0t die t0t de werkeljkheid Ofbj het worden,bj
van een bepaald voorwerp kanovergaan.Na de ontwikkeling en vereeniging der tegenhet eindigen van dit verloop heeft 00k het stellingen.Beide hebben eene betrekkeljke
zwevenderstoftusschen zjn enniet-zjn0p- waarde,om datniets bepaald goed Ofkwaad
gehouden; zj is t0t een werkeljk iets ge- is.Hetvolltomene ofhet goede bestaatdaarworden.Datverloop geschiedtin tweetrappen in ,dat de vormeloosheid (de niet-vorm)door
(momenten),diedebetrekkingtusschenvorm denvorm verdrongen is, dathetniet-zjnde
en vormeloosheid aanwjzen.De eerste trap zich verheven heeftt0t het regelmatige,behe
fte
er
ngke
lbt
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tt
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opofde
we
rke
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he
id
: paalde (concréte), met den vorm Zamengedeeov
ang
et
zdn
t0t
de
we
rke
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kgroeide. Dit verloop geschiedt eensdeels geh
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he
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zjn
ett0tstand gekomen,maar leideljk,omdathetmogeljkealleendooreen
slaap Opgewekt,endeover- tjdeljk doorloopen van den vorm doorhet
gang vertoontzich alsmogeljk,alshetdoel niet-zjn Overwonnenkanworden,anderdeels
van het streven.De tweede trap is de v0l- bljft het in eet
lwigheid voortgaan,zooals
eindiging van het streven of de bereiking xeeds van eeuwigheid is gebeurd,nietalleen
van het doel,waardoor de overgang van de Omdat hetmogeljke geen grenzen kan heb-

mogeljkheid t0tde werkeljkheidisvolbrart. ben, waarbj de vprm t0t stilstand wordt
Men heeft hier de voltooide werkeljkheld gedwongen, maar 00k Omdat de vorm een
(realiteit),waarindewerkzaamheid,dienaar eindeloozen inhoud bevat, die onuitputteljk
het zjn streeft,door het ontstaan van een is en geenszins tOt het niet-zjn terugkeeren
iets bevredigd w ordt. De vorm zelf is oor- kan.W j kunnen de wording van al watbe-

zaak , dat een voorw erp tot w erkzaamheid staatderhalveevenzeergoedalskwaadnoem en.
geraken en in een bepaalden vorm t0t v0lStaat in de wjsbegeerte de leer van het
maaktheid komen kan. De vorm is het be- ztjn metde beginselenvanh6twordenbovenw egend beginselvan alle beweging en volma- aan ,Op de tweede plaats vindt m en de leer
king;hj isde oorzaak,waaxdoor een voor- van het wordende.De eerste stelt den Overw erp ontstaat,m aar niet de eerste oorzaalc, gang voor van niets t0tiets, en de tw eede
wanneerwj van de werkeljkheid t0tharen beschouw t datgene wat door dien overgang
eersten oorsprong terugkeeren, nietde laat- is ontstaan en draagt den naam van fztzfzflr-

ste,wanneerBTj van den oorsprong t0thet
werkeljk bestaan voortschrjden. Die 00rzaak,hetzuiverezjn,datverhevenisboven
elke mogeljkheid van zjne eigene wording,
is de godheid in hare algenoegzaamheid en
vos
lko
d:lbdje s
wi
ede
geene mogeljkheid
be
taame
t.nh
Teeriwj
tof
eeuwigemogeljkheid is der dingen,vertoont zich degodheitl
alsdeeeuwigeoorzaak hunnerwerkeljkheid.
De aard dezer betrekking, geljk zj zich
naar buiten openbaart,is deze,datde godheid den strjd tusschen debeide beginselen

knnde.Alleverschjnselen dernatuurhebben
plaatsin ruimte en tjd,wantde vele voor-

w erpen ofw ezens ontstaan zoowelnaastals
na elkander. De ruimte is geen ligchaam ,

maarde onbewogeneenonveranderljkegren-

van hgt beweegbare,andere ligchamen
omvattende ligchaam. De aarde is besloten
in het water, het water in de ltlcht,de
ltlcht in den aether, en de aether in den
hemel. leder volgend voorwerp Omvat het
voorgaande als ruimtegrens,die het omgeeft
zonder dat het daarin is bevat.Slechts het
van het worden opheft,zoodatdevorm eene H eelalis van eene andere ruimte omgeven.
aantrekkingskrachtoefentop de stofendeze De ruimte is tOtin het oneindige deelbaar,

zoodanig in beweging brengt, dat zj zich
t0t eene bepaalde (concréte) gedaante verheft. De godheid is dus de algemeene vormendekracht,die veroorzaakt,dathetzjn

Z0n

nietin werkeljkheid,omdatmen zulk eene

deeling niet kan volbrengen , maar om dat
niets belet, om 0nszulk eene deelbaarheid

voor te stellen.Detjd bestaatnietzonder
uit hetniet-zjn tevoorschjn treedten zjn beweging of veranderinp; doch tjd en bewezen dââr mededeelt,waar n0g geenleven weging zjn evenmin éen a1sruimteen ligwerkt.Tevensmoetmen zichhetHeelalvoor- chaam. Bj de beweging Onderscheidt men
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graden Van snelheid, terw/l de tt
ld geljk- datgenewaarop zjbetrekking hebben, zich
xaatig Aroortloopt.DetjdishetOnderrheiden boven het peil der subjectievewaarde vervan de beweging in het verledene en toeko- heFen.Volgens zjn çevoelen magdelogica
mende, die door het daarttlsschen gelegene de begri
ppen niet wlllekeurig verbinden (
)f
tegenwoordiqe verbonden zjn. Het streven scheiden , maar dit dientte geschieden naar
den
aard
de
r
di
nge
n.
De
w
aa
rhei
d
i
s
der
l
l
a
l
ve
der nattlur ln ruimte en tjd is een aanhoudend overgaan deroorspronkeljkebeginselen de overeenkom st van de voorstelling m ethet
in elkaâr ofin het worden.Deze beweging voorwerp, van het subject methetobject.
in de natuur moet geschieden met eene ein- De redeljke ziel,waardoor demensch zich
delooze geljkmatigheid en eenheid, Omdat van de dieren Onderscheidt, ismetverschilzj Ontstaat uit eene regelmatige otlxzaak. lende srormogens toegerust, van w elke het
Eenegestadige,eeuwigdurendebcwegingkan waarnem ingsvermogen en het verstand de
alleen plaats hebben langs cirkels. De gc- voornaamstezjn.Devoorwerpen maken indaante van het Heelalis die van een b0len druk op het waarnemi
nqsvermopen enveralzoo in overeenstemming met de cirkelvor- wekkcn hierdool'voorstelllngen ,dlewederom
migebeweging.HetHeelalis verdeeld inden bouwFù0f worden voor de phantasie ofgelehemel,die zulk eenecirkelvormigebeweging genhLid geven aan hetvergeljkend oordeel
bezit, en in deaarde.De goddeljke vorm- 0nl gevolgtrekkingen temaken.Hetverstand
krachtvervult de aarde m et Onbezieldevoor- kan werkzaam Ofljdendwezen.Alleen het
werpen en met bezielde wezens. Eerstge- w erkzaam verstand heeft een zelfstandig benoemde zjn de Oudste.Onophoudeljk heeft staan. Het is hetedelste in den mensch,er Overgang plaats van hetlevenloozetOthet het eenige,dat zelfs voor hetljden veilig
levende, alsmede eene gestadige verm enig- is. H et verstand alleen verheftden m ensch
vtlldiging (lel.levende.M envindt in denatuur boven het Ondermaansche l0tderonvolmaakteene geregelde Opklimming van het planten- heid.Het bestaatals de onverm engde, eeu-

rjk t0t het dierenrjk en t0tden mensch. wiye werkeljkheid. Het is geenszins een
Die Opklimming is zeer geleideljk,zoodat indlvidueel eigendom , m aar de algem eene

de schepselen der nntutlr deschakels vor- rede der menschheid,w aarnan ieder mensch
m en eenervoortloopendeontwikkelingsketen , deel heeft. Dit is voor den mensch de 0n-

waarbj de vplgendesteeds voortkomtuitde vermjdeljke voorwaarde voor het denken.
voorgaande. Voeding en vooxtplanting ver- Dezielen der afzonderljke personen hebben
heFen zelfs de laagstbew erkttligde gewassen duseen duurzaam voortbestaan,daarzjdeeboven de onbewerktuigde nattlur. De dieren 1en zjn deralgemeene rede - erkan alzoo
hebben daaranboven gevoelenvexanderen van van eene persoonljke Onsterfeljkheidgeene
plaats.D e m ensch Onderscheidtzich dool'de spl'ake zjn.Hetljdend verstandkanzonder
l'ede, w elke zich verheft boven het gevpel. den bjstand derzintuigen nietsbegrjpen en
Volgens de aangew ezenerangen vanplanten? wordt0Ok tegeljk methetligt
lhaam verniedieren en menschen verdeelt men tlok de tigd. Het is niets anders dan het vermogen
zielen. De ziel is op het naauw stm et het Om te denken,datdt
lol-het werkzaam ver-

ligchaam verbonden.ZtJis de werkzame001
*- stand in 0en werkeltjk denken herschapen

zaak van liet leven des liychaams,dev0l- wordt. Naauwkeurige en uitgebreide Wft21'komene werkeljkheid (reallteit) in het lig- nemingen ovel'de Omringende natuur, over

chaam , en staat t0t dit laatste in dezelfde den aard van onzen geest en Over dewetten
betrekking als de vorm tot (le stof.D e ziel Arl)n het denken ziJ-n izz staat,om den toeis echtel* geenszins het voedend verm ogen, gang te Openen t0t hethei
ligdom deralçedat wtj btJ
' de planten ,het gevoel,datw!'
J meene Of der goddeljke rede.D oor de zln-

bj de dieren,ofderede,diewjb!J
'demen- ttligen komen wj tOteen gevoclen,datop
schen aantreflkn. O0k in deze reeks is de den grondslag der zuivere ervaringgevestigd
eene zielvoortreleljkerdan de andereende is en waaruit wj gevolgtrekkingen aieiden.
m eer volm aakte is uit de minder volmaakte Alis ook dewaal-neming Juist,toch kan de
voortgekom en.D ehoogerezielbehoudttevens gevolgtrekking onjuist W ezen. De W2ar110deeigenschappenderlagere,waaruitzjharen ming kentslechtsafzonderljkeverschjnselen,
oorsgrong nam , zoodat de rede door het maar hieruitvolgtniet,datietsnoodzakeljk
voedlnqs- en doorhetgevoclsvermogen ver- zoodanig is als het zich aan de zinneltjke
wanrneming heeftvoorgedaan.Dienoodzakegezeld ls.
De verdere bescllouwing der ziel wordt ljkheid wordt eerst aangew ezen door eene
voorts aan de redeneerkunde (logica)npge- uiteenzetting der gronden, w aarom datafdragftn ?welke b!JAeisfl
itelesdewjsbegeerte zonderljke voorwerp zôö is als hetis.De
desgeestesis,terwjlhj dephysicadewjs- grondslag is hicr datgene,w aaruit iets ()nbegeerte der natuur noemt.Tpt de redeneer- vermjdeljk voprtvloeit,cn datis,metbekunde van Aristôteles behoort ()ok de ziel- trekking tot de natuur, het algem eene,

kunde (psychologie).AristKtelesîsdeschep- waaruit het afzonderljke zjn oorsprong
per van een volkomenlogisch stelsel,datmen neemt, de wet, waarnaar dat verschjnsel
gepoljsten bjgewerkt,maart0tnut0egroo- steeds plaats grjpt.W anneermen doorhet
tendeelsbehouden heeft.Zjne logicakomtin l'edenêrend Vermogen het afzonderljke in
hetalgemeenmetdie van nnzentjdovereen. betrekking bl-engt met het algemeene,komt
Logischevormen zjnbg hem debeeldenvan men t0t het weten. De zintuigeljke waarhetbestaandetzoodatzj?alsafhankeli
jkvan neming is hierbj de stof vopr hetdenkenp
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zonder haar zotl het denkvermogen bel'ooftl dige deugden, daar Juist deze denmensch

zjn van voorwerpen.Doch Juistin (
1e omstandigheid, datwj 0nsweten nietkunnen
scheiden van de zintuigeljlte waalmeming,
datwj den aard der'dingen doo1
.middelder

van de hoogereen lagerescheyselen onderscheiden.Dezedeljke vorminglswe1iswaar
geenenatuurnoodzakeljkheidlwantdezezou
nietbestaanbaar wezenmet smenscheuvrj.

beyerktheid,diehetdoorgronden del'waarheld belemmert. Intusschen kent Aristöteles
o0k een weten, datden bjstandder zintt
ligen nietbehoeft,nameljk datderalgemeeno
goddeljke rede,welkeçenevolmaakte verstandeljke werkzaamheid isen nietswerkeljksnoodiqheeft,Omdatzj zelve de alwerkeljkheidls.
Het derde gedeelte derwjsbegeerteis(
1e

belangrjke invloed toegekend, daar alhet
zedeljkemet'smenschen natuurljkenaanleg

zintuigen m oeten leeren kennen , ligtonzo heid, maar toch wordt aan de natuur een

en bestemming verbonden wordt,zoodatmen

nietsgoeds volbrenyen kan,waal-toedenam
tuur de mogeljkheld nietgeopend heeft.Bj
de ontwikkeling der zedeljkheid kan men

drie trappen ofgraden opmerken ;alleen de
hoogste laataan deonbeperktheidvan 'smenschen wi1 volle regt wedervaren en verheft
zedeknnde ofdepractischewjsbegeerte,die hem boven het stof.Imm ersdemensch wordt
met de natutlrkunde op het naauw stverbon- goed door drie dingen,door denatuur,dool.
dent maar er tevens scherp van gescheiden de gew oonte en doorde rede.Eerst op den

is. De zelfstandiqheid der zedekundeisge- trap,waarde rede heerschappj voert,verlegen in de vrjheld van den wila1sdehoog- heftzich de vrjezedeljkheid,die zieh met
ste wet van 'sm enschen rede en tegen de
natuurnoodzakeljkheidovergesteld.Haarverband.met (1e physicaopenbaartzicheensdeels
in hare methode Om het zedeljke vastte
hechten aan de voorw erpen dernatuur ende
zedeljkheid afte leiden uit 'smenschen na-

zelfbepaling aan de magt der nattlur en der
gewoonte onttrekt.Op den eersten trapwer-

op geljke1jn teplaatsenmethetnatut
lrljke,
anderdeels tlit de algemeene gesteldheid der
zedektlnde, daar zj t0t voorwerp harerbeschouwing een deel heeft gekozen van het
geheelderscheppinr,nameljkdebegeerende,
met een wi1begithgdemenscheljke nattlur.

gende ecn aanmerkeljken invloed,zoodatde
deugd nietalleen gunstigemaatschappeljke

ken denatuurljke krachten desligchaamsof
des geestes, de driften en begeerljkheden

zoowel in eene goede als in eene verkeerde
rigting. Zj heerschen echter niet uitsluitend
tuurljken toestand oi'althanshetzedeljko 0P dezen trap , luaar hebben 00k Op de v0l-

Om standigheden,m aar ook eene onbedorven
natuur en eene goede gesteldheid van ligchaam en ziel noodig heeft,- anders kan

demensch het(loelderzedeljkheid nietbe-

De mensch als gedeelte der nattlur beoogt rt
aiken. Op den hoogsten tray der zedoljke
metde geheele natuur hetzelfde doel,name- Ontwikkeling heerschen het wlllen en hande-

ljk het ware of goddeljke zjn t0twerke- len uit en volgensverstandeljkebeweegreljkheid te brenqen,en beide bezitten daar- denen.Dewilwordtbepaald doorzjneigen
t0e hetzelfde mlddel: nameljk een aantal wet,e11dit geeft aan de daad harezedeljke
krachten )die voor ontwikkelingvatbaarzjn. w aarde.Het handelen naar de natuur ishet
D e ontwlkkeling zelve geschiedtnaargelang bedrjf der dieren.De zelfbepaling der lede,
van de gesteldheid der natuurljlte krachten, die het goede wetens en willens volbrengt,
buiten den invloed eener hoogere magt of verhef
t den mensch tot den hoogsten trap
eener voorzienigheid,diedemagtvan 'smen- van volkomenheid. Dûch ook het l'edematig
schen wi1 beqerken zou. lsechter deOnt- handelen moetdoor oefening versterkt wo1'-

wikkeling volelndigdenhetgoddeljkezjnzoo den,om de gezindheid,die men bjden zoover gevofmd als bj de bestaandekrachten danige onderstelt, duurzaam te m aken.D e
mopeljk was,dan heefthetindividualsz00- deugd zelve is de Juiste maat in alles,de
danlg zjn doelbereikt,en daar hetgeene w are m iddenweg tusschen tw ee uitersten of
persoonljke onsterfeljkheid verkrggt, maar ondetlgden, tusschen het teveelenteweinig,
zich oplostin denalgemeenengeest,dienhet tusschen gebrek en overvloed, waartoe men
door zjne ondermaansche ontwikkeling te alle afdwalingen van den daartusschen ge-

gemoet snelde, bljft het 00k als zedeljk legen weg derzedeljkheidkanterugbrengen.
wezen onderworpen aan de algemeene naDe toegepaste deelen der zedekunde zjn
tut
lrwet,volgenswelkeiederdeelzjneind- de ltlbisltondkltnde en de staatknnde.Daarin
doel vindt in de ontwikkelingvanhetgeheel. worden de n'
lgemeene zedeljke grondslagen
In de zedeleer van Aristôteles wordtniet beschouwd van het huiseljk en maatschapgehandeld over de kennis van het goede op peljk leven.Aristôtelesbestempeltdezedezich zelf, maar alleen over datgene wat in leer en deze tweepractische deelen metden

het practische leven gped vooronsis.A1s naam van tstaatkunde,''omdatin Grieken-

maatschappeljk wezen ls demenschbestemd land de mensch in de eerste plaats als bur-

totstaatsburgerz en debeschouwing van het ger van den Staat werd beschouwd.Volgens
goede wordt hlerop toegepast. De mensch Arist6teles is de Staat,watzjn begrip bem oet dus niet streven naar ligchaamsgenot treft, ouder dan hetindividu,en dit laatste

en naarverwjderingvanligchaamspjn,want isvan den Staatafhankeljk)geljkhetdeel
dit ishetwerk der dieren, --o0k nietnaar afhankeljk isvan het geheel.
wjsheid,nameljk naar volkomenheid des D e huisholldkunde bevat beschouw ingen
verstands inw eten en handelen,wantditisde pver het ht
lweljk, de kinderen en den eigeneigenschapdel-godheid,- maarnaarstai
ttkun- dom .T0tdezenlaatstebehooren 0okdeslaven,
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en de slavernj is volgens Arlstlteles een
nattlurljk gevolg van hetfeit,datsommige
menschen bestemd zjn f
lnzte heel
'schen en
andere om tedienen.Dehuweljksbotrekking
moet geadeld worden t0teen zedeljken band.
Uit (3e'n huisgezin ontstaan meer huisgezinn0l15 deze vormen de burgerljke gemeente,
en een aantalburgerljkegemeenten vormen
dool
'hareverbindingdenStaat.Dezel
uoetniet
alleenligchameljkebehoeftenbevredigen,maar
o0k tût deugd leiden ,omdatlaatstgenoemde

Rome gezonden, en hoewelzich onderhen

één bevond vandePeripatetischeschool(Cv1foltz?
zy),toch vond dezenaastdeEpicuréïstt
he

en Sttffcjnsehe qeen bjvalin de wereldstad.
De m eest ontw lkkelde burgers m aakten cr

zich metdewjsbegeertevan At
-istöteles bekelzd,maal'sleehts een gedeeltevandatstelselm atig geheel bueide hunne aandatht. Oicevo bleefnietvreemd aan de zedekundige

geschriften van dien wjsgeer,maarbemoeide
zich in het geheelniet methetbespiegelend

zich eerstindenStaat,inlletmaatschappeljk gedeelte. Selteca en de oudere Plinius geleven ,in hare volkomenhcid Openbaart.llet bruikten alleen denatuurkundige,Quittttil'
lahoogste staatsgezag kan in de handen wezen
van eell enkelen t van een kleilzgetal,of
van a'
llen. Vandaar ontstaan de drie voornaamste regéringsvormen? bekend Onder de
namen monarchie,aristocratie endemocratie.

zlzf.<uitsluitend de rhetorisehe vertoogen van
dien wiJ-sgeer. Er kwam btj,dat de sehool
gerail
uen ti
jddoor w einigbeteekenende mannen vertegenw oordigd werd,zooalsdoorNa:t/M.<te Napels en Cratipp'
.
lts te Athene.

Deze regéringsvol'men zjn,e1k opziehzelt', Alet nieuwen glalls blonk de wjsbegoerte
l-egtlnatig en wettiy,maarzj loopelzgroot valz Arlstliteles,toen Andrönicltsvan Rhodus
gevaar van ontaardlng.Naastde monal-chie aan hethoofd kwam van hetLycéum enmet
staat de dwingelandj als het regt van den Tqrannioït,een taalkundigeteRome,die de
Bterkste, naast de aristotsratie de oligarehie handschriften van 8ullaterbeschikkinrhad,
als do baatzucht van w einigen, ellnaastde
democratie de ûehlocratie Ot'het rtlwe gew eld van den grooten hflop.ln die gedaallten htlldigen bovengemelde regéringsvormen
willekeur in de plaats van wet.De bepaling

eene nietlw e,llieren daar mct verklal'lngen
voorziene uitgave bezorgde van de echte
geschriftnn van Aréstôteles. Met het geven
van zulke verklaringen heeft m en zieh na

dien tjd in de Peripatetisclle schoolschier

van den bestel
zl'egéringsvorm isbj Arist6- uitsluitend bezig geheuden,zoodat er haast
Jele,
sweifelachtigq hj ls nu eenseen votll- geene sprake was van zelfstandig denken.
stander van het koningsehap ,dan wedervan

Daarm ede verhiefzich eene soortvan eclec-

eeneinmenging van ttnderestaatsmagten.Hj tismus (een zamenvoegen van de meestaanis het meestafkeerig van de dwingelandj nemeljk gealthte gedeelten vanverschillende
(tyrattn'
le,onbeperktgezagvanêênpersoon), leerstelsels), die de leer van Arisfnteles met
om dat deze het belang van allen aandatvan andere Grieksche,ja,zelfsmetOostersclle
een enkelen Onderwerpt.
bespiegelingen vemuengde,zooals bljktuit
Arist6teles is in de geschiedenis bekend dt) com mentaren van den geneesheer Clquals de eel-ste,die een wjsgeerig stelselheeft tfizf,
s Galeltlts en van den Ciliciër kbûmplieilts
opgebouwd en wél het meestvolkomeneder (in de 6tle eeuw na Chr.).Onder de uitlegGriekscheoudheid:hetwelk O1)allevolyende VPI'S der w erken van Arlstôteles in deeerste
stelsels) op de wjsgeerige terminglogle en z0S eeuwen onzerjaal
'tellingbekleedtAlesanOp de wjsgeerigenlethode in hetalgemeen der z,tz3lApltrodisias de voornaam ste plaats.
een belangl'
jken invloed heeft gehad.W j ln de velgende vier eeuw en vindt m en de
ontwaren dien invloed doordemiddeleeuw en beoefening der wjsbegeerte van Aristöteles
heen tt)tOp onzen tjd tOeten vnoral Tveî
t- hoofdzakeljk bj deArabieren?df
lch van de
deleuburp enBiesehebbendienindenjongsten llde t0t de l5tle eeuw begon zj wedor in
tjdinultvoeriyebeschouwingenaangewezen. Griekenland te bloejen.HaretoenmaligeuitVan de leerllngenvanAr'
lstnteleszjn Tkeo- leggers hebben uitde w erken hunner voorz?/zrtzyflfd van Eresus Op heteilandLesbosen gangel
's geput,maar zj hebben tevensbt
i
Eudem'us van Rhodus de voornaamste. T0t het herleven der classische letterkunde in de
zjnevolgelingen behoorden voûrts Aristoœe- 15de eeuw door de Grieken,die naar Italië
zzv,
s, die de leer van den grooten wjsgeer de wjk lladden genomen :dekennisderwjstoepaste otldemuziek,e1
zDieaearcltusvan begeerte van Aristôteles ln het svesten verMesséne,dledeaardrjkskundeaan dePeripa- spreid. Vroeyer toclzhad men er enkelLatetische w etenschappen toevoegde. Rtraton tjnschevertallngenvankleinegedeeltenzjner
van Lam psacus,de leerling en Opvolgervan geschriften. ln het oûsten werden deze
Tlteophmastns,wjzigdehetleerstelselvan Aris- Van de regéring van khalifAlmansor aftot
flfeldd.Zjn medeleerling wasDemltri'
asP#t
z- aan de llde eeuw benevens vele andere
lereus,en zjneopvolgersin hetLycêtlm wa- Grieksche werken in het Syrisch en Araren Lyeon uit Troas,Aviston van Ceos,Cri- bisch overgezeten zj hadden eropdeChristefplcl.
s van Phaselis,en Diodorusvan Tyrus. ljke wjsbegeerte een belangrjken invloed.
onder hun opzigt legden de Peripatetische Onder de Arabische geleerden,die zich met
wjsgeeren zich vooralt0e op dezedekunde. de vertaling en uitlegging vandeboekenvan
Dit werd bevorderd door den invloed der Aristételes bezig hielden,bekleedenAlkendi,
Romeinen, die, als lieden van practischen Aricenna,x
4tçtzzel, Topl
tailen vooral Areraard,de wjsbegeerte gaarnezagentoegepast rhoës de voornaamste plaatsen.Voorts werd
op het dageljkseh leven.ln hetjaarl55vôör in de lzde eeuw eene Hebreeuw sche overChr. wel'
den 3 wjsgeeren uit Athene naar zetting geleverd door M ozes .M Wivlozzi#e: uit
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Cordgva,die de Mozaïsche godsdienst op de werken van Aeistôtelen,welke d00r de K0-

grondslagen derwjsbegeertevan ArLstôteles ninkljke AcademieteBerljn wordtbezorgd.
zocht te plaatsen.O0k de Christenen in het
Aristotelia H lrit. is de naam van het
westen van Europa verzuimden niet,deleer- eeni
yeplantengeslachtuitde groeqderArisbegrippen hunner godsdienstin overeenstem- totellaceën, naauw verwant met d1e derCaming te brengen met de bespiegelingen van mellieën. Hf,
t Onderscheidtzich door een 5-

denAtheenschenwjsgeer.Zö0dedendehoofd- of6 spletigen vrjen kelk,eene5-of6-blaleiders der nieuwe scholastiek AlbertltsM ay- dige,Opdeschjfderbloembodomsbevestigde
zlzr.
s, Tkomas Hgfxïzàt
:,
s en Jokannes.D'
l
fs:Skoflrd.De voorlaatste deed door den Dominicaner monnik Willem 1,4r4 M oerbeke ofW éllem
.
?
ltT4 Brabant ili1270 eenenieuwe vertaling
der werken van Aristôtelesvervaardigen,die

bloemkroon,15 t0t 18 bundels van 3 of4
zamengegroeide m eeldraden,3 van onder zamengegroeide stampers en eenez-hokkige en
8- t0t G-zadige bes.De eenige bekendesoprt
is A..
v tzcgliHlrit.,die 2 t0t8Ned.elhoog
zich Onderscheidtdool'eene voorbeeldigege- en zeer breed wordt en in ChiliaandeOevers
trouw heid.ln de 15ëe eeuw begon m en zlch van beken en opbeschaduwde plaatsen groeit.
teyen de scholagtiek te verzetten en hetver- Debladeren zjn nagenoeg tegenoverstaand,
mlnkte stelselvan Aréstôtelesin zjnvoorma- langw erpig, puntig en klierachtig gezaagdt
lige zuiverheid te herstellen ,waartoe Geor- de bloemen groenachtig en tot okselstandige
pzzr.
s ran Trtœczfxzlf, Ioltannes A rgyropylns, txossen vereenigd.De witte Ofpaarsche besTlteodor'lts Glztx en GeorgiwstvcFlolcri'lf.sniet sen worden gegeten en OOk wel,terwjnbeweinig bjdroegen.Ditvond weinigbjvalbj reiding,m etdruiven verm engd enuitgeperst.
de geesteljkheid,maarde wjsbegeertevan D e bladeren w orden tegen spruw en zw eren
Aristôteles ontving nieuwe hulde ln de da- aangewend.Van den bastmaakt men touw ,
gen der Hervorming,toen M elaneltton leer- en hethoutiszeergeschiktt0tvervaardigi
nr
boeken schreef over de redeneer-,natuur-, van muziek-instrumenten. Deze heester wll
ziel- en zedekunde van Aristôteles,en die bj onsin een goeden grond en op eene geleerboeken op de Protestantsche universitei- schikteplek welgroejen,maarhj moetdes
ten werden gebruikt.
winters gedekt worden.

Streden de voorstanders derwjsbegeerto A rist6xenus is een Oud-Grieksche wjsvanAristôtelestegenandersdenkenden,zjwa- geeruitTprente.Hjwerdgeborenomstreeks
l'en tevens ouderling verdeeld.Vooralzjne het Jaar 850 v/ôr Chr.en behoorde t0t de
dtlistere leer van de ziel en vanhetpersoon- Peripatetischeschool.Hj waseersteenleerljk voortbestaan gafdaartoeaanleiding.S0m- ling van Xenôphil'
as, een aanhangervan Py-

migenhieldenzichaandeuitlegging van Arer- JAa'yoras,en later van Aristltelen.Iletbleek,
Z'AOF:, anderen aan die van Aleœander 'ptzzl dat laatstgenoemdebj zjn overljden TheoApl
trodisias,waardoorde partjenderArer- y//zrtryfzr,
stotzjn opvolgerhad benoemd.Men
Z'AO7:J6A
Ien derAleœandristen ontstonden.Te zegt, dat dit Aristl
à en'
tls geweldig krenkte?
zamen echter verhieven zj zich tegen de zoodat deze,door wraakzuchtgedreven,zieh
scholastiek, en tOt hunne m edestanders be- niet ontzag,Om allerleiboosaardige geruchhoorde ook Erasmus van Rotterdam.
ten omtrent zjn leermeester te verspreiden.
Na den aanvang der lsde eeuw w aren er,
Intusschen verwierfhj grooten roem door

diezich OntsloegenvanhetJuk derGrieksche
stelselsenvanzjnontwikkeling-belemmerendeninvloed,terwjlzjdeqrootevraagstukken
derwjsbegeertezelfstandlg zochtenoptelOssen.Door henw erd AristJfd/e.çverw orpen en
verguisd.P etr'
usW crzlzl.vnoemdedePeripatetische wjsbegeerte eene dwaalleer,die zoow el uit een wetenschappeljk als uit een
practisch oogpmlt onhoudbaar was. Tegen

hem en zjnepartj - diederRamisten -

zjnegrondstellingenoverdemuziek.Hjweek

af van den w eg der Pythagoristen.H ielden
deze zich aa'n eene theorie,die enkel opgetalsverhoudingen rustte,zlristôœen'
ttsbragtte-

venshet gevoelin rekening.Zjne meening

vond vele aanhangers,die zich Aristdœen,
lanen noemden maar o0k die van Pytltâyoras

behield talrjkevoorstanders.
Het eenige geschrif'
t,datwj van Aréstl;-

zdzl'
lf.s bezitten,handelt over de dBeginselen
kwamen de vrienden van Aristdteles- de der harmonie''en is - in 8 boeken uitAnti-Ramisten - in verzet metCarpentarius gegeven dool
'J.J.
fkf
xr.
si'
l
f.
ste Leiden (1616),

(Charpentier) aan het hoofd. Maar vooral en doorM eibcom in zjne ûAntiquaeMusicae
daalde het aanzien derPeripatetisehewjsbe- scriptûres'' (Amsterdam ,1652).Fragmenten
geerte, toen even vôör het midden der l7(
le vanzjnwerkoverhetJRythmus''werdcndooleeuw Cartesi'
us (Descartes) metzjn stelsel & MorelliOpenbaargemaakt(Venetiët1785).
tc voorschjn trad.Na dien tjd ishetwjs- A ristyllus,geboortig uitSamostwas omgeerig onderzoqk van al
len Griekschen boei streeks3eeuwenvtsôrChr.deeersteGrieksche
ontslagen.Het eéne stelselvolgde opheta'
n- sterrekundigeteAlexandria.Hj nam ermet

dere,en de Atheenschewjsgeerwerddaarbj Timoeltt
wis het uitspanselwaar,en van zjn

vergeten. Lessing schoofde regelen om trent geschrift uover devastesterren''hebbenHl
pde Dichtkunstvan Aeistôtelen weder op den .pcrc/z'lf.
s en Ptolemaens gebruik gemaakt.
voûrgrondten HegelheeftdoorhetbeoordeeArithm etica ,zie Rekenkunde.

1en derwjsbegeertevanAristôteleserveeltOe
Arius,zieAriaansch,
edfrï/#.
bjgedragenOm haaropnieuw bekendtemaken. Arizona is een territorium Ofgebied,beHoogst belanprjk voor debecefenaarsdier ltoorende t0tdeVereenigdeStatenvan Noordwjsbegeerte ls degezamenljke uitgaveder Amerika. Het is in 1854 door Mexico afge-
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staan en ligt tusschen Mexico en den paral- e
sc
0pen
B.
en
01
e.0
n 4.
nhetnelt82o
242
52
51/,
v0
ieN.
rka
nt
e8
ge
l/z
gr
)0MT.L.
lelcixkelvan 27ON.B.,tusschenden meridiaan
mjlen ()
1z1van 82O W .L.van Mrashington en de Rio streeks een halfm illioeninw oners.D egrond
Colorado.Hetteltopomstreekss000vierkante bevat er zoowelvrtlchtbare oever-landenals

geogr.l
mjlen 8000 inwoners(l8Cs)behnlve dorre rotsgewesten. Het Oosteljk gedeelte

de zw ervende lndianen. D e hoofdstad van is vlak ,laag en v()lm oerassen, en hetmiddit gebied wasvoorheenFortJacsonenthans dengedeclte bestaat uit eene heuvelachtige

Prescott.Men heefterbelangrjkedelfstoffen: streek,waar yrairieën en wot
lden elkander
vool*al koper, en de bodem is er voorden afwisselen. Hlel' hebben in het voorjaar
landbouw zeer geschikt.

Ark is de naam van hetvaartuig,waarin

Noacltmetzjn huisgezillvolgensde Bjbelsche Overlevering (Gen.Vl)behouden bleef
bj den zondvloed.De naam isafkomstigvan
het Latjnsche woord arca:datkistbeteekent. Volgens de beschrjvlng was de ark
van gopherhout vervaardigd.Zj wasruim
S00 Ned.ellanq,btjna 85 Ned.elbreed en
m et hare 3verdlepingen rtlim 20Ned.elhoog.
H0e zj vool
''toverige gebouwd was- met

groote Overstroomingenplaats,waartlooreene

uitwaseming van gevaarljke dampen Ontstaat,terwjlde boomlooze gedeelten ertegen llet einde van den zom er d0r en drflf)g
zjn.HetOzark-gebergte,van de Red-river
ltomende?loopterin hetnoordwesteljk 4edeelte overhetlandnaarde zjdevan Mls-

soul-i. Tusschen de Arkansas en de Ro(1river verhetlbn zich de W ashita-hills met,
toppen ter hoogte van 500 t0t 700 Ned.e1.
M en heeftervelevruchtbaredalen ,besproeid
een kiel ofop een vlotrtlstende--,daarover dopl
' groote en kleine rivieren.D e belang-

zjn de uitleggershetnieteens.Bjhetweg- rjkstevan deze zjn deMississippi,deFranloopen van het water strandde het vaarttllg

cis-, W hite-, Arkansas- en Red-river,

W ashitametde KleineM issourienz.
op den berg Ararat(5800Ned.elhoog)nabj voortsde'

de Caspische zee,enhetvolk dierlandstreek
bleef steeds van gedachte,dat het op dien

Hetklimaatiser zetnr verschillend,maarin

te vinden z0u wezen. De reizigers, die in

het westen gtlnstig voor de gezondheid.

hetalgemeen gematigd.Derivierzoomenzju
t0p n0g altjd in een versteenden toestand er zeer Ongezond,maar de hoogvlakten in
TOt de voortbrengselen van dtln bodem
laterejaren den Araratbeklommen,hebben
erjverig naargezocht.Ja,menheeftinden behooren er verschillende soorten van hout.
Jongsten tjd hout,vandearknfkomstig,zoo Beuken- en esschen-,eiken-en dennenhout

men meent,aa'
n de Fransche Academie van is er in overvloed voorhanden ;00k groeit
'W etenschappen doen toekom en!
e1-demagnolia-endekatoelzboom.Voortsheet't
Arkansas is de naam eener rivier in de men er wjngaarden in menigte, en men
Vereenigde Staten van Noord-Amerika.Zj vindt er muskadél-druiven , die ztl0 grof)t

ontspringt Op de oosteljjke helling van het zjn als pruimentterwjldemoerbeziunbno-

Rotsgebergte,Op 39O N .B.en op degxenzen m entoypressen)m yrten en palmettoserniet
van Nieuw -M exico, D eseret en Nebraska, Ontbreken en de poelen er m et prachtige
met twee hoofd-armen, die zich bj Puêbla waterplanten zjn bedekt.Avild iser in m evereenigen.Van hierlooptzj oostwaartsals nigte, en hiertoe behoort er de beer, de
grensrivier van Nieuw-Mexico en Nebraska, wolf de eland.de otter,de bever,het ko-

kronkelt vervolgens dool
' het Indianen-ye- njn,de Jaguar enz.,terwjldebuFelsen

bied,ontvangter eenige belangrjkezj-rivle- wilde paarden er i1z troepen rondzw erven.

ren,zooalsdeCimarron,deNorth-endeSouth- OOk Ontbreekt heter niet aan gevogelte en
Canadian-river aan de regter-,en de Verdi- aan slangen,Onder welke zich de ratelslang
gris endeNeosho ofGrand-River aan delin- bevindt. Het rjk de< delfstofen levert er
kerzjde?doorsnjdtvervolgensdenstaatAr- zout, aluin,salpeter,kalksteen,klei-aarde,
kansas, neem t de wateren der W hite-river vollers-aarde,m armer,koper,zink enz.V oor
op en stort zich uit in de Mississippi.Zj den landbouw is deze Staat niet Ze01* gllllbehoort,na de Missourien de Ohio,t0t de stig gelegen.Men vt'rbouwter voornameljk
belangrjkste zj-rivieren van dien reuzen- mafs, tarwe, havel-? aardappelen,tabak ,

stroom. Zj vloeit aanvankeljk met kracht rjst en katoen. De veeteelt is e1' een betusschen steile rotswanden en heeft eene langrjk middel van bestaan.De fabriek-njlengte van 434 geogr. mjlen.W anneer de verheid en de handel zjn er nog weinig
sneeuw van hetRotsgebergtesmelt,rjstzj Ontw ikkeld,omdat de middelen van verkeer
vaak aanmerkeljk op en Overstroomt hare er steeds Op eene betere toekom st wachten.
oevers,zoodatdezeweinigyeschiktzjnvoor De staatsregeling is er in hetjaar1836
volkplantingen.Daarentegenlsztjinhetdrooge vastgesteld. D e uitvoerende m agt is er in
*
Jaargetjde dikwjlsslechtsovergeringen af2 handen van een gotlverneur, die door het
stand voor kleine stpombooten bevaarbaar. volk telkens voor een tjdperk van 4 Jaren
A rkansas is tevens de naam van een gekozen wordt.Een secretaris,een atlditor
*J
*de.
dermeestwesteljkeStaten vanNoord-Ame- en een schatm eester staan hem ter ZI
rika. Hj grenst ten noprden aan Missouri, D e w etgevende magtberustbj den Senaat

ten Oosten aan Tenessee en Mississipyi,van en het Huis der Afgevaardigden.lnden eerdeze beide staten door de groote rivler van sten zjn niet minder dan 17 en nietmeer
zooeven gem elden naam gescheiden! ten
zuiden aan Louisiana, en ten w esten aan

dan 38 leden,en in het laatgte niet minder
dan 54 en nietm eer dan l00 leden,die tel-

het Indianen-gebied en Texas. Hj ligt tus- kens ()m (
1e 2 Jaren regtstreeksgekozen wor-
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den. Zj vergaderen in de hoofdstad Little torens met een blaauw dak Op een gouden
Rock. De regtspraak is toevertrouwd aan
één hooggeregtshof, 6 arrondissements-regtbanken en landgeregten,welke laatste uit
de vrederegters der verschillende plaatsen

veld, - later twee roode ladders op een

zilveren veld, ten teeken, dat zj bj het
beklimmen van muren dikwjls de ladders
m et bloed hadden geverli,- en n0g later

zjn zamengesteld.Deze Staatzendt2 afge- tw eeroodegetantlebalkenopeen zilverenveld.
Als eerste heer wordtH eyman '
llzlArkel
vaardigden naarhet Congres.Er zjn vele
hooge, middelbare en lagere scholen, en verm eld, die door Divk 11,graafvan H0lmen vindt er eene menigte kerken,vooral land! met het land van Arkelen Leerdam

van Methodisten en Bajtisten.

begittigd werd.W élzjn er,die de geschie-

De eerste volkplantlng in Arkansas was denis van dat geslacht tw ee eeuwen dieper
eene Fransche, die er zich vestigde 0m - uit het verledene opdelven en van een Jan
streeks hetjaar1685.ln 1803 verkochtzj WJ4 Arkel gewagen, die in 64l in dienst
hare bezitting aan de Vereenigde Staten, van Dayobert, koning der Franken, het
die haar in 1819 als Territorium en in 1836 kasteel W iltenbtlrg te Utrecht z0u hebben
als Staat in de UnieOpnamen.
ingenomen, maar wj houden 0ns aan de
lls,Gt?z
lf#Aoee: en andeA rkel. De heerljkheid of hetland van berigten van H eltter'
Arkel,voorheen toebehoorende aan hetoud- ren, die bovengenoemden H eyman als de
Nederlandsche geslacht van dien naam , is stamvader vermelden. Deze schaakte eene
lelem'an landvoogd van Negelegen in het graafschap Teisterbantttls- dochter van T'
schen de Lek en de Merwede en grenstaan dersaksen ot'Oostfriesland en Overleedinhet
Gelderland, Holland, Utrecht en Brabant. laatst der lodeeeuw .
Daartoe behoorden, behalve de hoofdstad
Zjn zoon Poppo,hem opvolgende,was
Gorinchem ,de tegenwoordige of voormalige gehuwd met M aria, dochter van den heer

stadjesHellkelom ,Asperen,Leerdam ,Gas- ran Ooyqhj stichtte den koninkljken bul
'g

Pelen,Hagestein ,Haastrecht en Schoonder- en overleed in 1008.
woerd, benevens Everstein , Reinestein,
Zjnzoon Jan,de eerstevan dezen naam,
Heer van Aartsbergen?Zoelen en Oosterwjk. was gehuwd met Elisabetlt, eene dochter

Het slot van de adelljke bezittersdezer van graaf W illem '
tllzzKuik.Hjsneuveldein
heerljkheid verhiefzich aanvankeljk bjhet het Heilige land in een gevechtmet de Sadorp Arkel, een klein uur gaans van Go- racénen (1034).
rinchem gelegen. Dat slot is bj herhaling Zjn zoon Jan11trok desgeljksnaarPaafgebroken,verplaatst en maet nieuNven luis- laestina en streed ergedurende 8Jaren.Hj

ter verrezen.ln plaatsvan hetkasteel,door was gehuwd met M argaretha,eene dochtel'

Ileyman '
d
lczz Arkel yesticht, bouwde zjn van heer Jan '
ptuz Altena.Sommiyen meelgzool
z Poppo een konlnkljken burg. Doc'
h nen,dat hj omstreeks 1074 op zpn tert
ook deze werd gesloopt dool-Jan X ot'XI togt te Straatsbt
lrg overleden,anderen dat
tllzzArkel (1220),die ten oosten van Gorincbem een keizerljken burg verrjzen deed.
Deze werd afkebroken door hertog W illem
'
t
ltzz
l Beyeren (l41S), maar het gebouw ,dat
dezevervolgensnabjdeMerwedestichtte,had
geen beter lot, wanthet werd in 1578 gedeelteljk en in 1600 geheel en alvernield.

htl in 1077 voor Ilsselmonde gesneuveld is.
Hj werd opgevolgd door zjn zoon Jan
111, gehuwd met Aleid, eene zuster van
Robert, heer van Heusden.Van dezen zeg-

gen eenigen, dat 0ok hj gedurende zjn terugtogt van het H eilige land bezw eken is,

en a'
nderen,dat hj, te Njmegen in een
volgens de berigten derschrjvers,van 0n- Zjn zoon J@n IV was n0g Jong,toen
deren 12 en van boven bjna 10Ned.eldik. zjn vader stierf.Hj huwde met Elisabetlt,
D e m uren van dit laatste kasteel waren, steekspelgew ond,in 1082 overleed.
H et geslacht der heeren van Arkel was
beroemd w egens dapperheid en ligchaamskracht. Algemeen bekend is het oude gedicht, waarin de vier merkw aardigsteN ederlandsche geslachtenaldusworden beschreven:

eene dochter van den graaf ran der .fiy/l?e,
trok naar hetH eilige land,keerde vandaar
terug na er de sporen te hebben verdiend,

en overleedin1122naeene4ojarigeregéring.

Zjn zoon Jan V wordt voorqesteld als

een vl'
oom en verstandig heer.HtJisachter-

gens gehuwd gew eestm et Petronella,
tBrederô de edelste,Wassenaerdeoydste: eenvol
eenedochter van dcn graafran der Are,m et
Egmond de rjkste,Arkelde stoutste.
Geertrnid,eenedochtervandengraaft,tzzlLoont
Daarenboven ontbrak hetden heeren ran en met Aleid,eene dochter van den heel'
Arkel niet aan rjkdom. Behalve de reeds ranksffeïlz-/kg
-f.Hjist0ttweemaalt0enaarhet

beschrevene heerljkheid bezaten zj in den Heilige land getrokken:heeftzjnebroeders
laatsten tjd van hun bestaan deheerschappj mild begiftigd, en is ln ll44 gesneuveld.
overPierrepont in Frankrjk,hetLandvan
Zjnzoon Jan VI wasgehuwd metSopltia,
Arkelbj Mechelen inBrabant,Geldermalsem eene dochtervan den heer ran Grimbergen.
en O0y in Gelderland,Haastrecht:Vliet en Hj overleed in 1176.
Zjn zpon Jan F-ff deed met graaf Floris
Stolkwjk in Holland,benevens vele dorpen
in den Krimpenerwaard tusschen Schoonho- van Holland reeds vroeg een togt naar Paven en Gouda,voorts in Zeeland enz.Aan- laestina. Na zjn terugkeer huwde hj met

vankeljk noemden zj zich GHeeren van de M aryaretlta, eene dochter van Boudewi;n,
Sorens''en voerden in hun wapentweeronde graaf van Vlaanderen. Hj stichtte het slot

ARKEL .
te Heukelom

kwam dool' aankoop in het A rkel, die tlitlandig was en zjn bisdom aan
ring van 48 Jaren in een slag tegen den had toevertrouwd , snelde naar Utrel
tht,,
Kastelein van Koevorden gedood(1256).
maakte een bestand met den Graaf en strafte

bezit van Asyeren, en werd na eene regé- de hoede van zjn jongeren broederRobert

Zjn zoon Jan VIII was geht
lwd met de Stichtsche edelen,die trouweloosdenvj-

M aria ofM aryaretlta,eene dochtervandelz and geholpen hadden. K ort daarna barstte
graafran T'
Qrzlesôpz'
y.Htjwasde grondler- de flol'log met Holland wederom uit,en Jan,
ger van de stad Gorlnehem en snetlvelde l1
z .t?14 Arkelbehaalde t0ttweemaalt0edeoverwinning.Zegevierend trok hjnaaroverjssel
een slag tegen de Stadingers(1234).
Zjn zoon Jan IX isvermaardwegenszjne en stichtte er het kasteelArkelstein ? waarbuitengewoneligchaamskracht.onderdepoort van de Overbljfselel
z op kleinen afstand
van Gorinchem doorrjdende, greep hj een van den huize Hemelzigt bj Bathmen --

balk en ligtte hettusschen zjne reusaelltige 0ok nu n0g aanwezig zjn.Zelfs begafzich
knieën beklemde strjdrosvan den grond flp, de bisschop naar Friesland?Om er dewederzoodat het dier de tong uitde ktàelhing

spannigeStellingwerverstebedwingen.Nadat

van benaauwdheid. Hj was gehuwd met hj te Utrecht 22 Jaren geregeerd had,beBe
rt
lta,
Ocl
tte
n eneene
overledocht
ed inerlSvan
72. den graaf ran

Zjn zoon Jan, X had t0tvrouw .
S:'
rJ#(r,
éene dochtervan heerGerhard '
p44Starkenlzrrg.Hj streed metdegraven Flor'
lsT'
ren
Jan, I van Holland tegen de Friezon en
sneuvelde in lS07.

Zjn zoon Jan XI toog naarhetHeilire
land. Men zegt, dat hj op zjneterugrels
niet ver van Genua door roovers werd uitgeschud, maar in laatstgenoemde stad een

tlithangbord met zjn wapen aantrof.Dââr

woonde een vermogend Nederlander, die
voorheell als marskramer door heer Jaltbew eldadigd w as, en zich ntl verheugde, dat

noemde de Paus hem t0t bisschop van Luik.

Hj bekleeddedeze betrekking 14Jaren lang
en Overleed in 1778.Zjn stoleljk overschot

werd naar Utrecht gebragt en in de D0mkerk ter aarde besteld.D ezo J'
a'n '
ptzhàArkel
bisscthop van Utrecht, wordt beschreven als
,
een v1*oom m an en tevens als een ridderljke
held , die alles aanw endde om zjn bisdpm
van schlllden te onthelen en dewelvaartder
inwoners te bevorderen.
Een neef van den Bisschop en 0011
Arkelwas eindeljk Jan XZI0I01,
11
Vt1,l'1 OJJ/ ran
de laatste heer van Arkel, van de stad en
hetkasteelvanGorinchem ,Hagestein,Leerdam en Pierrepont,stadhouderen thesaurier-

hj zjn weldoener van dienst k0n wezen. generaal van llolland. Ilj wasgehuwdmet
D eze heer ran Arkelheeft in verschillende Joltanna? de eenigezuster on vel'moedeljke
veldslagen wonderen van dapperheid verrigt erfgenam e van hertog Reino'
ad 'tltzzl Gelder.
en overleed in 1324.Zjlze echtgenoot was Gedurende het leven van zjn vaderstond
Ermgard, erfdochter van heer Hendrik rtzzz hj zoozeerin blakende gtmstbj hertog AlVoorn Ofvolgensanderen M abelia, diedoor ôr:câ,f ran .
Se(/erd4? dat deze,naar Henen0g anderen alszjne tweede vrotlw wordt gouwen trekkende,hem hetambt van stadgenoem d.
houder en thesatlrier-generaal opdroeg. Htj
Zjn zoon Jan XIL wasgehuwd met#r- bekleedde het tien jaren lang zondel'rekemengaed, eenige dochter van graafOffo ran ning te doen.De Graaf echter?dool
' W illem
OJ:C/'
. Hj had een groot aantalkinderen, TG1t Oosterrant,hethoofd der Hoekschen ,
onder welkehj zjneaanzienljkebezittingel
z Opgezet?vroeg rekening) en deKabeljaauwverdeelde.Zjn oudste zoon Jan overleedon- sche Arkel, steunende op de hulp van zjn
gehuwd ten gevolge van eene wonde,die schûonbroeder, antwoordde met eene w eigehj in een steekspelteDordrechtbekomen ring. Toen W illem nu het gewensehte verhad (l35S)?en hj zelf Overleed in 1260.
lof Ontving om den thesaurier-generaal te
Hj werd opgevolgd dool
'zjntweeden zoon stl-affen , Ontstond er een gew eldige en verOtto.Deze was gehuw d metE llsabetlt,eene nielende Oorlog, waarin Gorinchem belegerd
dochter van Tltiba'
at, den broeder van den w erd en zelfs W illem ran A rkel,de zoolz

hertog van Bar en Lotharingen.Zjwaseene
kleindochter van den Konin: van Frankrjk
en bragthetstadje Pierrepontten huweljk.
Offo, de Dappere bjgenaamd,versloeg den
Proost van St.Maria te Utreoht,trotseerde

van Jan, er in toestemde, datzjn vadtlr
dûor de vjanden z9u worden yevangen gellouden. Hj kwam echter t0t lnkeer,maar
vader en zool: zagen zich zôô in de enzte
gebragt datzj hunneheerljkheid afstonden
aan den Hertog van Gelder. Dezeoorloogde

zjne vjanden en beriep binnen Gorinchem
een ridderljk tournooi,waar eene aanvanke- met graaf Willem , maar verloûr daarbj het
ljke verzoening t0tstal
zd kwam tusschen de geheele land van Arkel.Ntlwerd heer W illlnekschen t)n Kabeljaauwschen.Hj stierf lem '
ptxp Arkeldoordevjandengevangengein 1306.
zet en de keizerljke bqrg gesloopt. MTéI
De jongere broedervandezen heer OJfot maakte na graaf W lllems dûod de jonker
evenals de Oudste (f 1353) Jan ranArkel zich weêrmeestervan destadzjnervaderen,
genaamd,was de 47stcbisschop vanUtrecht. maar de weduwe deed hetdoordeHoekschen
W illem 'tltzs Arkel werd OP
Hj werd in 1342,nog zeerJong?doorpaus belegeren, en '
Clemens t0t die waardigheid verheven en

ontving de wjding te Rome.'
W eldra ge-

den lsten December 1417 verslagen.

Zjn vader was n0g altjd in hechtenis?

raakte het stieht van U trecht in (lo?lûg m et maar dool
-den invloed van Pltilipsran.#ot4'
rgxaaf W illem de Goede vanH olland.Jan'
zhtxzl gondië werd hj ongeveer S jaren na den
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d00d van zjn zoon uitdenkerkœ ontslagen.
W ederom werd hj gehuldigd als heervan
Leerdam en Schoonderwoerd, maar op de
vervulling derbelofte,datmen hem alzjne
bezittingen z0u teruggeven, Tvachttehj te
vergeefs.Hj overleed zeer onverwachtsten
gevolge van het onmatig gebruik van aal.

eenerkrjtrotsmetvele vuursteenen bgna58
Ned.elboven den spiegel derzee.Van zjn
t0p , waarop zich een hooge vuurtoren verheft,a'
anschouwtmen in de verte hetDeensche eiland Möen. Lanys de zjde,diemet

Wittow zamenhangt,zlet men de overbljf-

selen van een w al,welke den toegang verdedigde t0t de Slawische vesting,die er wel(1e bezittingen van hetGrafeljkhuisvanH0l- eer verrees. Dit kasteel, Arkoen genaamd,
lant
l!was eerst(1409t0t1424)in hetbezit werd t0tin de l2(1e eeuw voorOnoverwinne-

Het land van Arkel,alzoo toegevoegdaan

vau Jan ran .
feï
/rds,bisschop van Luik,
en na zjn d00d van zjne weduwe, eene
llertogin ran Zkfzezzlùyr.g,metwiehjgehuwd
wasnadat hj afstand had gedaan van zjne
bissellopyeljkewaardigheid.Later(1447)verviel Gorlnchem methetland van Arkel aan
Jacob'
pt
zzzAbeogde,heervanPuttenenStrjen.
Deze overleed in 1489 zonder kinderen na
te laten,zoodat een en andertoen wederter
beschikking kwam van den Graafvan H0lland,die erJan ranLannoy,stadhoudervan
Holland,mode beleende. Na den d00d van

1jk gehouden en bevatte tevens den tempel
van Stcantetvit,de voornaam ste godheid der
NooYd-liuitsche Slawen. Na langdurigen te-

genstand moestditkasteeleindeljk voor de

aanvallen van den Deenschen Koning W al-

demar Ibezwjken (1168).Z00verdweenhet
laatste bolwerk van het Heidendom in die
streken.Volgens de sage vertoont zich de
vernielde burg nu en dan boven de Oppervlakte der golven.

A rkwright (Richard),die doorzjnever-

nuftige uitvindingen den vooruitgang der

machinale katoenspinnerj ongemeen bevorderd heeft, aanschouwdein 1732 te Preston
in Lancashire het levenslicht. Hj washet
l4de kind van arme ouders en kwam naeene
gebrekkige opleiding als leerjongen bj een
het grootsche plan ontworpen,om eenestee- barbier.ln 1760vestigde hj zich teBoltonnenbrug overdeM erwedeteleggen,- 'tgeen le-Moor en verwisselde er het barbiersbedrjf
echter bj de verzoening van vader en zoon m et dat van koopman in haar.D00r hetuitonuitgevoerd bleef.
vinden en verkoopen van een scheikundig
onder deleden vanhetridderljk geslacht middelOm hethaar tekleuren,verwierfhj
van A rkel, die niet zeer gunstig staan aan- zich weldra eenig vermogen. In 1767 vergeschreven,behooren Folpert .11.zlArkelen huisde hj naar W arrington, waar hj een
zjn zoon Pel
grim.Eerstgenoemde waslleer perpetllum mobile (een werktuig meta'
ltjdvan der Lee en Haastrechten maakte zich dllrende beweging)poogdete vervaardigen.
aanallerleigruwelenschuldig.Nueenssmeed- D00rhetzamenstelderzoogenaamdejennyde hijhetplan Om den rege'renden heer ran machine van H am-qrares, een timm erman te
xg
w
û-kei te dooden doorde kerk tesluiten en Blackburn in Lancashire, waardoor reeds20
in brand tedoen steken,dan wederstakhj t0t 80 draden te geljk konden gesponnen
den Arkelschen djk door, zoodat hetland worden, maar welke draden wegens hunne
van Arkel en Vianen onder water liep en er geringe vastheid en grooto ongeljkmatigheid
veelmenschen en veeverdronken.lletvolks- op zjn best voor den inslaggebruiktkonden
verhaal vermeldt, dat hj door den duivel worden,kwam A rktvriyh't t0t deontdekking
werd weggehaald.Hj was gehuwd meteene van zjn spinmolen- eenverwonderljk werkdochter van heer Geerit '
plzlAsperen,en zjn tuig, dat een ontzettend aantalzeer geljkzoon Pel
yrim was weinig beter dan hj zelf. matige draden levert, en waarbjdewerkman
dezen schonk hj Gorinchem en hetlandvan
Arkelaan zjn zoon,graafKarelran O#Jrolois, die er met zjne gemalin Isabella '
tllzl
Bourbon zjn verbljf hield,zoolang hj met
zjn vader in onmin leefde.Zelfs had deze

Na hetverlies van hetlandvanArkelheb- niets tedoenheeft, dan vooreen regelm atigen
ben de leden van dat geslacht veelaldien aanvoer van katoen en voor het verbinden
naam behouden en zich tevens genoemdnaar der gebroken draden te zorgen.Het zamenhtlnne bezittingen,zoodat wtl hen a1snan, stel van dit werktuig verschilt hemelsbreed
.p
.b-7r:J'
van H eukelom ,ranA rkel'
pclzA speren, van alle, die men te voxen gebruikte:het
ran Arkelran Amelrooy enz.opdegeslachts- was een nieuw denkbeeld, te spinnen met
rollen of cylinders, en de uitvinder kwam ,
ljsten vinden vermeld.

Arkm ossel(ArcaLam.
)iseengeslachtvan volgens zjn eigen getuigenis,op datdenk-

schelpdieren ,hetwelk t0tde orde derPlaat- beeld,toen hj opmerkte, dat eenejzeren
kiet
lwigen (Lamellibranchiata) behoort. De staaf verlengd werd door ze tllsschen twee
schelpen van dit geslacht zjn dik envan cylinders te laten doorloopen.
vele slottanden voorzien.De meest-bekende
Daar Arkt
vriyltt geen practisch werkttlig-

soortvanditgeslachtisdeNoaeln-ark(Area kundige was, riep hj den bjstand in vall
Noae La1n.)jeen langwerpig,bjnavierkant Johm Kay ,een horlogemaker teW arrington,
schelpdier,datin de Middellandsche zee ge- en Atlterton te Liverpool zond hem in 1767
vonden wordt.Vele soorten van ditgeslacht eenige werklieden,diehem bj hetinelkaâr
lkomen als fossielen vopr.
zetten van zjnemachinebeht
llpzaam waren.
Arkona is een voorgebergte ophetPruis- Heteerste modelwerd in de zaalderLatijnsische eiland Ri
igen en hetnoordeltjkstepunt scheschoolte Preston ten toon gesteld.öm
van het schiereiland W ittow en van geheel zich te onttrekken aan de volksw oede,die
Duitschland.Het verheft zich in (legedaante Ilàrgravesuit Lancashire verdreven had, be-
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gaf hj zich met Kay en meteen zekeren 1209 aangelegd en in 1787 en 1806 voltooid

S
malley in 1768 naarNottinqllam,waarhj is en niet zeerzorgvuldigonderhouden wordt.
met Strutt van Derby, een ultstekendwerk- Aan den voet desbergsli
gthetyoststation
tuigkundige en deelhebber in eene groote Stt
lben, en op den t0p een hospltium ,dat
kousenfabriek , en met Need? d0n mede- uitbjdragen,dooreen armen herdersjongen
deelhebber in deze fabriek, een compagnie- in geheel Duitschland verzameld, in 1388
schap aanging.Nu werd hetwerk metkracht tOt behoud van verdooldeenverkletlmde reiaangevaten voortgezet.De eerstespinmolen? zigers is gesticht.

d00< paarden in beweqing gebragt,werd te Arlecchino?zieHarlekljn.
Nottingham vervaardlgd, en in 1769 verA rler (Heinrlch),een beroemd bouwkunkreeg Arklvri
yl
ttdaarvan Oetrooi. De bewe- dige,te Gmund in Zwaben geboren endool*
ging dtlor mlddelvan paarden bleek echter
te kostbaartewezen ,en detlitvinderstichtte
in 1771 te Cromford in Derbyshire eene
tw eede fabriek t wier machine door w ater

gedreven werd.Nadat hj zjn werl
ttuigaanmerkeljk verbeterd hadtvroeg en verkreeg
hj in 1775 een nieuw Octrooivoor zjne gezamenljkeuitvindingenenvervaal
-digdevoorts

de ltalianen Garmodia genoemd, vestigde
zich te Bologna en begon in 1386 den dom

te Milaan te botlwen in Germaanschen stjl.

Deze prachtige tempel is eerst in 1440 door
Hans Hammarer van Straatsburg voltooid,
nadat 00k Joltann F:rzlccA van Presburg en
Ulrielt'
ptls Freisinyen e1'hunne talenten aan
besteed hadden.

een aantal machines,die volkomen aan het
Sommige ltaliaansche schrjvers noemen
doel beantwoordden.
ten nnregte M ario #i Campione den bouwmees
ter van dien dom.D eze isnaarhetplan
Het is geen wonder,datvjanden enbenjders hem van den roem en hetvoordeel van A rler opgetrokken. A rler noem de zicll

zjneruitvindingzochten teberooven.Vooral in ItalièArleri,en zjn zoon Peter,die de
had hj veel te verduren van de fabrikan- voetstappen drukte van zjn vader,was de

teninLancashire.Toenhethtln niet gelukte, bouwmeester van den d0m te Praag,waarhet geheim der machine te doorgronden : van de grondslagen door M atthias'
tllzlArras

rigtten zj hun aanval tegen het ûctrool
(1781).De uitspraak derKings-benchwasten
nadeele van Arkwriyl
tt, omdat de beschrjving van de Onderdeelen der m aehine niet
volkomen dl
lideljk was.O0k dehorlogemaker
Kay, vroeger weqens verkeerde practjken
door Arklvriyltt ult zjne dienstOntslagen,
spande metdevjanden zamentenmenzocht

in 1743 waren gelegd.Veortsheefthj erde

Allerhoiligen-kerk , de Moldau-brug en d(a
kerk te Kolin aan de Elbe gebouwd.
Arles is de hoofdstad van een evenzoo
genoemd arrondissement van het Fransche

departement GMonden van deRllône.''Zjligt

op den linkeroevervan deze rivier,nietver
van zee en telt 25000 inwoners.Men vindt
htlm zelfsdeprioriteitderuitvindingtebetwis- e1. veelhandel en seheepvaart,benevens taten ,door deze aan een zekeren High's t0e te baks-,hoeden-en zjdefabrieken en goud-en
kennen. Dit laatste werd door den advocaat zilver-smederjen.Eriseen collêge,eonezeevan Arktvriyltt schitterend wederlegd.Niet- vaartschool,eene regtbank van ltoophandel,
temin heeft nog in veellateren t.ijd een ze- eene beurs, eene openbareboekerj en eelz

kere G'
aest in zjne dllistory ofthe cotton- musêtlm voor natuurljkehistorie en oudhemanufacture''eenepogingaangew end,om aan den.Vandaar loopt el
àn kanaalnaar zee,(
?11
Arknwi-qltt deeerdieruitvindingteontrukken. eris eene brug over de rivier gelegd.
Niet alleen van de zjde der fàbrikanten, Arles is ééne van de merkwaardigste stem aar ook van die der arbeiders w as A 1'k- den uit het zuiden van Frankrgk:menvindt
dtiz.ïeçâ,
'
f aan tallooze onaangenaamheden bloot- er vele overbljfselen der Romeinsche ot
ldgesteld. Men zag in zjn werktuig een veel heid.H iertoe behooren een amphitheatermet
gevaarljker vi
janddan in datvan Havyrares. cen Omtrek van 3lG Nttd.el,de muren van
Zam enscholingen vanfàbriek-arbeidersw erden eeu sehouwburg,de bouwvallen van een pamet m oeite beteugeld ,- zelfsiseenegroote leis van Constgnhjltde Gvoote,thansChawerkttligen-fabriek van Arktvriglttbj Chor- teau de Trouille genaamd,eene obelisk vall
ley in Lancashire d001*hetwoedendegem een graniet,die er in 1389 gevonden en in l676
geheelen al vernield.
voor het stadhuis geplaatst is,de ptlinhooArklvriyht overleed te Cromford den 3(
1en pen van twee tempelstvan een triolnfboog,
Augustus1702.Hj wasindenadelstandver- en van vele grafteeltens,eenaltaarderBona
heven,- nietzoozeeromdathjzichhoogst Dea enz.De hoofdkerk,in olld-romaanschen

verdiensteljk hadgemaaktjegensEngelands stjlgebouwd,isuitdtàmiddeleetlwenafltonlnjverheidtals omdathj toevallig,a1shigh- stig: en het stadhuis werd gebouwd dotll*
sherifvan Derbyshire?e0n adrcs van geluk- M ansard.
wensching had moeten aanbieden aan koning
Deze stad, te voren Arelas, Arelate of
Georye III,toen deze aanden moordaanslag Arelattlm en oûk welColonia Julia Paterna
van N'lekolson was ontsnapt.
en ColoniaArelataSextanorum (van hetsde

Arlberg Of Adelaarsberg, eell van de
hoogste toppen der Algauer Alpen, wier
hoogte m en sehat op 7300 Ned. el,vormt
de grenzen ttlssehen Tirolen Vorarlberg Of
hetland vöör den Arlberg. Over dezen berg

legioen) genoemd,vindtmenheteerstvel
'meld bj Caesar,die er schepen deed bollwen om Massilia (Marseille) te belegeren.
Vöör den tjd van Constantqn deGrootelag

loopt tten post- en halzdelsw eg ,dit, reeds in

maar deze K eizer breidde de stad uitop den

Arles alleen op den linkeroever der Rhône,
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l-egteroevex en verbond de beide deelendoo1'
Men onderscheidt den opper-en den beneeene schipbrug,waarna hetgeheeldennaam den-axm , welke verbonden zjn door een
ontvingvand
tconstantia''enbjA'
asoni'
usuAre- scharnier-gewricht,dataan den beneden-arm
late duplex''wordtgenoemd.Van dien tjd de buiging slechts in êéne rigting veroorafwaszj eene dermeest-welvarendesteden looft. Deze kan zich niet,zooals het oppervan Gallië.Ten tjdevandeheerschappjder armbeen in het schoudergewricht,naar alle

W est-Gothen hield koningE'
tricl
terzjnvem
bljf, na 5l2 behoorde zj t0t hetrjk der
Franken,en na 879 waszjdehoofdstadvan
het Bourgondische koningrjk Arelate.Later
stond zj Onder het bestuur van de graven
van Provence.In hetJaar 1213verhiefkeizerFrederik11 haart0teenevrjerjksstad,
maarin 1350 werd zj doorKarel,graafvan

kanten Omdxaajen en zich in hetelleboog-

gewrichtniet verder omw entelen dan de om wenteling der beide armbeenderen O1n elkander toelaat.
T0t den opperarm behoortéén been en t0t
den beneden-arm een tw eetalbeenderen.H et
Opper-armbeen heeft aan zjn uiteinde een
halfbolvorm ig gewricht (flg. l a),datvrj
Provence,ingenomen en vielallengsten deel l0s m et het schouderblad verbonden is en

aan dekoningen van Frankrjk.Erzjnvele h
Mi
ienrde
dororbeewe
ene
zeer vrje bewegjng erlangt.
(Arelatische) synoden gehouden, zooals in
geljk ishetscharnlergewricht,
3l4 tegen de Donatisten,in 354 tegen AtltaFi1
('*1*
zlgà'
lf.
s,in 452t0tregeling van dekerkeljke
en kloosterljketucht,in 475 tegenL'
t
bcidns,
'

een voorstander der voorbeschikking, en 0nderscheidene in de 18de eeuw.-- Er is n0g

.-

j

)

een anderArles,eenkleinstadjeaandeTech,
in het Departement uoost-pyreneeën'' gelegen.

A rlincourt (Victor, vicomte d')j een
Fransch romanschrjver, werd geboren den

loden September 1789 op het kasteelMéran-

trisbj Versailles.Hj wasOnderNapoleon I

eexst stalmeester van diens mpeder Laetitia
en later intendant van het leger in Aragon.

Na de restauratie in 1814bekleeddehj de
betrekking van requestmeester, en na de

hondexd dagen leefdehj ambteloosop zjne
goederen inNormandje,tûtdatKarelX hem
t0tkamerheerbenoemde.Hj overleedteParjs in Januartj1856.Als dichter heefthj
zich bekend gemaaktdoorzjnépûsucharlem agne'' in 12 zangen , dat zich niet boven
het middelmatige vexheft. Voorts heefthj
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een groot aantal rom ans in het lichtgege-

ven.In één daarvan, uluepélerin''beschrjft
h!jeene reis door Nederland en Duitschland.
Arlt (Ferdinand),een beroemd oogarts,
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werd den l8den Apxil1812 te Obergraupen

i

bj Teplitz geboren.Hj bezocht eerst het
gp nnasium te Leitm eritz en vervolgens de
universiteit te Praag, waar hj in 1839 de
doctorale waardigheidverwierf.Hj legdezich
metjvex t0e ûp de kennisen behandeling

ârm.

van oogziekten en werd in 1849 te Praagen

in 1856 te W eenen hoogleeraax.Hj heeft gevormd d00r het benedeneinde van het 0pveelOverzjn vak geschrevenenstichttemet per-armbeen (bqmethetboveneindevan de
DondersteUtrechten GràfeteBerljn (1854) ellepjp (;g.l A).Beidebezitten een zadelhet uArchiv fiir Ophthalmologie.''
vormig geledingsvlak,datbj hetopper-armA rm . Dit deel, Tfaaraan de hand bevestigd is, nlag men beschouwen als het
belangrjkste werktuig van den mensch,als
een Orgaan Van bew eging dat door midr
del van spieren, welke door zenuwen naa'
willekeux zamengetrokken kunnen worden,

been gewelfd en bj deellepjp uitqehold is

standdeelen van den arm vermeld.

groef of holte naast dien elleboogknobbel,

(e4.Diebeenderen zjn aan beide zkdendoor
sterke banden vereenigd(;g.2a en b),terwjl van voren en van achteren een slapper
omkleedsel het buigen en uitstrekken niet
verhindert. Het boveneinde (fg.l d) van
ellepjp verheftzich eenweinigbovenhet
zjne taak volbrengt.De spieren,welkede de
drie armbeenderen bekleeden, vormen de geledingsvlak en vormt het beenaelltig uitgrootste massa van den arm. Voegen wj steeksel,dat den elleboog l)j het buigenvan
hierbj de bloed-en watervaten,dezenuwen den arm hoekig maakt en,even alsdebeide
j-knobbels t;g.1 cen yj,aan hetoyperen dehuid methareklieren en afzonderljke z
zenqwen,dan hebben wj devoornaamstebe- armbeen te voelen is.D rukt men stexk lnde

ARM.

241

dan ls daaxvan een ûnaangenaam gevoel,dat behoort als spier t0t den bpven-arm ,maar
zich weleensbj eellllevigen stoott0taan veroorzaakt,dool'het schotlderblad lllet dltn
den pink uitstrekt,hetgevolg.Ditlaat zich beneden-arm te verbinden,door hare zamengemakkeljk verklaren doordienereenedikke trekking de buiging va'n den a'rm .Tot buizenuw over het gew rieht loopt:om denvier- ging van het elleboog-gew richt alleen dient
den en vjtzen vinger en eenyedeeltevan de binnenste armspier tflg.4, 1), die aan
de hand van zenuwen te voorzlen.Beneden de benedenhelft van hetopper-armbeen ont-

het gewricht wordtde ellepjp veeldunner
t;g.1,f).Omgekeerd ishetmethetandere
been van den beneden-arm ,m ethet spaakbeen (B .flg.1). Dit is van Onderen dik en

sprinrt,in eëne peesovergaaten,Over het
gewrlcht loopend, aan het boveneinde van
de ellepjp isvastgehecht.Tegenoverdewer-

king van deze twee spieren staat die der
breedenheeftereenegrooteoppervlaktevoûr driehoofdige spier (musculustriceps,;g.4,t
z),

de hand-beenderen, terwjl llet van boven alzoo geheeten? omdat zj uit drie bundels
(;g.1, A) veeldunneris.De ellepjp dient bestaat? van wellte de middelste en langste
vooralt0t verbinding m et den boven-arm ?en (c), met de tweehoofdige spier overeenko-

het spaakbeen t0tverbindiny metdehand. m ende,aan hetschotlderblad isvastgehecht?
Hunne onderlinge verbinding lszoodanig,dat
het dunne uiteinde van heteenein eeneholte
van het andere past,zoodat het spaakbeen

zich Om de elleptjp eenigzins bewegen kan
en hierbj dehandmedeneemt.Hetdraajen

van deze laatste geschiedt dus geenszins enkel in het handgewrieht,maar grootendeels
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in den beneden-arm ,en het is deschuldniet
van den geneesheer,wanneerna eene breuk
der Onder-armbeenderon deze zamengroejen,
zoodat de draa/ende beweging van de hand

vporaltjd belemmerd wordt.
D e spieren,welke genoem de drie beenderen omgeven,zjn zöö gerangschikt,dat zj
den arm naaralle kanten in beweginr kunnen brengen.W j gaan de spieren,dle aan
den schouder en de borstzjn vastgehecht
en dusbj debeschrjving van denrolnpvermeld worden, hier metstilzwjgen voorbj.

'
j
&

terwjlde twee kortere Overeenstemmenlnet
de binnenste armspier? aal
z de achterzjde
van het oppemarmbeen hun oorsgrong nemen en,tût éélle pees zich vereenlgent
l?aan

het boveneinde van de ellepjg (fig.4,#)zjn

Van de spiexen,die het vleesch van den b0- vastgem aakt.D ot)r de verkortlng dezerspier
ven-arm vermen,valt bj gespierdepersonen strekt de arm zich uit.
en bj eene buiging van denarm detwee- Evenals de Opper-arm , z0o heeft otlk de

hoofdige spier (musculus biceps?fig.8, b) beneden-arm spieren, die deels aan zjnt!
aan de voorzjde van den arm sterk in het beenderen ztjn vastgehecht,deelszoodanige
oog. H aar naam is Ontletlnd aan haar tw ee die er los langs hœ n lûopen en aandehandbovenste uiteinden,w elke metpezelzaanuit- beenderen of aan den boven-arm verbonden

steeksels van hetschouderblad zjn vastgehecht,terwjlhet onderste tliteindelueteene
zeer sterke pees overhet elleboog-gewricht
heen met het spaakbeen is verbonden.Ztl
II.

zjn.Legtmenden beneden-arm metdebuitenvlakte op de tafel? zeodat de elleboog

hierop rusten debinnenzjdederhand naar
boven ligt,dan voeltmen aan t
lebuitenztjde
l6
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den buiten-knobbel en aan de binnenzjde
den binnen-knobbel van den elleboog.Die
twee zjn hoogstbelangrjk,omdat aan den
binnenknobbel de buig-,en aan den buitenknobbel de strek-spieren zjn vastgemaakt.
De ellepjp kan men van die knobbels met
den vingernayaan,e11hetspaakbeenisvan

naar de vingers uitzendt, zoodat deze we-

derin bovenste tflg.6,c)en onderste buigspieren worden gesplitst.De merkwaardige

wjze,waarop harepezenhierbevestigdzjn,
vermelden wj later bj dc ontleedkundige
beschrjving der hand.

De rangschikking der spieren op de buiboven m et spleren bedekt, m aar aan het tenzjde van deIlonder-arm komtmetdieder
benedeneinde degeljks te voelen. Hetligt buigspieren sterk overeen.Aldestrekspieren

nagenoeg evenwpdig aan de ellegjp tus- (;g. 6) nemen een aanvang aan den buiten-

schen den buitenknobbelen den dulm.Tusschen die beide beenderen bevindtzich een
peesachtig vlies,datdebuig-en strelk-spieren
van elkander scheidt.Heeftmen van dit alles eene heldere voorstelling,dan wordthet

sten gew richtsknobbelvan den boven-arm en

gedeelteljk aan de buitenzjdevan den beneden-arm.Ook zj worden verdeeldin strek-

spieren van de vingers,metdit onderscheid
evenwe!, dat deze laatste slechts ééne laag
zamenstel der spieren zeerbegrjpeljk.De vormen,en dat erIliettwee maardriestrek-

vermelde draajing van hetspaakbeen om de
ellepjp veroorlooft eelle omwenteling der
hand zonder eenige verandering in denstand
Fig.4.
'
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Van den OPP0r-a1*m . Dit binnenwaarts 0m -

draajen derhand geschiedtdoormiddelvan
tw ee spieren, wier plaatsing men zien kan

in ;g. 3. Zj zjn de dunne en de vierhoekige draaispier. Twee andere spieren, in

denzelfdenfiguurzigtbaar (# en e),volbrengen de tegenovergestelde beweging.Debuigspier(;g.5),van den binnensten gewriehtsknobbel van den Opper-arm en gedeelteljk
van debinnenzjde van den onder-arm afk0mende, is verdeeld in de buigspieren van
dehand,wierpezen bj de hand eindigen,
en in de buigspieren van de vingers,w ier
pezen over de hand heen zich t0t in de

vingers uitstrekken. Er zjn twee buigspieren van de hand tfig,5,a en b),naar

de zjden van duim en pink gelegen.Tus-

Arm.

spieren van de hand zjn, péne aan de
pinkzjde (:g.6, a)en twee aan deduimzjde (flg.6,b en c).Alledrie zjn vastge-

hecht aan de beenderen derhand en strek-

ken haaruit,wanneerzj gebogen is.M'anneerdebuig-en strekspieren aan éénezjde
zamenwerken,dan wordtde hand zjwaarts
gebogen,bjvoorbeeld naar de zjde van den
gink.Destrekspieren der vingers (;g.6,#)
llggen tusschen de strekspieren van dehand,
en hare pezen loopen overderugzjdevan
dehand.Overhetgeheelzjndegezamenljke

schen deze liggen de buigspleren der vingers. D e laatste vorm en eene dubbele spier- strekspieren van den beneden-arm zw akker
laag, welke zich verdeelt en hare deelen dan zjne buigspiexen.
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De zenuwen en bloedvaten van den arm

hebben wegens hare sterke wanden weinig

loopen hoofdzakeljk d001'de Okselholte van vt
m die drukking Ofzamenpersing te ljden.
den romp derwaarts.Hierbevinden zj zieh Verwonding van deze is evenwel veelgemeerendeelsaan de binnenzjde vandetwee- vaarljker,wanthetbloedwordtdoordezamenhoofdige spier, waar men den polsslag van

trekking van hethart met kracht derwaarts

de groote armslagader gemakkeljk voelen gestuwd en hare veerkrachtigewandenvallen
kan.Bj debuiging vandenelleboogverdeelt niet in,zotlals die deraderen.Eene verw onztj zich in twee takken,van welke de een, dingvandepolsslagaderbjhethandgewricht,
door de buigspier van de hand bedekt,langs waarzjdigtaandeoppervlaktenadert,kan
de ellepjp,naar beneden loopt, terwjlde eene doodeljke bloeding veroorzaken.
Debelangrjkstezenuwen - driein getalandere,desgeljksaan debinl
zenzjt
levanden
beneden-arm doch digterbjhetspaakbeen, loopen in deokselholtelangs de armslagader;
naar de ztlde van den duim afdaalt.Nietver zj zjn aan den beneden-arm zöö gerangvan het handgew richt bevindtzich deze tak

schikt, dat de lniddelste en dilkste talt tus-

digtonderde huid,zoodathjgewoonljkbj sohen de bovenste en ondel-ste buigspieren
dervingersgelegen isen debinnenzjdeder
Yig.6
vingets van zenuwen voorziet, terwjl de
beide andere naast de tw ee slagadertakken
van den beneden-arm voortloopen.Eêne van

haar- deelleboogzenuw - hebbenwjreeds
verm eld.Daarenboven vindtm en er eenaantal kleinere zenuw en , die naar de spieren

en naardohuid loopen.Eindeljk makenwj
gew ag van eenige kleine klieren, in de
buiging van d0n elleboog gelegen;w anneer

deze door een ziekeljken toestand t0tverharding overgaan,vertoonen zj zich in de
gedaante van knobbels.
D e arm van den mensch is een hefboom

van(1ederde soort,waarmedehjon&teslaan

ef te w erpen groote kracht kan aanw enden,
vooral wanlzeer de spieren door doelmatige

en langdurige oeftning sterk zjn geworden.
Daarenboven is dearm met de hand()p eene

hoogstkunstmatigewjzeingerigt,welkeeene
verbazende verscheidenheid van beweging
toelaat.De krachtige werkman,degespierde
bokser en de behendige goochclaar toonen

iederOp zjne wjzodeOnvergeljkeljkevoortreffeljkheid van 'smenschen arm.
A rm ada is cen Spaansch woord,waar-

mede elke gewapendo m agt, te land ofte
water,maardoorgaanseeneoûrlogsvlootw ordt

aangeduid. De gestt
hiedenis geeft b!j uitne-

melidheiddiennaaulaandevloot,uitgertlstdoor
P lt'
llipptts II Om Engeland te veroveren ,

dat hj ten geschenkehadOntvangenvan paus
kbûœtt
bs

Tz-. D tt vernietiging van deze vloot
was tevens die der Spaansche wereldheer-

se,
happj.Die vlot)t:de onoverwinneljkebjlrm.

genaamd,bestond uit l30 schepen,benevens
2l)karveelen voor het leger en 10 postsehe-

pen met rûeibanken. Zj was bemand met

het pols-voelen gebruikt wordt.Behalvedeze 19295 soldaten ,8450 m atrozen,2086 slaven
slagader, is er eene ader merkwaardig,0m- en een groot-inquisiteurm et150D ominicaner
dat deze doorgaans dientbjaderlating.Zj monniken. Voortswaren er 2630 kanûnnen,
behoort t0t die aderen,welke digt onder de benevens een groote krjgsvoorraad e1
&toem
huid gelegen zjn,terwjlanderc,diepcrge- kost voor 6 maauden aan boord.Ht&tplan

legen,deslagadersvergezollen.Zjstaandtlor was,dat zj zich in de eerste plaatsverlleni-

tusschen-kanalen m et elkander in verband, gen zou m et de vl()ot van transportschepen,
zoodat de terugvloejing van h0tbloed niet die zich te Dtlinkerken en Nieuw poort ter
ligt verhinderd wordt, daar ditlaatste,bj beschikking van d0n hertog ran T tzrwîtz beeene drukking der onmiddelltjk Onderdehuid vond,Om vervolgens de Theems Optezeilen
gelegen aderen? andere w egen w eet te vin- en Londen te veroveren.T e vergeefs vel'
den,terwjlhet bjvoorkcurdoordezooeven m aande de schrandere Ibaqttez in dttn K 0gemelde aderen vloeit, w anneer de dieper ninkljken raad?om de schatten van Spalse
gelegene aderen dool, spanning der spieren en Porttlyal niette wagen aan ztllk eene
sterk w ordcn zaluengeperst. D e slagaderen wisselvalllgo Onderneming,die Engeland e11
lC*
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Nederland t0t een gezamenldken tegenstand van verschillendekanten aanyegrepen.Nadat
uitlokken en de banden tusschen Elisabetlt deSpanjaarden metdapperheld,maartevens
en hare ûnderdanen bevestigen zou,,- te
vergoefs drong de hertog ran -PtVZ/IJ er op
aan, Om eerst eenige havensin Zeeland te
bemagtigen, opdat de vloot er in gevalvan
stormen en andere onheilen eene veilige
schuilplaats zou kunnen vinden. Jaren besteedde men aan de uitrusting diervloot,en

m et grol)t verlies den geheelen daggestredel:
hadden ,besloot de bevelhebber derArm ada,

om van zjnaanvalop dekustvan Vlaanderen afte zien en- door den zuidewindbelet
om het Kanaal te kiezen - om de noord-

kust van Schotland heen naarSpanje tertlg

te keeren. Uit gebrek aan krjgsvoorraad

toen zj eindeljk in deeerstedagen vanMei m oestH oward,dle m ethetgrootstegedeelte
1588 onder zeil zotl gaan,stierven tweevan zjnervlootdeArmada vervolgde,illEngelSpanje's meestberoemde vlootvoogden, de schehavensbinnenloopen.Toen hj dezebem arkies van Santa Croee,opperbevelhebber
del'onderneming,en de hertog van Paliano,
vice-admiraal. Hunne plaatsen werden ingenomen door Alonzo Terdz de Glzzzlczz,her-

reikt had, ontstak er een geweldige storm.

Vreeseljk was de toestand der Onoverwinneljke vloot.Daar de galjoenen,uitvrees
voor een aanval,digtbj elkaârwaren ge-

t0g van M edina-sidonia,eengeoefendkrjgs- bleven , w ierpen de storm vlagen hen tegen
m an, maar onbekend m et de zee,en door elkandertotdatzjnaarallekantenverstrooid
M aetinez de Recaldo, een ervaren zeem an. w aren. Eenige vaartuigen leden schipbreuk
De vloot vertrok den 29sten M ei van Lissa- op de kust van N oorw egen,andere Op die
bOn om zieh naar Corunna tebegeven.Reeds van Schotland, terwjl n0g andere in volle
na weinige dagen werd zj dooreen storm zee wegzonken.Ruim 30 schepen bereikten
verstrooid;één schip verging,op drie ande- den Atlantischen oceaan,maar hier werden
ren m aakten de galeislaven oproer,waarna zj den zden Septemberdoor een storm uit
zj deze vaartuigen in eene Franschehaven het westen overvallen , die onderscheidene
bragten, en de overige vaartuigen moesten galjoenen op de Iersche kusten wierp,waar
te Corunna nagezien enhersteldworden.Van debemanniny doorhetvol
k werdvermoord.
hier stevende de vlootdoor het Kanaalnaar De vice-adm lraal R eealdo bragt sleehtsw eide kust van Vlaanderen,om de havens van nigezwaar-gehavende schepen in SpanjeteNieuwpoort en Duinkerken van de blokkade rug, en van die weinigen werden Z galioe-

derNederlanderstebevrjdenenhetlegervan nen toevallig eene prooidervlammen.Eerst
Parma (30000 man voetvolk en 4000ruiters) tegen het elnde van September versclleen de

la m et de Overige
aan boord te nem en.De bevelhebberderEn- hertog van M edina-Sltlon'
%elschevloot,lord Holvard,markiesvanEs- sehepen in de haven van Santander.
slngton, kreeg de A l'mada in het gezigtop
De Armada had in Jt
llj en Augustusin
de hoogte van Plymouth (30 Junj).In de het Kanaal 15 groote stlllepen en 4791 man ,
gedaante eener halve m aan voûrtzeilende, en in September doordtln storm 17 schepen

stevende de Onoverwinneljjke vloot den vj- en 5394 man,te zal
nen 72 groote seheqen

and te gemoet.D eze waclltte zich wélvoor en 10185 man verloren, zonder de klelne
den strjd tegen deOvermaqt,maarmanoeu- vaartuigen en detwee terugqekeerde,m aar
vreerde m etzooveelbehendlgheid ()m deAr- verbrande galjoenen in rekenlng te brengen.

mada heen ,datdeSpanjaardenversteldston- Bjna elke Sgaansche familiehad er bloedden vanverbazing.OnderscheideneSpaansche verwanten bt
l verloren, zoodat Pl
tilips If

schepenvandegrootstesoortwerden - vool-al zi
eh qedrongen gevoelde,o1,
n den rewonen
ook doordeveelkleinereschependerNederlan- rouwtpd dopr een koninkljk besltllt te be-

ders - sterk gehavend. Eén der galjoenent korten.HjbedanktemetOppervlakkigekalmte
waarin een aanzienljk deelvan dekrjgskas den hertop van Medlna-svdonia voor ztjne
geborgen w as, overzeilde een ander schip, jverige pllgtvervulling en voegde erbj:JIk
zoodatde eene m astvanditlaatsteoverboord heb mjn vloot nietuitgezonden tegen den
viel,m aarhadtevenszelfzooveelschadegele- storm en de golven,maar tegen menschen.''
den,dathetmoestachterbljven en meteen Demagtvan Spanjewasgeknot.DeNederander vaartuig, dat in brand wasgeraakt, landershadden,onder aanvoeringvandenadin handen vielder Engelschen.
miraalJnstinlu nan N tzt
s.
qt:'!lm etgeestdriftdeel
Toen de Armada vervolgens op de hoogte genomenaandenroemrjkenstrjdtegendeArvan Duinkerken zieh in (
le nabjheid vanden mada,die,schoonnaarEngelanduitgezonden,

vjand bevond,belemmerde (7Augustus)eene hunneOnafhankeljkheidbedreigde,eninZeew indstilte iedere bew eging. L ord H oward l
and werdeengedenkgenningvervaardigdmet
deed 8brandersin gereedheid brengen,die het opschrift: ttclassls Hispanica,''omringd
hj des nachts,toen de wind een welnigaan- doordewoorden:uvenit,ivit,fuit,1588(zj
wakkerde: naar de Spaansche vloot zond. kwam ,ging en isgeweestl.''
Hierdoor ontstond er eene vreeseljkever- Arm adll, zie Gordeldier.

w arring.Alde schepen?slechts op eigenbeA rm agh is een graafschap in hetIersehe
hotld bedacht, poogden de v01le zee te be- gewestUlster en tel
top 24,2 (E)geoyr.mjl

reiken,zoodatzj in de duisternisinbotsing bjna 200000 inwoncrs. De bodem ls met
kwam en en elkander grûote schade toebragten. Gedurende die verwarring w erd (le Armada den volgenden m orgen reeds te 4 u<e
door Hotvard met lord Seymour en Drake

golfvormige heuvelen bedekt, en in het ztzi-

den en westen verrjst er eenebergketen,
w ier hoogste toppen de nam en dragen van
Sliebh-Gullian (630 meters)en Sliebh-Girkin
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(446meters).Deeersteligtnietver van New- tale van 15000 mant over de Alpen,0111

Gycpafà,
town Hamilton, in eene romantisch-woeste oorlog te voeren tegen Galeazzo T'
streek m etrotsen?holen en bruisende beken. hertog van Milaan,maar bjAlessandriaverDe voornaamsterlvierenzjnerdeBlaekwater l0orhj den slag en hetleven.De meestboen de Ban,die zieh uitstorten in hetLough- roem de graaf uit genoemd huis is Bernavd
Neagh,en de belangrjkste meren zjn erde VII. Deze was ten tjde van koning Karel
Carlough en de Iuough-clay. Men vindt er VI het hoofd derpartj Orléans-Armagnac,
5 geneeskrachtige bronnen. De grond is er wier aanhangers (len arm met een witten
over het algemeen vrtlchtbaar,maarbehoort band versierden. Als de voornaamste in het
nagenoeg geheelaan de Kerk en anderelig- verbûnd,in 1410 metde hertogen van lerri
chamen,diehem aan patthtersverhuren,welke en Boltrbon, voorts met h0t huis van Orop hunne beurt de landen in kleineregedeel- JJIP.
,
X, met den hertog van Bretayne, den
ten verpachten.D it m aakthetvolk zeerarm . graaf van Clermont enz.gesloten, was Ber-

t
l.4 Arm@ywac aanvankeljk nietzeer
Aardappelen zjn erhetvoornaamstevoedsel. nard '
Voorheen werd erveellinnen geweven,maar voorspoedig in den strjd,maarhjverkreeg
dietak van njverheid is erzûowel(
1oorde deoverhanddoordenschrik,dienzjnewoeste
machinale spinnerjen alsdoorhetvermeer- soldaten Overal wisten te verspreiden. Op
derd verbruik van katoen reeds lang in ver- den lst
en Auyustus1413sloothjechtervrede
val.Hier en dââr vervaardigtmen er gewe- metden K onlng en begafzich zelfsmetzjn
ven stoFen, aunion''genaamd,uiteenmeng- leger naar de hootklstad, die hj tegen tle
sel van vlasen katoen.

aanvallen der Botlrgondiërs verdedigde.Na

Dehoofdstad:diedesgeljksdennaam draagt den slag bj Azincourt(1415)werd hj convan Armagh,llgt30 uren gaansten noorden netable en eerste ministel'enkenmerktezjl
l
van D tlblin en teltOngeveer10000 inwoners. bestt
lur door harde maatregelen tegen zjne
M en vindt er het paleis van den Anglicaan- voormaligevjanden.Jtlisthierdoorbragthjde
schen bisschop, den prim aat van lerland, Botlrgondische partj wederin aanzien,tem
met eene aanzienljke bibliotheek en eene wjlde Koningin,de Pausen Engelandhem
sterrewacht? terwjler 0ok eene R.Katho- wederstand boden.5Vèlhield hj zich staanliekeaartsbissohop gevestigdis.T0tdefxaaje de,maar toen hj in 1418 een gedeelte zjgebouwen behooren er de hoofdkerk en het ner troepen naar Brie had gezonden,maakte
'lczz Boltryondië zich meester van de
raadhuis.De inwoners houden erzich vooral Jean t
hoofdstad.De graafvan Armaynae verschool
bezigmetdelinnenweverj.
Arm agnae (Ageraremonicus),eenvoor- zich bj e@n metselaar,maar werd Ontdekt
malig landschap van Frankrjk?eengedeelte en in de gevangenis ter dood gebragt.
van Gascogne, hetwelk thans grootendeels
Zjn oudstezoon Jean ITris,a1saanvoerh
t0t het departement Gers behoort,grenst der van gehuurde benden , een historist'
aan Bêarn, Bigorre, Comminges en Lan- persoon. Hj verbond zich met den Spaangtledoc. Het is niet pnvruchtbaar en .sterk schen partjganger Salazar en metzjn neef
4 Armaynac,de bastaard van Lebetttt
verdeeld in kleine landgoederen,diem eeren- Jean 1,.,
deels aan arm en adel toebellooren.D e voom genaamd,maar wel'
d eindeljk dogr den datl-

naamste tak van njverheid is er de brandewjn-stokerj,wier voortbrengselonderden
naam van tteau d'Armagnac''bekend is.De
Armagnae-wjn , eene witte soort,wordt in
Frankrjks noordeljke gewesten veel gebxt
likt. De Armagnae-brandewi
jn heeft eene

phin Lodewl
jk gevangen genomen en door
Karel VII tegen afstand van hetgraafscllap

Commingesop vrje voeten gesteld.Hjover-

leed in 145t en werd opgcvolgtl door zjn

zoon, den beruchten Jean Tr, die in 1465

opstond tegen koning Lodetr'
qkXI,metden

s
terkte van 52 t0t560/0en is 600/pgoedkoo- hertog van Bourbon optrok tegen Parjsen
per dan de cognae.D e hoeveelheld,die te- zich later met Engeland verbond om Guien-

jk bood hem 10009
genwool-dig in het departement Gers en in ne te veroveren.Lodewi
hetzuiden vanhetdepartementdesLandesvem franesondervoorwaarde,dathj ditverbond
kochtw ordt,schatmenop12millioenNed.kan. zou latell varen,en A rmayna,n nam hetgeld
Armagnae was verdeeld in Opper- (Het aan zonder de ztjde des Konings te kiezen.
witte)en Neder- (Het zwarte) Armagnacen D eze ontrukte hem ()m die reden het graafdroeg den titel van graafschap. Het Oude schap Armagnac,hetwelk hj echterin1472
graven-geslacht valz Arm agnac? welks stam - heroverde. ln het volgende jaar werd 11j
boom Opklimt t0t den tjd van Cl
tlodt
vl.
q (uit door den Kolzing in L ectour belegerd en
ol
,zjne soldaten vermoord.De laatstevan
het Merovingische huis) en er van de lode do
t0tdel5deeeuw heersts
happj voerdetoefen- dezen stam w as K arel '/1tzzl Armaynac, de
de vaak grooten invloeduitopdegesteldheid

des l'jks.Graaf JealtI,een zool
z van Ber.4tx'r# fT'' w as in den beginne eentegenstam
der der Britten? m aar koos vervolgens de

zjt
le van deze en vergezelde den Zwarten
Prins naar Spanje.Later streed hj weêr
vgf
)rFrankrjk en werktenietweinig mede
t0t de verovering van Limousin.Zjn klein-

broeder van den voorgaande en tevens een
m an, die w egens verwoeste geznndheid 0nder cur
Na
atélz
ei
jn
werd geplaatsten in 1497overdood verleende I'rans I llet
leed.
graafschap aan zi
l'n zwager den hertog van
von AlenLon; dool' de weduwe van dezon
verviel het aan het lluis Albretin Xaval're,
en eerst H endrik IV bragthet vool'altoos

aan de kroon van Frankrjk.- Jaquesd'Arwoeste legerbende. Hj bragtdeze,ten ge- eltrg4(:c, een zoon van Bernard Trff,was
zoon Jean III w as de aanvoerder van eene
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destamvadervan eeneJongere ljn,maarhj commissie ter voorziening in de behoeften
zelf, desgeljks tegen Lodewj;k XI opge- van het leger en t0tdirecteur der rekenkastaan,werd in cene jzeren kooiopgesloten mer. 0ok andere eervolle betrekkilzgen weren in 1477 Onthoofd.
den hem opgedragen, en in 1825 werd hj
A rm agnacs is de naam der woeste door de Beneden-Donat
l.
lfreitsatkevaardigd
soldaten, welke in dienst stonden van den
graaf van Armaynae en met wier hulp in
1444 en 1445 den Armagnae-oerlog ('Belltlm
Armeniacum) in het westen van Dtlitschland en in Zwitserland werd gevoerd.I'rederik 111,keizer van Duitschland,dool' de
overwinningen der Zwitsersin de engte gebragt, vroeg aan K arel F'fT, koning van

naar de vergadering van 'sLands vertegenwoordigers, waal' men hem t0t Onder-voor-

zitterkoos.Alsschrander en vrjmoedig redenaar verwierf hj zich de algemeeneachting en de gunstvan koning Lodetvl
j
'k,die

hem t0t staatsraad en minister benoemde.

ln dezebetrekking wisthj dooreen zuinig

beheer de financiën des landsop beterenvoet

Frankrjk,eenige vaandelsvan diesoldaten. te brengen en tevensde welvaart des volks
De Koning, verheugd over de gelegenheid te vermeerderen. Geen wonder,dathj de
0MA die woesteli
ngyn te verwjderen,zond adelljke en kerkeljke partjen, die hare
hem niet 5000 rulters, zooals de aanvraag vool'
regten geschonden waanden,t0tvjanluidde, m aar 00n leger van 50000 m an en den kreeg.Hj moest in 1821afstand doen
allen mogeljken bjstand.Nu ging hetopde van zjne portefeuille,en hetwasreedsbeZwitserslos.Bj St.Jacob aan deBirs,niet paald,dat hj als gezantnaar Londen z0u
ver van Basel, streden 1600 mannen der vertrekken, toen hj in 1822 benoemd werd
Zwitsersche voorhoede gedtlrende 10 uron
met de geweldige overm agt, die C000 man
verloor, terwjl de dappere Zwitsers,met
uitzondering van 16,die dotll'de vlugtontkwamen, alle op het slagveld bleven.Dit

t0t president van het Regentschap,hetwelk

gedurende de minderjarigheid van koning
Offp over Griekenland regéren zou.Eerst
was hj er enkelalsvoorzitterwerkzaam,
maar vervolgens werd hj 00k methetbe-

boezemde den Dauphin van Frankrjk,die heer der inanciën belast. Men verwachtte

aan het hoofd der hulptroepen stond,z00- veel van den bekw am en m inister, die ill

veel achting in,dathj naarden Elzastertlgtrok en weldra bj de Yredevan Ensisheim (28 October 1444)aan hetEedgenootschap zjne voortdurende vriendschap toe-

Bejeren veelgoeds had t0t stand gebragt.

Hierin echter zag men zich teleurgesteld.
Graaf Armanspery Omringde zich met een
aantalaanhangers,die zich ten doel stelden,
zegde. Toen bleven de Armagnacs t0t in het regentschap te vemzietigen en hun 0phetvolgendeJaarin Duitschlandomzwerven perhoofd in de plaats van Otto te stellen.
om overalte plunderen en te rooven,totdat Dit is echter niet gebeurd.Terwjlandere
eindeljk de staten en steden zich vereenig- leden van het R egentschap teruggeroepen
den om hetland van datgesptlis te zuiveren. w erden, bleefdeGraafzjn postt0taan de

Ook in Frankrjk verdween de naam van meerdexlarigheid van den Jeugdigen Koning
Armaynacs, daar Karel TYf hen afdankte bekleeden. Toen ontvingen alde leden van

m et ultzondering van 45 boogschuttersen 15 hetR egentschap hun ontslag,maar Armansperg werd benoem d t0t aarts-kanselier en
ruiters.
Arm ansperg(JosephLudwig,graafvan), w as a1s zoodanig voorzitter van den minisgedurende eenigen tjd voorzitter van het terraafl en eerste raadsheer in het Kabinet
regentschap in Grieltenland, werd geboren des K onings. Toen deze in 1836 eene reis
den 28sten Febrtlarj 1787 te KötztinginNe- deed naar D uitschland, was Armansperg ge-

der-Bejeren en was de telg van een oud en durende dien tjd rjksbestuurder met onbeaanzienljk geslacht. Nadat hj aan de Uni- perkte volmagt. Na den terugkeer des KOversiteit te Landshutgestudeerd had,kw am nings ontving hg een eervol Ontslag en verhj in staatsdienst, eerst te Regensburg en lietGriekenland,om zich naarzjnlandgoed
later te Passau.In 1813 washj krjgscom- Egg bj Deggendorf te begeven, waar hj
missaris bj hetBejerscheleger,en naden zeer stil leefde.Hy overleed te Miinchen op
eersten Vrede van Parjs werd hj belast den 3den April 185:3.
met het bestlltlr van het departement der
A rm atolen. Z00 noemdemen de strjdVogésen en latermet dat der nieuwe Duit- bare mannen, die Onder aanvoering Van
sche gewesten tusschen de Rjn en deM0e- Cayitanp's in dé noordeljkegebergten van
sel. Op het Congres te W eenen verdedigde Grlekenland - vooral in Macedonië,Thes-

hj de belangenvan zjn vaderland:en toen salië en Epirtls - hun verbljf hielden.
kort daarna de 0orlog wederom ultbarstte, M oltœmmed 11, zich meester makende van

volgde hj deVerbondeneMogendheden,als
gevolmagtigd minister van Bejeren, naar
Parjs, Na den tweeden Vrede van Parjs
(1816)werd hj directeur van deRjn-lfreits

Griekenland, ver/enoegde zich met het
bezit der vlakten, der vestingen en der

havensteden.Toen ramen devrjheidlievende
inwoners de wjk naar het gebergte,waar
en bleef er de afschaëng handhaven van zj onder stoutmoedige opperhoofden den
vele misbruiken, die dool'de Omwenteling strjd tegen de Ttlrken bleven voortzet-

waren uitden weg gyruimd.lnhetvolgende ten. Zulk een opperhoofd of capitano verb
Jaar werd hj als dlrecteurvan de Boven- zamelde eene bentle van 50 t0t S00 volonau-lfreits naar Augsburg verplaatst.In
1820 benoemde de Koning hem tot lid der

gelingen en mannen,diehem houw entrotlw
bleven in leven en (1ood,en daarmedeover-
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vielhj den vjand ollde groote wegen en daagsche geweer. Hj bestaat uiteen stok
zelfs in de steden. D 1e m annen,de verte- van sterk hout, waarin aan de eene zjde
genwoordigers der Grieksche vrjheid?ver- overlangs eeneyleufisuitgehold en opwier
spreidden er zich meer en m eer Overhetge- ui
teinde het mldden van een stalen booy

heele land en werden gedurig gevaarljker m eteenesterkepeesisvastgemaakt?terwhl

voor de Porte. De namen der vermetelste het andexe uiteinde de kolfvormt.Bj deze
Kleplttket,zoo alszjook welgenoemd wer- is aan die zjde,waar de goot Of gleufzich
den naar een Grieksch woord, dat Stchef'' bevindt,eeneOndiepe insnjdinginden stok,
Of ttroover''beteekent) w erden metferheid in wel
ke de gesyannen peeswordtyelegd.
vexmeld en hunne daden (1oor de dichters Onder dieinsnjdlng iseene opening ln den
bezongen. De pasjaswaren doorgaans niet stok geboord en hierineendrukkergeplaatst,
tegen hen Opgewassen,zoodatzj in Onder- w aarmede m en de gespannen pees kan ()phandeling traden met (1e capitano's,dielangs sttlwen t0tjuistvoordiegoot.Hierontsnapt
dezen w eg van wapenen en levensm iddelen zj metkraeht aan de insnjding en strjkt
w erden voorzien en groot gezag verkregen over de goot heen, de bout Of den kf
lgel
in de gewesten)waarzjrondzwierven.Deze m edenemende en voorw aarts slingerende,
gew esten Ontvingen den naam van Armato- welke daarop geplaatst is.
/iê' en die mannen zelve noemde men ArDe pees werd in de dagen,toen m en den
zzltzfplezà. De meeste van hen waren Albané- armborst in den 001'lOg gebruikte,Op zeer
zen , die oizz staatktlndige of godsdienstige verschillende wjzen gespannen?- somttjds
vervolringen zich t0t partjgangers hadden door m iddelvan een daartoe bestemd draai-

vereenlgd. Zj waren hetvool'al,diede 0p- werktuij,dataan den stokwasvastgehecht?
rigting bevorderden van het verbond der en som tpds O()k door middelvan een hefboom
Grieksche vrjheidszonen (Hetairie).Htlnne ofvan een haak.Zoodanige,diemetdelosse
m eest btzroemde opperhoofden MrarenE '
ustraJ:.s, Goyo, Georg Zozltt
tz,, Sapltakas, Ka#/
z'tziq
skctskl.s - de beido laatstgenoemden ztjn
'V001* de m ul*on van Athene gesneuveld in
1827 ) Geory M alcri Mitzo-li
lbndojannis,
Johannes Pannrgas, Kaltzodemos - deze is
:-001. Missolunghi gevallen - , Odysseus,

hand lkonden gespannen w orden , dienden

M arco Wtlfztpri.s, die aan het hgotd stond

der door eene dubbele gleuf van den stt)k

meestalt0tspeelgoedvoor kinderen,terwjl

een krachtige armborst een gedtleht wapen
was in dehand van den geoefenden sehuttel'.
Niet alleen bouten, maar 0ok allerlei soort
van kogelsen kniklters werden erdoorvoort-

gestuwd.Bj kleinearmborsten vindtm0nin
Geory .
ftvrr/tuk
sp, Ckrr
lb.
t'
ts Jfèq
sfeo
zpyzflp,
sen plaats van eene goot een koker:dievan (,n-

der Sulioten.Zj waren bj den aanvang van gescheidenmoetwezen,opdatdelosvliegende
den vl'
jjheids-oorlûg Omstreeks 12000 man pees daarin kan doordringen.
sterk en hebben tloor hunne heldendaden de

Het gebruik van den armborst iszeeroudq

grondslagen qelegd vool
'de vernieuwde 0nafhankeljkheld van hun vaderland.
Arm band is de naam vaneendoorgaans
platten ring van edelmetaal,diltwjlskeu-

hj isvoorzekersyoedignadenboogil
zzwang
gekom en. D e Grleken en Romeinen hadden
hem niet alleen als een draagbaal-waken

voor het voetvolk ,maar z!jbedienden zlcll

rig bew erkt enm etkostbaregesteentenv00r- oêk van w agen-armborsten,die op eenvotarzien,die t0t sieraad Om den arm w ordtge- tuig geplaatst en door paarden getrûkken
dragen.Reeds in overouden tjd waren zj werden. Men meent,dat Ook dt)Otltle Ge1'in het Oosten zoowel bj mannen als bj m anen zoodanig geschutgebruikten.D earmvrotlw en in gebrtzik. In den K oran w orden borst was evenw el het m eest verspreitl in
aan de geloovigen gouden en zilveren arm- de middeleeuwen, van den tjd der Krt
lis-

le eeuw tne.Hj nam
banden toegezegd?en bj de lsraëlietenwer- togten t0t aan de l6(
den zj oudtjds dtlor de mannen gedragen. toen de plaats in,die tegenw oordig de buks
D e armbanden omringden doorgaansden arm

Of het geweer bekleedt.Op eene luateraan-

boven het handwortelgewripht? en bi
j de
hedendaagsche Perzen zjn zj wel eens zoo
breed,dat zj zich tOt bjnaaan den elleboog
uitstrekken. Veelal dienen zj, evenals de
oorringen, in het Oosten t0tamuletten (zie
op ditwotlrt
ll.
Bj de Romeinen waren armbanden bj
mannen en vrotlwen in gebruik.Ztjdroegen

synode van 1139 w erd hetgebruik van dat
moorddadigw apentegen Christenenvttrboden,
en Innoeevtti'
as III herhaalde dat verbod,
maar m en liet er zich w einig aan gelegen

ze doorgaans aan den regterarm ?w eshalve
zulk eelz sieraad 0ok wel tdextrale''werd
genoemd. Het gebeurdo oûk wel, dat het
als een Onderscheidingsteeken aan dappere

liggen. De armborst behield ztjne llaatsin
den Oorlog t0t aan den tjd van Karel T'
r
(1520),en in Engeland t0taan den tjdvan

Elisabetlt en Jacobltsf,dusnoy eene eetlw
langer.Later bleefhj alleen ln eerbjde
yehutters-vereenigingen j w aar men hem in
Engeland en in 0ns Vaderland ()()k lltlnog

tot schjfschieten aanwendt. De ridders der

krjgslieden werd toegekend.

middeleeuwen stredellin den regel met lans

van den eenvoudigen boog tot het heden-

borsten in gereellheid,die erin plaats van

In het w esten q'an Europa en in onzen

en zwaard,maal'zj haddengewoonljkarmtjd behoort de armbanduitsluitend t0thet borst-schutters Onder hun bevel? en in llet
toilet der vrouwen.
openveld maakten zj zelveOokwelgebrt
lik
n datwapen.Op hunneburgtenhadden zj
Armborst (arbalista) is een wapen om va'
meê te schieten ,hetwelkden overgangvormt achterdeschietgaten gewoonljk zwarearm-
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kanonnen werdengebruikt.Na de invoering Dagh ligt een breed terras, waar de Tigris

dervuurwapenen zjn aldiesoortenvanarm- in de dalvlakte van D iabekroostwaarts en
borsten naar de muséa verbannen.
de Euphraat gedeelteljk westwaartsvloeit.
Arm ée , zie Leger.
In het zuiden zien wj dit terrasbegrensd
door den Kora-Dagh (M0nsMasius),die er
Arm qn ,zie Armoede.
Arm enië,een hooglandaandezuideljke eene hoogte van 1000 Ned.el bereikt.Aan
helling van den Caucasus,heeftde gedaante den oosteljken zoom stjgt men uitAservan een driehoek ,wiensbasisvertegenwoor- beidsjan langs een aarltalterrassen naarde
digd wordtdooreene1jn,diemen tusschen bergstreek van Arménië omhoog.Dieterrasde Kaspische en Zwarte zee,van den mond sen zjn door lage bergketensvan elkander
der Koer over Tiiis,Gori,Soeram en K0e- gescheiden ,en d001'kortebergpassenverbontaïs naar den mond derRion kan treklken, den.Aan den westeljken zoom daalthetland

en wienst0pbj de Golfvan Skanderoem de
Middellandschezee bereikt,terwjleene andere ljn van den mond der Rion naardie
Golfzjnenoordwesteljkezjde,eneenederde

trapsgewjsafnaardeZwarte zee.Tusschen
de hoogvlakte van Erzeroem (1800 Ned.el
hoog) en Trapezunt aan de Zwarte zee een afstand van 25 geogr. mjlen - loopt
van die Golf tusschen het W an- en het desgeljkseenebergketen,waarachterhetterOermia-meer doorloopende naar den mond ras van Baiboert van de Tsjorokibesproeid,
derKoer,zjneztlidoosteljkegrenzenbepaalt. 0n eene tweede bergketen , waarachter de
Arménië heeft eene uitgebreidheid van

Pontische kust gelegenis.TusschenErzeroem

5000(
E)geogr.mjlen.Hetbinnenlandbestaat en Tokat ofSiwasligt,a1shetmiddelste terer uit grazige hoogvlakten ,die zich 900 t0t ras,de dalvlar
ktevan Koraja,en meerzuid-

2000 Ned. el boven de Oppervlakte der zee waarts die van Malatia of Klein-Arménië,
verheffen en w aarboven kegelvormige berg- waar de Euphraat doorheen kronkelt.
gevaarten - meestaluitgedoofde kratersHet Arme'nisch gebergte bestaathoofdzazelfs t0teene hoogtevanmeerdan 5000Ned. keljk uitmassa-gesteentenyterwjldelaags-

elverrjzen,Of zamenhangende bergketens wjs gelegene Of Neptunlsche gesteenten

vormen. Van deze laatste is de Ala-Dagh, erbetrekkeljk eene geringeruimteinnemen.
die zich uitstrekt van den Ararat t0t aan 00k de verdere massa-gesteenten, zooals
het vereenigingspunt van de beide b1'on- graniet,syeniet,gabbro enz.,zjn erin vernenderEuphraat,debelangrjkste,- vooral geljking met de nieuwere, zooals trachiet
00k omdat zj het geheele gewest in eene en augiet-porfer,zeer schraalvertegenw oor-

noordeljke en zuidelpke helftverdeelt.
ln de ztlideljke helft vindt men debreede
dalvlakte van de Oosteljke Euphraat, en in
de noordeljke de hoogvlakten van Bajazet,
Erzeroem (l8C0Ned.elh0og),KarsjAchalzik en Eriwan (900Ned.elhoogl.Demerkwaardigste kegelgevxrten kroonen de hoogvlakte van Erlwan,nameljkderroûte Ararat (5418 Ned. elhoog,zie op dlen naam),
de kleine Ararat (4290 Ned.el h00g) en de
Allaghes,bjna even hoogalshetvoorgaande.

digd.Hetschjnt ontstaan te wezen tegeljk

dalen naar alle kanten af in lager gelegen

kraters hebben geopend,om het gewestm et

m etden Caucasus en m etde gebergten van
Klein-Azië, Koerdistan en W est-perzië.De
hoofiketens dier gebergten loopen van het
zuidoosten naar het noordwesten en dekern
dier berggevaarten bestaat geheel en al of

nagenoeg uit hetzelfde gesteente.Zj ligten

voorts dezelfde bezonkene lagen om hoog,

zoodatzj vermoedeljkdoordezelfdevulkanische werkingen zjn ontstaan,die er O0k
thans nog hare kracht nu en dan doengevoeDe zoomen van het Arménische hoogland len.Hetschjnt) datzich toen onderscheidene

Fewesten,- in hetnoorden ennoordoosten gloejend-vloeibare stroomen te bedekken.
ln die van de K oer en de Rion)in hetzui- D e lava-soorten der Armênische vulkanen
den en zuidw esten in deprachtigehoogvlak- komen vooral met die van denEtnaovereen;
ten van Achalzik ,Kars,Eriwan en Nachit- de Oudere behooren totde trachiet-, en de

sjewan, waar talrjke korier-, basalt- en Jongeret0t de basaltgroep.De vulkanische

trachiet.gevaarten metm lld besproeide dalen werkzaamheid derArménischekraters isn0g
afwisselen.Drie heerbanen loopen uithetda1 niet lang gestaakt, daar de lava's van den
derKoeroverdennoordeljkenzoom ,- eene Ala-Dagh zelfs de watervormingen van het
van Tiiis over Gorien Soeram naarKoetaïs, Jongstetjdperkbedekken.Daarenbovenstaat
eene van TiiisnaarEriwan ,en eenevanTif- het vast, dat hetvulkanisch vuur van Arlis over Elisabethpol en Sjo-ja naar Na- ménië n0g geenszins is uitgebluscht,want
chitsjewan.Dehoogsteketen derbergstreek m en vindt er warm e bronnen , zooals de
van W est-lfoerdistan iserdeAla-Dagh ,eene zwavelbronnen bj Tiois meteene temperavoortzetting van den Elbroes en van den tuur van 3:,70 C., en vooralde omstreken
noordeljken zoom van Tran.Die bergketen, van den Ararat worden er gedurig door
bestaande uitkalksteen-toppen,m eteeuw ige aardbevingen geteisterd. -- Het Arménisch
sneeuw gekroond,en in den Dsjidda-Dagh gebergte levert goud, zilver en lo0d, en

toteene hoogtevan 4330 Ned.elpprjzende, vooral veel koperen jzer.De voornaamste
omsluit hetW an-meer en grenst tennoorden mjnen zjn er bj Gemislkaue,Koere,Baiaan de hoogvlakten van de Euphraat.En- boert, Maden,Argana,Alawerde,Slamloeg
keleenzeermoejeljkebergpassen,t0twelke en Achtala.O0k wordt er arsénik en aluin
die van Bitlis behoort,oyenen er een weg Opgedolven.
voor den reiziger.Ten zulden van den A1aDe rivieren van Arménië behooren bjna
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alle t0t het stroomgebied van de Euphraat5 zoomgebergten en de lage ketens der hoogde Tigris, de Araxes en de Koer.De Eu- vlakten t0t eene hoogte van ruim 400()Ned.
phraatneemt haren oorsprong uittw eebron- elboven de Oppervlaktederzee.Hetklim aat
rivieren, de Moeradsjai of deoosteljke en is er inmiddelszeerverschillend.Indevlakte
de Karasoe ofdewesteljkeEuphraat.Van van K arahissarheerschthetklimaatvanZuidMalatia t0taan ElBirbaantzjzicheenweg Europa, zoodat de graanoogst er in den
door den Taurus en vormt er een aantal aanvang van Julj reeds geborgen wordt,
watervallen en stroomversnellingen.De Ti- terwjlaandehell
ing derzoomyebergtenhet
gris Ontstaat desgeljks uit twee bron-rivie- klimaat gevonden wordt van Mlddel-Europa,
ren ; de oosteljke of de Arm van Argen, weshalve er de graanoogsteerstinAugustus
die bj Sert den Arm van Sert opneem t, Of September van het land wordt gehaald.
ontspringt op het westeljk uiteinde der Al- Op dehoogvlakten van Arménië heerschtin
penketen van Koerdistan , --en de weste- het algemeen een zeerruw klimaat met geljke,deArm van Diabekr, komt van den strenge winters en korte zom ers, waarin de
Ala-Dagh. De vereenigde Armen dringen dagen heet,maardenachten koud zjn.Op

door den Kora-Dagh, en bjMosoelneemt dehooqvlakte van Erzeroem daaltdesneeuw
de middelloop der rivier een aanvang.D e reeds ln octoberter aarde,en zelfs n0g in
Araxes of ArasOntspringtop den Ala-D agh Jt
lnj zjn er de lagebergkruinen medebeen kronkeltoost-en zuidoostwaarts.Bj den dekt,terwjlzj Op vele plaatsen gedurende
aanvang van haren middelloopvloeitderivier het geheele Jaar bljft liggen.Op dehoogaanvankeljkdooreenetlitgebreidehoogvlakte vlakte van Kars Ontstaat zelfs in Julj des
t0t aan Magriq van hier baantzj zlch een nachts wel eens js.In demeergematigde
w eg d00r den noûrdeljken zoom en vormt streken van Eriw an sneeuwt het wel eens
erOnderscheidenestroomversnellingen,waar- in Aprilj ofschoon men er ooftJ druivenj

na zj zich door de vlakte spoedtvan den rjst en zelfs katoen verbouwt.Een eigru.
K'
arabagh en zich bj Dsjewatmetde Koer aardig verschjnselvan hetklimaatinArmévereenigt.Dezelaatste Ontspringtindenabj- nië is het bestaan van vochtige luchtlagen

heid van Kars en stroomt t0taanTiiisOver van verschillende temperatuur, welke (loor
onderscheidene terrassen,diedoor kloofvor- hare evenwigts-herstelling aanleiding geven

migepassen verbonden zjn.Gedl
lrendehaar t0t regen- en hayelbt
ljen in den zomer en
benedenloop van de stroom versnelling van t0tsneeuwbujen lnden winter.De noordeMingeshaurafvloeitzj door eenedalvlakte, winden hebben er vrjen toegang en komen
die door hetslib en de gerolde steenen van er in strjd met de zuideljke en Oosteljke
de Koer en de Araxes en door den golfslag
der K aspische zee is ontstaan , zoodat hier
eene delta isgevorm d,waarop de beide rivieren zich vereenigen ,om zich vervolgens
in de zee uit te storten.
M et betrekking t0t het klim aatkan m en

w inden, w aardoor die hevige storm en o1&tstaan,w elke dekustvaardersder Zwartezee
van ouds met schrik vervullen.- H etgew est der eeuw ige sneeuw omvat de hoogste

gedeelten derbergstreek;hetbegintbj den

Ararat ter hoogte van 4000 N ed. el,m aar

Arméniëin3 gewesten verdeelen,nameljk daaltaan de noordeljke hellingnog330Net
l.

in datvan den regen met eene sub-tropische
luchtsgesteldheid, in dat van afwisselenden
regen en sneeuw , en in datvan eeuwige
sneeuw . Het eerste gewest strekt zich uit
over het deelder Koer van Tiiis t0t aan de
Kaspische zee?overdekustvlaktevanG oerië
en over de dalen van den bovenloop der

ellager.

Tigris. De gemiddelde Jaarljksche warmte
bedraagt te Trapezunt 16.50C., en te Tiiis
ongeveer 15,60C.Hetvoorjaar,waarin vele
regenbujen nederdalen,duurt er vanFebruarj t0t Mei. Gedurende den zomer - van
Meit0t September - klimt de drooge hitte
in het dal der Koer tOt 370 en 40O, Ja,

cypressen en andere naaldboomen. Bj den
grooten Ararat verrjzen hooge walnoten-

De plantengordels van Arménië zjn n0g

weinig bekend.- De laagste gedeelten der

zoomgebergten zjn met altjd-groeneboomen
begroeid,en de w ouden derhoogerestreken
bestaan uit platanen,walnoten- en kastanjeboom enteiken,populieren,esschen:berken,
boom en ,w ilgen en populieren S000 Ned.el
en berken 2300 Ned.elbovendeOppervlakte

der zee.De hoogere gewesten ztjnmetstrui-

ken en m et alpenplanten bewassen ,w elke
over het geheel m et die der Pyrenéën en
zelfs n0g hooger. Tegen het einde van Au- der Zw itsersche Alpen overeenkom en.Eene
gustus verm indert de w armte.,en onweders soortvan cerastium bekleedt op den Ararat
en regenvlagen brengen er eene weldadige Onder debloejendeplantendehoogsteplaats.
koelte, maar gedurende den geheelen herfst Op de kale hoogvlakten van Arménië vindt

ontwaartmen er gyenekoude.EerstinPe- men ooftboomen en wjngaarden alleen inde
cemberen Januarjneemtdewintereenaan- laagste gedeelten,bjvoorbeeld bj Eriwan,
vang, die zich vooral door regenvlagen terwjl de hoogere landen uitmuntende wei-

onderscheidt, want nachtvorst en sneeuw den enook bouwlandopleveren.T0tdetamm e
bd ooren er t0t de zeldzaamheden.Hetland dieren der Arméniërs behooren buffels, rtlnbedekt zich Juistin datJaargetjde meteen deren,paarden jezels,muildieren,kanleelen,
gewaad van jeugdig gras,hetwelk aan de schapen,geiten,honden en katten.Behalve
kudden een overvloedig voedselverschaft.- de gewone wilde zopgdieren van Vôör-Azië
TOt het gew est der afw isselende regen- en vindtmen hiero0ktjgers,hyénas,panters,

Bneeuwbujen behooren de hoogvlakten ,de sjakals, lynxen , beren , wilde geiten,anti-
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lopen in de steppen aan de Kaspische zee, ning van Perzië jaarljks 20000 stuks als
zwanen,kraanvogels,pelikanen? reigers enz. schatting moesten betalen.
De bosschen derhoogvlakte zjn er bevolkt Het oude Gl-oot-Arménië draagt thans den
met fazanten, duiven,raven, adelaars,gie- naam Toerlcomaniè'en bevat zoowel deTurk-

ren,havikken en valken.Van de kruiyende schepasjalieksErzeroem ,KarsenW an(1593
dieren vindt men er slangen, hagedlssen, E) geogr.mjlen),alsde Perzischeprovinde
schildpadden en grootepadden,terwjlvan Eriwan,die bj den vrede van 1828aan Rusde visschen de steur, de htlizen,de fbrel, land isafgestaan en op 3s2 (E)geogr.mjlen
dewels,de aalen dekargerdevoornaamste 210000 inw oners telt, alsmede de vroeger
zjn.De honig van Arménlëwasreedsinde door Rusland veroverde gewesten ten zuiden
dagen der Oudheid beroemd ,en eene soort van den Caucasustdekhanaten SjekienKavan deze beziteene bedw elmendekracht,- rabagh.Het Oude Klein-Arménië,Aladoeliof
'tgeen aan de planten w ordt toegeschreven, Pegian genaam d, behoort geheel en alaan

waaruit de bjenhetsag halen.Spinnen en
schorpioenen zjn erlastlgeschepselen,terwjldezjdeteelt er een belangrjkentakvan
njverheid uitmaakt.
Het oude Arménië was ingesloten d60r de
Koer(Cyrus) ten noorden,doorden Tatlrus
en Cappadocië ten westen, doo1' den berg
Masius ten zuiden en door den Caspiusten

de Turken en is verdeeld in de paslalieks
Merasl en Siwas.Turksch Arménië werd in
1828 doo1-de Russen bezet?maar bj den
vrede van Adrianopel,met ultzondering van

hetgebied t0taan de rivier Tsjoroki 0m-

s
treeks200(!geogr.mjlpngrootenmetde
steden Achalzlk ,AkalkalakienAzkoer- ,aan
de Porte teruggegeven. De hoofdstad is er

Oosten.ln den Bjbelwordtdenaam vanAr- Erzeroem ?en m en vindter voorts de steden
ménië niet genoemd,maar men vindt er af- Karahissar,Gemisjkane,W an,Bajazet,Mezonderljke gewesten van ditland onderde rasj,Aintab, Siwas, Amasia enz.Hetaannamen Ararat, Thogarmah en Minniaange- tal inw oners is er Ongeveer een m illioen.
duid. Ptolomaens verdeelde hd geheele land Rusland heeft zjne vroegere bezittingen in
(Armeniauniversa)in Opper-Arméniè'(A.su- Arm ênië en die, w elke het in den laatsten
perior)ofdenoordeljkelandstreek tusschen 00rl0g tegen Perzië veroverd heeft, vereede rivieren Cyrus en Araxes,en in Neder- nigd Onder den naam van de prorincie ArH'ZZIJZIC: (A. inferior) ofdewesteljke land- zzè/zài?'. Deze vormt een schiereiland,datten
streek tot aan de Euphraat en tusschen de oosten bj de Koeren ten westen gedeelteEuphraat en de bronnen van de Tigris.Afeer ljk bj de Araxes hare grenzen vindt.Hier

gebruikeljkwasdealot
ldeverdeelinginGroot- zjn slechts 3 meren,nameljk de Parawan,
X#
.
rZA
IJZZCF (A. major), grenxende ten oosten de Palaten de Liwan1van welke de laatstaan M edië en aan deK aspische zee,tenn00rden aan Albanië en Ibérië,ten westen aan
Cappadocië en Klein-Arménië,en ten zuiden
aan Mêsopotamië en Assyrië,- enin Klein-

genoem de de m eeste ultbreiding heeften een
eiland omvat van denzelfden naam . D e be-

langrjkste steden zjn erTi:is en Eriwan,
en men heeft erdaarenboven Slaki,Slerwan
4.
Z.
ZZIJZIC; (A. minor), aan den westeljken en Nachitsjewan.De sterkste vesting naErioever van de Euphraat gelegen en palende wan is Sjoesla, ten zuiden van deKoer in
X

ten noorden en w esten aan Pontus en Cappadocië en ten zuiden en oosten aan Groot.
Arméniè.Na den valvan M ithmidates namen
de Romeinen het land in bezit en schonken
het naar hun welgevallen weg.Onder de regéring van Caligula en Nero had het weder

eene bergachtige landstreek gelegen; derwaarts namen de Arménische vorsten weleer

de wjk,wanneerde Perzen ofdeArabieren
in het land vielen.Tn dit gedeelte des lands

liggen3beroemdekloosters,nameljkEtsjmiazln, de zetel van den Katholikos ofopper-

eigene vorsten,en het schjnt,dat men het patriarch vanArménië,Haghpaden Sanahine.
ten tjde van Trajanus grootendeels bj Cap- O0k op den anderen oever der Araxes hebpadociëheeftgevoegd,zoodatalleenMelitene ben de Russen veroveringen gemaakt: zj
en Cataonia t0tKleln-Arménië gerekendwerden. Eene nieuwe verdeeling des landshad
plaats in de dagen van Dioeletianus en Con4fJzlJïzll,:.
Van Ouds was de veeteelthet voornaamste

hebben zich een gedeelte derprovinciën Ararat en W aspoerakan toegeëigend,die te v0ren geheel en alaan den Khan van Eriw an

toebehoorden.Aan de oostzjdeloopen erde
grenzen door de steppen van Moegannaarde

bedrjfder Arméniërs.ln den tjd derPerzi- Kaspische zee.De laatstverw orvene bezittinsche heerschappj woonden zj nietinsteden, gen van Rusland zjn zeermerkwaardig uit
maarin groote vlekken en gedeelteljkin0n- een oudheidkundij oogpunt, maar zj zjn
deraardsche holen.Over elke plaats was een bjna Ontoegankelpk voor Europésche reiziD aar ligt de stad Artaxata,die deR 0r
egter qesteld,diemethetgrootste Ontzag gers.
werd belegend.De eenvoudigheid van zeden mei
nsche veldheer Corbnio in hetjaar 58 na

en de gastvrjheidderArméniërswaren van
olldsspreekwoordeljk.Zjonderhieldenvooral
gemeenschap met Babylon, werwaarts ztj
langs de Euphraat wjn bragten,met Tyrus
en m etanderePhoenicischekoopsteden,w aar
zj hun vee en vooralhunnepaardenenmuildieren konden sljten. Hunne paarden wer;en zeer op prjs gesteld,zoodat zj den k0-

Chr.veroverde,en volgenshct gevoelen der

Arméniërs is Nachitslewan door Noaclt gesticht.

De Arméniërs, door de invallen der Perzen, Arabieren en Tartarengenoodzaakt,om
hunne dalen te verlaten, hebben zich verstrooid en vorm en geen volk m eer.In het
Oude Arménië wonen er slechts weinige dui-
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zenden, en deze zjn metToerkomanenen zindeljk zjn.Hetgebruik dierzomerhutten
Koerdon vermengd.Bj hetverlaten vanhtln door de Tartaren staat in verbandmethunne

vadexlaud zjn zj naar Rusland,Perziëen zwervende levenswjs.
Indië getogen, maar meerendeels naar de
De landlieden verbotlwen ertarwe,gerst,
voornaamste steden van Klein-Azië en naar gierst,rjst,katoen,vlasen tabak,terwjler
Constantinopel.Zj hebben hetherdersleven talrjkemoerbeziën-en ooftboomen,benevens
hunner voorouders vaaxwel gezegd en zich wjngaardenwordengevonden.Degranenvindt
Onderhoud verschaft door handel en hand- men er in de bergaclztige streken,omdathet
werksnjverheid.Vooralbemoeijenzjzichmet er te w arm is in de vlakten;hier is de b0den geldhandelenzjnnderscheidenzichdool
'- dem geschikt voor rtjst,katoen en tabak.
gaans door eene stiyte eerljkheid.In elke Vele gew esten liggen er w oest,zôow elw eder steden Constantlnopel, Angora, Kaisa- gens gebrek aan handen alswegens gebrek
riéh,Tokat,Siwas en Diabekr zjn duizende aan water.ln devlaktehouden zich demeeste
Arméniërs gevestigd,maar veelmindergroot bewûners tevens bezig met dezjdeteelt,teris hun aantalin de oude Arménische steden. wjl het vee er den rjkdom tzitmaakt der
De Armêniërs,die op hun stamgebied zjn zwervende stamm en. D e paarden van Karaachtergebleven, houden cr zich n0g altjd bagh zjn wegensschoonheid en snellen loop
met de veeteelt bezig.De overige bewoners zeergezoeht. De fabrieknjverheid iservan
van Armênië zjn rartaren,Koerden,Nesto- weinigbelang,enonderdetall'tjkemunten,die
rianen, Grieken en lsraëlieten.Zj zjn ver- er in omloop zjn,behooren ook Nederlanddeeld in 4 standen,nameljk adel,geesteljk- sche dultaten.

heid?mafen en landbouwers.De adelbestaat
De oudstegeschiedenis vanArméniëofvan
uit zoodanige, die den rclng van oëcier in het land Araratligtin de duisternisvanhet
het Russische leger ofR tlssisohe ridderol-den verledene. Volgens de Oostersche Overleveverkregen, alsmede in Russisch Arménië de ring is die naam afkomstig van Aram , en
tbs,eenmedkhans,aga'
s,beksen beksades.Deyeesiell
jk- volgens de GriekschevanArmlni'
Ayï# behoort er tOt drie godsdienstigesecten, gezelvan Jason. Hetland is het tooneelvan
t0t die der Christenen,der Mohammedanen de oudste Bt
jbelsche Overlevering. De
en der Joden. rrpt den stand derma
fen re- Arméniërs zelve geven zich den naam van
kent m en deoudsten dertlf
lrpen,diemetver- Ilàik naar den aldusgenoem denvierden zoon
schillende nam en w ordenbestem peld,alsmede van Jafet,diebj den tol
.enbouw van Babel
hunne bjzitterse1zbloedverwanten,voortsde zieh van Belscheidde en aan het W an-meer
Arméniërs, die den lslam beljden enz.De ing w onen. Ilàik de stichter van het Ar-

landbouwers in Rllssisch Arménië zjn ver- ménische rjktregeerde 81jaren.Ztjn zflon
deeld in afhankeljke(van de Kroon,vande Armenak - naar w ien hetlandisgenoemd Kerk el
Az.
)en in vrje.Totdeze laatstenbe- koos in het noordoosten.w aar t'hansEriwan
hooren de Arméniël's,dieuitPerziëderwaarts gelegen is, en zjn kleinzoon Xrasp aan de
zjn getûgen. De Tartarer
tbestaanuitvex- Aras (Araxes) zijn verbljf.Arantteen tjdschillendestammen,terwjldeKoerdenwaar- genoot van Abraltam en de overwinnaarvan
schjnljk afkomstig zjn van de OlldePa1*
- Nin'
tbs,drong uitCappadflcië in hetOosteljk
then.De Nestorianendaarentegenhoudenzich

hoogland door?en Semlramà.ondt
lrwierpzich

voor afstammelingen del'Grieken;zj bewo- aan diens zoon Arai.Debeide volgendevorsnen de sehierontoegankeljkegrensgebergten ten w erden leenm annen van Assyrië,en Op
naar de zjde van Perzië,hebben een elgen hen volgt eene reeks van 25 stadhouders.
patriareh en voeren steeds een hardnekkigen
oo1'log metde Koerden.

Volgens andexen was Roytlta de eerste ko-

ning van Arménië. Zjn opvolger Barsanes
tta verslagen; 0ok vindtm en
De talen des lands zjn de Arménische,de w erd door N in'
vermeld ,dat hj mt
'
)tdezen naal.Bactriëtoog.
Menzegt,datgedureni
dedenTrolaanschen001*
l9g ecn Armênisch reg'ent,Zarmir genaam d,
htllptroepen heeft gelevprd aan do Trojanen.
Ook verleenden de Armlniërs bjstand aan
A rbaces den Méder toen deze den valvan
*menl
* *e
**,
len wj aan hetslntvan ditartikel.Er zjn 'hW'r#tlzlc.ptrl'
lr: bew erkte. Nt1 bleef Al
slechtsweinigscholen,enhetonderwjswordt schoon door eigene koningen bdstlltlrd,011raer doorgaansdool'deyeesteljkheid gegeven. derworpen en schatpligtig aan Alédx:ë. T'ltq'
DatonderwjsbestaatIn hetlezen en sehrj- W,6#I,de laatste der 8 koningen uitdeln Stam
Tartaarsche en de K oerdisehe,en van deze
is de Tartaarsche de m eest algem eene. A1leen zeer beschaafde lieden en zoodanige,die
in Perzië verkeerd hebben,sprekenPerzisch.
De Nestorianen hebben hunne eigene taal.
Over de kerkeljke zaken in Arm eniëhande-

ven derbovengenoemde talen.
der llaiks,wa'
s gehuwd meteenedochterVan
De morsigste woningell van geheelArmé- Cyra
's en leefde nan het hofvan dezen.A8-

nië zjn die der TartarenvanKarabagh.Deze /'
?
/twd.
:,dt
ài
srzjn kleinzoonCyr'
ttsaangevallen,
houden des winters hun verbljfin halfin den zocht T'i-qraneste dooden,om zjnvjandvan
grond gegravene hutten,m et takken en z00- diens hulp te beroovent doch T'
iyranes verden bedekt,en des zom el'sin hutten vanriet bond zich met tjjrlts, dooddt
) Astyagesen
en vilt.In dedistricten Kjaeberli,Otoesjeki stichtte,terwjl zjn bondgenoot den Perzien Oeconoom wonen zj in hutten van rjs- schen troon beklom ,aan de Araxes een 0nwerk, dat met leem ofiets dergeljks is be- afhankeljk rjk,waarover hj 45 jaren resm eerd.De A rméniërs van hetgebergte heb- geerde-Hj ovexleed in hetjaar5:0v661.Chr.
ben betere,veelalsteenen verbljven:dievrj Na zjn dood stond Arménië onder de hecr-
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schappj der Perzen en werd doorstadhou- Deze wilde zich wel onder Romeinsche bedersgeregeerd, totdat in de dagen van Da- scherming stellen,maarzjn rjk nietalseen
r'
,
l'.?zé.Codomannus zulk een stadhouder? Vah'l leengoed der Romeinen beschouwen,zoodat
genaamd,tegen A leœander de Grooteln ver- hj door den veldheerDomiti'
usCorbuloverzet kwam en ditmetzjn leven moestboe- dreven w erd,waarna Nero een kleinzoonvan
ten.Aleœander veroverdeArméniëin 330vöôr Herodesde :'
rppf:,nameljk TigranesTr$ t0t
Chr.00k hj en zjne Opvolgersbestuurden koning van Armênië benoemde.Toendezebj

Arménië door middelvan stadhouders;maar een inval der Parthen hetlevenverlorenhad,
reeds ten tjde van Perdieeaskozen de Ar- verscheen Tiridates als sm eekeling te R om e
méniërs een eigen koning, Ardoates ofAn- en werd doorN ero met den troon begiftigd.
drates genaam d,die echterw eldraw ederver- Tra
janus(106)herschiep Arménië ineenR0Jaagd werd. Na Seleltcusmaaktenerzich de m einsch w ingewest, maar kort daarna had
Assyriërs van het land meester en behielden hetweêrzelfstandigo vorsten,terwjldePerhet t0t aan Antloclt'
ts de Groote.Toen deze zen het zochten te veroveren,doch voor de
voor (te Romeinen moest onderdoen,werden legi
oenen van Antonin'
t
œ Tiff.
:terurdeinsden.
twee stadhouders,A rtaœias enZadriades,af- Toen regeerde er Acltaemenldes,w lens zoon
Skae
mus
he
m
O
pvol
gde
,
verdr
even
w erd,m aar
vallig,waarnazj Onderscheiden naburigege-

westen veroverden en de tweertiken,Gr00t- zichlaterdoordeRomeinen in zjnewaardigen Klein-Arménië stichtten.
heidhersteldzag.Ophem volgdenzjnzoonSaArtaœiaslegdedegrondslagenvoorArtaxata zllfrz
lfced en zjn kleinzoon Voloyeses,welke

en verhief deze t0t hoofdsta'
d van Groot-Ar- laatste dool' Caraealla naar Rome geroepen
ménië. Antloeltlts I1I deed vruchtelooze p0- en gedood werd (214).Toen werd Tiridates
gingen om hetrjk wederteveroveren;dit III tOt koning verheven. Van de volgende
gelukte eerst aan Antloelt'
l
ts JT'',dieArtaœias koningen A rsacesIII,ArtabazusTr,Cltosroè's
geAeangen nam (165vöörChr.),waarna deze I, Tiridates JT'',Cltosroh 11,Para,Arsaees
ln den kerker stierf.Na hem isdegeschiede- fT'r en A rsaces T,ris 0ns weinig bekend.D e
nis van Arménië in duisternis gehtlld totaan laatste Arménische koning wasTiulranesVI1.

hetJaar l80vöör Chr.Van dittjdstipa,
ft0t die doordeaanzienljken in Arme'niëvan de
aan hetJaar450 na Chr.werd Arménië ge- kroon w erd beroofd. D aarna verdeelden de

l'egeerd doordeArsaciden,onderwelkevooral Oost-Romeinen en de Perzen onderling het
Tiyranes III Ot'de Groote uitblonk,die On- land,zoodateerstgenoemdenKlein-Arméniëen
derscheidene landen van Azië veroverde en laatstgenoemden Groot-Arménië verkregen.
den troon van Syrië beklom (84 vöôr Chr.). Het Byzantijnsche gedeelte behield nu den
Hj noemdezich den koning derkpningenen naam vanArménië;hetwerdinEersteenTweeverklaarde zelfs den oorlog aandeRomeinen, de Arméni
ë (A.primaet sect
lnda) gesylitst
maarwerd door deze overwonnen.Hj werd en bevatte de Euphraat-gewesten Akillsene
Opgevolgd door Artabazus I,die Crassus in en Sophene,terwjlhetanderegedeeltePerhet verderf stortte,maar doorAntoyti'tbsnaar zisch Arménië werd genoemd.In eerstgemeld
Antioehia gelokt en in den slag bj Actium gedeelte heerschten eerst landvoogden(satra-

gedood werd. Van dien tjd af streden de pes) en later,onder J'
l
tstinlan'
ts,Romeinsche
Romeinen en de Parthen om deheerschappj duces.D eze w aren evenw el niet bestand te-

over Arménië.Artabaz'
tbsw erdOpgevolgddoor gen de invallen der naburige stam men,die
Artaœias11,maar op verzoek derArméniërs zich vöör en nâ van gedeelten van Arménië
werd Tiyranes .f'
.f,een broedervan'Artaœias, meester maakten. D e Toerkom anen trokken
door keizer A'
agnst'
ttsmetdekoninkljkewaar- uit Syrië derw aarts, en Togltroel-beg, een
digheid bekleed.Na zjndood kwam Ariobar- kleinzoon van Seldqioek,veroverde Arménië
rt
zz'c.
xaan het hoofd,terwjl Tigranes T'
r,een in 1040,toen Pancrati'tbs er stadhouder was.
zoon van Tiyranes.TT',door de Parthen ge- Sultan Al
parslan Overweldigde (1063) Armésterkt,hem vruchteloospoogdete verdringen. nië en Georgië en drong t0tin Phrygiëdoor,
Na hem kregen eenige vorsten der Parthen terwjlhetden Romeinen moeitekostte,hem
hetgezag in handen,maarin hetJaar18na over de Euphraat tertlg tew erpen.Zelfsw0n
Chr.beklom Artaœias1II (Zen0),een zoon de Stlltan vervolgens een slag en nam keizer
van koning Polemo van Pontus,doordegunst Romanus gevangen. Nabj deArazeswas

derRomeinen den troon.Bj zjndood(35na een inlandsch vorst,de Bongratide As
jod,
Chr.)maakte zich Arzaces,de zoon van den opgestaan! en zjne onafhankeljkheid was
koning der Parthen Artabann?,van hetbe- door khallf M otatvakkelerkend.Htjbreidde
wind meester, maar hj werd reedsin het zjn gezag aanmerkeljk uit,vestigdezjnzeeerste Jaar van zjne regéring vermoord, telte Ani,en Overleedin 890.Zjne opvolwaarna a
Y itltridates,een lbérischvorst,door gers handhaafden de verworvene magt in
Tiberius totkoning w erd benoelM . Caliql
la Groot-Armênië,totdathetland eindeljk tus- t
liethem in boejenslaan en naarRomebren- schen de Oost-Romeillen en Turkenwerdvergen,maar door keizer Clandins werd hjwe- deeld (1079). In 1472 werd Groot-Arménië
der in zjne waardigheid hersteld,doch later eene Perzische provincie, en in 1522 werd
doorRltadamistus,denzoonzgnsbroeders,van het door sultan Selim .fT,m et uitzondering

troon en leven beroofd (52naChr.).O0kdeze van een klein gedeeltetdat voor Perzië bekwam om het leven,en deArméniërsverko- houden bleef,ingeljfd ln hetTurkscherjk.
D e nakom elingen en opvolgersvan Zadriazen (55na Chr.) TiridatesT,eenbroedervan
den koning der Parthen,t0t hunnen vorst. #ed, den eersten koning van Klein-Arménië
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ztln ûnsmeerendeelsûnbekend.Delaatstevan verjaagd doorde Turken,d1e erthansn0g
hen was Artanes,en deze Nverd door Tigra- heerschappjvoeren,behalveoverdehoogvlaknes III van Groot-Armênië in een veldslag tevandenArarat,debronnen vandeEllphraat,

gedood.Later werd Dejotarns door deR0- de gewesten bj de Phasis, deKoeren de

m einen t0t koning van Klein-Armeenii
l be- Araxes en de wegen naar Perzië en Natolië,
,
noem d.Deze vorststondinvriendsehappeljke die aan Rusland zjn afgestaan.

betrekking met Sîllat Zvcvlllf.
s, Pompe
jus, T0taan den tjdderveroveringvanEriwan
Cato,.
Brut'
t.
%en Cieero.Hj koosdezjdevan door de Russen was m en in E uropa slechts
Pompjiqsen werd dientengevolgedoorCae- weinig met Arménië bekend.Ilardint To'?1r-

ycz
r van een gedeelte des rjks beroofd,het- nqfort en Olearins lzebben er in de vorige
welk Antoni'
ttshem teruggaf.Hj overleed in eeuw gereisd en er Oppervlakkige beschrjhetJaar 36 vöör Chr.Na hem heerschten vingen van geleverd,- en o0k M orier,Ker
r en Ikzllia,
m Osfseltry hebben in den
zjn zoon DejotarusfT,Polemovan Pontus, Torfe'

Arcltelaus van Cappadocië, Cotys uitdenB0sphorus en Aristobilus, een achterkleinzoon
van H erodes de G'roofe? als koningen over
Klein-Arménië.Na den dood van Aristoblilus
vereenigde Ti
yraltes Groot- en Klein-Arménië

onder zjnen scepter, en toen deze (70 na
Chr.) zonder opvolgers overleed,veranderde

Vespasianws Klein-Arménië in eene Romeinsche provineie. Toch kreeg het weder zelfstandige vorsten en behoorde nu en dan ()ok

aanvang dezer eeuw de omstreken van den
Araratbezochtenbesehreven.Doch eersttoen
de Russen erdewegen veilighadden gemaakt,
verschenendemannenderwetenschap.P arrot,
hoogleeraar te D orpat,beklom er m et zjne
l'eisgezellen Beltayes en Federo,
w in 1829 den
grooten en kleinen Ararat en schreef over
die gew esten een belangrjk werk.Hj werd
eenige jaren later gevolgd door Dnbois de
M ontperreaz, een lzatuum en olldheidkundige, - voorts door Karl Aoc/z, Czowits?

wel t0t Groot-Armênië, terwjl het bj de
schet
lring van het Rol
neinsche rjk aan het Carteron, WoskobrinLkof en Kolenati.MrJ,
gByzantjnsche gedeeltewerd'toegevoegd.De Tl6r was de eerste,die de landen ten zuiden
hootdstad was er eerstMeliiene,toen Mop- Van den Ararat beschreef,en A biok bezocht
suestia en eindeljk Sis.Reedsvroegvûndhet den Allaghes en de vulkanische kegelsaande
Christendom er aanhangers;in de 5de eeuw zuidzjde van hetGotslaî-meer,waarvan hj
ontvingen de Arméniërseetle bjbelvertaling, eene beschrjving gegeven heeft in dewerken
m aar tegen heteinde der 7deeeuw wasbjna der Academiete Petersbuxg.Eindeljk hebben
het geheele land in de handen der M oham - onderscheidene ltruid- en dierkundigen zit!h

medanen.In hetJaar 752 werdhetdoorCon- bejverd, Om 0nsnletde Eora en fàuna van

sftzsfizl'?4.
: Coproytym'tts aan de Arabieren ont- Arméniè bekend te m aken.
rukt, maar welàra verhieven er zich onaf- Zeer merkwaardig zjn de lotgevallen der

.

hankeljkeArménischevorsten.TOtdeze be- Armlnisoh'
eKerk.ln het Heidensehetjdyerk
,het m iddelpunt Van de dlenst
hoorden PltilaretosWrtzc/zf
zzzi(1060)?Constan- w as A1-me'1,11-fl
fizl'
lf,
vI, Tapltrns, die in de bergkloven van
dell Tatzrtls zich verschanst had,Gabriè'lvan
M elitene, Ursiltns,benevens een aantalvorsten van m inderen rang - vooralde R ttbeniden - , die nu eens met de Byzantjnsche
keizers verbonden w aren, dan w eder tegen
hen opstonden en vooraldoor ondersteuning

van A naitis,de m oeder van allelevenenvan

alle wjslleid,de beschermgodin vanhetvolk
en de koningin van alle Arménische godelz.
V ervolgens bestond er de godsdienst in een
mlmgselvan Chaldeeuwechegodsvereeringen

vandevuur-aanbidding,terwjlereeneeeuw
vöör den aal
zvangonzer Jaartellin: of
lk Sy-

der Kruisvaarders eenebelangrjker0lvervul- rische en Grieksche goden werden lngevoerd.

den en (Jm die reden o0k w eder m etdeTum

ken in moejeljkheden gewikkeld werden.
W j zullen de lange rtj dier vorsten, die
zich door huweljken methetByzantjnsche
keizershuisen metdemagtigsteKrtzisvaarders
verbonden, niet opnoemen.Somtjds werden
ztjdoor de Saracénen,somtjdsdoordeM0ngolen en o0k w el door de Egyptenaren aangevallen of Overweldigd. D e laatste koning
van Klein-Arménië,Leo Tfftuithetgeslacht
van Lusiynan gesproten,voerde een langdu-

Toen echter in het midden der 3deeeuw
Sassan in Perzië het heilige vuux m ede ont-

stoken had,en dienszoon Artas
jlr zegevierend in Arménië was binnengetrokken,werd
ook hier de V uurdienstvernieuw d,en erOnt-

stond een strjd tusschen deze en het Christendom . D it,laatste w erd ex reedsin de 3tle
eeuw verkondigd en in 303 doorkoning Tiri#tzfc.$ aangenomen.Toen later het grootste

gedeelte van Arménië aan de Perzen onderworpen werd, en deze erhetChristendom

rigen oorlog metk
bjaban,sultan van Egypte,
die zich ten laatste van de stad Sis meester
xaaakte.Leo Tverddaarbj gevangen genomen;
later herkreeg hj zjnevrjheid,maarvruchteloos zoeht hj hulp olu den verloren troon
te herwinnen, totdat hj in 1203teParjs

wilden uitroejen,vonden zj ereenhardnekkigen tegenstand,zoodatzj eindeljk aan d()
Christenen vrijheid van gpdsdienst moestln
toestaan (485). ln het begin der 5de etl
tlw

aan Egypte Onderworpen. ln den aanvang
der l5deeeuw maakten deToerkom anen zich
m eester van het land;zj Zagon zich later
door de Perzen verdreven,en in het begin
der 16de eeuw w erden deze op hunne beurt

taal. Tegen het einde dier eeuw kregen de
M onophysieten de overhand? en om streeks

zorgdevooralM iesrob,secretarisdesK onings,
vtlox de belangen van het Christentlom en

overleed. Na dien tjd was Klein-Arménië hj bragt den Bjbel over in de Arménische

het Jaar 600 scheidde de Arménische Kerk
zich af,terwjlin 8l3 de Patriarch van Osni
den titel aannam van OpperhooYd van het
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Arménische volk.W el heeft men vervolgens
moeite gedaan,om de Arménische Kerk met
de R.Katholieke te vereenigen,maartevergeefs. Hoewel vele Arméniers t0t die Kerk
overgingen, erkenttoch het grootste gedeel-

heilige geest enkel uitgaat van den Vader.

Zj hebben 7 sacramenten.Bjhetavondmaal
gebruiken zj rooden, onvermengden wjnt
waarin zjgezuurd brooddoopen;z00wordt
lzet 0ok aan kinderen toegediend. Aan het

te der Christeljke Arméniërsalsopperhoofd laatste oliesel kennen zj geene Onvoorden Patriarch van Etsjmiazin, die den titel waardeljke krachtt0e,zooalsdeR.Kathovoertvan aDienaar van Jezus Christus,door lieke Kerk ,en zj houden het er voor,dat
diens genade Katholikos van alle Armeni
' ërs er alleen voorhen,die in hunne zondengeen opperste patri
archderheiligetAyostolische storven zjn,een vagevuur bestaat, maar
Kerk van Christus en van den helligenstoel niet voordevrom en.D evoorschriftenom trent
Etsjmiazin in den Ararat.'' Een raad van de vastendagen ? bedevaarten en reinigingen
aartsbisschoppen en bisschoppen staathem ter worden met sehler Israëlitische gestrengheid
zjde;hj zelfwordtdoor zjnvoorgangerof opgevolgd.De dienstder heiligen en zaligen

doordien raad gekozen.Hj benoemtde bis- is eralgemeen.Zj hebben geen afzonderljk
schoppen, en dezebenoemen depastool's.W ie Kerstfeest,maardegeboorte,deverschjning
zich t0tde betrekking van pastoor wil voor- en de doop van Jezusworden gezamenljk
bereiden, geniet van een door den bisschop op den 6t
lenJanuarj herdacht.Aan dcweaangewezen archimandriet eenig onderwjs reldljkegeesteljken ofpastoorsishetx
huweom vexvolgensde wjdingteontvangen.Deze ljk met eenejongedochternietalleen vergeschiedt Op de volgende wjze:Nadatde oorloofd maarvoorgeschreven;dochwieals
candidaat cen veertigtal dagen in eene kerk weduwnaar hertrouwen wil,moetden geeslleeft doorgebragt, wordt hem de handpalm teljken stand verlaten.De leeken mogen er
ingew reven m etheilige Olie en die plek met slechtstweemaalhuwen.Echtscheidingenzjn
ltatoen bedekt.Zjnekleedingbestaatdientjd er niet f1oor de wet veroorloofd, - gaan

uit een langen wjd katoenen gewaad,het- gehuwden uitéên , dan mogen zj niet herw elk van de schouders op de bloote voeten

trouw en.

Van hen onderscheiden zich de R.KathoW 0inig groente gebruiken en eerstna lieke Arméniërs doorhetaannemenvantwee
tbs en door de stelling,dat
zonsondergang voor korten ttjd zich uitde naturen in Cltrist'

afhangt.Hi
j mag dan slechtseennaaaldaags
een

kerk verwjderen.Nadenaooopdier40dagen de heilige yeestOok tlityaatvan den Z00n.
komt hj aan het hoofd eener gemeente te Voor 'toverlge bepaalt zlch hetvorschilt0t
staan.Het is dus geen wonder,datdelagere de eeredienst en t0thet kerkeljk bestutzr.
geesteljkheiderzeeronwetendis.TeEtsjmia- De R. Katholieke Arméniërs hebben echter
zin bevindtzicheenegrooteBjbel-drukkerj, van de afgescheidene vele vervolgingen en
en in den laatsten tjd heeftzich in de Rus- verdrt
lkkingyn ondervpnden.
sisch-Arménische Kerk,wieraartsbisschop te
NadatErlwan methetkloosterEtsjmïazin
Astrakan zetelt, een Bjbel-genootschap ge- aan Rusland is toegevoegd, zoodat de Kavormd, dat de Arménische vertaling der ge- tholikos vasal van den Czaar werd,zjrlde
wi
jde schrift zoekt te verspreiden.De kloos- Arménische en Russische K erk t0t elkander
ters houden er zich aan de regelen van den genaderd.Opmerkeljk ishet voorts,dateen
heiligen l asili'asen vanden heillgenA ntonius, Armênisch priesterin 1712 het klooster der
maar zj hebben doorgaans geene vaste in- Mechitaristen - naar zjn stichter alzoo gekomsten.DeArménis:heqeesteljkheidisOver noemd - heeftdoen verrtjzen op heteiland
het geheel zeer behoeftlg en leeft van de San Lazaro bj Venetië.M eehitarwildezjne
aalmoezen dervromen.Zjontvangteeniggeld landgenooten terugbrengen in den schootder
voor de gewjde olie, die de Katholikos tel- R .Katholieke Kerk, zoodat uit datklooster
kensna 7jaarbereidtenaanhaarui
tdeelt - yriestersinArméniëwerdengezonden,welke
voorts de tarwe,dieelkeArméniër,slaarl?
jks In dien geestwerkzaam zouden wezen. 00k
ten bedrage van 20 Ned.pondaan zjn bis- heeft zieh sedert 1846 door den invloed van
schop levert,en eenigegiften,diebj huwe
- Amerikaansche zendelingen onder de Armé@
e
ljksverbindtenissen in de kerk worden 111G0niërs eene Evangelische partj gevormd,
zameld.Dit alles echter Avordt besteed aan welke aanvreeseljke vervolgingen isbl0othet onderhoud van den patriarch, van de gesteld.
aartsbisschoypen en bisschoppen.Depastoors De Armênische taal is een tak van den
leven uitslultend van giften,diezj bjdoop, lndo-Germaanschen stam en staat in het
naauwste verband met de FinscheenNoo1*dbegrafenis enz.Ontvanqen.
D e leer en de eeredlenstderafgescheidene Aziatische talen. Men heeft het Oud-ArArméniërs komen hetmeest overeen metdie ménisch - thans de taaldergeleert
len - en
der oud-Grieksche lrerk.Het voornaamste het nieuw-Arméniseh of de tegenwoordige
verschil is de leer van de vermenging der volkstaal,welke metveleTtlrkschewoorden
goddelijke en menscheljke natuur in Chris- is vermengd en 4 hoofddialecteà telt. H et
I.a toi eene enkele, zoodat de Arméniërs Arménisoll heeftafzonderljke schriftteekens

eenesoortvanMonoyhysietenvormen.Meer- voor zjne 36 letters.Een verdiensteljk bemalen hebben zj zlch verklaard tegen de oefenaar dier taalwas & & zsfcA'
rl#er (TheEutychianen,diealleeneenegoddeljkenatutlr saurus linguae Armenicae,Amst.l7ll).Het
in Cltristns aannemen.In overeenstemming

beste w oordenboek dier taal is door de

metde GriekscheKerk erkennen zj,datde Mechitaristen geleverd.
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De letterkunde der Arméniërsis zoo 0ud den lsten April 1557 teJuvain de Zweedschc
als llun Christendom en dagteekent van het provincie Abo,en was de telg van een aan-

begin der 4deeeuw.Zjisalleen belangrjk zienljk geslaehten dezoonvaneengeneraaluit het oogpunt der gesehiedenis van een majoor en bestuurder van het gewest.Hj
gedeelte van Aziët daar Onderscheidene ontving zjne opleiding Op demilitaireschool
kronieken in het Arménisch zjn Opgesteld. te Karlskxona en trad in 1773 als vaandrig
V erschillende geleerden hebben zich m et in dienst.Op last desKonings begaf ht
jzich
in 1775 naar Petersburg.bevorderde in 1780
de beoefeninr daarvan bezig gehouden,
vooraldaar dle geschriften m eerendeelsaall- de onderteekening van het verdrag omtrent
wezig zjn Op de Keizerljkebibliotheekte de gew apende neutraliteit,w erd in het v01Parjs. Daarenboven verschjnt sedert 1826 gendejaarbenoemd t0tgeneraal-adjudantdes
op de Arménische druklterj te Veuetië eene Konings,zoodathjzichinhetgevolgvandezen
verzameling van Arm énische geschiedw erken bevond bj diens onderhandelingen met Cavan de 4de eeuw t0t op Onzen tjd in de f/ztvizltz ff van Rusland en hem in 1783 en
Italiaansche taal.O0k zjn inlang-vervlogen 1784 vergezelde Op zjnereizen doorFrankeeuwen belangrjke geschriften uit het rjk en Italië.In 1786 werd hj naarKoyenGrieksch, Syrisch :Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch in het Armênisch Overgebragt;
zelfs heeft men een H omert
gs in Arménische
hexameters.
A rm enregt is de vergunning,die door
den onvermogende van den regter gevraagd
en verkregen kan w orden om zonder beta-

hagen gezonden? en in het volgende Jaar
benoemd t0t 1id der Academie en t0tchef

van het regimentNyland. Hj vooral was
de bewerker van den oorlog van Zweden

tegen Rusland, en t0ttweemaalt0e redde
hjhetleven en devrjheid van zjnKoning,
diedoo1'verraderswasomringd.ToenG'
ustaaf
ling van (le anders onvermjdeljke proces- door zjne naburen werd aangevallen,zond
kosten in regten te mogen optreden. De hjArmjel
tnaarzjnegetrouweDalecarliërs,
Nederlandsche wetgever wilde niet, dat en weldra had deze een leger van 18000

armoede een beletselzou zjn, O1u herstel man bjeen, waarmede hj bj lzerhaling de
van onregt te erlangen. De burgem eester overwinning behaalde.Nu werd hj benoemd
van de yemeente,waarin de Onvermogende t9t generaal-majoor en onderteekende den
woont,ls gehouden, Op het getuigenis van
twee getuigen, een certiicaat van onverm ogen aftegeven. Da't stuk w ordt nevens
een verzoeksehrift, waariu Opgave w ordt
gedaan van det'
eiten en regtsgronden,w aarop
de eiseh zal steunen Ofdetegenspraak tegen
eens anderseischisgebaseerd ,aan den regter
overgelegd, voor w ien de zaak zaldielten.
Deze hoortdaarop debezwaren,diedotegen-

l4den Augustus 1790 den vrede te MWerel: ,
waarop een verbond metRusland volgde om

de Fransche revolutie te bestrjden.G'
tbstaa,
)
III hield zich jverig bezig metdevoorbereidselen t0t een togtnaarFrankrjk,maar
w erd den l6(1()ltAlaart 1792 vevmoord.vöör

zjn doodhad hj ArmfelttOtgouverneurvan

Stokholln en t0t 1id van het Regentschap
benoemd.Dezelaatstebenoem ingw erdechter
partjdaartegellmoqtinbrengen?t)nverleent door den hertpg van S'ikdermanlandingetrokhet verlof t0t gratls procedéren ofw eigert ken enArnbfeltals gezantnaar Napelsafgedigd.Toen deze van hier deplannenvan
het.De stukkenen handelingen?benoodiyd vaar
t0t het verkrjgen van het armenregt,zjn deu Regent aan (le H oven van Petersburg?
altjd vrj van allekosten.
W eenen en Berljn dwarsboomde, werd htl
'tGevolg van hetverleenen vanhetarmen- van hoogverraad beschuldigd en hj zolli11
regtis,datallebelastingen,regten enboeten heehtenis genomen zjn,warehj nietdoor
ter zake vall stukken ()f handelingen iI1 den bjstand van den Zweedsehen consul

het proees den verkrjger van 'tverlofge- Piranesi ontsnapt. Eenigen tjd zwierf hi
q
j
crediteerd w orden,t?n dat hem ingeengeval vermomd door Duitschland,m aar vond einsalarisvan practizjns()t
'regtsbedienden,aan deljk eelze veilige schuilplaatsin Rusland,
zjnezjdedienende,mogeninrekeninggebragt te Kaluga? waar hj onder een aangenûmen
worden.W inthj hetproees,dan wordtdat naam van een klein pensioen leefde,datde

alles door de tegenyartj betaald.W ordtl1j Keizerin hem hadtoegewezen.De hertogvall

btjde einduitspraak ln het ongeljk gesteld, Sitdermanland liet hem bj verstek ter dood
dan w orden de gecrediteerde belastingen, veroordeelen en zjne goederen verbem'
dverregten en boeten Op zjne goederen verhaald klaren.W él riep hj in hetlaatstejaarvan
of vrjwillig door hem betaald, zoodra hj zjnel'egéring devoortvlugtige vriendenvan
daartoe in staat is, tenzj de termjn van Gustaaf III terug.maarArmfeltbegafzich
veqjal'
ing reeds mogt verloopen ztjn.Komt eèrstin 1799,nadat Gastaaf x4#tll
fIV den
de verkrgger van 'tverloftOtgratisprûce- troon beklomlnenhad,wedernaarzjnvadflrderen in hoogerberoepofcassatievan een vûn- land. llier werd hijin zjne waardigheden
nis,waarbj hjin 'tongeljkisgesteld,danis en in hetbezitzjnergoederen hersteld en

eenenieuweaanvrageom hetarmenregtnoodigq als am bassadeur naar W eenen gezonden.

vieldeuitspraaktenzjnenvoordeeleuit,dan
bljt'
theteensregeven verlofgelden.
Arm eria ,zle Strandkruid.
A rm felt (Gustaf Morits, baron, later
graaf van)waseen gunsteling van G'
astaaf
fff ,koning van Zweden.Hj werd geboren

Voorts toefdehj teParjsen werd in 1805
gotlverneur-generaalvanFinland.Indatzelfde
l
%
#
'
aarvoerdehj beveloverden linkervleugel
van het Zw eedschelegerinP ommeren,sloeg
in 1806deFranschen bjAnklam ?verdedigde
Straalsund, onderstetlnde 8eM ll en w erd
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benoemd tpt generaalder infanterie.In 1808 Chri
stendom afte zweren en tegenGofried
was hj bevelhebber der w est-armee, die ,
tht:zlBouillontestrjden.Alleen RambaldobeNoorwegen aan de Denen ontrukken zou. zwjktvoorde verleiding;deoverigenzendt

Toen hj zich overhetonvoldoende vandit zj als gevançenen naarGaza.Hiex verlost
legyr beklaagde,moesthj zjnebetrekking Rinaldo,de Jongste derkruisridders,zjne
neerleggenenhierdoorontvielaanden Koning

wapenbroeders.Om zich op hem te wreken ,

delaatste steun van zjnwankelendentroon. lokt Armlda hem naar een toovertuin te
Eindeljk kreeg Karel XII1 den 6den Junj Antiochia en doet een tooverslaap op den
1809 de tetlgelsvan het bewindinhandenen Jongeling nederdalen. Bj hetaanschouwen
benoemde Armfelt t0t voorzitter van het Van den schognen Jongeling Ontvlam t de
Krjgs-comitê.Doch reedshetvolgendeJaar gloed der liefde in haar harten zj brengt
nam deze zjn ontslag enleefdevervolgenste hem , in rozenketenen geklonkent doorde
Stokholm als ambteloos burger.

lucht op eene der Gelukkige-eilanden,waar

lntusschen zag zich Armfeltweldraweder hjin hare armen degrootsche taakvergeet,
in staatkundiqe ongelegenheden gewikkeld, aanwelkehjzjnleven hadgewjd.Zonderde
zoodat hj zlch als geboren Finlander en hulp van RinaldokanJeruzalem evenwelniet

Rt
lssisch grondbezitter naar Petersburg begaf: waar hj doo1'den Keizer t0teersten
graaf van Finland en t0t voorzitter van het
Comitê voor Finlands aangelegenheden benoem d w erd. Hj was metjverwerkzaam
voor de belangen van zjn gewesten volgde

voorts zjn Souverein in den veldtogt van
1812, vergezelde hem bj zjne bjeenkomst
metBernadotte,hielp den vredemetTurkje
totstand brengen en wektebj Aleœanderde

veroverd worden.Daarom zendtdeOpperbevelhebber boden uit, om den dolenden ridder
te zoeken. Een vromeziener wjsthun den
Weg naar het toovereiland, de hand eener
Jonkvrouw vat het roer, en eene toover-

roede,hun door dien grjsaard terhand gesteld, beveiligt hen tegen de gevaren van
hunnen tngt,zoodat hethun geluktRinaldo

te bevrjden. Gloejende van wraakzucht

spoedtzich toen Armlda methetEgyptische
denkbeelden der émancipatie van Polen,der leger naar de muren van Jeruzalem en zj
herstelling van de Bourbons,en der Souve- belooft hare hand aan dengene,die Rinaldo
reiniteit van den Paus. Armfelt overleed zal doen sneven. Niemand echter w intdiea

onverwacht te Zarskoje-selo op den l9den prjs,wantRinaldobehaalttelkensde zegeAugustus1814.- ZjnzoonGu.
ntaaf.
Yayn%h praal. Armlda neemt de vlugttmaar wordt
geboren in1792, trad in 1812 in Russlsche doorRinaldoingehaald,toen zjgereedstaat

dienst'en overleed als luitenant-generaalen om zich het moordend staalin den boezem
als inspecteur der nationale troepen den8sten te drukken.Hj weêrhoudt haren arm ,bezw eert den storm van haren toorn overtuigt
Julj 1856.
A rm ida is de naam van eene der merk- haar van zjne liefde en trouw ,bekeerthaax
waardigste vrouwen uithet JverlostJerusa- t0t het Christeljk geloofen verhefthaart0t

lem''van Tasso en ztl wordt koorgesteld als zjne gemalin.Deze épisode uithetberoemde
het toonbeeld eener betooverende en verlei- gedicht van Tasso isherhaaldeljk omgewerkt
deljke schoone. Zj is deeenige nagelatene tot tekst voor eene Opera,w aaraan G luek,
dochter van Koning Arbilan van Damascus, Zv-dfd.g en R ossinihunne m uzikale talenten
de nicht van diens opvolger en vertrouw d hebben gewjd.
met al de tooverkunsten van het Oosten.
Arm llla-spheer is de naam van eene
D oor hare schoonheid en schranderheid zoekt hem elglobe,dle uit ringen bestaat,waardoor
haar oom verdeeldheid te stichten onderde de voornaam ste cirkels aan het uitspansel
Christeljke bevelhebbers,dievddrJerllzalem w orden aangew ezen. M en heeft twee hoofd-

gelegerd zjn.op zjnbevelbegeeftzjzich
naarhetlegervan Gotfried'
t
llzzBouillonen
doet er bittere klagten hooren over haren
0om ,diehaarhetrjk van haren vaderont-

soorten van zulke ring-globes,nameljk die,
w aarin de aarde,en die,waarin de z0n het
middelN nt bekleedt. D eze laatste soort is

eigenljk een planetarium ,en hetisdtlideljk,

roofd heeft en haar zelfs metden dood be- dat de eerste soort niets anders is dan eene
dreigt,omdatzj hethuweljkversmaadtmet hem elglobe,waar m en doorheen kan zien.D e
dienszoonjeen ruwenenwoestenJongeling. as van deze is de aard-as,en de ringen stelZj vraagtvan denChristeljkenbevelhebber len den evenaar,de keerkringen,depoolcirtien ridders,om door hun zwaard dhn dwin- kels en den zonsweg voor.D e as draait met

geland te doen vallen.Hareverwonderljke hareuiteinden Ofyolen in eengrootencirkel,

schoonheid treft veler hart, en de ridders en deze is een mlddagcirkel,zoodatm en de
vragen aan Golfried '
tlzz Bouillon verlof, spheer stellen kan voor de poolshoogteeener
om een togtnaar Damascus te ondernemen. yl
aats,daarmen haar metdienmiddagcirkel
Deze echter, het bedrog vermoedend,ver- ln een vasten horizon verschuiven kan.om
guntaan geen der bevelhebbers Om hetleger uurhoeken te m eten, is aan den meridiaan
te verlaten;slechts tien vrjez'
iddexskunnen een cirkel vastgemaakt, w elke in tw eem aal

haarvolgen, maar er zjn vele,die zich in 12 uren is verdeeld en waarop een wjzer,
stilte bj dattientalvoegen.Armlda brengt aan de as bevestigd,de uren aanwjst.
allen naar haar tooverkasteel in de Doode
De uitvinding dezer spheer verliest zich
zee en verandert hen in visschen.sveldra diep in het verledene.Deoverleveringnoem t
echtergeeftzj hun demenscheljkegedaante nu eens Atlas, dan w eder H ercules of ook
weder en zoekt hen over te halen Om het welM usaeus als dengene,die haar het eerst
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heoft bedacht. De armilla-splleer van Arelti- en zuivere leer door alle predikanten Ondermedeswas een jzeren planetarium in eengla- teekend z0u worden?om de eenheid en zuizen bol.00k Ijeh'oBral
tebediendezichvan verheid der leerin alle deelen tehandhaven.''
ditwerktuig bj hetwaarnemende<planeten. De Arminianen wilden echter de uitspraken
Arm inianen ofRemonstranten isdenaam dier symbolische boeken slechts in zoover
van eene secte Of afdeeling der H ervormde aannem en, als die na een onbevooroordeeld

Kerk in Nederland.Zj hlleft dien naam ontvangen naar Jacob Hz.
zzlïs'
î'
l
f.
s(zieOnder dien
naam).In gemelde Hervormde kerk ontstondentegenheteindederlsdeeeuwtweepartjen,
die hetvooraloneens w aren overhetleerstuk
der voorbeschikking (praedestinatie).Hetwas
de vraag, of G0d, zonder den toestand der
menschen in aanmerking te nemen,van eeuwigheid den één tOtdezaligheidendenander
tot de verdoem enis bestem d had,danw el,of
die voorbeschikking geschied was met het

Bjbel-onderzoek in overeenstemming werden
bevonden metdegewjdeschrift,en zj verkregen in 1607 van de Staten vanHollandde
belofte,datdie beidebeljdenis-schriftenOpde
eerstvolgende Algemeene Synode zoudenher-

zienworden.Hetbleefechterbj diebelofte,
terwjlde twisttusschenArmininsen Gomarus allengs bitterder werd eno0k t0thetvolk
doordrong. Zelfs verkreeg die twist door de

vraag Overhetbisschogpeljk gezag van den
Staat, hetwelk de Armlnianen binnen zekere

o0g op het vrje geloofen leven van ieder, grenzen goedkeurden,terwjlde Gomaristen

zooals ditaan den alwetel
zden GOd van eeu- eene volkomene zelfstandigheid van het kerwigheid te voren bekend was.onder de ge- keljk bisschoppeljk gezag vorderden,eene

schriften,waarinhetAugustilliseh-calvjnsche staatkundige kleur.Als de zwakkerepartj,
leerstuk der Onvoorwaardeljke voorbeschik- die behoefte gevoelde aan debeschermingder
king bestreden werd,baardevooraleen werk
van Dirk Trplker/yz.Coornlte,
l'tgrootopzien.De
tegenstanders van Coornhertwarenintusschen
zelve verdeeld,daar sommigen Op hetvoet-

overheid,reikten de Arm inianen in 1610een
verzoekschrit'
t overaandeStaten vanHolland,

waar zj de meeste aanhangers telden.Dat
verzoekschrift droeg den naam Remonstrantie

spool,van Calvj
;n beweerden, dat ook de (Remonstrantia,libellussupylex,exhibitusHolzondenval(lapst
ls)in dateeuwigraadsbesluit landiae etW estfrisiae ordlnlbus,1610)en was

Opgenomen en dtls door G0d vastgesteld vervaardigd dool-denpredikant Uytenboyaert,

was, terwjlanderen metAugnstinushetge- den jverigen voorstandervandeleerdervoorvoelen aankleefden,datde zondenvalnietin waardeljkevoorbeschikking?nahetoverljden
dat raadsbesluit Opgenomen,maar door G0d vanArminius(1600).Die ongevergdegeloofsenkel voortlitgezien en toegelaten was. De beljdenisder Arminianen,waaraan deze inaanhangers der eerste m pening noem de m en tusschengeene verbindende krachttoekenden,
bovenvaldrjvers (supralapsarii) en die der was in de eerste plaats bestemd,Om valsche
tweede benedenvaldrjvers(intkalapsarii).Op aalltjgingen te weêrleggen?envervolgensOm
aansporing van den Raad van Amsterdam aan te toonentdatde Arm,
lnianen jeenegemaakte Arminius zich gereed, Om Coornhert voelens aankleefden, die gevaarllk waxen
te w ederleggen! maar het aandachtig lezen voorden Staat.De Remonstrantie leerde het
van het geschrlft van zjn tegenstander her- volgende:1.datG0d weliswaarvan eeuwigschiep hem in een bondgenoot.Nu trad Go- heid een besluit heeft genom en om trent de
zzltxr'lf.
g, de ambtgenootvan Armini'tts,tegen zaligheid en de verdoemenis der menschen,
dezen in het strjt
lperk?en die twee mannen m aar onder de voorw aarde,dat alle,diein
werden de woordvoerders en partjl
zoofden Cltrlstus geloofden,zalig,--deOngeloovigen
der Arm inianen en Gomaristen. D ()heftige daarentegen verdoemd zouden w orden;S.dat
Gomaruswaseenbovenvaldrjvere1eenjveri- Cltristus voor alle menschen gestorven is en
ge voorvechtel'der Calvinistische leer, dat door zjl
zdood voor allen verzoening en verr dat niemand
(G0d door een eeuwig l'
aadsbesluit(decretum giffenis verw orven heeft,maa'

aeternum)bepaaldheeft,welkemensehel
zzalig
en w elke verdoemd zullen w orden; daarom
brengt hj de uitverkorenen,(electi) (
1001
-de
verwonderljkste middelen t0t bekeering en
laat de overigen,de verworpelingen tl'
eprobati), in hunne zonden.'' Daarentegen be-

zonder geloofdievoorregten verkxjgen kan;
3. dat geen menseh het zaligmakend geloof

verkrjgen kan door eigen kracht,maar dat
hj van Gotl in Cltrist'
as door den heiligen
geest wedergeboren moet worden,indien hi
j

t0t dat geloofkom en zal;4.datm enzonder
weerde A rmini'
tbs: tdGod schenkt aan allen, Gods genade niet in staat is,iets goeds te
die berouw hebben Ovel'hunne zonden en in denken, te w illen ()fte doen,en datdus in
Cltristusgelooven,vergiffenisin heteetlwiye zoover alonze goede w erken uitdie genade
leven;hj wiltdatallemenschentOtzaligheld voortkomen, Ofschoon het niet te loochenen
komenq alleen in zoover G0d dool' zjlle valt,datmen aan die genade weêrstand bievoorkennis lzet geloof van den éplz en het den en hal'e werking verhinderen kan;en 5.
Ongeloof van den ander heeft vooruitgezien, datde geloovigen tegen den satan,dezonde,

heefthj van eeuwigheid hetlotvaneeniedel
' de wereld en hun eigen vleeseh kunnen strjbepaald.''

den en de zegepraal verwerven dtlor den

De Gomaristen, die de magtigste partj bjstand van den heiligen geest.DatdeArvormden,beriepen zich op de Belgischo con- minianen naar dit verzoekschrift den naam
fessie en op den Heidelbergschen catechismus van Remoï
tstranten ontvingen,behoeven wj
en stelden in hetJaa'
r 1605 vast,Jdatdeleer naauweljkstevermelden.
va'
n die beide symbolisclleboeken alsdeluiste De Gomaristen zaten niet stil.Zjleverden
lI.
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het volgendeJaar eeneContra-remonstrantie hj er dewaardgeldersafdankte.Dool'zulke
in,waarin de Arminianen metde liefeljke m aatregelen hielden de Arm inianen slechts
namen van M amelukken,duivelskanaënieten, in enkele Hollandsche steden ,in R otterdam ,
wier verdelging een Godew elgevallig w erk Leiden,Alkmaar,Gouda en Hoorn.de teuwas, Baëls-papen enz. w erden bestem peld. gelsvan hetbestt
lurinhanden,terwjlzjte

De Gomaristen werden na dien tjdo()kC0n- voren in bjna geheel Holland, Utrecllt en
tra-rem onstranten genoemd.Een godsdienstig overjsseldeheerschendepartjwarengeweest.
montlgesprek, in l6l1 te 'sHage en in lsl:
3 NuachtteMaueit
szichqenoopt0m,oplastvan
te Dell'
t gehouden,leiddeniett0tbevrediging deAlgemeeneStaten,zlchvandehoofden dier

derpartjen.op raadvan denraadpensionaris partjmeestertemaken.Toen Oldenbarneveld
Joltan '/ltwz Oldenbarneveld en van H '
ago de zich den zgsten Augustus1618 te'sHagenaar
Grppf,pensionaris van Rotterdam ,werddool' dezitting derStaten-generaalbegaf,werdhj
de Staten van Holland in 1614een tolerantie- ondereenig voorwendselineen zjvertrekgeedict uitgevaardigd,waarin den predikanten

lokten hier in hechtenis genomen.Ilàyo de

van beide partjen werd aanbevolen,om den Grppf, H oogerbeets en Ledenbery,secretaris
strjd overdevoorbeschikking nietonderhet der Staten van Utrecht,werden desgeljks
volk te brengen en elkander in liefde en

gegrepen en naarhetslotL oevestein gebragt,

eensgezindheid te verdragen.Terwjl de ge- terw t'
llJohannes Uytenboyaert(1oor de vllgt
matigde en vredelievendeRemonstrantenzicll
gew illig daaraan Onderwierpen,klaagtlen de
Contra-remonstranten,dat hun het verkondigen der waarheid verboden w as,en zi
.jbe
riepenzich Opeene algemeeneNationaleSyno-

Ontkw am. Het gerucht van die daden van
w illeketlr vervulde veler hartm et schrik en
verontwaardiging. De Arminiaansch-gezinde
stoden van H olland hieven luide klagten
aan over het l0t der gevangenen. Rotterde,overtuigddatzj dâârbjdool,hunnemeer- dam en Leiden verklaarden,dat hare penderheid de Overwinning zouden behalen. sionarissen op haren lasthadden gehandeld
Twistschriften ,leerredenen en schim pschrif- en alleen voor haar zotlden teregt staan.De
ten werden vooralvan de zjdederGomaris- Staten van Holland protesteerden desgeljks
ten verspreid, om den geestdes oproers in tegen deinhechtelzisnem ingvan den raadpensihet geheele land wakker te schudden.Eene Onaris;M anrits,handelendevolgensdenlastder
tweede Remonstrantie, die zich,evelzals de Algemeene Staten,bekreunde erzich weinig
voorgaande,d00r groote gematigdheid onder- o1u e1 legde zjn zwaard i1
zdeschaal.Hj
scheidde, werd door de Arminianen in het overstroomde Hollandmetkrjgsvolk,waarna

Jaar 1617 ingeleverd, lnaar zj bragt geene hj alle Arminiaansch-gezinde overheidsperverandering in den staat van zaken.Amster- sonen afzette en personen van zjnepartj
dam ,dem agtigste stad des lands,verklaarde aan het hoofd derzaktlllstelde.Bj deStatenziclz tegen de Arminianen, en hetgemeen generaal werd doorgezet)dathetproces der
bestormde metgew eld htlnne vergaderingen, gevangenen gevoerd zotlw orden vool-eene

terwjlHnyo de Grtlpf deverdruktenzooveel commissie van 24 gedelegeerde regters? bij
mogeljk bjstond.In dezen noodverkregen de wier benoeming de wenscheltjke onpartjdigArminiaansch-gezinde magistratenvan deSta- heid niet werd in acht genom en. D e beten van H olland dem agtiging,om terbeveili- klaagden w erden beschuldigd van rtlstverginghunnerpartjeenewachtvanrustbewaar- storing en van het veroorzaken van tw eeders,'
t
raardyeldersgent
lftmd,in soldj tenemen; dragt in den Staat.D e bedreigde foltering
m aar ditverlof gafalspoedig aanleiding t0t bragt Ledenberg t0t zelfmoord. Oldenbarnestaatkundigen argwaan.De stadhouder Prins reld werd tOt den (1ood met het zwaard
M aurits 'tltz'zl Orahl'e,volgens velen begeerig veroordeeld, omdat hjj Gods Kerk door de
naftr een Onbeperktoppergezagi
ndezelanden bevordering van dwanlziekc leeringen zeer
enOm dieredensedertgert
llmentjdaangemerkt bedroefd, eene zam enzwering der Remonalsdefelletegenstandervan den gemeenebest- strantsch-gezinde steden in Holland t0tstand
gezinden Johan ran Oldenbarnereld,zag zich gebray'
t,eigenmagtiy hetwerven vankrjgs-

thans genoodzaakt,Om zich Openljk tegen volk ln een sotlvereln gewest (Utrecht) be-

eene gartj teverklaren,die dezel raadpen- volen ,geschenken vanvreem dem ogendheden

sionarlsalsharenvoornaam stenvertegenw oor- aangenomen en prinsa'
Vaurits gelasterd had.

digerbeschouwde.Inspjtvan den tegenstand De hoogbelaarde raadpensionaris achtte het
van Oldenbarneveld bragt Prins M altrits,op

beneden zich ,genade te vragen,en beklom

aandrangvandeAlgemeeneStaten,bjdepro- het schavot Op den lzdenM ei 1619.Ilkeqo de

vinc,
iënZeeland,Gelderland,Frieslanden Gr0- Grppf en H ooyerbeetsw erden t0tlevenslange
ningen hetbesluit t0t stand,dat teDordrecht gevangenisenverbel
lrdverklaringhunnergoeeene algemeene NationaleSynode z0ugeholl- deren veroordeeld.
den worden.Daarna bezochthjverscheidene Zoodanig waren de gebeurtenissen,dieals
H ollandschesteden,om 0ok dezet0tdatgevoe- voorbereidende maatregelen de algem eene
1en overte halen.Toen ook Overjssel zich Nationale Synode voorafgingen.D eze w erd
ten gunste eener Synode verklaardhad,k0n den l3den 5*ovember 1618 teD ordrecht gehj verder gaan. In Utrecht? waar de Ar- opend.Er verschenen 64Nederlandstôhegeesminianen zeer veel invloed hadden, veran- teljken en 28 buitenlandsche godgeleerden
derde hj het bestuur,zoodat hj er over- uit Engeland,de Pfalz,H essen en Zw itserheidspersonen op het kussen plaatste, die land. Prankrjk en Brandenburg namen geen
hem e11zjne partj waren toegedaan,terwjl deel aan de Synode.De voorzittel'der vel'-
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gadering was JbltannesBogerman,predikant voorzitter was,de besluiten der Dordtsche
te Leeuwarden en later HoogleeraarteFra- h
de Groot, die door
ynosc
de
. Aanr bel
Ilpo
neker.De Arminianen had men grootendeels Set
hrande
eld zjner echtgenootaan
van de betrekking van atkevaardigde ter den kerker was ontsnapt,werdteCharelzton
Synode uitgesloten en hun bepaaldtekennen het gebruik van het avondm aal gew eigerd.

gegeven ,dat zj er niet alsstemgeregtigden, Toeh sohonk de koning van Fxankrtjk aan
maar als aangeklaagden moestenverscht
jnen. de ballingen eene goedgunstige bescherm ing.
Vrtlchteloos was het dan (lok tdat15 leden Nog vrgzinuiger was de handelwjze van
der Arminiaansche partj in den geleerden andere vorsten. Frederik 11-, hertog van
Sim on zl/?i,scpy?il,
s, hoogleeraar te Leiden, Holstei
n, noodirde de verdrevenenuit,Om
een w elsprekenden w oordvoorder vonden. in zjn land veillgheid te zoeken ,(?n in 1s2l
Men meldde htln Op den l9denJanuarj 1619, togen velen Arminianen naar Sleeswjk,
dat m en hunne gevoelens genoeg kendetlit
hunne schriften , en men liet hen daarmede
gaan. Het eindoordeel der Synode nam het
verstand gevangen onder de gehoorzaamheid
des geloofsen bevestigde de streng-calvinistische leer der voorbeschikking. De beide

vooralnaar Friedrichstadt.O0k in Engeland
w erden de om standigheden gtlnstiger voor
de Arm inianen tgen Jacobus I , te voren
een jverig aanhangor dergestrengepraedestinatie-leer, (loor somm ige bissehoppen t0t

techlsm us
w erden alsverbindend erltend
en de stellingen der Arm inianen verw orpen.
Tegenover de 5 artikels der Rem onstrantie
werden de volgende5geplaatst:1.Hetzaligm akend geloof is- buiten allen invloed der

D ordtsche besluiten verniêtigde.1u delaatste
JarenvanzjnlevenmeendezelfsprinsM anrlts
zichinschikkeljltertekunnengedragenjegens
deArminianen,enzjnOpvolgerFrederik-f:
dezà-

anderegevoelenswerdgebragt,zoodathjin
vroeqervermeldeSymbolisclle boeken -- de 1620allen strjd Overde voorbeschikking en
Belrlsche confessieendeHeidelbergsche ca- de genade verbood enhierdoor llet gezagder

drlkveroorloofdellet,datveleballingen tertlg-

natlzur - een geschenk dervolkomen vrje keerden.Inhetjaarls30bouwdendeArminiagenade,- de verkiezilzg ter zaligheidisdus nen hunne eerste Kerk , terwjl Eplseopi'
ts
geenszins haar gevolg,nlaar hareOorzaak; Openljk te voorschjn trad metde ayologi
e
hetongeloofdaarentegtl
n lteeftzjnoorsprong van de Arminiaansche geloofsbeljdenls,die
in de ongeloovigelz? (t
n dat GOdhen prjs reeds in 1621 was Opgesteld.ln 1624 wel'd
geeft aan de verdoemenis,is hetgevolg der
verwerping.2.De werking van den doodvan
Jezus bepaalt zich t0tde uitverkorenen. 2.
De genade w erkt niet alseene krachtverhoogende verlichting (1001-den heiligen geest
in hetw oortl Gods,m aar alseeno wedergeboorte,die aan den w ilgeheelnietlw t)eigenschappen m ededeelt. 4. D e genade w erkt
evenwelnietOnw ederstaanbaar.5.D egenade
vcroorlooft aan deuitverkorenen slechtsvoor-

te Amsterdam de Kweokschoolvtlor Remonstrantsche leerarell gesticht,en in l(J1
3($ verltregen de Al-millianen van de Staten van

zaligheid zouden ktlnnen llel'ooven.
D e Arminianen w el-den nu als scheul-makers en nieuw igheidszoekers veroordeeld en
alle Arminiaansche predikanten vervallenverklaard van hun am bt. D en oden Mei 1610
werd de Synode gesloten. Hare besluiten
w erden bekraehtigd door de Staten-genoraal,

Staten van Noord-Amerika het land der
secten --,waar ztJzich weldra in verscllil-

Holland en'
W est-Fl-ieslandvrjlleid van godsdienstoefenlng.Na dien tjd lleeft zicllllet
Kerkgenootschap der Remonstrantlln (zie()nder dezen naam)langzamerhandi1)Nederland
ontw iltkeld.

In Engeland zjn de zoodanigen: diede
tgeworden.Van llierh(!l
)bjgaande zwakheden, geenszins dtlurzame na 1702zeertalrjl
zonden, die hen van de vool-hpn bestemde ben zj zich verspl'
pid Over (1e Vereel
zigde
gevoelens van Armlnilts Omhtalsden , voolwa.
l

lende afdeelingen splitsten.In hetJaar 182
33
wal-en er 500000 Arluiniaanselle U niversalisten?150000 ArlliniaanscheBaptisten(Sen1i-

Pelay'ianen)en 80000 l3uitstth-Allzlil
ziaalAse,
lle

Baptlsten. Eene afzoutlerljke set'te f
ler Aren men bejverde zich om dieterstond ten m illianen in Nedel-land vormdt?n (le Collegiuitvoer te brengen. Alle leeraren m oesten anten (zie onder t
lit woord), die eerst te
een nieuw formulier onderteekelzrn el1 zich svarmondenlaterteRjnsburg bjLf
lidelleene
ge
m
ee
nt
e
hadde
n.
hierdoor aan debeslissinqen der Synode01derw erpen. Rvie het welgerde, verloor als
D e Arminiaansche leer was een telg der
Az
-miniaan zjn ambt. Beloof'
de hj,dathj godsdienstige en staatkundigt)vrjheidsmin,
zich voortaan van alle prediking z0uOnthou- die door den strjd tegen Spanle en Rome
den, dan mogt hj in hetland bl/ven,-- w as Opgew eltt. Volgens het gevoelen dttr
wildel1j ditnietbeloven dan werd htjbui- Arminiauen is elke godsdienstleer te aanllettln do gronzoll verwezen. Naar dien regel nzeljker?naarmntt)zt
jgt
lnstigllril
1v100(
llletx
ft
w erdelz 80 predikanten verbannen.D 0 Al*- op de zeden.Daarol
u'
wtlrd btl
-11e1 (
1(,stlàlm iniaansche steden R otterdam , Gouda en sellt
lerdoordezedeleerverdrongt
ln.Ztj'
von-

n de
Ho
orn,die nietgyzindwaren Om zioh naar den het doel der komst vau Jez'as))i0d(
de gevallene besllssing të voegentW erden plegtige verkondiging van Gods g(!
)lz,

z Jez'
ts(
rn degenadeGods
door inlcgering van krtjgsvolk t0t gehoor- texwjlhet geloot'i1

zaamheid gedwongen.00k deFranscheGere- m et het betrachten diergeboden in verband
form eerden onderschreven Op eene Kerkver- w ertl gebragt, zoodat aan de krachten van
gadering te Alais (1620),waar Petr'
l
ts(J'
l4 den m ensch veel meer en aan degenatlewerM oulivt, voorlleen hoogleeraar te L eiden, kingveelminderwaardew erdt()('g(.1x('11(l,dtln
l2'
i:
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in(
leBymbolischeboekenderoverigekerkeljke
partjen geschiedde.AlskenbrondergeloofswaarhedengoldbjhenalleendeHeiligeSchrift
nameljk,met uitsluiting derapocrypheboe-

te Utrecht bezocht, en toen vervolgens .21-

dolfk
gz
ldlliv.
suitMarburg zjnegeboorteplaats
Oudewater kwam zien, nam hj bj zjn

terugkeer naar D uitschland den veelbelovenken ,deverzamelingdercanoniekeboekenvan den Jongeling mede (1575). Weldra kwam
het Oudeen NietlweVerbond,wieropstellers dezen hetgeruchtter ooren,datzjnevaderdooreen heiligen,goddeljken geestwerden stad geplunderd en hareingezetenen grooten-

geleerd en bestuurdy zoodatzj alleen aan deelsvermoord waren.Hj spoeddezichderden Bjbelgezagtoekendenterbeslissingvan waarts en vond er de smarteljke tjding
godgeleexde strjdvragen.Volgenshenwaren bevestigd.Toen vervolgensin 1578 Snelli'ts
de eerste menschen begiftigd metvolkomene hethoogleeraarsambtaandepasgestichte h0()-

kennisen wilskracht,zoodatzjheerschappj geschoolteLeidenaanvaardde,spoeddeArmikonden voeren over het geschapene enGods zli'
lf.
g zich derwaarts, en hj vondz00 vele
wi1 naar eisch volbrengen.Hadden zj niet vrienden en begunstigers,dat het Kram ersgezondigd,dan zouden zjo0knietgestorven gild te Amsterdam hem door eene geldeljke
zjn.AdamsOvertreding isoorzaaktdatalle Ondersteuning in staat stelde om buitenlandmenschen moeten sterven en datzj aan ve- sche hoogescholen te bezoeken, - en we1
lerlei ellenden onderworpen zjn.O0k isna ondervoorwaarde,dathj latereenleeraarsdezonde van deneerstenmenschdezedeljke ambt te Amsterdam z0u aannemen.
Arminins begaf zich in de eerste plaats
zwakheid toegenomen , die wj erfeljk van
Onze oudersOvernemen,hoewelzj Onsniet naar Genève,waar hjmetHadrian'
t
bsJ'
lfz?i/.
:,
belet, GO(
l uit de natuuz'te leeren kennen. Uytenbogaert en anderen een duurzaam ver-

Van eeneeiqenljkeerfzondekangeenespraak bond vanvriendschap sloot.Daarhjzichniet

zjnqdeHellige Schriftzegtnergens,datzj volkomen hield aan de logicavan Aristoteles,
bestaat,en haar bestaan z0u inalleOpzigten haalde hj er zich hetongenoegen van een
eene Ongertlmdheid wezen.Hetmiddelpunt der hoogleeraren Op den hals, en ditliep
der verlossinq isde dood van Christus,wèl z00erg,dathj Genève verlaten moest.Nu
eene ontoerelkende voldoening voor onze ginghj naar Baselen hieldhiermetgrooten
zonden, maar door GOd als toereikend aan- bjvalvoorlezingen over den Brief aan de
genomen. Gods genade in Jez'
us OArS:J'
I
/.
:is Romeinen. Later keerde hj naar Genève
voor den mensch nuttig en noodzakeljk t terug en begaf zich met H adrian'tts Jz
lfzdizfy
wantzonderhaarkan hj hetJuk derzonde naar Padua. Dit gaf aan ztjne vjanden en

niet afwerpen,niets goedsvolbrengenenden benjdersstûft0tvelerl
eiaanmerkingyn:men
eeuwigen dood niet Ontvlieden.Intusschen beschtlldigde hem van R oom schgezlnde neim oet er zamenwerking plaatsvinden tusschen gingen, en men beweerde tevens, dat hj
den door Godsgenade opgewekten mensche- zonder verlof van hetK ramersgild die reis
ljken wilen die genadezelve.Deze laatste niet had mogen aanvaarden.
wordt aan allen aangeboden en brengthen
Tn het Jaar l587 kwam hj eindeljk te
tOtzaligheid,diezich verbeteren en gelooven. Amsterdam en werd in hetvolgendeJaarmet
De mensch kan uit vrjen wil de genade de predikants-betreltking bekleed.De roem
aannemen Of haar weêrstand bieden ; de zjnerprediking verhoogdediezjnergeleerdm ensch is derhalve alleen Onder voorbehoud heid.Nu echternam een moejeljk tjdperk
van zjn geloof ofongeloof,hetwelk Gode v00r hem een aanvang.Hem werd nameljk
door zjne voorwetenschap bekend is,van (1oor den gemeenteraad van Am sterdam 0peeuw igheid door GOd t0t de zaligheid Oft0t gedragen, om het geschrift van Coornltert
de verdoemenis bestemd.Op deboeteen ver- tegen de Calvinistische praedestinatie-leerte
betering volgt door Godsvergevensgezind- wederleggen ,en - zooals wj reeds in het

heid de xegtvaardiging.'
W el zjn goedewer- artikelArminianen vermeld hebben -- bjhet
ken niet verdiensteljk,maar men kan de lezen van datgeschriftliephjt0tzjntegendeugd niet scheiden van hetgeloof.T0tde stander over. Toen hj vervolgenszjnegegenade-middelen worden Gods woord en de matigdedenkbeelden o0k bj zjne prediking
Heilige geest gerekend.De sacxamenten be- liet doorblillken, haalde hj zich de dubbele
hooren hiertoe niet, maar zj hebben eene beschuldiging van Socinianismus en Pelagizedeljke kracht voor 'sm enschen gemoed. anismus Op den hals.ErOntstond een strjd
Diesacramenten zjn slechts tweeingetal- tusscllen hem en zjn ambtgenootPlanei'
l
ts,
doopenavondmaal.Depredikantenzjnbelast en de Kerkeraad te Amsterdam maaktodaarmethetOnderrigtendeleidingdergemeenten, aan voorloopig een einde doorhetonderzoek

maarhebben geengezaginzakendes qeloofs. der zaak te verwjzen naar eenealgemeene

Ziedaar dehoofdzaken ,waarin deArmlnianen
van deDordtsch-llervormdenverschillen.

Synode. ln weêrwilvan depogingen zjner
tegenstanders w erd A rmini'tbst0thoogleeraar

Arminius (Jacobus) of eigenljk Jacob teLeidenbenoemd(1603).Zjneuitlegkundige

Hermansz)de stichter van het Kerkgenoot- lesseu Over het Oude Testament genoten er
schap der Rem onstranten , w erd in l560 te een voorbeeldeloozen bjval)en deAcademiOudewater geboren,waarzjnvadermessen- sehe Senaat vereerde aan den vriend van
makerwas.Zjn uitstekendeaanleg trok de Arminius, aan Uytenbogaert, een zilveren
opmerkzaamheid van een voormaligenR.Ka- beker,omdat hj zjnen vriend tOt de hoogtholieken priester, Tkeodorns x4rvlï/ïfz.
v ge- leeraars-betrekking had aanbevolen.

naamd.Dezezorgde,dathj eenegoedeschool

Reeds in hetjaar 1604 wel'd de rustvan
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Arminius verstoord dool- zjn ambtgenoot
Gomarns? een hartstogteljk verdedigerder
steile Calvinistische praedestinatie-leer.Alle
onderlinge besprekingen, in hetbjzjn van

de bekw aam ste godgeleerden en Onder het
besttlur der Statendeslandsgehouden,liepen
vruchteloos af.Toch hadden diehevigetwisten (le gezondheid van den geleerden man
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achterna,die onbezf
lrgd cn ordelof
)s hunnen

togt bleven voortzetten.Z(
;(
; bereikten zj
eindeljk het Teutoburger woud.Het
lvelen
en dalen,rivieren,veengronden en w ouden

belemmerden er het voortschrjden der s0ldaten;naen raoester wegen banen,bruggen

slaan endjkenopwerpen,terwjlregenvlagen

en stprmen den tegenspoed vermeerderden.

geschokt, zoodat hj te Leiden Overleed op Plotseljk kwamen uithetdigtewouddeGerden lgden October 1609.
manen te voorschjn als even zoo vele vjArm inius OfHerman,eenvorstderChe- anden. Vruchteloos waren de bedreiginqen
rusken en een dapper veldheer,die de Gem van Varus,en hj had naauweljksden tpd,
manen van hetjuk derRomeinenbevrjdde, om eene boschrjke hoogte te bereiken en
werd in hetjaar 17 vôôrChr.geboren.Hj eene legerplaats op te slaan. Gedurende den

wasdezoon vank
bvimer,desgeljkseenvorst nat.ht Offerden de Romeinsche soldaten alles,
der Cherusken? en streed, vergezeld van

wat zj missen konden,aan de vlammen en
zjn broederin dienstvan de Romeinen tegen togen des m orgens verder.M etgeslotenegeM arobodusvorstderMareomtmnen en inPan- lederen trokken zj df
lor de vlakte)maar
jzichwederineendonl
ter
nonië.HjverwierfhetRomeinsche burgerregt weldra bevonden z!
en deridderljkewaardigheid,maarkeerde?ter- wpud,waar zj aan de aanvallen derGermawjlzjnbroederindienstbleefbjdeRomelnen, men w aren blootgesteld.E erst de nachtvernaar zjn vaderlandterug,waarhj Tltnsnelda, gunde aan devermoeideenafgesltlofdekrjgsdedochter van den D uitschen vorstSegestes, knechten in een verschanstkamp eene ltortten huweljk vroeg en,bj hetafwjzendant- stondige rust. Het aanbreken van den dag
w oord van haren vader? haar schaakte en bragtwedernieuweellende.Devjandenwer-

tot zjne gemalin verhief.Devernedering des den gedurig talrjker,de weg waserbjna
vaderlands had hem uitde R om einsphe legi- versperd,en de regen daalde er in stroolnen
oenen verdreven en gunde hem 0ok nu geene neder. De pjlvielmagtelof
)s van de (
1oorrust.W eldra zag hj zich doordappereme- weekte pees,en de vermoeide arm wasniet
destandersOmgeven.Maarn0g altjdbevond meer in staat 0na de w erpspietsteslingeren,
zich de vjand in te grooten getale in de terwjldeligt-gewapendeGermaangeenhinder
Duitsehelanden?nOg a'
ltjd washj teveilig hadvanhetkllmaatvanzjn vaderland.Debetsregeldendenstrjd,diezich
in ztjne legerplaatsen verschanst,Om hem te velenvanArmini'
kunnen vernietigen.Daarom bleven deDuit- in de nabjheid van Varusmetkralt
htverhief.
sche strjders steedsOnderworpenengedwee, Gewond en door een wis verderf bedreigd,
en Germanlcusdroeg errOem op,dathj de storttedeRomeilascheveldheerzichinzjneigela
Barbaren getenld had.
zwaard.W elzochteen derkrjgsoversten den
lntusschen aanschouwde Shqestesmetwre- moed derzjnen aan tewakkeren,wèlboette
tilfs
vel het nieuwe verbond der vrjheid, aan zjn mede-bevelhebber (praefectus) Cqjol
welks hoofd zjn schoonzoon ziph bevond, (len raad,Om de wapens neêrteleggen,met
en waarschuwde Varwsvoor zjneheimeljke zjjn leven,maar weldrahieldalletegenstand

aanslagen. Deze echter kende geene zorg; op; de aanvoerders sneuvelden,de adelaars
hj beschouwde den toorn van Segestesa1sde werden veroverd,entevergeefspopgde T'ala
bron zi.jner waarschuwingen en snelde ztjn Nf/zstlzlizf.
xmetzjne ruiterj de Rjn teberein.W anhopig volgden velen het voorbeeld
Ondergang te gemoet.Eindeljk waanden de ke
verbondenen het nurderbevrjding geslagen; van den opperbevelhebberqanderen wierpen
op hun wenk kwamen de golven van den de wapens w eg en lieten zich w eerloos Om
opstand van alle zjden aanrollen. Trar'
tswas het leven brengen. Door het wraakzwaard
gereed om op te rukken en dien tedempen, der Germanen werden drie prachtige legioptoen Reyestes hem de plannen van Arminilts nen vernietigd.Er werdeen vreoseljjk gl'
regt
Ontslujerde.Om de waarheid zjnerverzeke- gehouden Over de gevangene aanvoerders;

ringen te bevestigen, stelde hj vtl
ol-, dat
men hem en Arminiusin boejen z0u slaan,
wanthet volk zfl
tl zonder zjne aanvoerders
niets ondernemen, en de tjd z0u de schuld
van den éên en de Onschuld van den ander
aan llet licht brengen. Vartts liet f)r zich
w einig aallgelegen liggen entrok voorwaarts

met zjjne legipt
anen.Dtlverbondene vorsten
bleven aehter, betuigende? dat zj hunne

manschappen moesten verzam elen en danzou-

zelfs hethalf-begraven ljk van Varus werd
Opgedolven en zjn afgehouwen hoofd aan

M arobodns gezonden.Vûoral w asm en gebeten Op deRom einschebelastinggnarders;men
rukte een hunnerde tong uit den mond en
voegde hem t0e:tdsis nu maar adder!''D e
gelloeide Qaldus Cf
zd/ifz.
sslpeg b!jdattooneel
zjlne keten z()o gew eldig tëgell hltt hoûftl,
dat de hersenen spattend rondvlogtln.Na (1e
overwinning verdeelde Arm'lyt'
llts den lluit:

n de Brupteren en Marezaten gafh!jd(?
den volgen. roen weêrgalmde plotseljk de aa
kreetdervrjjheitldoordeDuitschegewesten, adelaars,en andere zegeteekenen werden in
gewjdebosschen geplaatst.
van de Rjn t0t aan de Elbe.Zelt
'
s de 0n- deDe
plaats,waarditmerkwaardiggevechtwillige Segesies werd door den stroom mede-

Hermansslag - heeft plallts gehad, is
gesleegt.De achtergebleven Romeinscheben- de
den vlelen als de eerste offers4toen jlde niet naauwkeudg bekend. Allerwaarst.hijn-

Arminius langs kortere zjpaden delegioenen ljkst is zj tusschen de W erra cn de Lippe
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in de nabjheid van Detmold gclegen.Tal- 4 legioenen, 5000 man hulptrocpen en een
rjke namen wjzen er op de Romeinen en hoop Germanen van deoverzjdevandeRjn
op hetvreeseljk bloedbad.Men meent,dat spoeddezich CaecLna naardeEems,terwjl
die veldslag plaats gehad heeftop den 8sten, Germaniclu zich m et n0g grooterem agt en

9t
lenenlodenSeptembervanhetjaar9naCh1*
. hetdubbelaantalbondgenooten van dezjde
Te Rome maaktemenjuisttoebereidselen van het Taunus-gebergte een inval deed in

t0t schitterende feesten wegens de voorspoe- hetland der Katten.Dezewerden overvallen,

otlwen en grjsaards gevangen genomen of
diçe beteugeling van den Opstand in Panno- vr
gedood, hunne hoofdstad verbrand en het

nie, toen de ontzettende tjding dierneder-

laag de stad met schrik en rouw vervulde. land afgestroopt,waarna Germanious naarde

Reeds zag menin zjne verbeelding de Ger- Rjn terugkeerde.De noordeljke Germanen
manen Over de Rjn trekken,Gallië in 0p- w erden dool' Caecina in bedwang gehouden,
stand en zelfs Romebedreigd.Terstondwerd

de Marezaten door hunne nederlaag t0t on-

de Duitsche ljfwacht ontwapend, en men derw erping gedwongen, en de kracht der
zond al de Germanen. die zich binnen de Cherusken was door de verdeeldheid der
muren der stad bevonden ,naar de eilanden. Opperhoofden verlam d.Segestesbetoondezich

A'
tt
gnst'
ttsverscheurde zjn gewaad,liethaar steeds een vriend der Romeinen;hj werd
en baard groejen en lieymethethoofdtegen doo1* Armini'us belegerd, maar ontzet door

den muur, wanhopig tlltroepende: Jvarus, Germanicll's,dieTltusneldanaarRomevoerde:

Varus!geefmj mjnelegioenenweder!''Alle Om ltlisterbj tezetten aan zjn triomf.Gestrjdbare mannen werden opgeroepen en de durende hare gevangenschap beviel zj van
nalatigen met verbeurdverklaring hunner een zoon, Thmmelieus genaam d, w iens 10t
goederen en met een brandmerk bedreigd. volgens de aanduidingen van Tacifzfd zeer
Toch had bj velen devreesv00xdeDuitsche treurig w erd.
wapenen de overhand, en Onderscheidene
ln woede Ontvlamd over het wegrooven
lafaarts moesten datvonnis Ondergaan vôôr- zjnergemalin,doorkruisteArminiusdelandat de anderen opkwamen.Zelfsslavenwer- den der Cherusken,om allen Op te rOepen

den vrjgelaten en van wapenen voorzien. ten strjd tegen Segestesen tegendeRomeiZO0 kwam eindeljk het leger bjeen,dat nen.Zjne stamgenooten en hunne nabtlren
onder bevel van liberi'tts Oprukte naar de gaven gehooraan dieroepstem ,enzelfszjn
Rjn.Toen de Germanen nietverschenen(l0 Oom Ingltiomar, een voormalige vriend der
na Chr.),trok hj zelfsoverdierivier.maar Romeinen, schaarde zich aan zjne zjde.
weldra begafhtjzich wedernaarden anderen Germanicus zondtoen Caecinam et4legioenen
oever.Ook bj een tweedentogtdrong 75- door het gebied der Bructeren aan de Eems
berius nietver in Germanië door.Tochwerd en bejverde zich,om zelfmet4 andero lehj te Rome begroet als hersteller van den gioenen zich te water derw aartste begeven.
Staat en trok hj er in zegepraalbinnen. Alles om zich heen vernielend,naderden de
Met het gevoelvan'veiligheid kwam bj de Rom einen het Teutoburger w oud,w aar de
R om einen de voormalige ierheid terug.D e beenderen der Romeinen, die er 6Jaar te
wraakzucht verhief zich in hun hart.Aande voren gesneuveld waren,nogonbegravenden

qs w eek achterRjn bevonden zich n0g 8 legioenen,- On- aardbodem bedekten.A rmini'
derscheidene bondgenooten stonden hun ter w aarts naar Onherbergzam e streken en lokte
zjde,en België bood zichaan om densmaad, den achtervolgenden vjand naar eene plek,
den Rom einschen naam aangew revent in die hj geschikt Oordeelde voor den strjd.
bloed afte w asschen. Germ anielts voerde er
het Opperbevel, en in het ztliden wilde 71Jberi'
tbs zich gereed houden Om hem teondem
steunen en tevens een waakzamen blik vestigen op M arobodus. Toen kwam A '
tbgust'
tts

Het gevecht, dat hier geleverd w erd,was
nietvan beslissenden aard,m aarbewoog toch
Germanic'as om zich weder naar de Eems

te sterven (l4na Chr.),en Tiberiusbeklom

niet dan m et groot verlies gelukte hethem ,
die rivier te bereiken.Germanicus w ildevan
de verovering van Duitschlandn0ggeenszins
afzien en m aakte zich gereed tOt een niell-

den troon.D e legioenen w aren hierover ontevreden, en Om hen bezig te hotlden,trok
Germanicus met 12000 soldaten,27cohorten
der bondgenooten en 4000 rtliters Over de

te begeven. Caeeina werd Op zjn terugtogt
naar de Rjn bj herhaling aangevallen,en

wenveldtogt.Ditmaalwildehjvandezeezjde
Rjn en verschanste zich in het land der den vjand aantasten en Onverwachtsdiep in
Marezaten.De Germanen,dieerhunnenach- het land doordringen.Hiertoe moesten 1000

teljke feesten vierden,werden overrompeld schepen gebouwd worden, die zich bj de

en gedood,en 00k eene Germaanschebende
leed eene volkom ene nederlaag.

eilanden der Batavieren zouden vereenigen.
Tevens z0u een inval in het land der Kat-

Gedurende dezen strjdbevond zich Armisi'
ll.
vin boejen bj zjnwraakgierigenschoonvader. Eindeljk werd hj doorden wi1 des
volks in vrjheid gesteld en Regestesin de

ten zjne eigenljke voornemens verbergen.
Aliso, door Armini'
as ingesloten, werd bj
die gelegenheid ontzet en er werdennieuw e
verschansingen aangelegd. Niet lang daarna

gevangenis geworpen. Laatstgenoem de ont- (16naChr.lwasdevlootgereed.Deze ste-

snapte, ontrukte zjne dochter aan haren vende langs de kusten en bragtbj den mond

echtgenoot en sloot haar Op in een burg. der Eems de legioenen aan w al.Germanicus
Germanie'
tts trok in het voorjaar van 15 na rtlkte van hier door het land der AngrivaChr.weder tegen de Germanen tevelde.Met riërs oostwaarts naar de W eser. Laatstge-
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noem den bt
azw elttpn voor de overmagt?maar Onderw erpen en zelfs In-ql
tiomar had zjne
lltaalkten W eldra dreigendebklw egingeni11den zjde gekozeil.W eldra ontstond e1'eën stl
-jd
rag der R om einen.EeneafdeelingRomeinst'h tusschen hem en Arminitbs.In hethedendaagvoetvolk kreeg last,Om die atkalligheitlluet sche Saksen stieten beider legerbenden Op
vuur en zwaal-d te straffen,maarzj moest elkaâr, - er ontstolld een hevig gevecht,
w eldra terugkeeren,daar opden regteroever maar de tlitslag was niet beslissend,en toen
derrivierArmin'
luszich vertoonde metzjne de slag z0u hervatworden ,nam M arobodus,
Germanen. Daags daarna stonden de Duit- doorhetgrootste gedeelte zjnerkrjgslieden

sehe krjgsbenden aan den Oever van de verlaten, i
jliugs de wjk naarhetland der
W eser.Germanieusbragtztlne ruitertjlangs Marcomannen.Nadien tjd wasArminLusde
eene Ondiepte Over de riviel',maar de legi- alom gevierde veldheer t
lel-Germanen.Hj
oenen moesten wachten Op devoltoojingder w el'd echter dool
- 1jd en najver belaagd.
brtlggen.
Atqal
dest, een vorst der Katten)verlangde
.,
' t
lnttlssehen was A rminiIbs ver van werke- zelt'
s dat de Rnmeinen hem dool
-vergit'uit
loos. Hj belette geenszins den Overtogt der den w egzoudenruimen,zoodatT'iberiushem
R om einen , w ant in een naburig woud had toevoegde,adatRom egewoon was,zichnlet

hj zjnebenden vereenigd,envanlliel'wilde eerljke wapenen en nietmetbedrogensluiphj gedurende den nachthetvjandeljkleger mûord Op zjne vtjanden te wreken.''Degisbttstormen. Germanicltswerdechtel'tlo()roverloopers van da'topzetverwittigd,en dtlDuitschers nloesten Onverrigterzaketerugkeeren.
De Germanen stondenOp eenegrazigevlakte,
en de Cllerusken o1) eene hoogte:Om zicll

ting der Onderlinge verdeeldheid ltwam den
Rom eilzen voordeeliger voor,dande(lood van

den Germaanscllen lleld. Zj bedrogen zich

hierin niet. M en legde A rminitls ten laste,

dat llj zich van dealleenheerschappjwilde
gedurende den strjd van hier met kracht meester lllaken en nadatde verschillende
op de Romeinen te werpen. Zj verlietell partjen metafwisselenden voorspoedgestreetthtert(!vroeghunne versterktestandplaats; den hadden, vieldedappere in hetjaar21
de Romeinst
.heruiterj vielhun in detlank, na Chr. door sluipmoord Onder (te dolken
en zj werdelz overal op de vlugtgejaagd. zjner stamgenooten.Hj had den Ouderdom
Te vergetàfspoogde ArmiktiItsdoor toespraak van 77 jaren bereikt.Aietzjn doodtaalzde
envoorbeeld zjlle benden t0tstaan tebren- de rOem van zjn volk,en weleene eeuw
gen.Hjwerdnagenoeg Omsingeld envande nadien tjd bewaartde gesehiedeniseendiep
zjnen afgesnet
len en ontsnapte(1001.do snel- stilzwjgen overde Germanen.
A rm oede. Het is niet gemal
heid van zjn ros.O()
k Ltyuioma,
r Ontkwam
tkeljk o1n
Op dergeljke wjze. Ondt'
r de verstrooide eene Jt
liste omsehrjving te gevelz van het
benden woedt
le het vjandeli
jke zwaard,en begrip (tarmoede,''en welvoornameljk ,omhetmoort
lbedrjfwerd voortgezettOtdiepin dat de zaak zelve,tlie (1001-datw oord wOrdt
den naeht-'om de plaats van (le zegepraal aangeduid, eene zoo Ontlersclleidene betee-

aan tewjzen?werddool-deRflmeinen eenheu- kenis heeft bt
j hen,die over dat nnderwerp
spreken of sehrjven. Heeft men een enkel
wapenen versierd,teru-jlmen ertevensde persoon, een individu,Op het ()og,dan be-

velvan zodon opgerigt en m etbtlitgemaakte

namen plaatste der Overw onllene volkeren. doelt men m eestal, (
?n te regt,dentûestanlt

Dezo hof
)n verbitterde en vereenigdedoGe1
*manen op nieuw. Zj kozen wat meer naar
den m oud van t1e Aveser eene plaats voor
een nieuwen strjd, die den geheelen dag

vanllem ,diedestoFel
jkemiddelennit
?thefrtt,
om geregeld in zjne gewone behoeften ttl
voorzien. 'W 'il m en (laarentegen van de :11*moede als een algeuleen maatschappeljk verduurde en onbeslistbleef.W elrigtteGernta,- schi
jnselspreken,dan verstaatmen er onder?
zlic'
lf.
sereen zeyete.
eken OpmethetOpsehrift: dat een grooter ()f kleiner deelder laagste
dr
jyot gedat'htenls van hetbedw ingendtlr3,
-01- bevolking eener luaatstshappj doorgaand y()keren tusstt
llen dfl lojll en de Elbe wordt brek heet't aan hetnoûdigetOtinstandhoudlng
dit gedenkteeken door l4t,tlegervan keizer van hetphysiseh bestaan.De eerstgegevene
T'lber'lttsaan M ars? Jupiter en Atlgtlstus ge- bepaling omvatiederenarme,tOtw elkeklasse

wjdy''maal'hjdeedonverwjldzt
jnelegioenen ofwellten stand dermaatstthappj11jbehoori'
;
dew interkwartieren betreltken.Velesoldaten
beklom men hiertoe de sehepen aan den m ond
tler Eem s, m aar onderselzeidene vaartuigen
w erdeu,(1001.eengew eldigenstorm Overvallen,
in volle zee geslingerd Of op de zandbalz-

(le tweede kau sletthtsdoelen c)1)lletdeelder
bevolking, dat Op den laagstelz sport van

maatsehappeljk welzjn staat.Het physiek
luiuimum , dat is, de lloeveellteiltstoffeljke
middelen, zonder welke hetlttven lliet kan

kenverbrjzeld.Gevmanleus zelfOntkwam ter behotlden w orden,geet't eene sttherpere benaat
lwernood aan den dood e1 was bjkans teekenis aan de laatst: bopaling,(landeuitkrankzinnig van w anhoot).

drukking dgewone llehotaften''a'
an dtlefzrste

Keizer Tiberiusweigerdezjnetoestemming geeft. Di0 onbepaaldheid is evenwelniet te
t0t een nietlw en veldtogt? en Germaniclts vermtjden)omdater sprake is valleen indi-

trok in triom fbinnen de muren van R flm e, vidtl, dien m en duseerstm oetkenlzen?vöörwant het lleotte?dat Germanièonderworpen dat naatlwkeurig omsehreven kan w ordelt,
w as.lnm iddels was de magt van z% arobod'
tbz wat voor hem gewone behoeften zt
jntel
1 ot'

aanmerkeljk geklommen.lletvielhem niot er bj hem sprakevanarmoedeis.Onzeeouw
moejeljk,Onderscheidenevollteren,dot
)rden heeft vool-al eene steeds toenemende groote
oorlog uitgellut, aan zi
jne heerschappj te belangstelling getoond in het Onderw el-p,t'n
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een tal van deskundigen enonkundigen heeft boren,dienatuurljk,alleandereOmstandiggetracht om het wezen der armoede,hare heden geljk yenomen,verschili
n welstand
Oorzaken, de kracht en werking vandezete enrjkdom meebrengt,- eenverschil,datz0o
leeren kennen en demiddelen terbestrjding groot is,dathetzichuitstrekttothetuiterste
aan de hand tegeven.Vooralbj de rjkste van gebrek en ontbering.Verder staat ieder
en beschaafdste volken heeftmen datonder- mensch elk Oogenblik bloot aan ram pen en
zoek ingesteld, omdat bj hen de armoede tegenspoeden, ziekte OfOnbekwaamheid uit
hetmeestin het 0og valt;zelfszoozeer,dat anderen hooj'
de t0t den arbeid; hetverlies
men er Op heeft gewezen a1s een hoogst van den kostwinnervoor een gezin,de veronrustbarendverschjnsel,datmetsteedstoe- w oestende krachten der natuur,alsbrand,
nemende kracht de welvaartging Ondermj- w atersnood, veepest, enz. kunnen in eens
nen.Dit laatzich hieruitverklaren:H0eh00- tal van mensehen t0t den bedelstafbrengen
gel'het peilvan welvaarten beschaving is, en uit de klasse van gegoeden overplaatsen
waartoe hetmeerendeel des volkszich heeft in die der armen.Geweld,list en boosheic
l
weten te verheffen, des te sterker steektde de< medemenschen kan een mensch t0tar-

toestand van hen daarbj af,die gebrek aan moede doen vervallen,zonderdathjhetk0n
hetnoodigehebben,enteduideljkerspringtde vexhoeden. Miskenning van talenten gaven

toestand van dezen in het00g.Zwervenvele heeft menigeen in plaats van l00n voor arbewoners van een land n0g om zonder be- beid slechts teleurstelling en gebrek doen ge-

hoorljke woning en kleeding,vaak zonder
voedsel,dan kan ergeene sprake zjn van
armoedealsbjzonderen toestand:hierishet
de gegoedheid van 't geringste deel,die als
bjzondere toestand in het00g springt.Verder zjn d
trjk''en tarm''betrekkeljke ter-

worden.Maar (lok zjn onverstand,Onwil,
luiheid,vadzigheid,ligtzinnigheid?verkwisting? spilzucht, en de verslaafdheid aan

menlgenboozenhartstogtdikwjlsalsevenzoo
vele bronnen van arm oede aan te m erken.

Zeer dikwjls zalde edelemenschenvriend,

m en:beschaving en w elvaart leeren dem en- diezich t0tden arme wendt,om hem inzjn

schen gewennen aan devervullingvanfjner l0tOp tebeuren,wordenafgeschrikt,alszjn
en talrjkerbehoeften,waaraan tevorenniet Onderzoek naar de Oorzaak van het ongeluk
gedacht kon w orden; nu geldt als armoede

hem eene ofm eer dcr laatstgenoem den doet

de toestand van hem ,die bj lagerpeilvan ontdekken; maar vaak w ordt dan tevens
welvaart niet als buitengewoon z0u zjnaan- niet bedacht, dat die pndeugden geenszins
eigen zjn aan den armen stand alléén,maar
gem erkt.
D e rjkste volken in W est-Ellropaspreken dat integendeelde Ondeugden der meer ge-

het meest over en doenhetmeestvoorhunne goede klasse als 'tw are afdalentotdelagere
arm en;deze w orden nu te m eer opgemerkt, klassenVodi
nsse
dubbel
oreeei
rnstee
mi
n zj Opzigter onder
naarmate de zorg voor hun toestand grooter ljden.
hetvoorbeeldvan
wordt. De bjzondere zorg van menschen- de beoefening derspaarzaamheid matigheid,
vrienden en staatslieden vopr de armoedea1s bedachtzaamheid en andere deugden,en ten
maatschappeljk verschjnselheeft zelfs voor tw eede laat hetgebrek aan hetnoodigezich
dien opmerkeljken ongunstigen toestand van bj hen natuurljk veel spoediger gevoelen.
een deeldesvolkseen bjzonderennaam uit- D ezelfde classiicatie kan aangenom en W Orevonden iêpalv erismet''een woord evenw el, den voor de oorzaken der armoede,als alw aaraan zoo veleverschillendebeteekenissen gemeen maatschaypeljk verschjnsel
.Groote
gehecht worden,dat wj in dit deelvan de ram pen,alsvolkszlekten en hetmislukkenvan
bespreking der armoede 0ns van hetgebruik den oogst,eenetjdel
jkewanverhoudinytus-

er van zullen onthpuden (zie Pawperismet. schen de loonen en de prjzen der voedlngsMenschenliefde:en devrjwilligeopvolging middelen zjn nattltlrltjke Oftoevalligeoorza-

van de voorschrlften der godsdienst hebben

ken van groote arm oede. Aan 's m enschen

btj bjna alle volken getracht de armoede,
waarzj zich vertoonde,telenigen;dejonge
wetenschap der staathuishoudkunde doet
me
t
eeb
re:stz
rjde
znoekt
en dz
e00armoede te verklaren,
het mogeljk is, te
vernietigen.Daarom rigtzj indeallereerste

eigen wil is het te wjten,dat er nog zooveel onkunde is omtrent de w are belangen

der maatschappj,dat het werkeljk goede

in Staat en Kerk nog alte vaak zo0weinig
beoefend w ordt,dat pnregtenboosheidoverheersching van den zwakke door den sterke
plaats haar onderzoek op de oorzaken der toelaten, dat vorsten en regéringen, door

kwaal. Deze zjn zoo vele en zoo velerlei eigenbelang ofOogenschjnljk voordeelverbevonden,dateene reregelde rangschikking bllnd,de volkendwingenOm tegenhuneigyn
in bepaalde Orden ofln zekeresoorten Onmo- belang te handelen. Oorlog en revolutle,
geljk mag gerekendworden.Toch kan men Onzekerheid in wetten en regt, Onveiligheid
ze brengen t0t twee hoofdklassen:1.natnlte- in hetw erken en in hetbezit van de vrllcht

J'
tjàd oftoeralliye,buiten 'smenschen eigen
schuld gelegen,en 2.eigenwillige,dieaan het
individu zelfte wjten zjn.Onderdenatuurljke of toevallige oorzaken rekenen wj in

van den arbeid zjn kwalen, die maar alte

zeer een groot deel van haar gew igt laten
gevoelen aan de laagste klassen der m aat-

schaypj.Het Onvoortbrengend verbruik van

de eerste plaats de groote verscheidenheid arbeldskracht en kapitaaljhet verspillen en
in gaven enverm ogens,aandeneenenm ensch vernietigen van bespaardenrjkdom ,diemoest
boven deh anderen toebedeeld4daaruitw ordt dienen om arbeid te onderhouden (zie onder

eene groote ongeljkheid in arbeidskrachtge- Arbeid),isniet alleen een verlies voor hem
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die verspilt of verteert en die dat verlies breekt.De neiging nm zieh hetl(Jtderarmen

dikwjls zeer weinig gevoelt!maar het is aan tetrekken,hun ljden tematigen,iszoo
meteen eene ramp votll'hen,dlegeeneandere oud alshetbestaan zelfderarmen.Zj is(
1f
?
bron van bestaan hebben dan hun arbeid, vrtlcht van de edelste aandoeningcn ,hetbe-

eene aanhoudende kwetsing van htlnne be- wjsvan godsdienstzin,mededoogenenliefde.
langen? rjk aan rampzallge gevolgen en Eenetlitgebreidearmenverzorgingbewjsteen
daardoor eeneOntzaggeljkeoorzaak van ar- hoogen graad van maatschappeljke Ontwikmoede (zie (l
nderLoon).Geachte geleerden keling :m en Ivil en kanuit den Overvloed de
hebben bew eerd en opverschillende gronden, nooddruft helpen.

jetracht te betoogen? dat de vooruitgang
Iederegodsdienstschrjftdebeoefeningder
ln w elstand en beschaving Onder (1e tegen- weldadigheid voor als eene deugd;in onderwoordigeinrigting dermaatschappj op zich scheidene Staten,zelfsin deOudheid,treffen
zelven eene afdoende oorzaaltisvool'hetont- we deverzorginy van armen aan?somszel
fs
staan en de uitbreiding van de armoede als als eene verpligtlng,die op het staatsgezag
maatschappeljk verschjnsel.De een sehrjt'
t zelfrtlst;in één woord,bt'
)demeestevolken
het t0e aan de onregtvaardigeenstelsellooze is de ltligt derarmenverzorging erkend als
een
he
i
l
l
ge
pl
i
gt
,
en
vi
ndt
m
en eene Organiverdeeling dermaatschapyeljkegoederenOnder hen?die direct ot'indlrect aan de voort- satie2eenez
'égelinqdierverzorging op meer
brenging dier goederen deelnem en?aan den Of mlntler uitgebrelde schaal.
voortdurenden onverzoenljken? Onbilljken
Die verschillende wjzen van rêgelinghebstrjd tusschen kapitaalena'
rbeid,waarinhet ben onderscheidene stelsels vanarmenverzorkapitaal âltjd hetdeelvan den leeuw voor ging doen Ontstaan,waarvan w e de v()()rzich zou weten te behalen (zie Arbeid,Com- naamstezullen aangevenen besgreken.Eene
munisme, Soeialisme).Een ander houdt met iuiste kennis en waardéring dler stelsels is
allen ernst van een degeljk Onderzoek de van hethoogste belang,ortldat,zooalsboven
bew ering staande?dat eene langzame,voort- gezegdis,eeneOnverstalzdigearmenverzorgiug
durendetoenemingderarmoedeOnvermjdeljk zelve eene krachtige reden w ordt vool-het
is, Omdat de m ensch van het verm ogen om Ontstaan en bestaan derarmoede.
ln hetM ozafsehe regtnem en debepalingen
zich te vermenigvuldigen o1)zulk eenewjze
gebruik maakt,dat het m ensehdom in snel- Om trent de zorg vool-de armen eenebelanglere m ate in taltoeneem t,dan de middelen rjke plaats in.ln Overeenstemnling metllet

van bestaan,waardoorhj moetOnderhouden theocrar
tistt
hbeqinsel,waaropdegeheeleJo0(
lw orden ,ditm et den besten wilendegroot- sehe staats-inrlgting steunde en waarin alle
ste inspanning kunnen doen. Deze stelling eigendom in de .eerste plaats het eigendonl
zal uitvoexigex bespz
-oken worden bj het van G0d is,w ordt Ook aan den arm e dtpol'
artikelP auperisme.
(1e w etdes Heeren een vast bepaaldaandt'el
De oorzaken derarmoede zjn zo()veleen toegekend aan hetland en aan het roerend
zoo Onderscheiden!dat men er welaan wan- goed.Verst
sheiden bepalingen wjzenllem 1)0-

hopen moet?datz!jooittlitdemaatschappj vendien eelzmeer ot'minder belangrjk deel
zalverdwjnen.Toch beproeftdewetenschap in den oogsttoe.
en hare toepassing dool'hetmenscheljkver- Ook het Mohammettaansch regt kent vernuft in iedere besehaafde maatschappj de sflheideneverpligteaalmoezen.Deaalmoesv01ram pen der armoede,die voortsprtlit uitna- gens den Kpran is evonwel niet het (
1oor
tuurljke Oorzaken,op allerleiwjze te leni- God aan de arm eu aangew ezen aandeelin

genenzooveelmogeljkOnschadeltjk temaken.
N0g m ogen wedoen opm erken,datdemeeste
der natuurljke Oorzaken ti
jdeljk ot'plaatseljk werken;zelden hebben zj een algemee-

nen voortdurenden invloed Op het lOt der
volken.Deeigenwilligeoorzaken derarmoede
kunnen gezocht, gekend en bestreden w orden; elke vooruitgang in w etenschap,elke

vast Of lOs goed van hetland,ulaar zj is
een zoenoffer aan G()d voor de bedrevene
zonden.Beidegenoemderegten('lassiiceerden
de inw onersdeslandsnaarhunnebezittingen

in rjken en armen.Het Oude Athene,waar
de slavernj door den Staatwerdgehandhaafd?
kende weinig rtrm en en haddusgeenebehoefte

aan armenverzorginy.Pasin dentjdval
zhet

overwinning der ware vrjheid,Op welk ge- vervalder democratle ontm oetm enerinstel-

bied ook,leidtt0tzelfkennisenzelfyenezing. lingen van liefdadigheid vool'in den oorlog'
De geschiedenis levert ons hetbewps,dater verminkten en )1()g later Ook vool' Oude
een gunstig streven in dttze rigting plaats menschen. O0k hatlden er uitdeelingen in
heeften nietzondervrtlcht;oflkbjdemeest levensmiddelen van staatswege ot'verdeebeschaattle volken neemt t
le armoede? a1s ling van land,dat veroverd w as?onderdtl
alyemeene foe.
s/tzzzt/?eer afdan tot);dotsh te- arm en plaats.
vens Ontdekken we eëne nieuwo bron van
Ongeveel
'evenzoo stond lletmtl
tdearnlenarm oedet die haar stelselmatig Onderhoudt, zaken in het oude ltoltle.Toen zich etlnvan
zelfsvermeerdert?en Ongelukkigjuistin de deslavernj bevrjd proletariaatontwikkelde?
meestverlichte enbeschaafdemaatsehappjen. w erd erindennoodderbehoeftigen,meestal
W e sprelten van eeneonrerstandiyearm enver- tjdeljk, voorzien dot
ll
* uitdeelingen van
zorging.O0k ditkwaadkanevenwelgekeerd koorn van wege t
len Staat Of door rjjke
worden;dehoofdreden van zjn bestaan ligt particulieren; eene geregelde arm enverzflrin gebrek aan nadenken en Ondervinding bj ging en arm enw etten w aren onbekend.De
de m enschen:het lichtder w etensehap ont- Keizers stichtten en onderhielden later uit
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eigen middelen instellingen van liefdadigheid
voorkinderen,weduwen,weezenenkranken.
HetChristendom voerdeindeMiddeleeuwen
de Verzorging Van arm on Wederom in 11lS
een godsdienstig,Godewelgevallig werk.Het
kwam er minder Op aan,aan wien en wat
men gaf,als men maar gaf.De Kerk zelve
ging met een goed voorbeeld vool'en deelde
milde gaven uit. Het aantalder arm en versneerderde intusschen verbazend,zoodat de
Zorg voor hen Tveldra harekrachten teboven

ieder Vegoede in het kerspol werd aangeslagen t0t stjving en onderhoud derarm enkassen. Ook den armen, die t0t den arbeid
gesehiktwerdengeoordeeld,werdeenegroote
lotsverbetering bereid dool,de beroemd ge-

worden acte van 1s01? waarbj aan de gem eenten als stellige pllgt wordt opgelegd,
Om w erkhuizen op te rigten ,waarin aldeze
zrmen m oesten w orden opgenomen en aan
den arbeid gezet. Het l0tder armen werd

alzoo t0t een zeerbegeerljk l0tgemaakt;
te verging, en zj genoodzaakt was demedcwer- er werd niets gedaan t0t wezenljl
king derwereldljke magtin te roepen. De heëng van den arme uit zjn bjzondeen
verpleging der armen w erd een last voor de toestand : in plaats van beklagens- werd
gemeente. Daardoor kende ook hetleenregt deze benjdenswaardig. Hoewel dewerking

zer wetten in den eersten tjd gunstig
bepalinqen omtrentde armenverzorging,en de
nietwelnigbelangrjk isdeondersteuningder moest genoemd wordcn ,k0n het toch niet

armen die uitgingvanhetgildewezen :welke andersjpfhare nadeeligezjdemoestzichop
van des te meer belang is te achten,omdat den duur te sterker doen gevoelen ;de somin het gildewezen hetgeheelelevendereigen- men,voor hetonderhnud derarmenbesteod,
ljkeburgersin de Middeleeuwen liytbeslo- groeiden voortdurend in Onrustbarende mate
ten.In enkelelanden,bj voorbeeldlnEnge- aan.ln 1751 bedroeg dearmentaks in W ales
land, werd zelfs bepaald,wie regt had Op en Engeland 730000 pond sterling; in 1775
ondexsteuning. ln de Skandinavische rjken reeds1720000pond;in 1818ze1f7870000pond;
treftm en alvroeg een goed geregeld stelsel in 1832 enin1833mede bjna7millioenpond.
van armenverzorging aan.De pligtvan ()n- ln 1884 ging het Parlement er t0eover 0111
derhoud rustin de eerste plaatsOpdenaaste zich de zaak aantetreklten.E ene comm issie
verwantenqOntbreekt deze hulp?dan wordt onderzocht den toestandderarmenverzorging
debehoeftevanhem,di0Ondersteuningvraagt, en Tveesde gebreken er van en de middelen
eerst Onderzocht en beoordeeld ;de last der tOt herstel aan.W eldra kwam eene nieuwe
kosten wordt geljkmatig over allen ver- w et t0t stand,waarindebeginsolen,door de
com missie aan dehand gedaan,w aren verdeeld.
De toestand van Europa was: wat het vat.De onderscheiding der armeni1zdetwee
armwezen aangaat,verre#anbenldenswaar- soorten bleef bestaan; ook hield men de
dig. De opheln
'g van den dienstbaren toe- werkhuizen. Maar bj debedeeling van t0t
stand, het vervallen van het leenstelselen arbeid Ongeschikten werd voorop gesteld,
de tallooze Oorlogen riepen eene klasse van dathun l0tnimmer zoobegeerljk mogtgew orden, dat het een algemeen vermenschen te voorschjn,die wars van alle maakt
andere bezigheid dan van den Ool-log,in de langen naar bedeeling opw eltte.Det0tarbeid
kortetjdperkenvanvredebedelen,landloopen geschikten,m oesten in de w erkhuizen strenr aan het werk gehotlden worden ; en
en rOoven t0t bedrjfkozen.V ooralde toe- ge
stand van Engeland en de w etgeving die verder w erden in de inrigting en hetbeheer
daarin verbetering trachtte aan te brengen dier w erkhuizen belangrjke bezuinigingen
ztjn karakteristiek voor de schildering van ingevoerd.De heilzame werking dernietlwe
dien tjd.Het platteland telde veelteweinig w etgeving bleef niet lang uit.ln de eerste
bew oners, die zich geregeld op den akker- vjt'Jaren nahareinvoering daalde hetcjfer
bouw w ilden toeleggen : veel land bleof0n- der arm entaks t0t 4 m illioen pond.
D e nieuw eregeschiedenisderarm enverzorbearbeid en de oogsten waren gering.Men ging
kentvooraldriestelsels,dienietslechtsten
maaktederhalveeeneOnderscheidlng tusschen
armen :die geschikt waren voor den arbeid? doelhebben om dearmoedetehelpen,maarook
en die het niet waren. Den eersten werd om haar te lteeren.Door verstandigezamenhet op strenge strafverboden om hunkerspel werking van kxachten en middelen willen
te verlaten en ander werk dan akkerbotlw alle drie niet slechtsden nood lenigen,maar
bi
j de hand te nemen. De tweede mogten metOverleg en oordeelhetkwaadbestrjden.
gaan bedelenq doch niet buiten de grenzen Allen gaan uit van den stelregel: itdat in

van hun kerspel,dan in bjzondert
)gevallen een welgeordenden Staatniemandvançebrek
met verlofvan de overheid.
mag omkomen.'' lleteerste stelselyrljstde
Deze maatregelen bereikten evenw el OP geheelvrjetregellooze?bjzonderellettladigverre na hetbeoogdedoelniet.Degemeenten heidaan.Hettweedewilvrjwilligearmenver-

moesten armenkassen vormen Om devoorden zorgingdoorvereeniging vankrachten enmidarbeid ongeschikten te Onderhouden.Hetbe- delen naar vaste beginselen,en doet de beroep op de liettladigheiddermeergezegenden deelingdoordeK erkOp den voorgrondtreden.
m et aardsch goed , hoew el steeds m et m eer EenderdestelselaclltetI10alom vattende staatsklem , zelfs metdwang door wereldljke en arm enverzorging alseen takvan staatsbestuur

lfwenscheljk? volgens reçelen,door de
geesteljke overheid gedaan , leverde geene ze
fbndsen genoeg t0t hetdragen van den last. wet gesteld,met naallwkeurlg omschreven
Daarpm voerde Koningin E lisabetltin 1572 verantwoordeljkheid,terwjlde tegéringde
eene armentaks Ofarmenbelastingin,waarin

beschikbare middelen moet aanbrengen in
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evenredigheid met de bestaande behoeften.
Uit de erkenning van de voor- en nadeeltn van elk dezer drie stelsels Ontstond een
gemengd stelsel,datde armen splitstintwee
klassen: de volstrekt hulpbehoevenden en
hen,die w e1bekwaam maar niet in de g0-
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de gegoeden t0t steeds grooter Opofferingtc
dwingen. De ingezetenen worden dan ge-

splitst in twee klassen:zj die anderen ()nderhouden,en zj diedool
'anderelzonderhou-

den worden.De voorstelling van regtop 011derhûud, de luiheid en spilzucht pn de duilegenheid zjn ont zich zelven te helpen zende andere ondeugden zal het getalder

Lvaliede en izl'
ptzliet
f:armen).Debjzondere tweede klasse steedsdoen stjgen.l'
let 0Pen kerkeljke liefkladigheid behoortzich de beuren van den arme uitzjn toestand van
tweede aan t.etrekken;de overheid isgeroe- eigen onvermogen,hetbjbrengen van zcdepen aan de eerste soort de gelegenheid aan ljke verheëng en de verantwoordeljkheid
te wjzen, om in hun pnderhoud te voor- voor zjn eigen bestaan endatvanzjngezin
zien.Behandelen wj meteen enkelwoord zal geheelvervallen.
de voornaamste v00r- en nadeelen,aan elk
dezer stelsels verbonden.

De weg t0t socialisme en communisme

wordtalsdanbetreden.Bestrjdilzgderarmoede

De zorg voor de armen iseen pligt,door in hare oorzaken isonmoreljk gemaakt.De

de godsdlenst Opgelegd,enin deeersteplaats bovenvermelde geschiedenlsderarmenverzoren bovenaleen w erk der liefde.Dit sluital- ging in Engeland en de mislultte pogingenin

1en dwang tOtgeven tlit.Devrjwilligegave Frankrjk in 1189 en 1848,011hetdenkbeeld

is de eenige,die zoowelvoor den gever als V2n verpligt Onderhoud en verpligte Tverkden begiftigde doel treft. Maar zeer zeker verschaëng door deoverheid ilï Practi
jk te
kan aan de vrje?regelloozeliefdadigheidvan brengen,leverengenoegzam ebewjzenvanhet

bjzondere yersonen hetverwjtgedaanwor- sohadeljke en zelfsOp den dlltlronhotldbare
den,datztlzelden metOordeelenOnderzoek van zlllk een staatsarmenzorg (zie Onder
te w erk gaat,daardoor hier te veel?ginds
te weinig uitdeelt, geheelnaardenluim van

Ss
ocialisme, Cpzzlwzzfzliozl:,Ib
alver'
lsmeq.

Algem eene verarm ing m et een nasleepvan

het oogenblik handelt.Dikwtjlsisdebeweeg- naalnlopzeellendezotlhetgevolgervanzjn.
redenderyifteenegeheelanderedanliefde.Op Z0O bljkt de best geregeldeen volledigste
zich zelvelsztjgebrekkigen onvoldoendtotle- arm enverzorging met de ruimstenliddelende
nigingenbestrj'dingvan hetkwaad.Destaats- slechtste van allen te ZIJ11.

De ernstder zaak vordert nog (lene korte
weêrlegging van het stelsel der alyemeene
enregel;zjvoorkomtOverbedeelingendubbele staatsarmenverzorginr,vooralOmdatdltstelsel
bedeeling'.Met de minste middelen doetzj door zulke schoonkllnkende woorden wordt
het meest.De pligtder overheid is het,de aanbefolen ?a1s de volgende van den dichterarmoede te w eren, Om 't gevaar vool- de staatsman Lamartine.t
dzjn broederliefde en
orde en deveiligheidin demaatschappjtever- liefdadigheid deugden?'' zegt hg.k
lla!Dan

ai
d
rg
me
nverzorgjngnoemtmendanookdevol
leste eneenlgvolkomene.Zjwerktmetol
'de

wjderen.Z00zj intusschen hetregtmeentte m oetde maatschappj zelvediebeidet
leugden
hebbenhetbedelenteverbieden,danneemtzj beoefenen; dan m oet de lnaatschappj zich
ook de verpligting'Op zit!h om hen tebedee1en,die in eigenOnderhoudnietkunnenvoorzien.Maar neen,Juistdoor degestelderegelen,doordenaauw omschreven grenzen vande
bevoegdheid der ambtenaren kan de staats-

niet? zooals de staatlluishotldkundigen bew eren, die geene andere godsdienst kennen

dan de cjferktlnt
le, geheelaafldiepligten

onttrekken en gebrek en dood llun ganglaten
g2.an.
zorg onmoogljk bj de eindelooze verschei- Zoo ook 'de groote staatsman Tltlers,die

denheid in de behoeftejuistaltjddatgenever- even welsprekend op dezelfde wi
jzebetoogt?
schaffen w at noodig ïs.D e instellingen van dat de maatsehappj evengoed deugden nlag
liefdadigheitl w illen uit kleingeestigheid en
liefdeloosheid degrenzenharerw erkzaamheid

en m oet beoefenen,als de enkele mensch.
M en vergeet evenweliets van belang en
zoo eng mogeljkbeperken,endearmen*-01*
- verwartbovendien twet?zeer Onderscheidene

den het slagtoffer van den strjd tusschen de begrippen.Vooreerst:demaatschappjisgeen
bestutlrders dierinstellingen.
bovenaardsch: afzonderljk , zelf'
standig weD e llangevoerde bezwaren treffen m eerde

zen, georganlseerd boven en buiten de en-

le menschen Om.De maatschappj bestaat
uitvoering derzorg danhetbejinsel.'tV0or- ke
naam ste bezw aar is zondel'tw pfel,dat eene uit en in de m ensehen.Bezitten deze dus
regelmatigearmenverzorgingdoordenStaatuit genoemdedeugden en beoetbnen zj ze,dan
den aard der zaak hare grenzen tlitbreidt; heeftde maatschappj llaarOok.Maarverder
de l'egelen voor de bedeeling gevenaanhen, bedoeltmeneerden Staat,dandemaatstthapp!
j4

die in de bejalingen dierregelen vallen,hc
tt hierin ligtdeverwarrinq.DeStaatiseenzelfidêe, dat zp aanspraak, reyt Op bedeeling standig gevormd Organlsme, voortgekomen
hebben, dat het de pligt der Overheid is te uit demaatschappj,lueteen eigen werkkring,
zorgentdat ellt hetnoodigehebbe.Geenver- datmetkrachtmoetoptreden Om ztjne roederEjkerbegrig voorhetarmwezen dan dit. ping te vervullt,n en m etdw ang de benoo-

De schadeljke lnvloed van zulk eenestelsel- digde middelen zich kanverschaffen jt
listvan
m atige arm enverzorging z0u de grondslagen

deleden dermaatschaypj.Uitziehzelven is

onzermaatschappj ondermjnen.DeStaatheeft de Staat niets en bezlthj niets.lsdatnu
de magt om doorhetheffen van belastingen
over denoodige middelen te beschikkenqOm

de deugd der w eldadigheid beoefenentalsde
Staat m et dw ang de middelttn daartoe aan
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anderen onttrekt en die,zonder eenige 0p- moet aan de vraag:dhoe isde armoede het
oFering van zich zelt',aananderenuitdeelt? best te helpen?''dezevool-opgesteldw orden:
Devraag bljftdusbestaan:behoortdearmen- ttmet welke m iddelen,die m en tegen de arverzorging in h@ar geheelt0t den werkkring moede aanw endt, loopt m en het minstgeen de roeping van den Staat? Op dehierbo- vaar,om haar Onw illekeurig te voeden ?''
ven aangevoerde gronden durven we hierop
Eene uitqebreide, regelmatige bedeeling
uit ruime m lddelen,volgens w elk stelselOok
gerust een ontkennend antwoord geven.

Het is buiten twjfel,dat de bjzondere uitgevoerd,heeftaltjdzeergrootebezwaren.

liefdadiyheid,zonder Orde en regel,onvol- Naarmatevan deeenezjdegrooteregeneigd-

doendelsom dearmoedealsmaatschappeljk heid t0t helpen betoond wordt,wordtindieverschjnsel telenigen en tevenste voorko- zclfde m ate de neiging Om zich die hulp te
mcn en tebestrjden.Deliefdadiyheid,uitge- laten welgevallen,aan de andere zjdegroooefend door de Kerk uit vrjwlllige liefde- ter.'tGevoelvan eigenverantwoordeljkheid
gaventdoorhaarverzameld,schjntdemeest bj dearmenverstompt;dedrangderbehoefte,
aal
zbevelenswaardige armenverzorging. Zj de grootste prikkelt0tyezette arbeidzaambljft het werk der liefde en toch werktzj heid en t0t spaarzaamheld ,wordtvooreen
niet Onbesuisd en regelloos: er kan overleg g1
*oot deelwegrenomen.'tGetalder armen
en regelmaatin debedeeling zjn enOverbe- zal met de kwlstigheid in gaven toenem en.
deeling en dubbele bedeeling gemakkeljk ge- Herhaalde malen heeft men hetstelsel van
weerd worden. 'W èI voert men tegen haar gezochte werkverschaëng aanbevolen enbebezwaren aA ,en w elongeveerdezelfdedie proefd.Degrond t0taanprjzing,daternu
hierboven tegen staatsarmenverzorging zjn niet alleen een aalmoes gegeven,m aar dat

aanrevoerd;dochdezeleggenhierveelminder eryewerkt wordtvporeen 100n?isevenwel
gewlgt in deschaal, omdathethoofdbezwaar welnig afdoend.Die werkversehaëng brengt
haarnietkan voorgelegd worden,datzjnl. groote stoornis in den geregelden gang der
eene onbegrensde beschikking over de mid- voortbrenging.'
W aar zj op eene uitgebreidelen t0tbedeeling zotlhebben.D evoorstan- de schaal en regelmatig wprdt aangewend,

dersvan deliefdadigheid,alleendf
lorbjzon- is zj eene bron van groote kapitaalverspil-

dere personen uitgeoefend, beweren, dat ling en Oorzaak v&n slechte voortbrenging.
veelal de giften der Kerk geen doelzullen W anneer jaar injaa'
ruit talrjke gezinnen
treffen :omdat de voorgeschreven regelenen leven Op de beursvan htlnnearbeidzameme-

de daaraan verbonden verantwoordeljkheid de-ingezetenen,dan is het duideljk,dat de

der bestuurders niet toelaten, de verschei- vermeerdering van het fonds van een ieders
denheid der behoeften Juisttebeoordeelen besparingen,het kapitaal,sterkwordttegenen naar Omstandigheden te handelen. O0k gehouden.En wat gebeurt bj de gezochte
hier Ontmoet m en,zeggen ze,liefdeloosheid werkverschaëng? W erktuigen en grondstofin de behandeling der armen; o0k hiervoert fen,werkplaatsen en voedselmoetenden bemen denzelfden strjd over de verpligting en deelde voorgeschoten worden. D at alles is
w orden de arm en door het eene bestuuraan
het andere toegekaatst:ook hierkunnen zich

kapitaal.Aanzienljke uitgaven voor het onderhoud daarvan, voor het toezigt en het
bj eeneietwatruimebedeelingdezelfdenadee- beheer zjn dikw jls noodig.Enwelkproduct
ligegevolgen openbaren alsbj destaatsarmen- ziet m en m eestal? - H et besteed kapitaal
verzorging.Ditalles kan gebeuren;maardie kan er naauweljksin teruggevondeuworden.
gebreken hangenhiernietnoodzakeljkzamen Tegen elken prjs moeten de vervaardigde
m et het stelsel van bedeeling;de bezw aren voorw erpen van de hand gedaalzw orden?en
ontstaan pasbj eeneslechtetoepassing van de kooper neemt ze nog niet, Omdat htl er
het stelsel. En m et deze opm erking vervalt goede zaken meê doet,maar omdathj een
noodwendige geljkheid in gebreken van liefdewerk wil verrigten.De energie,bj elstaats-arm enverzorging en de bedeelirg uit
liefdegiften volgens regelmaat en Orde door
de Kerk.
De voorstanders van het gem engd stelsel
prjzen hetaan Op grond datallevoordeelen
der overige stelsels hier vereenigd w orden

ken arbeid noodig, ontbreekt hier geheel.
De w erkm an steltin de uitkom st geen belang;(1e waarde daarvan gaathem niet aan.

ren tegen de overige stelselstreffen natuum

den zoeken ot'konden vinden.M aar w aaruit
wordt het onderhoud van die arbeiders nu
betaald? Niet uit het produc't;datis daarvoorniettoereikend.Eene extra-bedeeling is
daarvoordusnoodig.Hetkapitaal,i1zdewerkverschaëng gestoken,is verspild en men is
er niets verder door gekomen.Vöör 1824 is
dit stelselin Engeland op ruime schaaltoegepast.Ten slotte is m en erhierendaart0e

Hj zietsleehtshetwerk,niethetprodt
lct.
Hetwerk wordthem versehaft,hetzjhetgoed
ofslechtgaat.De arbeiders zjn veelalOngegevordenj geen middel ter bestrjding der schikte, Onbekw ame, onwillige lieden, die
armoede lseenzjdig uitgesloten.De bezwa- Jtlist Onz die hoedanigheden geen werk wil-

ljk ook dit, voorzoover het een element
daarvan heeft Opgenomen.Maar bovendien is
de onderscheiding,waarvan zj begintuitte
gaan, in de praetjk Onhoudbaar.De beslissing bljft meestal eene zaak van willekeur,
en een aanhoudende strjd tusschen de verschillende besturen om hem ,dieopdeeeneof
de andere wjze Onderstand vraagt,van zich
afte schuiven,zalzekernietuitbljven.
Elke wjze van armenverzorgingheeftals
zoodanighareeigenaardigebezwaren.Daarom

gekomen Om slechtseen schjn vanarbeidte
bewaren,en legdemen den arme bj voorbeeld de taak op,om een hoop stecnensteeds
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van deeeneplaatsnaardeanderetekxujen. Bcholen, gestiehten voor idioten, blinden ,
Deprikkelt0twezenljkeinspanningvervalt doofstomm en,invalieden,enz.
aldusgeheel.Maarerkomtbj,datde vrj- De vondeling-enminnehuizenhebbenbjna
willig opgenomen verpligting om w erk te overaluitgediend;deslechteinvloed,dienzj
verschaFen alligthetideé doet Ontstaan aan uitoefenen ()? de zedeljkheidendentoestand
de andere zjdevaneegtop arbeid.Deeischen der arm en ln het algemeen ,is niet problew orden hooger gesteld en Onbeschaamder m atiek m eer.De overige gestichten kunnen,
aangedrongen. Men wil werk naar zjn zin. voorzoover zj dienstbaar gemaakt worden
De toestand van den eerljken, jverigent t0t steun van werkeljk hulpeloozen oft0t
zelfstandigen w erkman w ordt h0e langerz0o
meer onhoudbaar. O0k dit bezwaar lietzich

inEngelandsterkqevoelen.Menigknapwerk-

Opbeuring en verheëng van ongelukkigew ezens, niet afgekeurd w orden.De bevolking
der armhtlizen laat m eermalen gegronden

man ging vrjwilllg overin deOrde derbe- twjfelbestaan gfde werking welbinnendie

deelden,aan wie werk werd verschaft;was grenzen beperkt wordt.Z00 dit niet hetgehet niet Om de hoegrootheid van het lO0n, valis,dan deelt hetarmhuis in alde kwadan toch om de zekerheid,dat er lo0n zotl len, die gew eten kunnelz worden, e1l met
gegeven worden. Niet minder verderiijk grond,aan:werkverschaëng,w erkbestelling?
werkthetuitbestedenderbedeeldenbjwerk- uitbesteding bj Werkbazen werkhuizen en
bazen, fabrikanten en landbouwers;de niet wat daarvan meer Opgynoemd kan worden.
bedeeldew ordtverdrongen.D eregelen,w aar- W erkverschaëng (
)pklelneschaaikantjdeljk

doorhetloon natuurljk bepaald wordt?Onder- gt
lnstig werken ot'althansvrj Onschadeljk
vinden eenq belangrjke storing (zie Loovtj. genoemd worden,alszj uitgaatvan debjPlaatseljke overbevolking metaldedaaraan znndere liefdadigheid en er een arbeid kan

verknoehte Onheilen wordt er door bevor- aangewezen worden,die anders nietverrigt
tr doorbdzondere OmstanZ0tl w orden, m af
derd (zie Pavperismej.
Voordatwj ten slotte overgaan tOtde be- dighcden aanbevolen wordt.De beste wjze
spreking vandebeginselen,w aarvaneeneheil- is voorzeker Om den arm e opmerkzaam te
zam earm enverzorgingm oetuitgaan,envande m aken op de gelegenheid,die erbestaat,Om
toekomst der armoede in onze maatschappjt w ërk te vinden?hem kapitaalvool'teschie-

willen we n0g een wOord wjden aan het ten,maarde ultkomstzooveelmogeli
jkvool'
onderzoeken van de voornaamste der ver- zjne rekening te laten.Op groote schaalis
schillende vormen, w aarin Onderstand ver- werkverschaëng Onmogeljk v0ltehouden,
leend wordt.Derjkdom en verscheidenheid Op grûnd van de gewigtige bezw aren,hierdiervormenzjnopzichzelveneenbewjsvan bovell tegen de rtlim e armbedeeling aangeveel beteekenis voor den geest van liefde, voerd. W erkbestelling en tlitbesteding van
die e1
* in de maatse,
happj bestaat om den armen bj werkbazen,landbouw el's ot'fabriarme in zjnOngelukkigentoestandtegemoet kanten, a1s hulpmiddel tegen den te lagen
te kom en.
stand der loonen,werken allerverderfeljkst
D e Onderstetlning in geld is zeker in de ookJuistop dien stand derloonen.Engeland
m eeste gevallen af te keuren ,vooral w aar heeft ook met deze handelwjze een leerrjk
dat gegeven w ordt zonderOnderzoek naarde voorbeeldt0taf
schrikkinggegeven (zieLoon).
H et werkhuis is,alsm lddelt0tondersteuwezenljkebehoeftenennaardewjze,waarop
het besteed wordt.V öör alles komt het er ning van den art
ue,verretevel-kiezen boveu

op aan,datmen zjne arlnen kenne.De be- werkverscllaffing en uitbesteding bj werk-

deeling in levensm iddelen,brandstof,klee- bazen. Het doel is dan ook minder oln tlen
ding, huisraad,gereedschap,grondstofvool' arm o voor eigen arbeid eigen brood te l)ehet bedrjf, en het leveren van geschikte zorgen dan wel Om den gebrekljdende tOt
w oningtln verdient Over het algem een verre laatste toevlugt in den nood te dienen,Olu
de voorkeur. M inder doelmatig isde tege- den Openbaren weg van bedelaars te zuivem oetkoming in huishutlr,omdat ditmeestal ren,en Om van het vragen Om onderstand
uitsluitend ten bate van den verhtlurder afte schrikken.Als maatregel van pfllicieis
werkt.Het leveren van geneeskundigen bj- llet werkhtlis niet geheel te missen.In de
stand en het openstellen van degelegenheid practjk wordt Ook daaraan echter dikwjls
om gratisonderwjsteontvangen,vindtzeker te veel gew igtgellecht;m en vindt onderd()
om t
lezegenrjkegevolgenalgemeenenbjval. bewoners derwerkhuizen meemualen j'
ezillScholen voor kinderen en volwassenen van n0n die geregeld vertrekken als de tpd olu
allerleiaard en strekking kunnen ernietligt Op het veld te arbeiden gunstig isqaan spate veel opgerigtw orden.
ren wordt niet gedacht,Om dat in slechtere
Onderscheidene gestichten met liefdadig tjden de toegang tothethuisweêropenstaat.
doel maken lletsieraad uitvanmenigeplaats. Aauzienljke sommen,op degemeentebegrotlHet wezenlt
jk nut er van isevenzeeronder- tilsgen uitgetrokken,w orden zoodoende verscheiden.W e bedoelen die g'estichten,waar spild. D e gevolgen van eene ruim e,regeldoorgaand dezulken verpleegd en verzorgd matige armbedeeling zullen dâârbj nietuitworden, die door otldel.dom ,ziekte,gebre- bljven.

ken of andere oorzaken niet in staat zjn
Een laatstemiddelt0tleniging en llestrjom dool' eigen hult in hun onderhoud te ding der armoede, waaraan men veelgewigt
voorzien, als armhtllzen,w eeshuizen, von- heeft gehecht en waarvan groote verwaehdelinghuizen,minnehtlizen(crèches),bewaar- tingen zjn gekoesterdo1z1zjnkrachtigewer-
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king en zjn veelzjdig nut,isdebuitenland- gronds met eene woning in gebruik afge-

sche- en binnenlandsche kolonisatie. M en staan. D e verdeeling van elke opbrengst in
bragt een aantalarm en zamenopeeneplaats, hetbedrjfwerd zôögeregeld,datnaarmate

waar gemaklteljk envoorweinigkostenland devljt,inspanniny en hetdoorzigtvan den
te verkrjgen was,om hun daarnuttigenen arbeidergrooterwlerden,ook zjnevenredig
voordeeligen arbeid te verschaFen.Helaas! aandeel daarin aanwies. Zjn eigenbelang
ook hier heeft de uitkomst de verwachting priltkelde hem aldust0tjveren besparing.
bedrogen. De ontzaggeljke kosten n00d- De Staat bemoeide zich o0k weldra met
zaakten alspoedig t0thet verlaten van'een
aanleg Op groote schaal.Het voortdurend en

de inrigting en hetbeheer van degestichten

derMaatschappj vanW eldadigheid,doordien

o
mslagtig toezigt,de onwil,hetonvermogen hareKoloniënwerdenaangewezenen gebruikt
en de onverschllligheid der arbeiders, -.het a1s bedelaarsgestichten ,waar personen,die
vreemde en Ongewone van den landarbeid wegensbedelarj veroordeeld waren,nahet
voor eene bevolking,grootendeelsuitdeach- ondergaan der straf,heengezonden werden ,
terbuurten van steden afkomstig; al deze Of waar zj, die anderst0tbedelen zouden
oorzaken werkten om strjdmedeom hetpro- m oeten overgaan , zich konden aanmelden
duct van den dââr verrigten arbeid te ver- om opgenomen te w orden , tegen betaling
slinden.Leening op leeningmoestaangegaan vandeverpl
eqings-kosten doorhen zelveof
worden ,aalmoezen,met aandrang gevraagd doorhun dom lcilie van onderstand.D ew erken vaak m ild geschpnken ,kunnen ter naau- kring derKoloniën mogtduswe1veelzjdig
wernoodhetbestaan van zoo'n inrigtingeene genoemd wbrden.
halveeeuw voortslepen.DegeschiedenisOnzer Jammer dat 0ok hierwederom deuitkomst
eigen Koloniën van W eldadigheidleverenhet nietaan de schooneverwachtingbeantwoordbewjsvandezentrqurigengangvanzaken0p. de. De uitgaven voor de gestichten stegen
De Koloniën vanweldadigheid,volgenshet Jaarljks aanmerkeljk. Na verloop van beplan van den Generaal ran den PtI.
9t'
A in trekkeljk korten tjd had de Maatschappj
1818 in de provinciën OverjsselenDrenthe eene schuld van 8 millioen gulden.De ver-

(Frederiks-oord,W illems-oord,W ilhelmina's- eende Ondersteuning van de bjzondere liefOo1
-d,Ommerschans en Veenhuizen)aange- dadigheid en van den Staatt)
ndebelangrjke

legd en opgerigt dooreeneparticulieremaat- som aan verplegingskosten,door gem eenten
schappj met een kapitaal van 3 millioen en andere collégies besteed,konden de zaak
gulden,beoogden een veelzjdiy d0el.V00r- toch nietin haar geheelhouden.
In 1851 nam de Staat een deel van de
eerst w ilde m en door hetvestlgen van een
aantalonverm ogende huisgezinnen en perso- bezittingen derMaatschappj,Veenhuizenen
nen in eenestreek,dien0gnietinbebouw ing Ommerschans, Over, en belastte zich daarw as gebragt, aan een deelder arm enbevol- voor m etde betaling van een deelderkolosking datv00r arbeid w elgeschiktwasm aar sale schuld. D eze gestichten bleven nu gedien in degrootemaatschappjnietk0nvin- heel voor rekening en olzder hetbeheer van
den, de gelegenheid openenom productieven den Staat, die ze inrigtte tot bedelaarsgearbeid te verrigten ,Om zich zelven aldtlste stichten voor veroordeelde bedelaarsen3roor
onderhouden, zonder t0t het bedelen Over bedeelden voor rel
tening van anderen. De
te gaan.V erder zag m en daarin m eteen een Maatschap/j sl
ootnieuwe leeningen voorde
geschikt middel,0ln ongezocht,m etbetrek- betereinrlgti
ny van hal'
e behouden bezittinkeljk geringe kosten, een deel van den gen en legde zlch m et vernieuwde krachtop
de
t
0t
e
nger
kr
i
ng
bepe
rkt
etaak t0etwaartoe
woestenbodem bebotlwd tekrjgen,o1z1z00doende aan de geheele maatschappi.j eene zg door milde bjdragen van de btjzondere
dienst te bewjzen, omdat de bjzondere weldadigheid voortdtlrend in staat w erd genjverheid derlandbouwbevolking indiestre- steld.
ken er n0g niet t0e kon besluiten,zich op
Toch w aren er in 1861 in Frederiksoord
de ontginning van die gronden t0eteleggen. n0g geen dertig gezinnen, die het zoo V01*
Men z0u trachten de bevolking, die zich gebragt hadden , dat zj onafhankeljk van

gedwongen,ofvrjwilligaldâârvestigde,de hulp het landbouw-bedrjf als eigen boer
beginselen in teprenten van arbeidzaamheid, konden uitoefenen. Groote sommen zjn en
spaarzaamheid en zelfstandigheid, opdatzj worden er aanhoudend besteed en verspild.
door eigen inspanning en door de toedeeling De redenen zjn niet ver te zoeken:voor
van een deelderopbrengstin hetbjzonder 'tmeerendeel noemden we ze reeds. Een
eigendom van iederarbeider,zich z0u weten

Om slagtig , kostbaar beheer, h0e eenvoudig

te verheFen t0t eene Onafhankeljke,zelf- 0ok ingerigt,isonvermjdeljk.Debevolking
standige klasse van landbouwers op kleine grootendeels uit steden afkomstig:is Onge'
schaal.Het gedeelte der bevolking ,dat het schiktvoorlandbouwbedrjf.Luiheld,onwil,
minst vot
)rvrjen arbeid geschikt was,z0u Onkunde, gebrek aan belangstelling in de
gezamenljk wordengehtlisvestingestichten, uitkomst van den arbeid,Omdat hetuit den
arbeiden onder opzigt en voor rekening van aard der zaak vrg lang duurt,vöör ez*voor
de maatschappj. Aan het betere deel,en eigen rekening gewerkt wordt, zjn even
aan hen,die in degestichtan getoondhadden zoovele hinderpalen voor hetw e'lslagen van
op eigen voeten te ktlnnen staan, zou een het doel.Eeno hoofdreden komtdaarbj,die
voorsehot verstrekt w orden in kapitaal,als gewoonljk niet vermeld wordt,Omdat men
vee,gereedschapenzoovûorts,en eenstukje haar niet kent: en, zooal kent,toch niet
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begrjpt.Degesteldheid van den bodem ,die is.De Staatzorge voorgoedgeregeld,degevruchtdragend m oetgemaaktworden ,isover ljk, voor allen toegankeljk onderwt/s e11
het geheel van dien aard , dat in de vem bevordere de verspreidingdaarvan.Hj verkoopprjzen,van de producten, verkregen, zekere aan allen orde, veiligheid en regt.
zelfsmetgewonearbeid-enkapitaalbestedinq, Naast goed onderwjs moeten verder a1s
dth daaraan bestede arbeid en het daamn middelen t0t voorkoming en bestrjding van
gestolten kapitaal nietvergoed kunnen w or- armoedegenoemdworden:vrjheidvanarbeid
den.Iederboer,dieerzich meteigenkapitaal in den ruimsten zin (zie Arbe'
id,Gilden,
z0u vestigen, zotl er met verlies moeten M onopolie), een goed ingerig'ttvotpl
-allen
arbeiden (zie grondreltte). Met de bovenver- geljkwerkend belastingstelsel, woznominz
melde bjkomende redenen van niet gering van alle redenen vanongeljkheidl:t:1I1'
.i-!..11
gewigt m oet het verlies bj eene inrigting en regten tusschen den Staat en de burgers.
Policie-m aatregelent0tbevorderingdervolksalsdeze nOg welveelgrooterzjn.
Geen stelselvan armenverzorging,welké gezondheid, en ter verzorgilzr 9ok van de
ookdevorm zj,waarinbedeeldwordttza1het goede ligchameljke ontwikkellng van het

mogen gelukkendearmoedealsmaatschappe- opkomend geslacht,zullen heilzamevruehten
ljk kwaadgeheeluitteroejen.lnkortingder vool'de w ering der armoede afwerpen.
armoedebljftmogeljk.Eenegeleideljkever- Hoogstw eldadig is deOprigting vanbanken
betering echter in den geheelen toestand der N2n leeni
ng, sgaarbanken, hulpbanken,
maatschappj zalhetmeestafdoen t0tbestrj- spaarkassen , pensloen-, zieken- begrafenisding en opheëng van hare oorzaken.Met fOndsen en dergeljke,wierdoelis,dezueht
vereendekrachten,door doelmatige middelen t0t sparen te prikkelen ,de gelegenheid t0t
lenige men lletlOtvan hem ,diegebrekljdt, belegging'van kleine spaarpenningeu t(!Opevooralwaargeene eigen schuld tewjten is. nen en de voordeelente genieten vanzamtlnMen zorge daarbj evenwelsteeds,datzjn werlting en werk op groote schaal. W e
l0tnietbenjdenswaard wordevool'hem ?dien ktlnnen het karakter en de bestemming 5'111'1
het ongeluk niet trof,m aar dien hetgelukt al die instellingen hier nietnagaan. Genoeg
dool- eigen kracllten in eigen behoeften te zjhet,dattegensommigewelmeerofming()voorzien.De verzorging bljvehetwerkder wigtigebezw arenkunnenaangevoel-dw orden,

liefde; zj wol
*de geenepubliekedienstmet doch deze treffen meestallnet
arde feiteljke

wederkeerige pligten en regten tusschen be- iurigting en het beheer dan dat karakter in
het algemeen. De gewigtige en hoogstbe-

deelerenbedeelden.Voorkomingvanarmoepe
is b
eter dalz leniging.Voo.raldebjzondel'
e
lief.dadigheid is hiertoe gel
oepen. zj:hejp:
waarsnelle hulp noodig is; zj zie welt0e,
wat zj geve;en vooral:hoe het gegevene

langrjke vraag, ofde armflede in hetalgemeen en meor in 'tbjzonder in de welva-

rendste landt)n Onzer hedendaagsche m aatschappjtoe-ot'afneemt,zullenw ebespreken
besteed wordt. V ereeniging van kraehten is in het artikol Patverisme.
ook hier vaak onmisbaar en kan al de vool'Hier zj hetgenoeg optemerken,datdâ
'âr,
deelen verschaffen,'die eldersin de productie w aar algem eene voortlitgang in welvaart
van haar genoten wol
-dt?ll.
w ol-dt w aargenom en en door allen erkend,
Navolgingswaardige voorbeelden hiervan (1e toestand van de lagere klassen verl'ever-

zjn in den laatsten tjd gegeven insommige kiesljk isboven dien van de minderbevoor-

steden van D tlitsehland ,0.a.in Elbertbld;
sinds kort Ook il1 de hoofdstad van ons land.
D e oprigting van bureatlx,waarinlichtingen
om tl-ent behoeftigen verkregen kunnen w orden?zam enkom sten ter bespreking vaneene

regte landen,en dathet aannemenvan eene

toenemende algem eene w elvaart de Onder-

stelling uitsluit,dat tegeljl
kertjd (len steeds
aangroejend deel t
ler bflvolking t0t gebrt?k
en ellende z0ll vervallen. Avelvaart en l)e-

doelmatigebedeelingswtjze enzoovoorts,zjn schaving zotlden dan tegeltjktartjd in zieh
aanbevelelzswaardige m iddelen ter bereiking m oeten dragen de kiem vau achteruitgang?
van lletdoel.Bedeelingdoorde dienarender verarming en verdierljking.
Kerk naar wi
jze regelen bltlft Om bovenge- Arm polyp (Hydra.
)iseen geslachtvan de
m elde l'edenen eene gewenscllte zaak. De klasse der pûlypkwallen (Hydramedusae).De
arme moet uitzjn toestandvan hulpeloosheid hiertoe behoorende soorten hebben een naakt
opgebetlrd w orden, het gevoel van eigen ligchaam ?datvastzittendofvrj,gelei-achtig,
verantwoordeljkheid, van zelfstandigheid en m etafvallende knoppen en draadvormige!
m oet behouden en aangekweekt w orden. onAdenmondgeplaatstevoelersvoorzien is.Zt
l
Hj moetinziel
zdathetgeen regtmaar014- levenin zfletw atel'.Leelbtvenltoekhad'teerstde
regtis?datzjn medeleden dermaatschappj yrqzearmpolyp (llydragrisea) waargenomen.
de zorg voor zjn bestaan op zich lnoeten D eeqroene armpolyp (llydra viritlis)werdhet
nemen.De werking van den Staatop en in

eerstdoor Trembley w aargenomen.Laternam

armenverzorgingwordezooveelmogeljkbe- hjdemeeste proeven metdegrjzeenbl*
lline
yerkt,hoewel hare geheele uitsluiting niet amupolyp (H.griseaen ftlsca,).Menvindtdeze
llgt denkbaar is. De Staat trede alleen tus- soorten in vjversen slooten.
schenbeiden ,waarOogenblikkeljkeenkrach- Arm pootigen (brachiopoda), Ook wel
tige hulp noodig is, b.v.in buitengew one mantelkienlvivqen (palliobranehiata)genoemd,
ttjden ot
'btizeldzamevoorvallen,waarhet is de naam der dieren, die, volgens l:an
polieieregtm oet gehandhaat'd worden ofw aar der A berdzl, de eerste orde vormen van de
toezigtop 'tbeheer vanarmentbndsennoodig klasse der schelpdieren (conehifera). Het
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zjneigenaardiygevormde,tweeschaligeschelp- der schelpen is vastgehechten Op zjne andiexen,die zlch d00r een aantalbjzondere dere zjde blaasvormig uitgezette vaten
kenmerken van de overige ontlerscheiden. draagt? welke t0t ademhaling dienen. Zj
Thans vindt m en daarvan slechts w einige hebben derhalve geene kieuw platen ,zooals
soorten,diein zee op aanmerkeljkediepten de overige schelpdieren. Het eigenaardige
leven, terwjl men velefossielesoorten in van hun inwendig zamenstel is vooxts gelegen in de aanwezigheid van twee of zelfs
de aardlagen aantreft.

De beide schalen dezerdieren zjn Ongeljk;zj bestaan nameljk ineenegrooterugschelp en eene veel kleinere, openslaande
buikschelp.Deze dieren zjn steeds aan den

van vierharten.W j aanschouwen in flg.Z
het weekdier, van zjne schelpen ontdaan.

D e eene helft van den m antelis opgeligt en
boven de ingewanden om geslagen, om de
bodem vastgegroeid, en w el m et de rug- inw endige oppervlakte van den m antelm et
schelp,of 00k door middel van een pees- de ademhalingswerktuigen en de armen te

achtigen steel,(f1g.la).De pezen ofspier- kunnen zien.W j aanschouwen in @denmet

vezels van dien steel dringen soms tusschen stjveborstels bezetten mantel,in a'het0mde beide schelpen aan den zoom van het slot geslagen deel van den mantelmetde ademdoor eene afzonderljke opening. Daar de halingsbuizen b, in c de arm en terplaatse

waar zi
k
j zich vereenigen,in d de franjes

Fig.1

dezer armen,en in e denomvang derruimte,

waarin de ingewanden besloten zjn.
De armpootigeschelpdieren zjn - zooals
wj reeds Opmerkten - in talrjkesoorten

11
4
l

aanwezig in de lagenderaardkorst,enreeds

in de oudste bezonkene lagen, terwjl er
A

1
Ot
$
1#
-

N
/

N

N<=---

LLn.qula anatlna,

hetweekdier zelf.

thans 20 of30 levendesoorten bekend zjn.
In die lagen behooren zj dikwjlst0t deleidOfgitlsschelpen,nameljk t0tdezoodanige,die

het kenmerk vol-m en eener bepaalde laag ,
zoodat de stutlie der fossiele armpootigen

noodzakeljk is voor den gyoloog.Hetge-

fizlgzf/dlanatina.
slacht Lingala vindt men m de Silurische
arnzpootigen geen slotband bezitten dûor vormingen , in den bergkalk, den m usehelTereNviens veerkracht zj de schelpen ktlnnen kalk en den bonten zandsteen
Openen, vindt m0n hen doorgaans in e0n I'-CJZIJJindekrjtvorming,vooralinItalië,-

gesloten toestand,()ok wanneerzj doodzjn. Spirjfer in de overgalzgsvormigen.O0k ProDe beide schelpen zjn dooreen grootaantal #vc/?4d, een geheel en al uitgestorven gespierbundels vereenigd.
Een eigenaardig kenmerk van dezeschelpdieren is de aanw ezigheid van tw ee schroefvormig Opgerolde, holle armen, die aan

slacht,komtfossielvoorin kolenkalksteenen
zechsteen.
Arm strong ,de uitvinder der naar hem
genoemde kanonnen ,werd in 1820 in Enge-

beide zjden van den mond ztln vastgehecht land geboren.Hj was aanvankeljkadvoer
aat
en vleezige buizen vormen, met draden of te New-castle,maarwjdde zich vervolgens
franjes bezet.Deze armen,geschiktom de uitsluitend aan de ingenieurs-wetenschap e11
schelpen te openen en voedselnaarden mond aan de werktuigkunde. Daarna stichtte hj
te brengen , vertoonen zich als uitsteeksels eene fabriek van werktuigen te Elswick en
en w orden geheelof gedeelteljk d00rkalk- vestigde, eerst alleen uit liefhebberj,zjne

achtige Of hoornachtige steunselsgesehraagd. aandacht op de ontwikkeling der fabriekH et ligchaam van deze dieren is om geven njverheid. De proeven van den majoor CaPJJD uitSardiniëenvandenbaron W altrendor.f
door een mantel, die aan de binnenzjde '
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uit Zweden ,om het stelsel dergewerenmet van rang t0trang,Ofschoon hj ook dâârop
getrokken loop ook op het geschutt0e te het pl
znt was, Om wegens zjn losbandig
passen, moedigdpn hem aan,om hun voet- leven en wegenszjne schulden van de ljst
spoor tevolgen.In hetjaar1854deeldehj der Oëcieren te worden geschrapt.ln 1827

dedenkbeelden,diehjdaaromtrentkoesterde, werd hj t0tltapitein?in 1840 t0tbataillons-

aan den toenmaligen minister van oorlog, chef bevorderd.ln dlebetrekking toefdehj
den hertog van N etvcastle,m ede.Dezesehonk eenigen tjd te Aletz,zaaarNveldrakeerdehj
daaraan zjne goedkeuring,en in 1856 trad m et den nicuwbenoemden gouverneur-j'
ettd naar Afrlka
Armstrong te voorschjn met deuitvinding neraal van Algêrië llt-qea'
eener nieuw e soort van getrokkenkanonnen? terug,en werdin 1847)nadathj hetstamdie hj der Regêriny aanbood en dieeene hoofd Bog-M aza gevangen genom en had ,t0t

belangrjke Omwentellng veroorzaakteinden brigade-generaalverheven.Bj hetuitbarsten
toestand der Britsche artillerie.DeRegéring der Februarj-omwenteling bevond hj zich
benoemde hem in 1859t0tz'idder, kendehem Juist met verlof te Parjs.Bnyea'
td belastte
eene belooning t0e van 10,000 pond sterling
en belastte hem met het besttzur Over de

hem erm ethetcommandoovereenebrigade,

waarmedehj debarricadederRueRichelieu
grootegeschutgieterj teW oolwich.ZieOver bestormde en het hoofdbureau van policie
het stelsel zelfonder h'anon.
bezette.Bj den terugtogtwerd hj doorhet
Arnaud (François ThomasMarie deBê- vol
opkvrge
jeva
vngen
oetengenomen
gesteld. maarspoedigweder
culard d')?eenvruchtbareFranscheschrtjver,
Hj ging vervolgens
werd den lsdenSeptember 17l8teParjsge- weêrnaa'
rAfrika,waarhj onder Caraiynae
boren. Hj genoot er zjne opleiding bj de Overdesub-divisieMostaganem,onderCltamJezuïeten en raakte reeds vroeg bekendmet .t/cz'z/ïer Over die van Alglers,enin 1850over
Imoltaire en dool'dezen m etI'eederik ff,op de provincie Constantine werd gesteld.Als

wiensuitnoodiging hj zich naarBerljn begaf.D00rdevpandeljkegezindheidvanV01ftzii'e belaagd, verliet hj reedsnaverloop
van eenJaarhetH0fteBerljn en ging als
gezantschapssecretarisnaar Dresden en ver-

volgens naar Parjs,waar hj in dedagen

van het Schrikbew ind in den kerker w erd

voorstander van Lodewl
jk Napoleon had hj
zich reedsbejverd Om diensbenoeming t0t
president der republiek te bevorderen.Dien
ten gevolgewerdhj in 1851belastmethet
Opperbevel Over eene expeditie naar KleinKabylië.Toen hj deze naareisch had v0lbragt,werdhjt0tdivisie-generaalbevorderd,
en tevens benoemd t0t com mandant van de
z(1e divisie van de armée tePartjs.DePrins-

geworpen. Hj overleed den 8sten November
1805. Hj heeft treurspelen,gedichten,r0m ans en mengeli
ngen uitgegeven.Zjne ge- president had een cltlb van getrotlwe genezamenljkewerken zjn versthenen te Parjs raals noodig tegenover de oude republiin 1770 en Op nieuw in 1803 in 12 deelen. keinschgezinde Algerjnen Caraignae, .
BeArnaud (JaquesLeroydeSaint-),maar- tfetzzlen Lamoricière.Den SsstenOctober1851
schalk van 1'rankrjk,werd den zosten Atl- werd Arnaud minister van oorlog,en m et
gustus1796 teBordeauxgeboren.Zjnvader, groote schranderheid en geestkracht, eent!

Leroy genaamd,behoorde er t0tdenburger- betere zaak waardi
q,nam hjdemaatregelen,
stand.De zoon,m et een vast enhartstogte- die ter voorbereidlng van den coup d'
état
1jk karakter,met eene 0V0n g1'
oote mate moesten dienen.ulk wilin de eerste plaats
van geestiglleid alsvanligtzinnigheidbedeeld, de demagogie vernietigen,''ztlo schreefllj
begaf zich alsjdngeling naar Parjs, waar in den vroegen m orgen van den 2(1enD ecem-

zjne opgewondene koningsgezindegevoelens
heln eene plaats als ltlitenantbezorgden bj
de lpfwacht van Lodet
vl
jk X TVTZ Toenhj
niet lang daarna,Op verlangen zjner com-

paynie, zjn ontslag Ontving uitde dienst,
zwlerfhj rondalsforttlinzoekerin Engeland,
a1stooneelsgelerin Frankrjkenalsvrjheidsman in Grlekenland
maar te vergeefs.
Metmoeite slaagden zgne bloedverwanten er
in?hem in 1857 weder eeneOëciersplaatste
bezorgen bj een regiment van linie.Toen
dit regimelztbevelontving Om naar Gtladelotlpe te vertrekken, bleef hj achter.11j
w erd als deserteur vervolgd,en kwam eerst
na de Jtlnj-revolutie wederte voorsehjn,
zith voordoende a1s een slachtoffer zjner
vrjzinnigegevoelens.Hjverkreeg toeneene
aanstelling als Oëcierbj hetC4steregiment
en noemde zich de k
v iz/f-u4z'
zlcld.Gedurende
een Jaar toefde hj in Blaye,om dehertogin
van Tdz'z'.?
/ in het oog to houden.ln 1806
werd htJ,Op zjn verzoek,Overgeplaatstbj

beraan zjne moeder;anogslechtseentweetal uren en wj hebben eene revolutie,die?
naar ik hoop,het land redden zal.''Na den

staatsstreek begafhj zich,hoewelhj tev0ren enkel krjgsman was geweest,Op het

gebied der staatktlnde en der adm inistratie?

en Op het Jaarfeest der omwenteling wert
l
htj benoemd t0t maarschalk van Frankrjk

en later t0t groot-stalm eester des K eizers.

M et dezen washj in 1852 teBaden-Baden
en uitdiensnaam begroettehj in 1858den
Prins van Prtlissen,later koning W illtelm I

te Saarbrick.Toen Frankrjk in denoosterschen oorlog zich metTurkjetegenRtlsland
verbond, verkreeg Arna'
ud het opperbevel
Over hetleger,dat naar hetgebied van den
Sultan werd gezonden.Do0rzuchtnaarroem

gedreven,hoopte hj dopr dappere daden de
kwade geruchten van zjn vroegeren levensl0op te vernietigen,maar zjne gezondheid
was geschokt.Nadat hj langen tjd aanden
oever van de Donau tegen zjn zin werkehet vreemden-legioen. ln A frikaonderscheid- lo0s had moeten sljten, werd eindeljk bede htl zich door zjne tlapperheid en klom
11.

sloten, den strgd over te brengen naar de
18
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Krim.Hiervoerdehjmeteenziekenp/nljk Arnanld werden aangetast.Hlln haatbereikte

ligchaam bevelin den slag aan de Alma en het toppunt toen Arnaltld de anti-lansenistiop den togt naar Sebastopol,maar zag zich sche geschriften van Habert, Lemoine en
gedrongen den 26stenSeptember1854 aan den anderen even grondiq a1sscherp weêrlegde
Ministervan o0rlog te melden,dathethem en in een tweetal brleven de onbeschaamdonmogeljk was, het commando langer te heid der Orde aan het licht bragt.Twee
voeren. Toen hj ditaan den oudsten gene- leerstellingen uitdezebrieven werdenin 1656
raal, aan Forey, wilde Overgeven, toonde door de Sorbonne veroordeeld, en m en
Canroberthem de m agtiging van den M inis- wreekte zich tevens op den schrjver door
ter, om in zoodanig geval als opvolger Op hem uitde faculteitte verwjderen.Arnaltld
te treden.Arnaud begafzich aan boord van werd opgeroepen naar Rome,maar m et toeden Berthollet,die hem naar hetOosten had stemming des Konings weigerdehj te vergebragt,maar overleed reeds op dereisnaar schjnen. Hj vertoefde na dien tjd Op verConstantinopel op den 29steuSeptember1855. schillende plaatsen in Frankrjk, totdatin
Na zjn dood zjn van hem tweedeelen '
tLet- 1668 de bevrediging van den Jansenistischen
tres (Paris,1855)''in hetlichtverschenen. strjd door Clemens IX hem veroorloofde,

Arnauld. Totde merkwaardigste personen,die dezen geslachtsnaam hebben gedragen ,behooren:
Antoine x4rstzzlltf,heer 'plzzAndilly en Tler,

om wederopenljk op te treden.D00r zjne
talrjke vjanden aan hetH0fdesKoningsals
een onruststokerverdachtgemaakt,begafhj

zich in 1679 naar de Nederlanden.Hierove1'
-

een Fransch redenaar,diein hetjaar 1560 leed hj den 8stenAugustt
ls 1604ineendorp
geboren werd.Hj waseerstauditeurbj de bj Luik. Zjne gezamenljke werken zjn
Koninkljke Rekenkamerenlaterparlements- (1775- 1783) te Lausanne uitgegeven in 48
advocaat. In deze betrekking onderscheidde deelen.
hj zich door zjne vrjzinnigedenkbeelden A rnault (Antoine Vincent),eenFransch
en door zjneschitterende welsprekendheid. dichter, w erd den zzsten Januarj 1766te
Den meesten roem verwierf hj doorzjne Parjsgeboren.In 1791legde hj dengrondPhilippica (Philippique), eene redevoering slag voorzjn roem d0ordeuitgavevantwee
tegen deJezuïeten,diede tjdeljkeverban- tretlrspelen dMarius à,Minturnes' en tdLt1ning dezer orde veroorzaakte!maar hem te- crèce.''In 1792 week hj uitnaarEngeland
vensaan haren haatterproolgaf.Hjover- en begafzich van hiernaar Brussel.Bjzjn
leed den zosten December 1619.
terugkeer in 1793 werd hjalsemigrantin
Angeliea a#.
rat
;?
:J#, eene dochter van den
voorgaande en abdis in Port-Royal.Deroem
van dit klooster werd zôö verbreid en de
toeloop derwaartszôö groot,datzj in 1626

hechtenis genomen,maar weldra vrpgesproken,daar de regters verklaartlen,datdewet
niet van toepassing was Op den auteur van

de H auranne. Door hem overgehaald, begunstigde Angelioa o0k de stichting van het
Jansenisten-kloolter, dat Port-Royal w eldra
herschiep in llet tooneelvan een hardnekki-

president van dat ligchaam , -- voorts in
1808 lidenalgem eenesecretarisvan denRaad

voorgaande, die onder den naam van ude
Groote'' het hoofd was van de Jansenisten

derd dagen.Volgens een besluitvan den l7den

dMarius'' Daarna gaf hj zjne treurspelen
eene nieuwe wjkplaatsmoeststichten.Z/ dcincinnatus' en Koscar Ou le ;lsd'ossian''
koos hiertoe een aanzienljk gebouw in de in het licht. In 1797 benoemde lonaparte
voorstad St.Jaqueste Parjs en gafdaaraan hem t0t bestuurder der Ionische eilanden,
den naam van Port-Royalde Paris,om het 0n in 1798 keerde hj terug naar Pari
js
teonderscheidenvanhetoorspronkeljkePort- waar hj in 1799 een treurspel ttlues VéniRoyal des Champs.De zieldierondernem ing tiens'' ten tooneele bragt.In datJaar werd
wasde vriend van Jansenius,Jean(11 Veryer hj lid van het Institlut en in 1805 vicederUniversiteit.Tevenswashjmedewerker
gen kerkeljken strjd.Zj overleed in 1661. val van Napoleon verloor hj die betrekkinAntoine zrgzgll#,de Jongste broeder der gen,maarhj herkreeg zegedurendedehonaan de GDictionnaire de l'Académie.''Naden

Januarj 1816 moest hj het land verlaten,
en een van de vrjzinnigste en geestigste en de opvoering van zjn treurspel GGermamannen van zjn tjd.Hj werd geboren te nicus''op het Théatre Françaisveroorzaakte
Parjsden 6den Februarj 1612,studeerdena in 1817 groote opschudding. Eerstin 1819
1633 aaltde Sorbonne onder de leiding van ontving hj verlofom naarFrankrjk terug
L'Eseot in de godgeleerdheid,werd in 1636 te keeren.llu gafhj Nvedero:atreurspelen
t0t baccalaureus, in 1641 t0t doctor,en in uit,schreef raetJowy,Jky en lnorrlns de
1642 t0t medelid van deSorbonnebevorderd. ttBiographie des contemporains''en deedeene
Hj vereenigde den geest zjns vadersmet dvie politique et militaire de Napoléon''in
een innig godsdienstig gevoel en trad in het licht verschjnen,zoodatde Keizerljke
1643 op a1s tegenstander van de Roomsch- balling hem in zjn testament bedachtmet
Katholieke leer meteen geschrift, getiteld:
aDe la fréquente communion ,'' en in 1645
met een ander, getiteld: Glua grandeur de
l'église Romaine,établie sur l'autorité de S.

een legaat van 100000 francs.In 1819 w ord

hj wederom li4 en in 1833,nadend00d van

Andrieltz'secretarisderAcadémie.Hj Overleed te Godeville bj Havre op den l6den
Pierre etS.Paul.''De grootebjval,dieaan September 1834. Eene verzameling zjner
deze werken te beurt viel,ergerde inzon- werken isverschenen te Parjsin 8 deelen
derheid de Jezuïeten, die 00k elders door in hetJaar 1824.

ARNAULT- ARNDT.

Zjn oudste zoon, Julien ZMZJ: Arnawït,
was onder deJulj-regéring prefect van het
departement Ardêche, en heeft zich desgeljksalstreurspeldichter - vooraldoorzjn
ttRêgulus''- bekend gemaakt.
Arnaut en A rnauten ,zie Albanië.

Arnd ofArndt (Johan1), een Protes-

tantsch godgeleerde,werd geborenden27sten
December 1555 te Ballenstsdtin den Harz,

waar zjn vrome vader,JaoobusArnd,hof-

prediker was van den vorst Wol
fyan.
l'
ptzoz
Anltalt.Hj studeerde te H elmstëdt,W lttenberg en Baselen werd in 1583 diaconus te
Ballenstëdt en in 1584 predikant te Bade-

born in Anhalt.Hierwexd hjafgezetwegens
zjn tegenstand tegen de afschaëng van het
exorcismus(zie Onderditwoord)en gingnu
a1s predikant in 1590naar Quedlinbtlrg,in
1509naarBrunswjk,ei
lin1608naarEisleben,
waar hj tevenshetambtvan consistoriaalraad bekleedde,waarna hem in l6ll de betrekking vangeneraal-stlperintendentteCelle

werd opqedragen.Hier overleed hj 0/ den

llden Me1 1621. Daar hj in weerwllvan
zjne bekrompene omstandigheden zeerweldadig was,heette het,dathllden steender
wjzen gevohden had.Men noemthem den
knlnélon der Protestantsehe Kerk.lltlwas
afkeerig van denhardvochtigen,doordrjven-
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tjd tehuishadvoprtgezet,deed hjin 1708
en 1790 eene groote reis door Oostenrjk!
opper-ltalië enFrankrjk,voortsdoorBelgiè
en Noord-Duitschland en gaf daarvan eene
beschrjving uitin 4deelen.00kwarenvroeed
rsche
rei
ne
sbe
ns
.chr
Na
jv
zi
j
ng
nen van hem in het
4
llc
eh
rtreve
terugkeer vestigdç
hj zich te GreifswaldalsAcadémischleeraar
en huwde m et eene Onechte dpchter Van
professor Qglstorp,doch hj verloorweldra
zjne vrouw.Hj hield ervoorlezingen over
degeschiedenis en w erd er in 1805 t0tbuitengewoon hoogleeraar benoemd.Zjn edele
vrjheidszin verhiefzich metkrachttegende
Fransche overheersching van die dagen,e1z
hj liet niets onbeproefd om den nationalen
geest zjner landgenooten wakkerteschudden.Naden slag bjJenamoesthj de wjk
nem en naar Zw eden,maar na den valvan
Gustaa.fIV (1800)keerde hj naar Duitscllland terug. Onder eenvreemden naam toefde
hj eerstteBerljnenbegafzich vervolgens
weder naar Greifswald.Hierhad hj echter
te midden van bloedverwantenenvoormalige
vrienden?die door den Franschen geestwa-

ren verblind, geene rust.Hj toog weder
naar Berljn,vervolgens(1812)naarPraag,
en eindeljk op uitnoodigingvandenvrjheer
ron s'feizl naarPetersburg.Hier schreefhj

den, stelselzieken geest der meeste godge- een groot aantal kleine geschriften, ol11

leerden van zjnen tjd en bejverdezich, Duitschland tegen den Franschen overwelOm de godsdienst Op hethart en denwandel diger in het harnas te Jagen,en hj heeft
tûetepassen.Hjwaseen man der Jinwen- daardoor en doorzjne vrjheidsliederen het
dige zending,''en zjne stichteljkeboeken afw erpen van het vreemdejuk nietweinig
zjn in verschillende talen overgezet.Zjzjn bevgrderd.
te zamen in :
3deelen uitgegeven (Leipzig ln hetJaar1818 werd A'
rndtbenoemd tOt
hoogleeraar aan de universiteit te Bonn,
en Görlitz,1734- 1726).
Arndt (Johann Gottfried), een beoefe- maar reedshetvolgende Jaargeschorstwenaardergeschiedenisvan Ljiand,werdin gens demagogische woelinyen. Geduren1713 te Halle aan de Saale geboren eu al- de zjne gedwongene rusthleldhj zich be-

g m et de uitgave van Onderscheidene gedaar in eenweeshuisOpqevoed.Eerstwerd zi
hj huisonderwjzerin Ltl:and,in 1740rec- schriften, onder anderen van een,getiteld:

t0r te Arensberg op heteiland oesel, en in uueberdieNiederlande undBelgien.''Tevens
1747 rector van het Keizerljk Lyceum te trof hem in dien tjd het smarteljk verlies

Riga,waar hj in 1767 overleed.Zjne ttluiflëndische Chronik'' is hetbelangrkk
'ste geschiedw erk Overdit gew est.
Arndt (Ernst Moritz),een vaderlandlievende Duitscher en een vruchtbaarschrjver,

van zjn zoon,een knaap van zesJaren,die
in (
1e Rjn verdronk.Arndtin ztjnhoogleer-

aarsambt te herstellen , w as een der eerste
regeringsdaden van koning I'riedmick WN/helm IV.D e universiteitkoos hem weldrat0t
werd den zssten Dacember 1760 te Schoritz rector; nieuw e werken werden door hem
Op het eiland Ri
igen geboren.Zjneouders uitgegeven, en tevens verscheen hetmerkwaren eenvoudige, maar geenszins Onbe- waardigeJaar 1848,datook doorArndfmet

schaafde lieden.Zjn vader,in lgfeigenschap Jeugdige geestdrift werd begroet.Hj werd

geboren,maar later dinspector''op hetland- a'
fgevaardigd naar de Nationale Vergadering
goed van den graafM alte .PI/JII?.:,gafhem en hier in de tweede zitting,Opvoorstelval
z
eene goede Opvoeding en zond hem naar de Venedey,dooral de leden met eeneplegtige

Latjnsche schoolte Straalsund,Om er zich huldebegroet.Hj hielderkorteenkrachtige
voor te bereiden vool'de sttldie der godgeleerdheid.Eenonbedwingbarereisltlstspoorde
hem aan om de stshoolte verlaten en in de
w ereldrondtezwerven.W eldl'aechterkeerde

redevoeringen en behoorde t0t de deputatie,
welke den koning van Pruissen deDuitsche
keizerskroon aanbood. D en Slsten M ei 1849

htl naar de vaderljke woning terug,Om er
zjne voorbereidende studiën voor deuniversiteitte voleindigen.EerstbezochthjGreifswald en toen Jena)waar hjzichtevcnsmet
jvertoelegdeopdegeschiedenis,deaardrjks-

van zjn académischen leerstoel. 00k bj de
reactie,die op hetJaar 1848volgde,wanhooptehj nietaan detoekomstvanDllitschland en hj Openbaarde die verwachting in

verliethj metdepartj van ron Gtw:rzlde
vergadel'ing en keerde terug t0tde kalm te

en volkenkunde,vreem de talen en dekennis onderscheidenegeschriften.Toegerustmeteen
der natuur. Nadat hj deze studiën eenigen krachtig ligchaam en m et een helderen geest,
18*
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vierde hj onder algemeene deelneming in Yfa3rna hj de hoogeschoolteW eenen be1859 zjnnegentigsten verjaardag,maarover- zocht (1.
810). D00r delessen van Nenmann
leednietlang daarna,op den 29stenJanuarj werd hj gebragtt0thetbeoefenen der 0t1d1860.
heidkunde, en weldra Ontving hj eene beZonder een diepzinnig geleerde Of een trekkingbjhetlfeizerljkKabinetvanmunten
groot genie te wezen,bljftArndteen der en oudheden. In 1813 en 1814 woonde hj
p erkw aardigste Duitsche m annen tlitdeeer- alsoëcierdenbevrjdings-oorlogbjenkeerde
ste helft dezer eeuw. Vaderlandsliefde en vervolgenst0tzjnebetrekkingterug.Daarna
vrjheidsmin bezielen zjne liederen, hi
j werd hj belast metde opvoedingvan den
dweepte steeds met de grootheid en den vorst Jose
ph ron .
zlidffmïc/zt
vfdizl,en ()y zjue
roem van Duitschland.en t0t aan zjn dood reizen met dezen had hj gelegenheld om
t0e gevoelde hjzichdoortinteldvandegeest- zjne geliefkoosde studiën voort te zetten.
Van 1824 t0t 1828 hield hj voorlezingY
driftderJetlgd.
A rndts (Ludwig),hoogleeraarin dereg- over de geschiedenisenharehulpwetenschapten te Miinchen,werd geboren te Arnsperg en aan de Universiteit te W eenen en beden l9den Augustls 1805.Hj studeerde te pverde zich tevens om de verzamelingen ,
Bonn,teHeidelberg en teBerljn,vestigde die aanhem alsdirecteurwarentoevertl-ouwd,
zich in 1826 teBonn ,werd er in 1832 1id in orde te brengen.In 1847 werd hj bevan het zoogenaamde aspruchkollegium''en noemd t0t lid der Aeadémievanwetenschapontving er in 1827 eene aanstelling t0tbui- pen te W eenen, en hj overleed den zlsten
tengewoon hoogleeraar.In 1839vertrok hj October 1863.Behalve eene tGeschichte des
a1s gewoon hoogleeraar naar Breslau, en Kaiserthums 0esterreich'
'heeft hj velegehier werd hj in 1844 benoemd t0tlid der schriften 0n artikelen geleverd overmuntcommissie, w elke met het ontw erpen van en oudheidkunde.Hj isgehuwdgeweestmet
eenburgerljk wetboek wasbelast. op eene Antonia Adamberyer,te vorel1Körner's vel'reisnaar Italiëonderzochten vergeleek hj loofde.
estus.
de Faxnésische handschriften van I'
Zjn zoon Alfred, ridder ron x#.rzldfl ,die
ich desgeljksalsgeschiedschrjvereengr00Zjnehoofdsttldie wasdievanhetRomeinsche z
regt,waaroverhj veleopstellengeschreven ten naam heeftverworven ,werd den loden
heeft. O0k werd hj afgevaardigd naar de Julj 1819 teW eenengeboren.Hj bezocht
Nationale vergadering te Frankfort (1848) in deJaren 1820 t0t1836 hetgymnasium te
en behoorde er t0tde Groot-Duitschepartj. Kremsml
mster en wjddezich vervolgenste
In 1855 is hj benoemd t0tgewoonhoogleer- W eenen aan de studie der regten.W eldra
aa< in het Romeinsche regtaan de Univer- ontving hj eene aanstellingbjhetKeizerljk
siteit te W eenen.
archiefj en na de uitgave van belangrjke
Arne (Thomas Augtlstin), een beroemd werken- voorallevensbeschrjvingen- werd
Engelsch componist,werd in1710teLonden hj er t0t Onder-directeurbevorderd.ln1848
geboren.Hj wasdezoon van een behanger werd hj afgevaardigd naar het Parlem ent
en bestemd om in de regten te studéren. te Frankfort en in 1861 naar den N ederEerst laat ontving hj van I'
estiny onderwjs Oostenrjkschen landdag.In de laatsteJaren
in de muziek, en nietlang daarna leverde heeft hj zich vooralbezig gehouden met de
hj eene opera, ultosamtlnda''getiteld.Hj uitgave van brieven, door vorsteljke permaakte minder opgang door zjne Oorspron- sonen - M arie x4zàfoizleff:,Jbsepk 11!Leokeljkheid dan door de smaakvolle w'
dze, y?ol# ff M aria T'A6r:.:C. enz.- gewlsseld.
Arnhem , dehoofdstadderNederlandsche
waaro? hj de melodieën van Otld-Britsche
volksllederen en die vanbllitenlandschecom- provincie Gelderland, is Op den regteroever
ponisten wistte verwerken en in zjnecom- van deRjn en aan denvoetderVeluwsche
positiën in te vlechten,zoodathj als her- bergen op een zeer bekoorljk plekiegelegen

vorm er der Engelsche muziek zelfs boven en heeft eene bevolking vanOm streeks30000
H aydn en Höndel wordt gesteld.Later be- zielen.Behalve het provinciaalbestuurheeft
er een provinciaalgeregtshof, eene arpaaldehj zichbj de navolring vanItaliaan- men
sche maestro's,waartoe zjn huweljk met rondissements-regtbank en eenkantongeregt.
CeeLlia Yonny die door Geminiani naar de T0t de merkwaardige gebouwen behooren er
Italiaansche schoolt0tzangereswasgevormd, de St.Eusébius-kerk met een hoogen toren,
voorzekernietweinigbjdroeg. Arneheeft, voorzien van een fraaiklokkenspel, en m et
behalve onderscheidene opera's 00k tw ee de schoone marm eren graftombe van Karel
oratoriënzjn
gezo
sch
on
revM
en.
ieka
Hj
ël overleed ill 1778. ran Gelder,den laatsten hertog uithetHuis
O0k
A rne,geboren in van Egmond (f 1538), --hetDuivelshui
s,
1741,was een ervaren componistenorchest- doorM aarten'tllzlRossem gestichtenthansdiedirecteurteLonden;hj heeftinsgeljks de nendet0tGemeente-bibliotheek,- hetgrootq
muziek voor eenige opera's geleverd. Hj nietlwe M usis sacrum , voer concerten en
overleed in 1806.
tentoonstellingen bestemd, hetPaleisvan

Arneth (Joseph Calasansa9 ridder von), Justitie,- het stationsgebouw vanden Rjneen geschiedschrjver, Oudheid- en kunst- spoorweg,enz.
kenner, w erd geboren den 12den Augustus
De spoorwegen uit Holland,uit Friesland
1701 te Leopoldschlag in Opper-oostenrjk en Ilit Duitschland hebben te Arnhem een
en ontving zjne opleiding aan het stift vereenigingspunt.Voorts ligt ereene schipSt. Florian en op het gymnasium te Linz, brtlg over deRjn.De stadfsalshetware
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omkransdd00rprachtigebuitenplaatsen,z00- deeltevan Nieuw-llolland ,dat in 1623door
alsSonsbeek,Klarenbeek,Biljoen,leekltui- den Nederlandschen zeemanv@na49-p,Ae- werd
zezl, enz.? die in het schoone Jaargetjde ontdekt. Hetligt Op de noordkusten strekt
talrjke bezoekersderwaartslokken.00k is zich uitvan het eiland Bathtlrst ten westen
zj eene geliefkoosdeverbljfplaatsvoorhen: t0t aan de Golfvan Carpentaria ten Oosten.
die met een aanzienljk vermogen nitIndiè Hierliyt0ok de Arnhems-baai.
naar het Vaderland terugkeeren. De bevolArnlca L.,zie ivblrerlei.

kinq van Arnhem is dan oOk in de laatste

Arnlm is de naam van een aanzienljk

40 Jaren m eer dan verdubbeld,en m en ziet en rjk geslacht, hetwelk tOtden Duitschen
ernoggedurignietlween fraajegebouwenver- adel behoort.Dien naam vindt men in oude
ri
J-zen.
oorkonden O0k Arnym ,Arnimb en Arnlteim
Arnhem isde zeteleener belangrgke nj- gespeld, en m en hotldt het er voor,datde
verheid.M en vindt e.,reenefabriekvan stoom- stam vader van het geslacht zich omstreeks

en andere werktuigen, 2 jzergieterjen,2 hetJaar026 uithetNederlandsehe Arnhem

balansen-fabrieken ,eenebrandspuiten-fabriek, naar Dtlitschland heeftbegeven.ln hetdorp
2 geweermakerjen,10 boek-en steendruk- Arnim in de Altmark staat intusschen het

kerjen,eenelettergieterj,23meubelmake- stamhuis.Met het jaar 1280 neemtdegerjen, 18 sigarenluakerjen, eene rtjtt
ligfa- waarmerkte geslachtljst een aanvang.Van
briek enz.

de merkwaardige leden van dit geslacht

Deze stad verwierf stedeljke regten in noemen wj :
hetJaar 1223 en was weleer de zetelder Joltann Georg 1?
poiArnim ,Keizerljk en
hertogen van Gelderland.Devestingwerken, Keursaksisch luitenant-generaalin den 20jadoor Karel'
t
lt
zozEgmondaangelegd,zjndoor rigen Oorlog en door de R.Katholieke s0lprinsM auritsen dool'Coeltoornaanmerkeljk daten de Luthersche (tapucjn genaamd.Htj
verbeterd.Niettemin is Arnhem in 1672bjna was geboren in 1581 te Boitzenburg in de
zonder slag ot'stoot ingenomendoordeFranschen onder T'ttrenne?en in 1813hebben de
Pruissen Onder generaal Biklow haarstormenderhand aandeFranschenOntrtlkt.D ewallen

Uekermark en op verschillende acadêmiën en

zjn er gedeelteljk ten tjde van Lodel
vqk
Fhpplepo
z,gedeelteljk indedagenvankoning
W illem I in fraaje plantsoenenherschapen
Ofmetqebotlwen bezet.
MenvlndtteArnhem eeneLatgnseheschool,

noemde hem in 1627 t0tveldmaarschalk en
belastte hem met de belpgering van Straal-

.

velerleireizen gevormd.Hj begaf zie,
h eerst
in Poolschettoen in Zweedsche en eindeljk
(1626)in Keizerljke dienst.W allevtstein be-

st
lnd.Hj zag zich echter,wegensdenmoed

der burgers en de sterkte der stad,genoodzaakt, het beleg op te breken en snelde
lyismnnd III,
eene hoogere burgerschool en eene kweek- toen m et eenige regimenten S'

school voor onderwjzeressen;nabjdestad koningvan Polen,tehtllp.Toenhjbemerkte,
ligthetinvalieden-huis Bronbeek.
dat men wantrouwen Jegenshem koesterdet
Arnhem (Johan, baron van),heervan nam hj zjn ontslag en trad in 1681 als
Rosendaal t0t Harsloo,was de eenige zoon veldmaarschalk i1z dienstvan Johann Geprp,
van den baron van A rnhem en Tlteodoraran Keurvorst van Saksen. Ten behoeve van
dezen
ct
'
uq
sestzag- ran .
llf
zïz
pezl/
pooz't
fd.Hj werd den Ado
qp svo
looetrde
htlbeeveenlovve
errbodned Sa
me
t Gustalb
f
lsten Mei lC2s te 'sHage geboren en aldaar
ksen in den

oygevoed,terwjlhj vervolgenszjneopleidm g ontving aan de scholen teW ageningen,
Deventeren Leiden.Op zzjarigen Ouderdom
werd hj beschreven in de ridderschap van
de Veluwe, en 9Jaren laterhuwde hj met
zjnevollenichtAnnaXcrpcrefâ,
t
zran.
z4.
rzlAewz,
'
erfdochter der vxje heerljkheid Rosendaal.

slag bj Breitenfeld (7 Sept.1631)en rukte
door de Lausitz naar Bohementw aarPraag,

Eger en andere plaatsen in zjne handen
vielen!waarna htJ
'eeneoverwinningbehaalde
op de Keizerljketroepen.Ook latervel'
w ierf
hp op deze aanmerkeljke voordeelen maar
hj gehoorzaamde niet aan het bevelvan den

Heer Jol
tan werd den llden Mei1674 ge- Keurvorst, dat hem naar Saksen riep.Dit
deputeerde van het kwartier Veluwe,dell vindtzjneverklaring inhettbit,datJoltann

llden Febrt
larj xegter derstad Arnhem ten Geory bljkbaar de zjdevan Gustaa.
f.
,
1.
'
#04,
/'
Ontving dcn 9den Februarj 1684van prins begon te verlaten.Eerstbj de naderingvan
W illem III de aanstelling vanbuitengew oon W allenstein voldeed hj aan den Ontvangen
raadsheer van het H0fvan hetvorstendom last,en na den slag bjLiitzen(1C82)ltwam
jl hj
Gelder en het graafschap Zutphen.Hj stond htj op Saksisch grolàdgebied, terwt
metzjne echtgenoothoog aangeschreven in een jaar later weder naar Siléziu trok ?
de gunst van den Prins envan dienskonink- Strehlen en Grottkau innam en in naam van
ljke Gemalin,zoodatzj hetvorsteljk paar gjn gebiedermet W allensfeinonderhandelde.
naar Engeland vergezelden.Tevens was de Toen bj eene nieuweuitbarsting der vjanheer ralt Aodezltftzt:l algemeen geacht bj deljkheden laatstgenoemde veldheer Saksen
Arnhemsburgers.In 1701werd hj benoemd bedreigde,trok ron ad.z'zlïzzlz0o haastig dert0t landdrost van de Veluwe,enhtloverleed waarts,datdeZweedschegeneraalronTAtfrden l2ëen December 1717 als de laatste telg achterbleef en bjSteinatlin de handen der
van zjn aanzienljkgeslacht.Onderscheidene vjanden viel. Terwjlde benden van ïïraïsfeis den Boven-pfalz aEiepen , sneldo
door hem uitgegevene verzen bezorgen hem Jdzlt
eene plaats onder de Nederlandschedichters. '
von wdzgziz/z den Keurvorstvan Brandenburg
Arnhem s-land is de naam van een ge- ter hulp,beveiligde Berljn en sloeg tevel
'-

ARNIM.
geefs het beleg voor Frankfort.Later trok waarnemi
ng.Hj heeftdaarbjeenvloejenden
hj naar de Lausitz, veroverde Bautzen , stjl, alis dienietoveralvan qezochte uit-

overwonColloredobjLiegnitz,overweldigde drukkingen en vanwjdloopigheldvrjtepleiZittau en Grosz-Glogau en viel met den ten.Hj wordtnaast Tieek voorden meest-

Zweedschen generaal Banner in Bohemen, begaafden dichter der Romantische school
waar hj Limburg en Königgr:tz bezette, gehouden.
nadat een aanval op Praag misluktwas.De
Zlisabetl
n'
p5:1 Arnim,gewoonljk Bettina
vrede van Praag (1635) vervuldehem met genoemd,de echtgenootvandenvoorgaande,
afkeer van de Saksische dienst1 Omdatde de zuster van Clemens.SrdZ/Jt-P en dekleinKeurvorst de zaak derEvangelischeSiléziërs dochtervan Sopàiede 11 Roeh'e.Zj werdin
verraden had.Hj nam zjnontslag en beyaf 1785 te FranktbrtaandeMain geboren,bragt

zich naar zjn landgoed Boitzenburg.Hler
werd hj in 1627op bevelvan Oœenstierna
in hechtenisgenomen ,naarStokholm gebragt
en van vjandeljke aanslagen tegenZweden

eengedeelteharerJeugd ineenkloosterdoor
en vertoefde voor'toverige bj harebloed-

hj vervolgens3jaren op zjnegoederenhad
doorgebragt, bekleedde hj betrekkingen bj
de anabassade te Stokholm en te Londen,
en was na dientjdintendantderKoninkljke
schouwburgen te Berljn. In 1825en 1826
reisdehj in GriekenlandenTurkje,in1841
in Frankrjk en Spanje, in 1844in Italië,
Sidlië,Malta en Sardinië.Hjwaslid der
Provinciale Staten van Brandenburg en kamerheer des Konings.Hj heeft reisbeschrj-

van die zonderlinge betrekking.Hetschjnt
echter, datdit boek grootendeels een 4ewrocht is harer opgewondene phantasle.
Laterheeftzj JDie Giinderode''en n0gandere werken in hetlichtgegeven.Zj overleed den zosten Januarj 1850.- Haredochter Gisela, gehuwd met Hermann Ge
rizz
lvl,
is desgeljks als schrjfster opgetreden, en
terwjlhaaroudste zoon in het bezit kwam
der vaderljke goederen,heefthaarJongste

1861.

rfcFz:dor/,erfvrjheervanWerbelow ,Mielow

verwanten te olenbach,Marburg enFrank-

fort.Reedsin harekindsheid openbaarde zj

beschuldigd. Von Hrzli- ontsnapte, verborg eene verbazingwekkende neiging t0t dweezich in Duitschland ennam vervolgensweder perj,en deze nam t0enaharekennismaking
von G'l
yzl#erp#e.Dezelaatdienstalsluitenant-generaalbjdeKeizerljke m etde stiftsfreule '
en Keur-saksische troepen.Hj overleed te ste sloeg de handen aan zich zelve,en BetDresden den 18denApril 1641.
fszl. verhiefGoetlte,toen bjna 60JarenOud,
Karl Otto Ludwi.gep4Arnim ,eenbekende t0thetvoorwerpharerhartstoytel
jketoegereiziger en reisbeschrjver,die den lsten Au- negenheid. De groote dichter lletzich deze
gustus 1770 te Berljn geboren werd.Hj welgevallen zonder haar te beantwoorden.
studeerde te Halle en te Göttingen en reisde Haar geschrift JGoethe's Briefwechsel mit
& in
later door Duitschland ,Italië,Zwitserland, einem Kinde,'' door haar uitgegeven et
Frankrjk, Engeland en Nederland. Nadat het Engelsch Overgezet, is het uitvloeisel

tor
ol
ne
licbht
gr
ej- zoon de diplomatische loopbaan gekozen.
vingen,eenove
eee
dlsp0epl ednz
en.in
9;he
entFe
rua
H einria FrïetfrïcA,graaf
/
llzzArnim-Heingeven en
. '

Ludwig a4cMvl(Joachim)'
von drlïwz, een
bekende Duitsche dichter der Romantische
school.IIj werd geborenteBerljnden 26sten
Jantlarj 1781,studeerdete Göttingen en te

en Schwannberg, een Pruissisch staatsman
en minister,die den Sssten September 1791

gedichten schitteren geestigheid en tact van

overleed er op den l8den April 1859, en

op eerstgenoemd landgoed yeboren werd.
Hj wjddezich aandekrjgsdlenstgedurende
sveenen in de natuurkunde,en trad in 1799 den vrjheidsoorlog;hj werd vervolgensgereeds Op met eene Jrrheorie derelektrischen zantschapssecretarls, eerst te Stokholm en
Erscheinungen'',terwjlhj verschillende0p- toen te Parjs,en na de Belgische omwentestellen leverde in wetenschappeljketjdschrif- ling in 1831 a1s Pruissisch ambassadeur
ten.W eldra echterwjdde hj zich geheelen naarBrusselgezonden.ln 1841zaghjzicht0t
al aan de poëzie en op zjne togten door den gravenstand verheven en t0tgeheimraad
Duitschland verzameldehj sagen en sprook- in werkeljke dienst benoemd. ln 1844 en
Jes uit den mond des volks. Hj vestigde laterwashj gezantteParjsen teW eenen,
zich daarna te Heidelberg. Achtereenvol- en na hetOproer van Mei1848 volgde hj
gens gaf ron Hrli- nu eens alleen, dan den Keizer naar Innsbriick.Nietlangdaarna
weder met zjnvriend Brentano eenereeks nam hj zjn ontslag en woondeambteloos
van gedichten uit, en van deze is KDes te Berljn,totdathj Op den 23stenFebruarj
Knaben W underhorn''t0tnu t0e eengeliefd- 1819 als minister van Buitenlandsche zaken
koosd volksboek gebleven.Gedurende zjne zitting nam in het Kabinet Brandenbnrglaatste levenslaren wof
lnde '
po'zArnlm bj A lzlfdfz-#@
el.Dequaestie overbetaannemen
afwisseling te Berljn en op zjn landgoed derDllitscherjks-yrondweten overdeKeiW iepersdorfbj Dahme,waarhj den zlsten zerskroon gafaanlelding t0tzjneaftreding,
Januarj1831 overleed.W.G'
rï-zzlheefteene en ron a4rzli- keerde t0tdeambteloozestilte
uitgavezjnerwerken bezorgd in 19deelen. terugt0tin Mei1851,toen hj ten tweeden
Von H rzzf- was begaafd m et eene leven- male als gezant naar W eenen ging,om de
digeen onuitputteljke verbeelding,maarhj goede verstandhouding van Pruissen en Oosvierde aan deze veelal w atruim den teugel, tenrjk te bevorderen.W egens ongesteldheid
zoodat hj weleens tot overladenheid,gril- nam hj zjn ontslag,en hj werd te Berljn
ligheid en smakeloosheid verviel. ln zjne benoemd t0t lid van het Heerenhuis. Htj
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toonde hj reedsvroeg een gunstigenaanleg,
en bj hetuitbarsten vandenvrjheids-oorlog
trok hj, 15Jaren oud,met5broedersten

voltooid had,begafhij zich in Pruissisehe
staatsdienst en was reeds in 1833 het hont'
d
derregérinyte Straalsund.Laterwerd hjin
die betrekklng OveryeplaatstnaarAken.In
1839 werd hj regérlngs-presidentin Merseburg,in 1840 Opper-presidentvandeprovinciePosen,en in 1842 aanvaarddehjdeportefbuillevan Binnenlandsche zaken.Zochthj
in die betreklting het spionnen-stelselaf te
schaFen, hj wasdaarentegen nietvrjgevig
Jegens de drukpers.00k wist hj in dien
woeligen tjd Pruissens wankelende gesteld-

broeders sneuvelden en Ondel' hem zelven

18den Maart1848deOmwenteling teBerljn

met hem is de grafel/ke tak van zjn stam
uitgestorven.
Heinriel
t ileœandert rrï//zeez von H.
zzlw1,
een uitstekend Pruisslsch diplomaat en minister.Hj werd geboren teBerljndenlzden
Februarj 1798 en waseen telgvandenstam

Arnim-Raekow in de Uckermark.Opgevoed
aan het Paedagogium te Halle en Op het
pensionaat van den eerwaardigen Tlteremin,

strjd tegen i'rankrjksKeizer.Twee xjner

werd een paard doodgesehoten,terwjl hj
eene wonde ontving indenvoet.In hetjaar
1818 begaf hj zich naarHeidelberg,waar
hj zich toelegde Op de studiederregten.
In 1820 in Pruissische staatsdienstretreden,
werd hj eerstgezantschaps-attachêln Zwit-

lleid niet tOt vastheid te brengen. Toen den

uitbarstte,droeg deKoning hem devorminj
op van een nieuw Kabinet,maal'schoon hp
nietyeheelen alafkeerig was van allecen-

stitutlonéle denkbeelden) tûch kOn hj niet
eensgezindwerkzaam wezenmetdenvrjheer
ron a#v'zlïel, den graaf'von kvc/zoez'ïzlen den
serland en vervolgens secretaris van legatie heervonH.
'
l
f:rA'
îccl#,zoodathjreedsden29sten
i11M iinchen,K openhagen en Napels,in w elke Maart zjn lastnederlegdeen plaatsmaakte
laatste stad hj na hetnverljden van graaf voor Campl
tausen.Hj werd voortsgekozen

I'lemming metde leidiny derzakenwerdbe- tOt 1id van hetParlementteFrankfort,m aar
lasten m et den toenm allgen Kroonprins,1a- (
)ok ditmaniaatlegde hj nakorten tjdneter koning I'riedrlelt 'IIGIA:/ZZIIV in aanra- der,omdathj desouvereiniteitvan dieverkingkwam.Nadathj eenigen tjdmetverlof gadering nieterkende.Hj toefdevervolgens
te Berljn hadvertoefd,werd hj in1829be- bj afwlsseling teBerljn en oy zjnegoedenoemd tOt gevolm agtigde te D armstadt en ren?en gafgedurig staatkundlge vlugselhrit'tevensgeaccrediteerd bjdeHovenvanBaden ten uit.In 1840 werd hj gekozen t0tlid
en Nassau.Na 1834washj werltzaam aan van de Tw eede Kamer en Onderscheidde er
het departem ent van Binnenlandsche zaken zich door zjne belangrjke redevoeringen.
te Berljn en nadekrooning van I'riedrielt Hj behoorde e1't0tde conservatievepartj
TIGJA:/I?IIV alsgezantteBrussel,waarhj zonder zich aan te sluiten aan de uiterste
zich verdiensteljk maakte door hetsluiten regterzjde,wier programma hj bj deverva'
n handelsverdragen te bevorderen.

kiezingen van 1861 nietwildeOnderteekenen.

Inmiddels was de vrjheer von .40*
93$- ge- Ook zjnepolitieketegenstander:hebbebachhuwd met eene dochter van denbaron Striok ting voûr zjne deugden en vool'zjne gl'()
n'
ptzs Liïtsel
toten,Nederlandsch gezantbj het dige kennis.
H0fvan W iirtemberg,die llj reedsin 1846
Arno (De),nadeTiberdebelangrgkste
m oest missen.In den aanvang van1848 w as xiviel'van M idden-ltalië,ontspringtterhoogte
hj a1s gezantte Parjsenvoorspeldedenval van 1450 Ned.el op den Falterona,eenaanvan den troon.Omstxeeks halfMaartbevond zienljk gebergte,dateen zjtak vormtvan

hj zich wef
ler te Berljn en ontveinsde zich
geenszins den hagcheljken staatvan zaken
in Duitschland.Hjmengdezichmetdedenkbeelden eener gematigde vrjzinnigheidinde
aangelegenhedenvan zt
jn vaderland,en ver-

zette zich later met kracht tegen dereaetie.

In 1850 begafhj zich naar Nederland,naar
de goederen, ëie aan zjne dochtex door exfenis waren ten deelgevallen,en keerdehet

de Apennpnen. Zj vertoontzieh aanvankeljk als een woesten bergstroom en vormt
daarna het vruchtbare dalCasentinû.Nadat

zj doordeheuvelsisheengebroken,die de
Sub-Apennjnen metdehoofdketen verbinden,
wendt zj zich westwaartsen kronkelt door
de bebouwde vlakte van Arezzo,waarzj
de wateren opneemt der Chiana,welkehaar
met de Tiber verbindt.Daarnavloeitzj eerst

volgende jaar terug naar Berltjn,om er als noûrdw estw aarts en dan noordw aarts tl()flr
lid der Vertegenwûordiging aan de beraad- hetbreede envruchtbare dalderArno,keert
slagingen deel te nem en.W eldra echterver- zich bj het vlek Pontassieve,waarzj de
wjderdehj zich vanhetstaatkundigtooneel Sieve Ontvangt,plotseljk naarhetwesten
totdathj na denvalvan hetministerieMan- en stroomt in deze rigting vool't tOt aan hatet
lfel(1851)door Berljnerkiezersnaarden ren mond.Tusschen PontassieveenFlorentte
J* door bebot
lwde en boschrglteheuvels
Landdag werd afgevaardigd.Hj werd door is zi
ziekteverhinderd,zjnebetrekking naarzjn gezoomd.Bj dtlstad Empolikomtztlineene
wensch te bekleeden en overleed opden sden breedevlakte,neemterdeElsa',eubjPontedera de Edera op en vloeit dool'de stad
Januarj 1861.
Adolf .
/fe3zlricl,
? p-aaj '
ppgz Arnim-Boit- Pisa. Voorheen lag haar luond digt 1))-de
zezlsl'
r.ç, een Prmsslsch staatsman,geboren m uren dezer stad, thansiszi
jeronge-

den lot
lenApril1802.Hj kwam in hetbezit V00r luur gaans van verwjderd.
van de goederenteBoitzenburg,dieeenjaar- De Arno isbtjnanergensbevaarbaar.Zi
j
ljksch inkomen vanruim 140000guldenOple- heeft eene lengte van 321/: getjgl'. mjl.
Om
de
z
and
banken
van
ha
xe
n
m
ond
t
e
vt
'
l
'veren. Nadat hj zjne studiun te Göttingen
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mjden, heeft m en in 1603 door m oerassen aan zjn apostolischen geest, en zjneleer
heen een kanaal van Pisa naar Livorno gegraven. De Italiaansche dichters gewagen
van de Jgouden Arno,''doch hare wateren
hebben meerendeels eene vuile koëjkleur,
en ophet natuurschoon hareroeversvaltniet
veel te roemen.

w erd overal in Zwitserland verbreid.Zelfs
Guido,debuitengewonegezantvan denPaus,
k0n den stroom niet keeren.--NadatArnold

5 jaren in Duitschland hadvertoefd,oversi
zhxeeë hj met eene schaargetrouwen de
Alpen en begaf zich naar Rome, waar de

Arnobius. W j vermelden onderdezen Romeinen sedert 1143 een Senaatbenoemd
naam twee personen,te weten:
en aan den Pausalleen hetkerkeljk gezag

Arnobius de Oudere, een pleitredenaar te gelaten hadden.Hier was Arnold gedurende

Sicca Veneria in Ntlmidië. Hj leefde 300
Jaar na Chr.en waseersteen tegenstander,
later een beljder en beschermer van het
Christendom.ln zjne Gbisputationesadver-

een tientaljarenhetopperhoofdderrepubliek
en heerschte door de hracht zjner gaven

over den Senaat en overhetvolk.Eersttoen
Adrianus TF'in 1155 Rome in denban deed,
sum gentes (Redevoerinyen tegen de Heide- keerde hetvolk zich afvan denaanvoerder.

nen)t'' onder anderen ultgegeven doorSVl- Door najverige senaatsleden werd Arnold
zzlldif
x.
s (Leiden,1651), wederlegt hj alde bj zjneonderhandelingen metdenPausprjs
bezwaren der Heidenen tegen het Christen- gegeven aan zjne vjanden.Hjnltm devlugt,
maar vielin handen van een kardinaal.Adeldom.Hj overleed in 303.
Arnobiws de Jongere.D eze w asbisschopin ljke Romeinen bezorgden hem devrjheid,
Gallië in de tweede helft der 5deeeuw en maarFrederik .
/tvlt
vo.
sdt
z,door haatJegens
heeft een commentaarop dePsalmen geschre- derepublikeinschevrjheid vervoerd?gafbeven, waarin Semi-pelagiaansche gevoelens velt0tzjneuitlevering.Nu werd hja1seen
doorschemeren.

ketter en Oproermaker ter doodveroordeeld,

A rnold is een voornaam ,die denkeljlt en vroeg in den morgen,alvorenshetvolkhet
afkomstig is van Erenltold ofgeëerde.Van vermoedde,beklom hj den brandstapelvôôr
hen, die onder dezen naam vooral bekend de Portadelpopulo.Zjneasch werd in de
Tiber geworpen.
ztjn,noemenwj:
Arnoldran.
'z.
e,
scim(ArnoldusdeBrixial.Deze, N0g lang daarna waren zjne volgelingen,

de stoutste en welsprekendste tegenstander Arnoldlsten of Politici genaamd, in ltalië,
der Hiërarchie in de l2de eeuw , was een Zwitserland en Duitschland verspreid. Aan
leerling van Abailard en hield in zjnege- hetveelbew ogen leven vanArnoldran-/z.d.sciti
boorteplaats Brescia zjn verbljf.Inhem had heeft meer dan één dichter de stof ontleend
de anti-hiërarchische rigting, die zich in voor een treurspel.
genoem de eeuw in Pieter 'plzlBrnys in het
Arnold TGn Tzslflzlprl (ArnoldusVillanovazuiden van Frankrjk, en in Tanckelin te nus).Deze,een geneesheerennatuurkenner,
Antwerpen openbaarde, haren krachtigsten aanschouwde in 1250 volgens sommigen te
vertegenwoordiger. Zonder de voornaamste Villanova in Catalonië en volgens anderen
leerstukken der K erk te verw erpen,zocht te Villeneuve in Languedoc hetlevenslicht,
hi
j hare wereldljke magt omver te stooten studeerde te M ontpellier en begafzich vem
en verlangde, dat de Christenen,zich met volgens naar Spanle om er de Moorsche
het hoogst noodige vergenoegende,denglans hoogescholen tebezoeken.TeBarcelonawerd
der w ereld, de weelde en de loszinnigheid hj bevorderdt0tdoctorentevenst0thoogzouden verzaken en de Apostelen in hunne leeraar in de geneeskunde.Zjnevrjmoedige
armoede en bovenal Christ'ttsin zjnedeugden uitspraken over de godsdienst en de geestenavolgen.Zulke voorschriften,metgeestdrift ljkheidbezorgdenhem denhaatvandezelaaten w elsprekendheid voorgedragen,m aakten ste.Tljwerddoor den bisschopvanTarragona
een diepen indruk;zj werdendoorallestan- in den ban gedaan en keerde terug naar

den der maatschappj met bljdschap ontvan- Montpellier, waar hj ollderscheidene Jaren
gen en zelfs doorgodsdienstigeorden,waarin onderwjsgafin de natt
lur-en geneeskunde.
de geest der hervorming ontwaakte, met Later ging hj naar Parjsen hield erzich
gejmch begroet.Hieraan ergerde zich debe- beziq met alchemie en astrologie.Hjvem
houdende partj in de R.Katholieke Kerk, kondlgde heteindeder wereldtegenhetjaar
en 0I!het tweede Lateraan-concilie,Onder 1335 of 1376 en berispte zondereenige ver-

vporzltterschap van pausInnooentilbs 11 4e- schooning de misbruiken der Kerk.Om zich
houden (1139),spraken omstreeks 1000 bls- aan nieuw e vervolgingenteonttrekken,nam
schoppen en abten het anathema uit over hj de vlugt naarAvignon,naarpausCleArnold rlzl Breseia.Deze nam devlugtnaar mens Tr,diehem metwelwillendheid ontving.
Frankrjk, om er met zjn leermeester en Daarna vertoefde hj aan hetH0fvan Frevriend het begonnen werk voort te zetten. derik'
ptxziSiciliè',en toen hj in 1313, doo1*
Maar o0k hierbarsttedestorm tegenhem los, den zieken Pausuitgenoodigd,naarAvignon
daar Bernard '
plz
l Clairrauœ allesaanwendde wildeterugkeeren,kwam hj Op dereisdem
om met één slag hetvjandeljk tweetalter w aarts door schipbreuk om het leven.Geaarde te vellen.W eldra m oesten Abailarden
Arnold, a1s dw aalleeraars veroordeeld, de
eerste in het klooster te Clugny,de tweede

noemde Paus maakte in eene circulaire de

bisschoqpenbekendmetdendoodvanArnold,
en betulgdedaarin zjne smartoverhetver-

te Zi
irich, eene schuilplaats zoeken (1140). lies van den geleerden arts. Ten tjde van
Maar 00k hier vergunde Arnold geene rust Paus Joltannes X X II werden echter 9 van
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zjne geschriften veroordeeld enopenljkverbrand.Zjnenatuur-en yeneeskundige werken zjn eerst te Venetlë (1504)en vervolgens te Basel (1585) uitgegeven; zj zjn
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echter gemelde heer hetregthad.Toen dat

niethielp,vervoegdezich Arnoldin1779bj

I'rederik 11 te Potsdam , en daar deze in

die eenzjdig voorgestelde zaak eene ver-

voor de geschiedenis der seheikunde niet drukking zag van den mindere door delz
meerdere,deed hj een Onderzoek instelltl
n
onbelangrjk.

A rnold is ook een geslachtsnaam. TOt en strafte dool-zjne eigene uitspraak
hen , die dezen hebben gevoerd, behooren: daar de regtbanken hetgevoelen desKonings
Cltristoplt Arnold , een landman: die als niet deelden - devermeende verdrukkers Op

sterrekundige grooten roem verwlerf. Hj
werd geborenteSommerfeld bj Leipzig.Op
zjn huis bouwde hj een Observatoritlm en
ontdekteerOnderscheideneverschjnselenaan
hetuitspanselvoordatzjdooranderenwaren
waargenomen,bjvoorbeeld dekometen van
1683 en 1686. Zjne waarneming van den
doorgang van MercuriusOverdezonneschjf

eene hardewjze.Eerstna zi
jndoodk0ndat

ljk bestuur van Leipzig zond hem bj die
gelegenheid een aanzienljk geschenk ingeld
en ontsloeg hem , voor zoolang hj leefde,
van alle belastingen? die hj aan de stad
verschuldigd was.Zjne waarnemingen zjn
in de ttActa eruditorum'' Opgenomen.Hj

leeraar benoemd werd.Hj Overleed op zjn
geboortedag in hetJaar 1829,nadathjziclz
bekend gemaakt had door een belangrjk
werk, eene vergeljking behelzende tus-

onregt worden hersteld. Intusse,
hen bleef
Arnold in hetbezit van den molen.
Georg .DIIZIi:JArnold,een regtsgeleerdeen
' , di
dichtel
e den lzlen Februart
j 1780 te

Straatsburg geboren werd.Hj studeerdein
ztjne geboorteplaats en vervolgens te Göttingen en te Partjs,waarna hj in 1810 te

in 1690 baarde algem een Opzien.H et stede- Coblenz en in 1811 te Straatsburg t0thûog-

schen het Justiniaansch regt en den Code
Napoléon.
overleed den lsden April !C05.Sc/
zrlferheeft
TltomasArnold, eenEngelschgodgeleerde,
aan drie dalen in de maan den naam van die den lsden Junj te Cowes Op het eiland
Arnold gegeven.
W ightgeboren werd.Hj studeerde te Man'

Gottfried H'
rzlp/d, een Luthersch godge- chester en te oxford en wasaanvankeljk
leerde der l7de eeuw.Hjwerd den 5den werkzaam a1shuisonderwjzer.Hj heet'
tzieh
September 1655 teAnnaberg in Saksenge- bekend gemaakt doorzjn strevelzOm eene
boren , stlldeerde te W ittenberg en ontvlng
in 1697 eene benoeming t0thoogleeraar in
de geschiedenis te Gieszen. W egens zjne
piêtistische gevoelens,die door Spener,m et

nationale Engelsche Kerk testichten ?waarin
alle Christenen zouden worden opgenomen.

De geesteljkheid der Anglicaansche Kerk

zag daarin zoo groot gevaar, dat hem de

wien hj in kenniskwam ,werden bevestigd, kansel verboden werd. Later evenwel, bj
legde hj een Jaar later zjn professoraat de ontwikkeling van het Puseyïsm us? w as
neder. In 1700 werd hj hotzprediker bj de men voornemens hem het onderwtjs in de

hertogin-w eduw e ron .l'
ïqsezlccFzzu H !J.sf##J, gesehiedenis aan de hoogeschoolte Oxtbrd
in 1705 predikant en inspector te W erben Op te dragen.Hj overleed, nog vöörhet

en in 1707 te Perleberg,waar hj in 1714 ontvangen zjner aanstellingt Op del
z lzden
overleed aan de gevolgen van den schrik, Junj 1842.

die hem beving, toen Pruissische wervers

M attltetv Arnold ?een zoon van den vo0r-

gedurende de godsdienstoefening twee Jonge gaande,werd geboren den z4sten D ecember
lieden uitde kerk haalden.
1822 en ontving zjne eerste opleiding te
Zjn voornaamste geschriftis de tunpar- W inchester en te Rt
lgby ;hj studeerdever-

theiïsche Kirchen-und K etzerhistorie'' ook
in het N ederlandsch overgebragt Onder den
titel uH istorie der K erken en K etteren'',een boek, dat volgens Tltomasi'
tts als het

vûlyensteOxford,waarhj in 1843dooreen

beste boek na den Bjbel moet worden beschouwd.- Arnold bew eerde,dat het O0rspronkeljk Christendom geenszins overeenkomt met de leerder Luthersche Kerk.Hj

Onderscheidene gedichten tlitgegeven en in
1859 en 1860 op lastder regêring eene reis

gedlcht,getiteld Crommell,denprjsverwiert
'
.
Hj waseerstsecretaris van lflrd Landsdowne
en daarna inspecteur der seholen.Hj heeft
volbragt dûor Frankrjk , Duitschland en
N ederland, ten einde er den toestand van

b
edreigje door die beweringhetgezagder het onderwjs gade te slaan.lltjheet'tversymbollsche boeken,terwjlhj tevens met volgens een uitgebreid verslag van zjne beernstaandrong op een Christeljk leven.

vindingen uitgegeven. - O0k een jongere

Jokann Arnold, een molenaar in de Neu- broedervandezen,nameljk W.D.Arnoldt
mark en bekend door een regtsgeding tdat heeft zich op het gebied der letterkunde
in geheel Etlropa veel Opzien baarde. Hj bekend gemaakt.
Arnoldi, hoogleeraar in de godgeleerdmoest erfpacht van zjn molen betalen aan
den graaf ron SCAZ/I:JJJI en toen hj ditna heid te Franeker werd geboren te L esna
1773 verzuimd had, zOu de molen in 1778 in Polen op den l7den December 1618.Hi
,
j

bj geregteljkeuitwinning worden verkocht. genootOnderwjsteDantzig, enwerdwegens
De molenaarbragterbezwaren tegen inbj zjn uitstekenden aanleg naarNederlandgede regéring van Kiistrin,vooralop grond, zonden (1641),waar hj te Franeker de
dat de heer ron Gersdor
y boven deplek, lessen hoorde van zjn landgenootM accovilts
waarzjn molen doorwatergedreven werd, en vervolgens de hoogesclzolen teGroningen,
een karpervjver had aangelegd ) waartoe L eidpn en U trecllt llczocllt. Daarna begat'
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hj zich naarEngeland, om van hetonder- versiteit.Hjyoogdezichverdertebekwamen
rigt aan de beroemde scholen te oxford en pnder de leidlng van sir Everard Home en
te Cambridye qebruik te maken,maarhj trad vervolgens in dienst a1schirurgjn bj
slaagde hierlnnletwegensdenonrustigentjd. de oost-lndische Compagnie. ln 1811 vesW eldra keerdehj naarFranekerterugen tigde hj zich a1sgeneesheerteLondenen

begon er te prediken in hetNederlandsch. hield er drukbezochte voorlezingen over
Dit voldeed z00 goed, dat hj weldra tOt natuurkunde, welke onder den titel &Eleleeraar te Beetgum en in 1651 t0t Opvolger ments ofphysics''bj herhaling uitgegeven

van den hoogleeraar Coccjjusbenoemdwerd. (Londen 1827, 6deuitgaaf1861)en ook in
Hj bekleedde zjne betrekking metgrooten hetNederlandsch vertaald zjn.ln1885werd

roem en Overleed den 15(
len october 1680, hj lid van den Senaat der universiteitte
onderscheidene geschriften nalatende.
Londen,in 1837 ljfartsderKoningin,en

Arnoldi (Ernst W ilhelm), de stichter in 1838 lidderRoyalSociety.Vooralwjdde

van de brandwaarborg-en levensverzekering- hj zi
erjkzaamheid aan de gezonden h
J-ne opm
heeft den ventilator uitgemaatschappj te Gotha, werd geboren den heidsleer

Slsten Mei 1778. Hj wjdde zich aan den
handel, en nadathj geruimen tjd in Ham.
burg vertoefd had,werdhjdeelgenootinde
zaak van zjn vader.In 1804rigttehjonder

vonden, die naar hem genoemd is.Bj de
Tentoonstelling teParjsin 1855 washj lid
van de Jury.In 1861heefthjuitgegeveneen
Jsurvey ofhuman progress(Overzigtvande

de frma Ernst Zrzlt)I#J en Zp/lezlonderschei- ontwikkeling der menschheidl'',hetwelk zeer
dene fabrieken 0p. Na den Franschen tjd geprezen Tvordt.

koesterde hj grootscheplannen,zooalsbljkt A rnoud Aernond Of Aenold, een Z00n
uitzjneopstellenoverdevrjheidvanDuitsch- van Dirk 11 en opvolger van dezen als
lands binnenlandschen handel. In 1819 Fraaf van Hol
land2kwam aan deregérinj
wendde hj zich metmeerdan 5000 njver- ln het Jaar 989.Vlerjaren latervoerde hp
de
Friezen die nietvoorzjn
heidsmannen t0t de Bondsvergadering met oorlog m et
het verzoek om de belemmeringen van dien gezag wilden bukken.Er had een gevecht
handel uit den weg te ruimen.Tevenswilde plaatsbjW inkelmade.Dedapperegraafwilde
hj - '
tgeen niet van eenzjdigheid isvrj meteenige zjnerkloekste vasallendoordrinte pleiten - de invoerregten op hetbuiten- geninde gelederen dervjanden,maarwerd
landsch fàbrikaatverhoogdzien. Toen laterin door een pjlgetroFen,zoodathj doot
lter
het tolverbond zjn denkbeeldt0twerkeljk- aarde stortte.Zjn ljk werduithetslaggeheid werd?maaktehj daarvan gebruikdoor woel weggedragen en begraven te Egmond.
het stichten van fabrieken t0thetbereiden
Arnould (JeanFrançois),eigenljkMusz/,een Fransch tooneelspeler en tooneel.t
van beetwortelsuiker.Daarenboven deed hj s
veelvoor zjne vaderstad Gotha4hjheefter dichter,werd in 1134 te Besançon geboren.
t0t uitbreiding van het onderwjskrachtig Hj was bestemd voorde loopbaan derregmedegewerkt.Hoogstbelangrjkestichtingen ten ,maarhtjliep weg en werd lid van een
van Arnoldizjn ervoortsdebrandwaarborg- troep tooneelspelers te Versailles. In 1778
en de levensvel'
zekering-maatschappj. De verbond hj zich met A'
adinot,den onderneHertog van Saksen benoemde hem t0t raad. mer van het Théatre ambigu-comique.De
uitvinding en invoering der ballets-pantom iHj overleed den 27stenMei1841.
Arnoldi (AugustW ilhelm),bisschopvan mes baarden veel opzienen verschaften hem
Trier,werd den 4den Januarj 1798 geboren groote voordeelen.Hj overleed in 1795 te
en ontving de wjding in hetJaar1821.Niet Parjs en heeft eenige vaudevilles en bljlang daarna werd hj benoemd tot hoogleer- spelen nagelaten.
aar in de Oostersche talen en in dewelspreArnould (Sophie),eene beroemdeFrankendheid aan hetseminarium teTrier.Nadat sche tooneelspeelster, w erd 4en l4*en Fehj wegens zjne zwakke gezondheid elders bruari
j1747 te Parjsgeboren,ontvingeene
a1s priester was werkzaam gew eest,w erd goede opvoeding en betradhettooneel,waar
hj in 1839 door hetDomkapittel te Trier zj weldra de lieveling werd vanhetpubliek.
t0tbisschop benoemd.Aanvankeljkweigerde Zj schitterdein de Opera zooweldoorhare
de Regéring die benoeming goed te keuren, zuivere en welluidende stem a1sdoorhaarbemaar toen deze bj herhaling geschiedde, tooverend spel. Niet geringer was de roem
werd Arnoldi in zjn ambt bevestigd.11j van hare beminneljkheid in hetmaatschapstichttete Trier een seminarium voorjeug- peljk leven,zoodatzj zich weldraomringd
digeleerlingen en gafin 1844aanleidinrt0t Zag door de meestberoemde letterkundigen
de drlzk bezochte bedevaartnaardenheillgen van haren tjd.Zj ontving bezoeken van
A lembert,Diderot,H elreti'
tçs,M ably,D%r0k te Trier.W èlzochtdeBisschopdaardoor d'
den godsdienstigen geestbjhetvolk tever- clos en & J..
/o'
lf.
sdec'
lfjterwjlDorat,Bertalières, M armontel en Faramt gelevendigen,maar andere gevolgen - tegen- nard, Rl
spraak en verdeeldheid - bleven niet uit. dichten vervaardigden terharereer.Erwerd
zelfs onder den titelvan RArnoldiana''eene
Arnoldioverleed den 4(
1en Januarj 1864.
Arnott (Neil),een Engelsch geneesheer verzameling aangelegd van hare geestigegeen natuurkenner, werd in 1788 te Dysart zegden.Harelevenswjzewasvervan Onbe-

bj Montrose geboren,ontving tegeljk met rispelgk,en men heefthaarmet Aspasia en
lord Byron zjneopleidingaanhetgymnasium met Ninon de J'
fzlclodvergeleken.Zj overte Aberdeen en bezochter in 1801 de Uni- leed in 1803.
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A rnsberg isdenaam derhoofdstadvaneen Reedsin den aanvang der14:eeeuw iszjin

voormalig graafschap en van eenhedendaagsch hetbezitgekomen dergravenronScAznlrzùxr-t?.
regéringsdistrict in de provincie W estfalen.
Arntzenius is de naam van een NederZj ligtaan dehelling van eenberg,dieaan landsch geslacht,datOnderscheiflenegeleerde
drie zjden doordeRoer isomsloten en op mannen heeft Opgeleverd.Tot henbehooren:
s,die in 1702 teW esel
wiens t0p de bouwvallen gelegen zjn va'
n Joltannesx4rzàfzezli'?f,
het Oude stamslot der graven ran Arnsberg. geboren werd.Hj studeerdete Utrechten
Men heeft er bjna 5000 inwoners,een 1t. werd in 1728 t0t hoogleeraar in de geschieKatholiek gymnasium ,2 R.Katholieke ker- denis te Njmegen en in 1742in plaatsvan
ken en ééne Evangelischeteenh0fvan appèl Bltrman t0thoogleeraarteFranekerbenoemd.
en eene arl'olldissements-regtbank.
Hj overleed erin 1759.Hj heeftzich verArnsbery is als graven-zetel reeds vroeg diensteljkgemaaktdoordeuitgavevaneenige
in de geschiedenisbekend;laterOntwikkelde classieke schrjvers.
zich die stad dooreen vrjaanzienljkenhan- Otto Hrsfz:zlï'lf.:,een broedervan den voo1.-

del,en tevenswaszj dehoofdzetelvanhet gaande.Hj werd geboren teArnhem in1703
veemgeregt. Tn hetJaar 1762 werdhetslot en ontving in 1741 de benoeming t0trector
door de Pruissen aan de Franschen Ontrukt der Latjnsche school teAmsterdam ,waar
en op bevelvan den Hertogvan Brunswjk hj in 1768 overleed.ook deze heeft ondergesloopt.Hetvoormaligegraafschap Arnsberg

was omstreeks18 1 geogr.mjlen grooten
werdaanvankeljk bestuurd doorgraven,die,
naar men zeide,van W ittekind afstamden.
Eerstin de12deeeuw Ontvingenzjhetgraafschapinerfeljkeneigendom.Totdemerkwaardigste graven ran xfrzldùer.g behoortFrederik

scheidene geschriften uitgegeven?die op de
classieke Oudheid betrekking hebben.
Joltannes Aèzlrïc'lf.s Arntzenins, een zoon

van Jokannes.IIj werd geboren teNjmegen
in 1734 en was hoogleeraar in de regten te

Utrecht,waarhj in 1797overleed.Hjheeft
ulnstitt
ltionesjurisBelgici''en eenige wjs-

11 de Strg
jdbaredie detroonsbeklimmingvan geerige verhandelingen uitgegeven.
keizer H endrik F niet weinig heeft bevorPieter F'
ïct?ltzc,
sArntzeni'lu ,een zoon van
derd, maar tegen dezen het zwaard verhief Otto. Hj werd geboren te Delft in 1745en
en zjn leger bj herhaling sloeg,toen hj was advocaat te Amsterdam ,waarhj den
door zjn willekeurgevaarljk werd voor de 14den Januarj 1790 Overleed.Hj heeftzich
aanzienljkendesrjks(f1124),- voortsgraaf als dichter en regtsgeleerde onderscheiden.
Hendrik 11,die in 1165zjn jongeren broe- Jan Offp A rntzenins,een zoon vanJoltander in de gevangenis van hongerdeedomko- nesS'
dz
vïcld.Hj werd den 24stenApril1771
men, waarna hj vooral door H endrik de te Zutphen geboren en in 1795 t0t doctorin
fpees
f'
ln aangevallen en uithetland verlaagd de regten bevorderd. In 1801 werd hi
j bewerd,- alsmedegraafGotlfried,diemetkeizer noemd t0t hoogleeraar aan de Académie te'
I'
rederik 11 naar Palaestina trok.Laterw as Harderwjk,en hj bekleedde diebetrekking
dit graafschap een gedeelte vanhetKeulsche met l0f t0t aan de Opheëngderhoogeschool.
hertogdom MTestfalen;hiermede werd hetin Later werd hj vrederegter en lid van den
1803 aan Hessen en in 1815 aan Pruissenaf- gemeenteraad te Harderwjk en genooter
gestaan.
wegenszjnevoortreFeljkehoedanighedende
Arnshaugk is de naam van een middel- algemeeneachting.In hetjaar.1820 nam hj
eeuwsch graafschap,waardem agtigegraven zjn ontslag en betrok een buitenverbljfbj
van Hz'zldFztöv.gk over vele steden , sloten en Leiden,waar hj in 1825 overleed.
cstrrik A rntzeni'us,een zoon van
dorpen heerschappj voerden.D00r de bepa- Robert A '
lingen van het Congres te W eenen is het Pieter Fïcplll.
s. Hj werd geboren te Amaan W eimar toegevoegd.
sterdam den 19(
1en December 1777.Hier geArnstadt,dehoofdstad van Schwarzburg- noot hj de leiding van een voortreffeltjken
Sondershausen,ligt 4 uren gaansten zuiden vader,vervolgens het onderwjsvan denuitvan Erfurt in een bevallig OordaandeGera. stekenden R.'
pc,
s Ommeren,rectorderLattjnZj telt ruim 7000 inwoners en issedert1867 sche school,en studeerde vervolgensaan het
door een spoortak verbonden m etN eudieten- Athenaeum aldaar in de dagen van W yttendorfaanden Thiiringschen spoorweg.Demerk- ItzcF
z, ran t
gznistfds en Cras, waarna hj in
waardigste gebouwen zjn er het vorsteljk 1798 te Leiden tOtmeester in de regten beslot,in hetm idden dervorigeeeuw gebouwd, vorderd werd.
meteenekleineverzamelingvanschilderjen,In het volgende Jaar verloorhj zjn va4 kerken en een schotlwburg.M en heefter deren aanvaardde hj debetrekking van seonderscheidene inrigtingen van pnderwjs, cretaris van het Departementaal bestuurvan
een weeshuis,eenkxankzinnigengestichtenz. den Amstel.Na dien tjd was hj in onderO0k zjn handelen njverheid ernietonbe- scheidene aanzienljke betrekkingen werklangrjk.W eleerwaszjde stapelplaatsvan zaam.In het begin van 1814werdhj adveldvruchten en van houtuitdeThiiringse,
he vocaat-fscaal voor de middelen te lande in
vlakte en hetThiiringerwald.Nabj destad Noord-llolland, in 1820 rjks-advocaat, in
is eene zoutbedding ontdekt,en nadientjd 1822 1id van de Tweede Kamer der Statenis Arnstadt eene badplaatsgeworden.-- Men generaal,enhjOverleed den zsstenNov.1828.
beschouwt M erwi.q,Koning der Franken als
Robert.f:p stfz'ïk w as een uitstekendletterharen stichter (450). Haar naam wordtin kundige.Den tjd?die hem van zjn drukke
704 het eerst in eene oirkonde genoemd. ambtsbezigheden overbleef,wjdtle hjgaarne
.
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aanzienljke waardigheid, en in de t&veede
plaatshaalde hj,om een gevaarljkenvjand
tebeteugelen,n0ggevaarljkervjandbinnen
de grenzen.In Zwaben begunstigde hj g
%aten gedichten.''
lpwzp,bisscho? van Constantzen abtvan St.
Diederik Jb/zczlzle.
gAgatl
tlbszzzlfzezld,een Gallen,en hlerdoorverbitterde hj andexen.
zoon van RobertHendrik.Hj werdgeboren Daardoor zjn veeten ontstaan,welke eerst

aan de Latjnsche 0n bj voorkeur aan de
Nederlandsche dichtkunde,en dathj hierin
gelukkig slaagde,bljktuitzjne GDichtlievende uitspanningen''en uitzjne dNagela-

den 17den october 1807 te Amsterdam,en in de tiende eeuw door de benoemlng van
overleed aldaar den S8st(
.n Augustus 1848. graaf Bltrkltard t0t hertog van Zwaben een
Hj waseen ervaren geneesheer,die onder- einde namen. lets dergeljks gebeurde in
scheidene geschriften van geneeskundigenin- Franken en Saksen.Maar n0g noodlottiger
hotld heeft uitgegeven.
washet?datArnltl
f,Om de Moraviërste0nH erman al.rzlfzezli'lf.:,eenzoonvan Jokannes derwerpen, zich m et de Hongaren verbond
Ilènricn&
..Hj werd geboren te Zutphen in en aan deze Pannonië als schadeloosstelling
1765en Ontving in 1800 eenebenoeminytot toewees,waarnadie Barbarengedurendeeene
hoogleeraar in de regten aan de académlete halve eeuw hunne plundertogten van dââr
Utrecht.Hj wasbekend alseenuitmuntend t0t in het hart van Duitschland uitstrekten.
regtsgeleerde en letterkundige en overleed
Arnulf van M etz9bisschop van Afetz
in genoemde acadêmiestad op den lsden N0- en stamvader van het Karolingischevoxstenvember 1842.
huis,werd omstreeks hetjaar 580 op het
A rnulf,een Duitsch Keizer, was de0n- kasteel Lay btjNancy geboren.Eerstwas
echte zoon van koning Karloman en van de hj Opvolgervan zjn vaderin debetrekking
schoone Luitswinda of Litolvinda, eene ZuS- van majordomus of opzienervan hetpaleis
ter
Ernert.Na den dood zjnsva- Onder Thendebert11,koning van Austrasië,
d
ersvan
(880gr
)aaf
werd

hj erfgenaam van Carinthië, maar hj omhelsde vervolgensden geesteljen na de verwjdering van Karelde Dikkd ken stand en werd in 6llbisschopvan Metz.
koosmen hem t0tDuitsch Koning.Hjver- Na het vermoorden deskonings (612)koos
slpeg in 891deNoormannen,Overwon in 802, hj de zjde van Clotltari'
l
bsvan Neustrië?en
ondersteund doo1' de Hongaren,Zlventibold, daar zjn voorbeeld door de overigeaanzlenkoning van Moravië,en hj maaktevanden zienljken van Austrasië werd gevolgd,betwistom de keizerljkewaardigheidtusschen vond Clotharius11 zich reedseenjaardaarna

de hertogen Berenyari'tts '
rlzzI'ria'
tblen G'
tido aan het hoof
d van hetgeheeleèrankische
'/lczl Spoleto zulk een behendig gebruik,dat rjk.In plaatsvan dezen en van dienszoon
paus I'qrmosv hem in 896 te Rome de kei- Dayobert J,voerden Arnnl
f en Pepj;n rtzz
l
zerskroon op het hoofd zette.De Italianen L@nden, wiens dochter met een zoon van
dw ongen hem echtereerlang,Om naarDuitsch- Arn'
l
tlf gehuwd was,deheerschappj,endie
land terug tetrekken,en hjoverleedin800 tweemannen bevorderden doo1'heilzamemaatten gevolge van Italiaansch vergifteOettin- regelen de welvaart en den roem des rjks.
gen, waarna hj te Regensburg begraven Het regéringsbeleid werd geregeld en de

werd. Hj werd opgevolgd door zjn zeslari- regtsplegingverbeterd.Zjbezorgdeneenwetgen zoon Lodew'
i;k, J,
:J Kind bjgenaamd. boek aan de Baloariërs,terw jl de wetboeVan eene bjzit,Holenrada,had hjtweezo- ken van deSaliërs,RipuariërsenAlemannen
nen;één van deze,Zwentibold,ontving het
hertogdom Lotharingen,en de andere,R afo/#,w ordt gehouden voor den stam heerder
graven ran M eran.

Het regéringstjdperk van Arnnl
f isvoor
de gœ chiedenis der binnenlandsche aangelegenheden van Duitschlandvan grootbelany.
D00r zjne troonsbeklimming werd de schelding van de oosteljkeenwesteljkestammen
van hetgroote oud-Frankischerjkduurzaam
t0t stand gebragt.Na dien tjd bekleedden
deW èst-Franken eerstgraafOttort
zlParjih
en vervolgens den vreedzamen K arelde22:zlroltdige met de koninkljke waardigheid en

herzien w erden. Dit alles onderging echter
eene groote verandering,toen Dayobertzelf-

standigwilderegéren.Arnulfwerd berooft
l

van ztjn invloed;hj legde zelfs zjn bisdom
neder en begaf zich naarden vriend zjner
Jeugd, naar den heiligen Romariclb in het
klooster Habundum in M'asgau,waarhj in
640overleed.Zjn zoonAdalyisil(#685)was

devadervan Pepl
jn '
pczlIlerstal(f 714)en
dllsde Overgrootvadervan Pep'
qnjden eersten koning uithetKarolinrischehuis.
Hetljk van Arnulfwerdlns48naarMetz
gebragt,en men bouwdehierter zjnerebr
eeneprachtige abdj.Men verhaalt,dateen

waren niet gezind, om met de Duitschers ring, door hem in de Moesel geworpen,in
hetzelfde opperhoofd teerkennen.InDtlitsch- de ingewanden van een visch teruggevonden
land zelfwasde geweldenarj va'
n Arnltl
fnn werd, - althansdien ring heeft men in de
oorzaak van velepartjschappen enwanorde- hoofdkerk te Metz bewaard enwasvoorheen

ljkheden,die het gezag van ondergeschikte het voorwerp eener jaarljksche feestvie-

m agthebbersverm eerderden.ln diedagenont- ring.
stond de zelfstandige magt der hertogen,en
A roe-eilanden (De)vormen eenegroep
alzoo de verbrokkeling van D uitschland.
van meer dan 80 eilanden, die ten zuiden
Arnnl
f beging tweebelangrjkemisslagen, van Nieuw -Guinéa,ten oosten derKei-eilan-

waarvoorzjne opvolyershebben geboet.In den in de Banda-zee gelegen zjn,- enwèl
de eerste plaats verhlefhj enkelegeslachten tusschen 5 en 70 Z.B.en 134en 13500.L.
ten koste van andere tot grooten rjkdom en De naam Aroe beteekent Archipel,volgens
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anderen isdeeigenljkenaam PoeloeAréoe zangen, Moorsche en Oostersche liederen ,
ofGEilanden der casuarine-boomen.''
allev01gloed en leven,rjk metbeeldengeSedert1622 behoorden dezeeilanden onder stoFeerd en keurig van vorm ,werden met
hetbewind der Oost-lndische Compagnie,al grooten bjval ontvangen.00k zjne godsisdatgezag niet doox al deeilandenerkend. dienstige verzen onderscheiden zich d00!'
Nadeuitl-oejing der specerjboomen Op 0n- verheëng 0n door eene edele geestdrift.ln

derscheidene Ambonsche en Bandaseheeilan- een tlitgebreid yedicht uluasil
ide delacueden zjn vele van hunnebewonersnaarde ducto'' heeft h!l eene Spaansche legende in
Aroe-eilanden verhuisd en hebben hier de afwisselendemaatbehandeld.ZjneverzamelbeYvollers tegen de Nederlanders Opgeruidt de gedichten zjn in 1860in 3deelen teVazoodat ervan deze in 1623,1646en 1657op lencia verschenen.
Svoxkay werden omgebragt.VolgenseenebeArolsen is de hoofdstad van hetvorstenpaling van 1697 mogten alleen Bandanêzen dom W aldeck en de zetelderregéring.Deze
op de Kei-en Aroe-eilanden varen;diebe- stad ligtaan de Aar en teltomstreeks 3000
paling is evenwel later vervallen, zoodat inwoners.ln het vorsteljk slot,in den aanthans vooral Boeginézen en Macassaren er vang der voxige eeuw gebouw d, vindt men

handeldrjven.
eene aanzienljke bibliotheek metzeldzame
Hetland,gezamenljk geschatOpeeneuit- handschriften,eene belangrjke verzameling
gestrektheid van 65 (
E) geogr. m jlen,is er van kopergravures,voorts otldhedenuitllerlaag, mûerassig, vxtlchtbaar en bedekt met culanum en Pompeji, benevens een aantal
veel bosch,datvan wilde varkens wemelt. kostbareschilderjen.ln de hoofdkerk prj-

M en vindter den sagopalm t- voortsklap- ken er een paar stattlettes van Raltclt,die
per- en casuarineboomen.De bewoners ver- to Arolsen geboren werd.O0k aanschouwdo
botlwen 0r tabak, rjst?suikerriet, maïs, Kaulbaclterhetlevenslicht.Destadisontstaan
pisangg betel en aardvruchten.Dezee is er doordestichtingvaneenkloostervanAugtls-

vischrjk,en op het land heeftmen erhazen,
eekhoorntjes, buideldieren, ratten, papegaajen,paradjsvogels,duiven enz.
Er komen jaarljltsvele schepen,die een

tjnernonnenin del2deeeuw.Datgebouw is

messen,rjst,arak enz.

de aromatischestoffen ontwjkelz,In andere

na de H ervorming aan den graafron W aldeok
vervallen die hetfraai gelegen gesticht in

een vorsteljk kasteelheeftherschapen.

last van parelschelpen,sehildpadden?tripang,
Arom a is een Griekseh wool'd, hetwelk
gedroogden visch,vogels!houtenz.lnnemen; t
tspecerj-achtigengeur''beteekent.lnvelegezj brengen erljnwaad,jzerwerk,koperen vallen ishetmoyeljk deaanleidingt0tdlen
0n stalen V00<W0rpen, porselein, koralen, geul. te vinden ln vlugtige stolen,die uit
Het bestuuris eraan dorpshoofden opge- gevallen is de afzondering der eigenaardige
dragen. M en verdeelt de Aroe-eilanden in aromatische stofn0g niet gelukt.
Vûorwals- en Achterwals-eilanden? en ook
Arom atische m iddelen (remedia aro-

weleensin W esteljke en Oosteljke.T0tde matica) zjn specerg-aehtige en aetherische
Voorwalsbehooren:W assiel':oedjier,W 0k- stoffen uit de klasse der vlugtige, opwekkam ,W ammer,Meykoren Babi.Zj zt
jnbe- kende geneesmiddelen.Zj werkelingeringe
woond door Cerammers?BoeginézenenBan- giften zeer weinig?maarbj grooterezeer
danézen, die de Christeljke OfAlohamme- sterk ()p het sljmvliesvan den mond,van
daanschegodsdienstbeljden,terwjldeAch- de maag en van het darmkanaalen op de
terwals met Heidensche Altberen zjn be- uitwendige huid.Plaatseljk vermeerderen zi
j

volkt. De geheele bevolking telt Ongeveer de afscheiding van de speekselklieren tvan
14000 zielen,va14welkertlim 300Christenen hetsljmvliesdermaag en van de alvleesehklier,prikkelen de zenuw en en bespoedigen
en ruim 180 Mohammedanen zjn.
Arolas(D0nJuan),eenSpaanschedichter, den bloedsom loop. Behalve aetherische olie,

werd den Sosten Junj 1805 te Barcelona ge- bevatten zj vooral harsen , harsaehtige?
boren.Zjn vader?een vermogend koopman, qekristalliseerde zelfstandigheden, extratverhuisde van dâar naal'V alencia.Hiel
.Om - tlef-stoFen en ztlren, zooals benzoë-, en
helsc
le de zoon den geesteljken stand , looizuur enz., benevens zetmeel en gom.
vûegde zich bi
j de OrdederPiâristenenwerd Bjnaalle komenzj uitdekeerkl'
ingsgewesin 1825 door deze aangesteld t0t leeraar ten , vooral van de M olukken en uit'
W estIndi
ë.
M
e
n
gebr
ui
kt
ze
doûrgaa
ns als tûeaan een gymnasium.Hj bekleeddedeze betrekking tot in 1842.ln 1844 werd hj aan- voegsel tOt spjzen en dranken,gedeelteljk

getastdooreenezwareziekte - hetgevolg Om de verteerbaarheidtebevorderen,gedeel-

zjner neiging t0t godsdienstige dweeperk. teljk om den smaal
taangenamerte maken.
Na zjneherstelling werd hj kapelaan aan Degenoesheerschrjftzt)vool'011densmaak
de nol.maalschoûlte Valenda.Hj werd ech- de<geneesmiddelenteverbetelwen,maarvooral
ter wederom door die ziekte aangegrepen , Om despjsvertering teversterken.00kwo1
'zoodathjt9tvolslagenekrankzinnigheidver- den die middelen toegediend aanherstellende
viel en den Sssten N ovem ber 1849 overleed. ljdexs,diedooreene zware ziektezjnuitZjne dichterljke gaven hadden zich reeds geyut,en in hetalgemeenaanhen,dieeene
vroeg geopenbaard.Zjneeersteverzenwareu prlkkeling der zenuwen, eene opw ekking
minne-en herdersdichten.Latel'leverdehj der krachten behoeven.
uitstekende voortbrengselen oplyrisch-épisch
Debelangrjkstearomatischemiddelen zjn
gebied. Zjne ridderlegenden? vaderlandsche kalmus,gember,kurktlma,alant,w olverlei,

AROM&TISCHE MIDDELEN- ARONSKELKEN.
kaneel,cassia,laurierbladeren notemuskaat, schap waargenomen,daterzichbjhetblpelcardamom ,kruidnagels, vanille,saFraan en Jen warmte ontwikkeltin de bloemscheede.
k0ëJ.Zj worien afzonderljk en 00k we1in De meeste warmte ontwaart men bj het
verbinding metandere zelfstandigheden voor- openspringen derhelmknoples.Aant
zlerkeljk
geschreven , en in de pharmacopoeën vindt is de hoeveelheid water,die door sommige
m en een aantalaromatische praeparaten.
aronskelken wordt afgescheiden.M en zegt:
A rom atische verbindingen is de dat eene Caladinm tfedfilltzfprirzzl W illiams
naam van eene talrjke groepvan Organische uitde Opening van eene sleuf, die langs
verbindingen,diebetrekkeljk rjk zjn aan den rand van haar blad loopt,in éên nacht
koolstof. D e atom en van dit élementzjn eenehalvepintwaterlaatwegvloejen.O0k
minstens 6 in aantalen veelinniger gebon- uitde bladpunten der colocasia-soorten wo1
'den, dan in eene andere groep, diea1sde den grootehoeveelheden water afgescheiden.
De meeste soorten dezer familie behooren
vettebekendis.Op eenvoudigewjzekunnen
'
t
!earomatische verbindingen afgeleidworden in de keerkringslanden te huis.Men vindt
van het benzol CcHc.Hlerin kan de water- erin alle werelddeelen en zjstrekkenzich
stofgeheelofgedeelteljk vervangen worden noordwaarts uit t0t 640. In de w arme gedoor andere élementen ofzamengestelde ra- deelten van Amerika groejen zj,volgens
zlùpl#f,vooralop
d
icalen,waardooreenegrootemeniytestolen het getuigenis van ron Ak'
ontstaan,waaronder een aantal,dledezelfde de lagere gebergten t0teenehoogte van400
zamenstelling bezitten,maarwaarindewater- t0t 500 Ned. el, en in het Andes-gebergte
stofdie aan verschillendeatomenkoolstofwas klimmen zj t0t 2800 Ned.el.Bjnaallesoor-

gebonden,isvervangen.Opmerkeljkishet,dat
de aromatische verbindingen zeer gemakkeljk zoogenaamdenitro-rerbindlnyen vormen,
wanneer zj in aanraking metsalpeterzuur
worden gebragt,terwjl devetteverbindingen aan het salpeterzuur slechts zuurstof
Onttrekken.
Arona is eene Italiaansche stad in de
provincie Pallanza aan de zuidwestptlnt van

ten bezitten een scherp en bjtend sap.W él

worden de bladeren van Alocasia ïl#icl S.

(A1*um indicum R0xb.)in Oost-lndië,en de
spruiten van Xantkosoma dt
wifflç/bR'
,- S.
op de Antillen a1s salade gegeten,maardan
zpn die scherpe sappen eerst door afkoken

verwjderd.In Oost-lndiëgebruiktmenwor-

teltakken van A morpkopltallnsprïzdz/yi.:zelfs
a1s trekpleisters. In zeer kwaden reuk staat
het Lago Maggiore.Erzjn 6000 inwoners. het sap van Diyenbachâa &yMïzltxS., een
Van hier loopt een spoorweg over Alessan- heestergewas met lancetvormlge bladeren ,
dria naar Genua. Men heeft er eene goede wier stelen wit en groen gemarmerd zgn.
haven,een seminarium ,eenklooster, en een Zj groeit op de Caraïbische eilanden en
reusachtig metalen standbeeld van den heili- draagterden naam van dumbclp:(stokder
gen Carlo Borromeo.
stommen).W anneer iemand ereen stuk van
A ronicum Neek. is de naam van een kaauwt, dan zweltzjnetong op en hjkan
plantengeslacht uit de familie d0r zamenge- niet meer syreken.Een Engelsche ttlinm an
steldbloem igen.H etheefteeneenigzins bpllen, stak toevalllg een stuk dezer plant in den
naakten vruchtbodem ,een omwindséldatuit mond,en zjne tong werd z00dik,datzj
2=--3r/en ljnvormige,puntige,nagenoegge- de geheele mondholte vulde; dagen aaneen

ljkeblaadlesbestaaten ongesnavelde,Onge- leed hj vreeseljke pi
jnen.De versche worvleugelde,langwerpig-ringvormige,gesleufde
vruchten m eteen harig zaadpluis.H et bevat
bljvendegewassen,diemeerendeelsinEuropa
te huis behooren.EenebekendesierplantisA.
ç.r.),diein
scorpioidesXocAqArnieaqqcor.pïnïtfd.
Zw ltserland,hetzuiden van FrankrjienSavoye op debergen roeit.Zt
jheeftwortels,die

telstok van Colocasia ./l-tzltT.'yezz.:s,
: Boyle
wordtbeschouw d als een uitmuntend zw eetmiddel.In Bengalen gebruikt men de bloei-

bladeren,vanwelkedeOnderstegevleugelden
gesteeld en de hoogerehalf-stengelomvattend

smaak betreft, op aardbeziën en ananassen

Deze planten hebben een lossen ,metkiezel
vermengden zandgrond noodig en verlangen
in de open luchteene warme ,dl
*ooge plek
en des winterseene voldoende bedekking.

kaanscheplant met langgesteelde,eivormige
bladeren, en die van ArLsar'
ttm OAlzz
lid#pnis,
9.Van verscheidene soorten gebruiktmen
hetzetmeelt0t voedsel.

kolf van Scindapsus p'clzzcli.
s S.tegen de
worm en.De prikkelende werking vancalmus
(AcornsCt
ZJt
:-M:L.
4isbekend.Tornella.
/'
rJ-

grans Gfxfïdr (Monstera Lennea C. .
VbcAl
opschorpioenengeltken,langwerpigestengel- levertBappige,geurigebessen,die,watden

geljken.00k worden dezaden gegeten van
zjn, benevens groote, goudgele bloemen. Orontium cgltzfïcv- L.,eene Noord-Ameri-

Aronskelken (Aroïdeën) Vormen eene

familie dereenzaadlobbige gewassen,diezich

In denJongsten tjdheeftmen zich ophet

kweeken van aronskelken sterk toegelegd,

Onderscheidendoorgroote,p'
dl-ofhartvormige, omdat zj prachtiqe bladeren dragen.De
soms 00k handvormige bladeren en door een schoonste verzamellng van deze gewassen
vleezigebloeikolf.Debloemelzvandezezjnéên- vindtmen te Schönbrunnbj W eenen.
oftweeslachtig.E enbloemdek ontbreektnageTot de geslachten dezerfam ilie behooren :
noeg btl alle soorten,en debloeikolfisdoor- Het geslacht Artm L. Zoodra bj zjne
gaans omgeven door eene vliezige scheede. soortenhetbloejengeeindigdis,verwelktde
Onderscheidene aronskelken,vooralde colo- trompetvormige scheede.Dezeisvan onderen
casia-soorten,bezitten veelsap.Bjdearons- eenigzins zamengerold en wordtnaarbgven
kelken heeft men de merkwaardige eigen- allengs wjder,debloeikolfûmsluitend.T0t

ARONSKELKEN.

4itgeslachtbehoortdekalfsnoet(A.macula- in den herfst en winter laten rusten en door
tum L.) met eene groenachtig-gele '
bloemscheede, die de knodsvormige bloeikolf als

gebrek aan water t0t een diepen slaapnood-

een peperhuisomgeeft,en metpjlvormige!
groene,somtjdsbruin-gevlektebladeren.ZtJ

Fig.2,

zaken. ln het voorjaa'
r plaatse men er een

groeit gaarne in de schaduw tusschen het

kreupelhoutendraagteen knobbeliqen woxtelstok. Is de vrucht rjp, dan vlndtmen
niets anders dan een steel, die van boven

met l'
oode bessen is bezet (;g.l c).Men

zietin ;g.1a deplantOp 1/j der natuurljke grootte en in b de bloelkolf,ontdaan

van de scheede. De geheele plant is v01
scherp SaP, en de knol doet 0nS j)P
** het
kaauwen aan Spaansche peper denken.Het
nuttigen daarvan veroorzaakt braking,ko-

liek, kramp en ontsteking. Orfila deed
eenige honden versche knollen van A.eltxculat'
am eten,- zj stierven naverloopvan
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24 t0t 36 uren.D e w ortelstok werd vroeger
gebruil
tta1seen purgêrendenalseenblaartxekkend m iddel.Men kanhetzetm eeldoorhetuit

h

hetbenedenste gedeeltevrouweljkebloemen.
De helmknopjes staan aan den t0p en laten

hetsttlifm eeluitppriën ontsnappen.
Rieltardia l-/kïccz
lttKltntlt(Cal1aaethiopi-

%

f

?

t

tewasschen gemakkeljk bruikbaarmal
ten.
Het geslacht Ricltardia Ar
kZ/J/
l. Bj zjne
soorten verwelktreedsvroegtjdigdescheede,
die de bloeikolf omhult. Deze draagt aan

/'

;

.

%

/
:f

t

l/$

$

ca L.) heeft een dikken onderaardschen stam.

Hare hooge bladeren bezitten pjlvormige,
groenebladschjven.Dewitachtig-gelebloem-

scheede spreidtzich uit en is van boven met
Caladéum.
eene punt voorzien. Deze plant groeit aan
de Kaap de Goede Hoop Op vochtigeplaatsen langsden ran; valzeenv/verplaatsen ,waar

en is bj 0ns eene geliefkoosde sierplant. zj eene fraaje vertool
zing maakt.Daar de
H eeftm en ze in een p0t,dan m oetm en ze gewonesoortoverbekend ls,geven wj hier

:88

ARONSKELKEN- ARPINO.

(;g.2) eeneafbeelding van kieltardia c!ùp- ten in Italië was teruggekeerd , ondermaenlata,wier scheede van binnen blaauw- wierp hj het overig gedeelte van Pannoachtig is, en wierbladerenmetwittevlekken

nië, maar werd d00r den markgraaf L'ttit-

ztjn versierd.Men ziethier2 scheeden en bolt van Carinthië , vervolgens door de M0een blad op 1/sder natuurljkegrootte,en raviërsen eindeljk O0k doorde Saksersgein (' een bloeikolf.
slagen.Van zjne 5 zonen bleef alleen de
Het geslacht Caladinm Vent.Ditheefteene jongstein hetleven.Deze,Szoltangenaamd,
bljvendeseheede,onderaan dekolfvracht- werdin 005t0tzjnopvolgerbestemd.Arpad
knoppcn en van boven manneljke bloemen. overleed in 907, en n0g heden leefthj in
H etteltOnderscheidenesoortenmetOngemeen het volkslied als de Hongaarsche held bj
fraajebladeren.DezeOntspruitenuitdeknol- uitnemendheid.Hj was degrondlegçer van
len,welke des wintersrusten ,en dieblade- het Arpadselte vorstenhuis,dateerstln 1801

z'
en zjn vaak rood ofwitgeaderdofgevlekt. bj den d00d van AndrlasIII in demanneBarraqwin heeft een grootaantaldergeljke ljke ljn is uitgestorven.
soorten Ontdekt aan den Oever van de Ama-

Arpeggio, een term in de muziek ge-

zonen-rivier.Wi
jgevenhierbjeeneafbeelding
van de schoone caladi'
tbm tfr-gkyrife:Lem.Op
lI,dernatuurljkegrootte (;g.3).Hetvalt
éen bloemkweekers niet moejeljk, er in
korten tjd eene groote menigte tebekomen,
daar zj zich met verbazende snelheid door
den tuin verspreidell.
Aroostook. (De) is eene rivierin den
Noord-Amerikaanschen staat Maine.Zj ontspringt in het oosteljk gedeelte van het
graafschap Piscatiquis.Zj lsdoor eeneberg-

bruikeljkenafgeleidvanhetItaliaanschewoord
Arpa, harp, beteekent,dat de toonen van
een accoord op een klavier Ofeen strjk.instrument niette geljk en op eensmoeten

aangeslagen Ofgestreken worden,maar,evenals op eene harp, achter elkander, zoodat
ieder toon, waaruit het accoord bestaat,

afzonderljk gehoord wordt.Hetarpeggiokan

van boven naar beneden, en van beneden
naar boven plaats hebben ;in 'tlaatstegeval
slaat men den laagsten toon van 'taccoord
streek van de bronnen der Penobscot ge- het eerst aan.
T0t aanduiding van het t
zr.z?es
ço
/p-spelen
scheiden,stroomtin eenb004naarhetnoord- bed
ient men zich gewoonl
oosten en oosten envaltinNleuw-Brunswjk
jk van eenereyt

in de St.Johns. De oevers der Aroostook

vopr het accoord geplaatste 1jn, waarln
zjn zeer vruchtbaar en staan gelgk metde evenwel golvingen of haakjes zjn aangebeste landen in den staatNew-York.
bragt:00k wel van een boog ofvan eene
Arosboja iseene stad op de noordwest- loodregte ljn met een haakje boven 'tack11st van heteilandMadura.Erzjn 2 mos- coord (in welk gevalhetarpeggiovanboven
kéën en 2 groote marktplaatsen ,- voorts moetbeginnen),Oferonder.
graven van vorsten en dergeljkeoudheden. De snelheid,waarmede hetaccoord avpey
Eriseenaanzienljkehandel,dochdehaven, ./pmoetvoorgedragen worden,hangtafvan

die weleerruim was, is digtgeslibd en in hettempo en het karaktervan hetstuk ,dat
gespeeld w ordt.
vruehtbaar land herschapen.
A rpad , hertog der Magyaren, werd in
Moeteene nûotinhetargeggiovoorgedra889,naden dood van zjn vaderAlmos,t0t genaccûordbjzonderdoorkllnken,danwordt
die waardigheid gekozen. Aan Gelous:aan- ditin het notenschriftaangeduid.
voerderde<W allachen,Ontruktehj Sleben- Arpeggiat,ara is eene opvolging van arpegbiirgen en hj dwong den hertog M onoemoe- gio gespeelde of gebroken accoorden.Daar
rtxf/z Om hem het land tusschen Szam os en Dommenico xd.l?ldrfï,beroemd zanger en kla-

Nyer af te staan !

voorts vergrootte hj
ztln gebied langs de D onau t0taanden mond
der Aloeta, Ontnam aan Salan,hertog der
Bulgaren, het land tusschen de SaJ0 en de
Bodrog,alsmede de gewesten aan beide zj-

vierspeler in Italiëen Spanle (1720)zichbj
debaspartj veelvan zulkegebrokenaccoorden bediende, spreekt men 0ok van Albertische bassen.

Veelal ziet men dergeljke accoorden ge-

den van het Matra-gebergte en vereenigde bruiken bj het slot, vooralvan de zoogeal hetland tusschen de Theisz endeDonau, naamde brillante stllkken voor 'tklavier,
hetwelk hj op Simeon,den koning derBul- Omdat het accoord te groot is,Om het in
garen veroverde,alsmede hetland tusschen eens te grjpen en aan te slaan,en tevens
de Avaag en de March metzjn rjk.Toen om meer eFect te m aken.
Arpent of arpent de ferr: is eene Oude
hj later doorden Byzantjnschen Keizerte
hulp w erd geroepen tegen Slmeon,dwong Fransche vlakte-maat, die thans alleen in

hj dezen t0tschatpligtigheid,veroverde in de westeljke kantons van Zwitserland ge-

895 het grootste gedeelte van Croatië en bruiktw ordt en er overeenkomtm et36ares.
Slavonië en bxagthertog Gladnsvan SiebenArpino is eene stad in de ltaliaansche
biirgen t0tOnderdanigheid.Nadathj in 896 provincie Terra di Lavoro en aan de Fide M oraviërs in een bloedigen veldsla'
g aan breno,niet ver van de vereenigingvan deze
de Tolim overwonnen had, nam hj Vesz- metde Garigliano,ten zuidwesten van Sora
prim in en m aakte zich m eester van de na- op een heuvel gelegen.Zj heefteenige kerburige gewesten.In het volgendeJaarver- ken, eenige fabrieken en 13,000 inwoners.
overde hj Pannonië t0t aan de Raab en Deze stad is het oude Arpinum ,de geboor-

as en van Cicero.Zj beeenige gedeelten van M oravië.In deJaren teplaats van M ari'
899 en 900,nadat hj van twee strooptog- hoorde aanvankeljk aan de Volscers,later

ARPINO-ARRACAN.

aan de Samnieten en eindeljk aan de R0- toestand proefden,vonden ze afschuweljk.
meinen. Reeds in 20S vôôr Chr. vielhaar ln Bogota worden de knollen 00k wel gehet Romeinsche burgerregt en in 188 vöôr raspt?en men gebruikt er het meelals eene
Chr.het stemregt ten deel.
ligt verteerbare spjsvoorzieken.Men verA rrabida (Serra da)isdenaam van een bouwt ze in hoog-gelegene gewesten, daar

vrj hoog, steilen kaalgebergte inPortugal bj Overmatige hitte de knollen kleinbljven.
ten noorden van Lissabon.Hetverrjstbj Men snjdtdeknollen in stukken en legtze
Palm ella uit eene zandige vlakte en loopt in den grond, evenals in onze streken de
van hier w estwaarts naar Kaap Espichel. aardappelen.Na verloop van een paarm aanHetbestaatuitgrjzen,digtenkalksteenmet den w ordthet land gewied,- voortsplukt
eene splinterige breuk. Men heeft van den men de bloem en af,opdatde vorming der
t0p een prachtig gezigt op Lissabon , Se- knollen niet belemmerd worde.Van tjdt0t
tubalen de zee.
ttjd worden de planten aangeaard. Op geArracacha. onderde gewassen?dieaan- schikte plekken is de vrucht na verloop van

6 maanden behoorljkOntwikkeld.Dezeplant

geprezen zjn Om de plaats van denaardappelte bekleeden,vraagtdeze plantden eersten rang. Zj behoort tOt de familie der
schermbloemigen en droeg aanvankeljk den

vereischtniet veelmest en 00k geen vetten
grond, maar diep,l0s zand.In het St.Andrew's gebergte,waar de regen slechts zelnaam van Coni'ttm H rrcccc/zc Jlbok.Later den op eenschralen bodem nederdaalt,w ordt

verkreeg zj van Bancro
ft dien van Arra- zj in 8 maanden rjp.Bancroftbragthaar
ctzcFztz, waarna deze haar A. zcsf/zprzizc en Op Jamaica, waar zj in hetgebergtewel
'
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Jrracacàa d.
9c?fîdn/c.

Deoandolle haar A. eq
çcz
lllezlfc noemde.H aar wi
lde groejen; toch leverde ztj er yeene
eenjarige,vleezige wortelheefteenaanmer- gew enschte knollen.M en heeftook poglngen

keljken Omvang en draagt een grootaantal aanyewend,Om zeinEuropateverbouwen;
dit ls echter geenszins geschied m etdevoorzigtigheid en belangstelling, die zulk een
daaruitontstaan talrjkespruiten,terwjlde voordeelig gewas m ogtvorderen.
grootere diep in den aardbodem dringen.
ln onzeafbeelding zien wj in 1 een worgroote en kleine knollen. De kleine kom en
uithetbovenste gedeelte van den wortel,en

Zj zjn 21/zNed.palm lang en 8Ned.duim
in doorsnede.Tevenszjn zjbedektmeteene
dunne,gladde opperhuid.Men noemtdieknollen hyos(zonen)en brengtzegekl
aoktt
)p de

telbladop'/adet0tl/qdedernatuurljkegrootte,
in 2 eenbloejendentakOpdezelfdeschaal,voorts in t: eene onvruchtbare bloem ,in b
eenevruchtbarebloem inceenlllotàlnbladvan

tafel. De stengel is l'uim l Ned.elhoog? binnen?in d eeneonrjpovrucllt,eninedeze
onbehaard , gegroeftl? groen en vaak m et doorgesneden - alles S- of3m aal vergroot.
purperen strepen versierd.De onderste blaA rrakan of Arakan (Rakhang) iseene

derenztjnlang-gesteelden vindeelig,deboven- lange,smallelandstreek aan deOostzjdeder
ste zjn nietgesteeld.Delloogstebladerenzjn baaivan Bengalen.DeBirmanen hebbenhaar
minderingedeeld.ln geheelBogotawordtdeze bj den vredevan 1826aan Groot-Brittanje
plant sedertmenschengehellgen gekw eekt,en afgestaan.Zj is door eene hpoge bergkemen geeft aan de knollen de voûrkeurboven ten van Ava gescheiden. Die keten verheft
aardappelen.D ie knollen m oeten langkoken, zich in hetzuiden bj Kaap Negrais en vereer ze gaar zjn, en wie zeineenhalfgaren wjdert zich in eene noord-oosteljke rigting
1T.
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allengs van de kust, om zich in het Onbe- komt Omstreeks 1569 voor a.
1s een zelfstan-

kende land van Tsjittagong te verliezen. dig koningrjk.ln die dagen riep deKoning

H ooge bergen, t0t aan de toppen t0e met van Arrakan, door Pegu aangevallen, de
digte wouden begroeid,verheFenhunnegra- Portugézen te hulptveroverde door hunnen
niet en leisteen-gevaarten t0t eene hopgte bjstand Pegu, maar liett doorachterdocht
van 1000?ja, van bjna 8800 Ned.el.De vervoerd, in 1607 alle Portugézen vermoor-

vlakten zjn er zeer klein en meesta'
ldoor den, die zich in zjn koningrjk ophielden.
uitloopersder lagereberrketensofdoordigte lntusschen verzoende hj zich met hen
woudgordels omsloten. D1e wouden bestaan

en riep weder htlnne hulp in, - ditmaal

in de nabjheid derzeehoofdzakeljkuitman- tegen den Groot-Mogol,doorwien hjechter
grove-boomen.De laagten zjn erdoorkron- geslagen werd (l6lG).Ternaauwernood k0n
keld van tallooze beken,dievan de bergen Arrakan zjne zelfstandigheid bewaren. In
afdalen. De springvloed zet er aanzienlpke hetJaar 1782 werd hetland veroverd doolgedeelten des landsonderwater,enzjvor- deBirmanen onderaanvoeringvanMindaray
men metde baajen een doolhofvanbinnen- TrcA, en deze maakte het t0t een gewest
wateren!die n0g nietnaauwketlrig inkaart van zjn rjk.Z00 bleefhett0tin1826,toen
n werd
zjn gebragt.Zj dienen t0twaterwegen,die hetbj den vredevanPalanghafgestaa'
de verschillende dorpen verbinden.Degrond aan de Britsch-oost-lndische Compagnie.
is er,a1s gevorm d door het slibder'rivieren,
Arran is een Britsch eiland,t0thetSehptûngemeen vruchtbaar.InFebruarj,Maarten sche graafschap Bute behoorende. H etligt
Aprilvallen er gedurig geweldige regenbui- in de Firth of Clyde e11 telt op eene uitge-

jen:(
le regentjd duurtervoorts van Junj strektheid van 71/a (
:) geogr.mjleene bet0tNovember,zoodathettjdperkvandrooyte volking van 8000 inw oners. llet is bedekt
m
e
t
st
er
k
ges
cheur
de
en gekloofde graniet-,
naauweljks:
3maandenbevat.Dievochtigheld,
verbonden met eene aanmerkeljlte hitte, leisteen-, poroer-, basalt- en groensteenge-

maakterhetverbljfzeeronyezond.Deklls- vaarten, die zich in den Goatfall,aan de

ten hebben er diepe insnjdlngen,en hier oostkl1st, ter hoogte van 1000 Ned.elverstorten zieh doorgaans rivierenuit.D evoort- heFen. Granietklompen zjn er Overal verbrengselen deslands zjn rjst,indigo,peper, strooid,en de geheele bM em is steenachtig
suikerriet,hennep,meekrap,meloenen,ana- en metkleine beken besproeid.Hetklimaat
nassen, mango's, limoenen, kokosnoten, is er rtlw , maar zeer gezond,en sommige
teakhout? honig enz. Runderen en bulels dalen zjn er schilderachtig schoon.Aan de
dienen er den landman als trekvee.D e zee zuidwesteljkekustenverrjsteenesteilebergen de'riviexen leveren er kosteljkevisschen keten ter hoogte van l00 Ned.el,enaan de
en oesters. Het zout, dat aan de kust ge- ztlidzjde verhesen de basalt-zuilen zichn0g
wonnen wordt,is er een aanzienljk uitvoer- hooger.De voornaamstevoortbrengselenzjn
al
'tikel. Voorheen woonde er eenetalrjke ermarmer,Jaspis,Arransteenen (0pdiamant
bevolking, maar deze is eerst verminderd geljkend kWarts)jgerst,aaz-dappelen,visch,
doox de Overheersching(1el'Birm anenenlater schapen en ander vee.llieruit bljkt reeds,
door die der Britten.In laatstgenoemdentjd welke de bedrijven der inwoners zjn.Op
telde zj 250000 zielen,diein 1850tot400000 Arran is het zrsisch devolkstaal,en men
waren vermeerderd. Zj zjn verdeeld in 5 houdt dit eiland voorde laatste woonplaats
klassen,in afstamm elingen van Bengali,van

van Ossian. Men vindter twee gem eenten,

Mohammedaansche Hindostani,Kayans,Birmanen en Maghs OfArrakanen.Beldelaatstgenoemden schjnen t0téél
z stam te behoo<en,en deK ayans,een Onbeschaafden zachtmoedig bergvolk, zjn er vermoedeljk de

nameljk Killlridi met de httven Lamlash,

oorspronkeltjke bewoners.

vöör w elke het kleine eiland Pladda,m et
een vuurtoren gelegen is,en Kilmorie.
M et den naam Nortk--4rranbestempeltm en
eene kleine eilandengroep aan de noordwes-

teljke kustvan Ierland.Zj behoorttOtde

Arrakan is als hetwareeenbolwerk tegen provincie Ulster en t0thetgraafschap DoneAva en Siam ,die men van hierzeergemak- gal.Het grootste van dezeisAxran-Moremet
keljk kan aanvallen.De Arrakanêzen bezit- 1800 inw oners.
ten een eigen schrift en eene eigcne letEene andere groep van drie eilanden,aan
terkunde,waartoe hunne tjdboeken (Rad- de westkustvan lerland indeprovincieMunssaweng) behooren,die de geschiedenis hun- ter en in het graafschap Galway gelegen,
ner koningen bevatten.De stad Arrakan,op draagt den naam van Soutlvuirran. Op het
aanzienljken afstandvan de zee gelegen,is grootste van deze, Arran geheeten, heeft
dpor een leisteengebergte omgeven en van men 2200 inw oners,hetvisschersdorp Killar-

sljkeligerivier-armen doorsneden.Dezestad ney,een vuurtoren en veleoverbljfselenuit
bestond bj den aanvang derBritscheheer- den tjd der Druïden.
schappj uit woningen, die zich f
)p palen
Arras (Atrecht) isdehoofdstad van het
verhieven,en telde 95000 inwoners.W egens Fransche departement Pas de Calais aan de
hare ongezonde ligging begeerden de Engel- Scarpe en de Crichon. Zj iseene vesting
schen er zich niettevestigen en ztJbouwden van den derden rang en w ordtbeveiligddoor
Akyab,waarna de stad Arrakan slechts een hare ligging tusschen twee l'ivieren en doolgering deel harer voormalige volkrjkheid de moeras-landen van haren Omtrek,alsm ede
heeft Overgehotlden.
door deverdedigingsw el'ken,diedoorVauba'n
Arrakan behoorde weleer t0tBirma,maar verbeterd en later m et nieuw e vermeerderd

ARRAS-ARREPHORIA.

zjn.Zjisver van onbelangrjk?daarerzich
6 groote wegen vereenigen.Zj telt ruim
26000 inwoners en is verdeeld in de oude
stad (La Cité) en in de Nieuwestad (La
Ville).Zjisdezetelvanhetdepartementaal

geleerde,de koningsmoorder Damiensen Ro-

bespierre zjn te Arras geboren.O0k isuit

deze stad afkomstig M attle%#'drrtu,een beroemd bouwmeester der l4deeeuw ,die dot)r
koning Joh'anran .ft/Adzzlezlnaar Praag werd
bestuur,van een bisschop en van eeneregt- geroepen,om erdend0m tebouwen,welke in
bank van koophandel.M en vindtereenfraai 1385 dool-P eterA rler isvoltooid,- alsm ede
en ruim m arktplein, een schouwburg? een Nicol
as#'x4rrtz:(Nic0loFiaminjo)?een uitarsenaal, eene kaserne, 13 parochie-en on- stekendbeeldhollwer.onderscheldeneschoone
derscheidene kloosterkerken, eene m enigte kunstwerken zjn thansn0g vanhem aanwe-

inxigtingen vanonderwjs,eeneopenbareboe- zig teRome,waarhj in 1598overleed.
kerj en een muséum voornatuul'
ljkehisto- Arre ot'Arre-meeris het grootstemeerOp
rie.Vjfduizendvrouwenhoudenerzichbezig het Deensche eiland Seeland.Hetheefteene
met het vervaardigen van kant, - voorts Oppervlakte van l (E)geogr.mjlen isdoor
heeftmen ertalrjke fabrieken,enerwordt een kanaalmetde zeeverbonden.Aan zjn
een belangrjke handelgedrevenin wjn en Oever vindt men Frederikswarkm eteenegegraan.
schutgieterj.
Arras is de Oude hoofdstad der Atrebaten
zkrreboe (Andrpas),een Deenschdichter,
en droeg bjdeRomeinendennaam vanAtre- w erd geboren te Kiöbing op Aeröe in 1587.
batiof eigenljk dien van Nemotocena (Ne- Reedsop 3o-larigen leeftjd washj bisschop
metacum)en niet,zooalssommigenbeweren, van Drontheim ,maarhj werdwegenszjn
dien van Origiacum. Zj werd in 402 ver- ergerljken levenswandel in 162: door den
woest.Ten tjdederFrankischeheerschappj Rjksdag afgezet.Laterwerdhjbenoemdt0t
behoordezj t0tNeustrië,en Clodt
rigIiser predikantte 'Wordingborg,waarhj in1637
begxaven. & . l'
zraasf was er de eerste bis- overleed.M en houdt hem voordenvaderder
schop.
Deenschedichtkunde,en sommigevan zjne

Laterwerd zj dehoofdstad vanhetgraaf- poëtische voortbrengselen worden n0g altjd

schap Artois, maar de oude stad bleeft0t met graagte gelezen.
aan Karel V t0e aan het gezag van denbisArredondo (Isidor),een Spaanschschilschop Onderworpen. Met gemeld graafschap der,werdin 1658 te Colmenar deorejage-

werd zj aan Bourgondiëtoegevoegden t0t boren. Hj was de leerling, schoonzoon en
zetelvan hetHertogeljk h0fverheven.Hier erfgenaam van F.Rioel en werd in 1685t0t
werd den 26sten September 1425 de vrede Hof-sthildervan Karel11benoemd.llj0ve1.gesloten tusschen KarelTrff van Frankrjk leed in 1702.Hj heeftfraaje freseo'svoor
en Pltilips de Goede,en den Szsten Decem- hetkpninkljk paleisenuitmuntendestukken
ber 1485 die tusschen Lodel
rl
jk XI en de in Olieverf voor de kerken geschilderd.
A rrée of Arrée-geber-qte is de naam
Nederl:ndsche gewesten, waarbj Arras aan
Frankrjk wel'
d afgestaan.Lodewl
jkXIgaf eener bergketen, die aan de bronnen der

aan de stad den naam van Arras Franciscit Arguenon, der Rance en der Meu in hetdemaar zj verloordien,toen zj in 1483 aan partement Côtes dtl Nord zichverheften van
lteizer M aœimiliaan w erd teruggegeven.De hier w estwaarts loopt Onder verschillende
Oostenrjkersbeschouwden haaralseene0n- namen, zooals M enez ten zuiden van M0noverwinpeljke vesting en plaatsten bovende contour,Fenbnsque tussehen Quentin en Corpoorthet opschrift:
lay,en M enebretbj Callac enbjdebronnen
van de Hière, Blavet en Guer,waar het

Quand lesFrançais prendrontArras,
Les souris mangerontles chats!

eigenljke gebergteeen aanvang neemttaan
welks zuideljke helling de Aulneontspringt.

D e lloogste t0p is erslechts400Ned.ell100g.
H et gebergte vormt eene graniet-massa v0l
kloven en scheuren.Ten noprden en zuiden
E er zullen de muizen de katten verslinden, verliezen zich deEaauwehellingenin zandige
D andeFranschen desleutelsvanA rrasvinden. vlakten.

't geen beteekent:

A rrephoria is de naam van een feest,

De Franschen poogdenhaarin 1559teover- dat te Athene ter eer van Pallas (Minerva)
rompelen, doch de aanslag mislukte; m aar en van H erse,de dochter van Ceorops,werd

in 1640werd zj na eene langdurigebelege- gevierd.Twee meisjes,uit aanzienljke gel'
ing veroverd doorLodewj;k Xff.
f,dieuit slachten gekozen,7 t0t11 Jaren Oud,inhet
bovengemeldnpschriftde up''van Gprendront'' witgekleed en met gouden sieraden getooid,
liet wegbikken.Merkwaardigisdebelegering droegen dan degewjjdeheiligdommen vanPaldezerstad in 1654,toen deSpanlaarden0n- las naar een grot,en kregen daarvoor iets
der den prins ran Condé, den aartshertog anders in plaats.Tevensontving Pallasbtj
Leopold en den graaf ran FzIezldcl#lgzl:haar
aan de Franschen poogden te ontrukken.
Deze echter, aangevoerd door den vicomte
de Tt
zrezlz
le en de maarschalken de la Fdrf/
en H ocqwincoltrt, behaalden de overw inning
op de belegeraars ennpodzaaktenhen tûtden
aftogt.FrançoisWtzl#t/fzïzz,een beroemdregts-

die gelegenheid een nieuwen peplos, door
tweeanderemeisjesgeweven.Na denaioop
van het feest, werden demeislesvporhet
volgende gekozen,en deze droegen dan tlen
naam van (tarrephoren,''uersephoren''Of tlerrephgren.''Het feest w exd opkûsten van den
Staat gevierd.
19*
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Arrest. Dit woord heeft de beteekenis
van vaststelling, aanhouding, vasthouding,
inbeslagneming.
In regten en 0Ok daarbuiten wordthet in

andere daden van koophandel, mits in dit

gevaldedeugdeljkheiddervorderingin'ta1gemeen bljke en ergegronde vreesbestaat
voor de verduistering der goederen. Is de

verschillenden zin gebruikt,altjd evenwel sehuldgeenehandelsschuld,danmoetdeschuldt0t aanduiding van de zooeven genoemde eischer, om verloft0t conservatoir arrest te
begrippen.
krjgen,én summierljk dedeugdeljkheidder
Een bepaald technische term is het niet. vordering bewjzen én tevensaantoonen,dat
Men onderseheidtgewoonljk arrestvan per- de schuldenaar heeft aangevangen methet
sonen en van goederen.Arrestopgoederen, wegmaken van zjneroerende goederen.
meestal, o0k in de Nederlandsche wetten,
Men kan verlofbekomen t0thetleggenvan
beslag genoemd,kanuitverschillendenhoofde dergeljk arrestop goederen,toebehoorende
gelegd worden,zooals uit de verklaring der aan hen,diegeenebekendewoonplaatsbinnen
volgende termen zalbljken.
hetRjk hebben,zelfszonder datmenschrifEœeentoriaal tvredf kan door den schuld- teljk bewjsin handen heeftenzonderv00r-

eiseher gelegd worden op het onroerend of
roerend goed,op grondrenten ofschepen van
den schuldenaar uitkracht van een titel,in
executorialen vorm uitgegeven,dat is:van
een vonnis, of van eene authentieke acte,
beide als grosse, afgegeven, w aarin aan 't
hoofd staan uitgedruktde woorden dInnaam
des Konings.''De schuldeischermoethetbeslag doen voorafgaan dooreenbevelvan betaling;wordthieraan nietvoldaan,danwordende
goederen in beslag genomen en een bewaarder

afgaand bevelt0tbetaling:de eisch t0t van
waardeverklaring van het beslag m oet bin-

de regten en aansyraken,die hj tegen zjn
schuldenaarheeft,ln degevallen,waarin 4egronde n*ees bestaat,datdeze zjnebezittlngen,alvûrenshetaandeexecutietoekwam.aan
de vervolging van zjn crediteurzotlweten

verklaring af te leggen van 'tgeen hj van
denschuldenaaronderzichheeftOfwathjaan
hem verschuldigd is,en teneindeveroordeeld
teworden,om dat,watbljken za1aan den

nen een korten termjn volgen,bt
jgebreke
waarvan hetarrestvan regtswege isvervallen. N0g komt zoodanig arrest,gewoonljk
hierpandbeslay genoemd, te pas,voor verschenen huurpenningen, en w'
elop de goederen van den huurder, die door de wetaan

den verhuurder bj voorregtverbonden zjn

verklaard.
Rerindicatoir arrest,waardoor deeigenaar
er overaangesteld,waardoorzj aan debe- van een roerend goed,die regtheeft om het
schikking en het beheer van den onwilligen 0y tevorderen,t0trevi
ndicatie ofredame,
schuldenaar ztjn onttrokken.Bj hetproces- dlt goed onder elken bezitter in beslag kan
verbaal van inbeslagneming worden de dag nemen.Voorafgaand verlof en laterebekrachen het uur bepaald,waarop t0t denverkoop tiging van den regterzjn 0ok hiernoodig.
der gearresteerde goederen zal worden overArrent onder derden kan zoowelconservagegaa'n, opdat uit de opbrengst daarvan de toirals executoriaalzjn.Heteerstekandoor
verschuldigde s0m met de gemaakte geregts- den schuldeischer uit kl'acht vanbescheiden,
kosten kan worden verhaald. De wetstelt waaruithetbestaan derschuldbljkt,zonder
vOor de verschillende arresten op de ver- verlof,en,bjgebrekevan bescheiden,met
meldegoederen onderscheidene termjnen en verlofdes regters,gelegd worden op gelden
formaliteiten vast,ten einde te verhoeden, en goederen,aan zpn debiteurversehuldiyd
dat de ongelukkige schllldenaren door ver- oftoebehoorende,onder handenvan hem ,dle
volgzieke,onmeêdoogendesehuldeischerswor- deze gelden ofgoederenbezit.H ettw eedeontden verrast en plotseling van hunne bezit- leentzjnekxachtaan een executorialentitel
tingen beroofd, zonder dathun de gelegen- in handen van den crediteuren heeftdezelfde
heid openstaat om door inspanning ofw el- strekking als heteerstgenoemde,nameljk om
ligtdoor hulp van derden alsnog aan hunne te beletten,datde goedexendesschuldenaars
eenvoudig door Overgifte aan derden aan de
geldeljke verpligtingen tevoldoen.
Conserratoir trrz.ddfis eene inbeslagneming executieonttrokken w orden ,ofOm tezorgen,
van goederen,aan een schuldenaartoebehoo- dat de hem toekomde inschuldenook ktlnnen
rende, gedaan door een schuldeiseher met dienen t0t voldoening der ten zgnen laste
verlof van den regter, niet uitkracht van bestaande vorderingen.Het conservatoir areen executorialen titelOm zoodoendetotexecu- restOnderderdenbehoeft'sregtersvan waarde
tievaneenvgnnisofvan eeneauthentiekeacte verklaring:in beide gevallen w ordtdederde
te komen,maar t0t bewaring en behoudvan gearresteerde voor den regter gedagvaard Om

gearresteerde t0e te komen, afte geven of
te onttrekken. Dit beslag kan Om verschil- ter executie over te geven ten behoeve van
lende redenen gelegd w orden,maar moetal- den arrestant,Opdatdeze daaraan zjne vortjd binnen kortetel*
mjnen terkennisse van dering kunne verhalen.D e afyifte Of betaden regtergebragtworden:diehetmetzjne lillir gedurende 't beslag is nletig.W eigert
goedkeuring m oetbekrachtlgen.
de derde beslagene om verklaring te doen,

Dewetlaatditbeslay t0eopdegoederen dan wordt hj persoûnljk veroordeeld t0t

van schuldenaren,die wlsselbrieven enander voldoening van het bedrag der vordering,
handelspapier hebben afgegeven,die w egens waarvoor het beslag is geldig verklaard.

non-betaling geprotesteerd worden (zie Pro- In den zinvan vaststelling ofvastrestelde
te8t4;alsmede om de voldoening van schuld- zaak komt arrest voor ter aanduidlng van

vorderingen te erlangen,dievoortspruiten uit een besluitvan eeneautoriteitofvan eeneuit-
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spraak van een regter,Tvaal
rtegen raen niet
kan opkomen.
Z00 heet in het Hollandsch regteenvonnis
Van het Provi
nciaal Geregtshofofvan den

:93

ten gevolge vanvergif,datOlympiashem had
doeninnemen.Nadendoodvan Aleœanderw erd

hj doordeoproerige soldaten,Opgeruiddoor
M eleayev,tot koning uitgeroepen.Ztjn eem

Hoogen Raad,zoowelin burgerljkealsin ste bevel hield in,dat de soldaten de aanstrafzaken,ïn het hoogste ressort gewezen, l
eggexs van dat oproermoesten uitleveren.
een arresttomdat het gewone middel om er Dltgeschiedde,en de300uitgeleverdenwertegen optekomen,hetappll,(ziealdaar)er den Onder de voeten van de olifanten vernietvool'Open staat.Uitspraken van kanton- morzeld,terwjlM eleayerineentempelwerd
l-egters en arrondissementsregtbanken heeten gedood.Niet lang daarna huwde Arrltidaeus
altjd vonnissen,om 'teven ofzjin'teerste m et de heerschzuchtige Eurydiee en vergedan we1in hetlaatste en hoogsteressort ge- zelde P erdieeas op eentogttegenP tolemaeus
van Egypte.NadendnodvanPevdiccasstond
geven zjn.
ln hetOud-llollandsch en oud-Fxansch regt hj Onderden invloed en hetgezag van Pywordt arrestin dezen zin dikwjlsgebruikt JApzl,vervolgensvan Antipaferen tenlaatste
ter aanduiding van onderscheidenetlitspraken van zjne gemalin E'
arydice,die in 3l7vöör
en beslissingen van de administratieveofl'eg- Chr. Cassander naar Macedonië l'
iep,om er

terljke magt.

Niet minder vaak vindt m en qrrest voor
aanhouding ofvasthouding van personen als
verdachten, beklaagden, beschuldigden,getuigen en veroordeelden. D e w etnoem tde

de betrekking van koninkljk opperbevelhebber te bekleeden.Toen deze naar Grieken-

land terugkeerde, verseheen de verjaayde
Olymplas,ondersteunddonrAnaeldes,konlng

van Epirus,wederin hetstrjdperk.Arrhigevallen op,waarin dergeljk arrestveroor- dtzdzM:Werd gevangen genomen en neêrgesaloofd is;het doel er van isöfhetOnschade- beld, en Eurydlce genoodzaakt om zieh op
knpope
ljk maken van een voordemaatschappjzeer teAr
ria nisaan haren gordel.
de heldhaftige echtgenootvan
gevaarljk persoon: ôfhet beletten van de
ontvlugting van hem ,die teregt moet staan Caeeina Ttz6fll.Deze werd wegens eeneza-

(verdachten,beklaagden,beschuldigden),öf menzwering tegen keizerClaltdiwsinhetjaar
het dwingen t0t eene daad,alshet aieggen 42 na Chr.terdoodveroordeeld.Zj vergevan getuigenis,en eindeljk hetdoen Onder- zelde haren echtgengot bj zjne vlllgt,en
gaan van eene opgelegde straf.Indenzelfden tgen zj van alle kanten waren ingesloten,
zin spreekt men van arrest enhetgevenvan zoodat er geenehoop op redding overbleef,
arrestbj militaire en andere autoriteiten. drukte zj zich den dolk indeborstenl'
eikte
H uizen van arrest ofbewaring zjngevan- dien vervolgens t0eaan haren gem aalmetde
genissen voorveroordeeldent0tligterestraFen woorden: itpaettls,het doet geen zeer!''
en bewaring van hen,die als verdacht van
Verkeerdeljk heeft mengemeend?dateene
der tkaaiste groepen der Oudheid,in deYilla
misdrjfnOg teregtmoeten staan.
Arrest izz zeezaken beteekent het nemen
van een m aatregel door het hoofd van den
Staat,waardoorschepenvan sommigevreemde
natiën,die zich in 'slandshavensbevinden,
verhinderd worden te vertrekken.Hetonderscheidt zich van embargo?dat alle schepen
of goederen om vat, en van qanltondin-q,

Ludovesi te R om e geplaatst,m etditvoorval
in betrekking stond en daaraan den naam
Vegeven van tdxd.'
r'rstz en Paetlls.',

Arrianus(Flavius)?een stoïcjnsl
!h wtlsgeer, een uitstekend staatsm an en veldheer,

een vruchtbaar schrjver, wertt tegen het
einde der eerste eeuw onzer Jaaa-telling te
Omdat hiervan meestal conjsca'
lie het ge- Nicomedia geboren.Hj was een leerling en
vriend van Epietétlts en verkreeg eersthet
volg is.
Arrest (Heinrich Ludwig d'),eenbekend Atheensehe en later van keizer Ilàdrla,ktlts
sterrekundige?werd in 1822 te Berljn gebo- het Romeinsche burgerregt.ln het:
jaal'136
ren. Hj wasereenigejaren werkzaam aan werd hj praefecttls vall Cappadoeië en behetobservatorium.ln 1848werdhjbenoemd haalde eene Overwinning op deAlanen?diee1'
tot observator aan de sterrew achtteL eipzig in het land waren gevallen.Uitalzjne geen in 1855 t0tbuitengewoonhoogleeraaraan schriften bljkt het, dat ht
l een navolgel'is
de universiteit aldaar.Zjne geschriften zjn van X enophon,en dat het voflrbeeld van deopgenomen in de ttAstronomischen Nachrich- zen zelt'
s invloed had op dekells zjnel
'0nten'' en in de w exken van het tdltöniglich derwerpen. Om voor z!
J
'u leermeester Epie-

sëchsisehen GesellschaftderW issensehaften.'' JJJV.S hetzelfde te doen,w atX enopkon votll-

Hj heeftzich vooralverdiensteljk gemaakt
deze met een korten pmloopstjdendoorhem
he
tageterde
stngna
ezaie
opn tdKo
enme
27est
ten Junj
dxa
mn va
, 185j1,
:
door het ontdekken van kom eten.Eene van
van dArres.

Arrha,zie Handgeld.

Arrhgnatherum ?zie Langyras.

%oorates had volbragt,teekende hj diens
wjsgeerige voorlezingen in 8boeken naauwk

kcurig op,en de eerste helft,welkehiervan

bewaard bleef,is hetbeste?dat wj over(
le
zedeleerderstoïcjnenbezitten.Voortsschreef
hj een ttEnchiridion Epicteti,'' eene(
dAnabasis,''waarin de veldtogten van Aleralîde'
v

Arrhldaeus,ArrIdaea
's ofAridae'
lt8was de tzzppf: zjn voorgesteld,

de i
tlndica,''

een zoon van Philipp'tts H ,koning van M a- welke berigten ovel-Indië bevatten,- eene
cedonië en van de danseresPltilinna uitLa- geschiedqnis der Alanen, w aarvan sleehts
rissa. Hj was een half-broeder van Aleœan- een fragm entis ovexgebleventen eenigeander de czoof: en vervielt0tstompzinnigheid dexe werken.Debelangrtjkstegesehriftenvan
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Arriangsztjn bj herhaling uitgegeven enin
onderscheidenetalen overgezet.
Arriaza y Superviela (D0nJuanBautista), een der beste lyrische dichters van
Spanjej werd in 1770 te Madrid geboren.
Hj Ontving zjne Opleiding in een adelljk

oqvoedingsgestichten vervolgens op demili-

en de bosschenbestaaneruitdennen-,eiken-,
kurkeiken-en beukenboomen.00k iserveel
wild,en in het gebergte vindtmen gemsen,

beren en wolven.ln hetnoordeljk gedeelte
verbouwt men graan, maïs,hennep,vlas,
oliezaad enz.,terwjldelagebergstreekkastanjes,druiven en ooftoplevert.Hetbouwland beslaat er ruim '/af
legedeeltevan den
bodem.Vooralis deze rjk in delfstoFeljke
voortbrengselen, zooals zilver, jzer,lo0d,

talre school te Segovia, nam dienstbj de
Koninkljke Marine,maarverlietdeze100pbaan wegens bjziendheid, waarnahj zich
wjddeaan dediplomatie.Hj werdbenoemd koper. zink ,aluin,gips,m armer,leisteen,
tot gezantschapssecretaris te Parjs en te steenkolen enz.Het departement isverdeeld

Londen,maarkeerde in 1807,kortvöörhet in de arrondissementen Foix,Pamiqrsen St.

uitbarsten der omwenteling,naarSpanjete- Girons2en zjnehoofdstad isFoix.
rt
lg.Hj was een jverig voorstandervanhet Arrlèrq-garde,zie Aeltterl
toede.
koninkljk huis,zoow elgedurende den inval Arrlghl (Jean Ttlf
xt
:dtzizlfArriqli de Older Franschen a1s tegenover de Cortes van sanora,hertog van Padnaj,eenFranschge1812 en bj de Omwenteling van 1820,z00- neraal, werd in 1779 Op Corsica geboren.
dathjdoorFerdinand VII t0traad,t0tka- Hj was vermaagschaptmetLaetitia,demoebinetssecretaris,t0tambtenaarbj hetminis- der van Ntvollon ./ozlmy?orfd en werd eerst
terie van Buitenlandsche zaken, t0t ridder adjudantvan Bertltier.Vervolgensstreedhj
en t0t kamerheerwerd benoemd.Hj Over- alskapitein inEgypte en werd bj St.Jean
leed te Madrid in 1827. A1s dichter onder- d'
Acrezwaar gewond.Bj Marengo werdhj
scheidt hj zich meer door keurigheid van t0tescadrons-chefenbjAusterlitzt0tkolonel
van
de dragonders der garde bevorderd.op
vorm dan dooroorspronkeljkheid.Hj heeft

uitgeyeven JLas primicias,'' uEmilia'' en hetslagveld van Friedland benoemdedeKei(
tpoeslas patriôticas-''
zer hena t0tbrigade-generaal,en vervolgens
A rriège ofArlèqe,eene rivier inFrank- t0thertog.vanPadua.lndenoostenrjkschen

rjk, ontspringt in de Pyreneën aan den veldtogtvan 1809 stree; hja1sbrigade-genevoet van den Pic de Framiquel,kronkelt raalbj Eszlingen enW agram ,organiseerde
door een gedeelte van hetdepartementOost- in 1812 de cohorten en wasin 1813commanPyreneeën, vervolgens doo1-hetdepartement dant van het 3decavallerie-corps in Saksen.
Arriège en.door een gedeelte van hetdepar- In1814onderscheidde hj zich bj Nogenten
tementHaute-Garonne en stortzicheindeljk Laon.Na den va1van Napollon waagdeAeuitbj Pinhaguel,ten zuiden van Toulouse, wï.gAi eene vruchtelooze poging om de Onaf-

in de Garonne.Zj stroomtlangsde steden hankeljkheid van Corsicate verdedigen.In
Ax, Foix, Varillas,Pamiers,Saverdun en 1815 werd hj verbannen,maarin 1820 teAuterive. Hare lengte bedraagt 20 geogr. ruggeroepen,- hj bleefechteraanvankeljk
mjlenjen hare belangrjkstezj-rivieren zjn in Lombardje.Eerst in 1848 keerdehjnaar
aan den linkeroeverdeAston,deVic-Dessos, Frankrjk terug,nam er voorCorsicazitting
en de Lêze,en aandenregteroeverdeCrieu, in de W etgevendevergaderiny en behoorde
de Lers en de Hise.
tOtdeaanvoerdersderBonapartlstischepartj.
Het departement,naar dezeriviergenoemd ln November 1849 werd hj benoemd totdien vroeyer t0t hetgraafschap Foix behoo- recteur-generaalder posterjen,na den coup
rende, llgtin het zuidwesten van Frankrjk d'état van den 2(1en December 1851 t0t lid
en grenst er aan de departementen Haute der consultatieve commissie,inJanuarj1852
Garonne, Aude en Pyrenee
's Oriëntales,als- t0tsenator en i
n Decemberdaaraanvolpende
mede aan Spanje.Het telt op ruim 87 L1 t0tgouverneur van het HôtelderInvaheden.
eogr.mjlen ruim 1/.millioenlnwoners.Het Hj overleed teParjsden zzstenMaart1853.
land is er dalende van de Pyreneeën naarde Zjn eenigezoon,eerstprefectteVersailles,
zjdederGaronne.Hetbestaatuittweedalen, vervolgens staatsraad en senator,erfde den
dat der Salat en dat derArriège,welkedoor hertogrljken titel.
een uitlooperdea
rPyreneën gescheiden zjn. Arrlus (Quintus),een legerhoofdderR0De Pyreneën verheFen zich aan de zuide- m einen!versloeg Crixus en w erd doorSpar-

ljkegrenzen in denPiqued'Estat(2230Ned.
el),in den Montcalm (3200 Ned.el),in den
Maladetta (3400Ned.e1)eninanderetoppen
t0tboven desneeuwljn.Die twee dalen en
hunnetalrjkezj-dalen ztjn doorhoogeberg-

ft
zczl.
<overwonnen.Bj hetoverljdenvanzjn
vadervereerdehj de nagedachtenisvan dezen dooreenschitterendgastmaal.Zjnebeide
zonen hebben het reasachtig vermogen van
hunnen vader in schandeljke weeldever-

gevaarten om geven.Behalve genoem de twee kwist.
grootere rivieren, stroomen er de Gers, de
Arqoba isdenaam van eenegewigtshoeArizeen de Volpa.lnhetnoordeljkgedeelte veelheld en van eene inholldsmaatvoornatte
verbreeden zich dedalent0tmoerassigevlak- waren in Spanle en Portugal.Het bedrag is
ten.H et klimaat is er verschillend;hetiser niet overal geljk. De arroba is in Alicante
in het noorden aangenam er dan in de zuide- en Valencia gel
jk aan bjna 1S% Ned.pond

ljke bergstreek,waar drukkendezomerhitte en te Lissabon aan ruim 141/a Ned.pond.
m et felle winterkoude afwisselt. De berg- Voor natte w aren heeft m en de groote en
streek bevatgoede weiden vOor de veeteelt, kleine aroba (a.mayor en minor).Degroote
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is geljk aan ruim
lS'/z Ned.kan.

:95

de kleine aan rtlim

geographie.In 1770 begafhj zithnaarluonden,waarhj t0tKoninkljkhydrograafwerd
Arrone is de naam van twee rivieren in benoemd,en hj overleed in 1824.Hj heeft
den Kerkeljken Staat. De W esteljke (0c- l50 kaarten vervaardigd,en tot,dezebehoort

cidentale) ontsyringt bj Cortt
losa en stoxt eene van Engeland in18bladen,alsmedeeen
bj Alontalto zlch uit in de Tyrrheensche algemeene atlas van 45 kaarten.Alle zjn
zee, de oosteljke(oriëntale)komtuitden keurig bewerkt. Een werk Over de geoméLago Sobatino en vloeitbj TorredeMacca- trische constrtlctie dezer kaarten,in 1825te
rese in dezelfde zee.

Londen verschenen:wordt aan hem en aan

Arrow root is een zetmeel,datdezelfde zjn zoon Kareltoegeschreven.
scheikundige eigenschappen heeft als anA rsa is de naam eener soort van brandeder zetmeel en uit O0st- en W est-lndiu wjn, die de Kalmukken uitzure paarden-

naar Europa w ordt gebragt.H et wordt be- melk bereiden.Zj laten deze melk in schaxeid uit de w ortelknollen van verscllillende qenhuiden zuurworden,waarnazt
jdiendisplanten,en men volgthierbjdenzelfdenweg tllléren. Het eenmaal overgehaalde vocht

als bj debereiding van aardappelmeel.Het noemen zj araca en het tweemaalovergekomt a1s handelsal'tikel gewoonljk in blik- haalde arsa.D 0Orde gisting w ordt dem elkken bussen uit Engeland? m aar is, in

suiker in alkoholomgezttt.

weerwil van den hoogen prjs,zelden echt. Arsaees (Arslak ,Asjak of Arslach)isde
Alen verkrjgt het W est-lndische arrowroot naam eener l'eeks van Nieuw-perzische Of
uit de wortelknollen van M aranta tzrzlfzl#ïnacea en M .ïzàtfïctz, die t0t de familie der
Cannaqeën behooren.De eerste plantwastin
Surinameten de tweede op de Antillen.Het
oost-lndische arrowroot komtvan dewortelknollep van Cnvcuma tzs.gz
?
1,
sf'
(J.
o/ïc,en C.Je'
?1corvl
tiza? die t0t de familie der Scitamineën
geteld w orden, en uit die van î'ayittaria
.:
IwiJJtZJIr. Beide soorten - deW est-en Oostlndische - vertoonen zich als een witpoe-

Parthische Knningen.Hiertoe behooren:
Arsaoes f,de stichter van het Parthische
ri.j
k en de stamvader der Arsaciden. Men
vermeldt, dat hj gesproten is uit het lk0-

ninkljk geslachtderAchaemeniden.Hjverzette zich in het jaar256 vôörChr.tegen
den Syrischen koning .
z1.
fTf'
lpcA'
lf:11,versloeg
Ayâtkocles, den stadhouder van dezen, in
Perzië,veroverde een gedeelte vanhetOude

Hyrcanië?de tegenwoordigeprovincie K0e-

der?zoodatmen ze moejeljk vanelkaâren mls,versierdezichmetdenKoninkljken titel
van anderezetmeelsoorten Onderscheidenkan. en koos Hecatompylus t0t zjnehoofdstad.
Het Tahitf-arrowroot wordt verkregen uit Na eene regêring van SJaxen overleed hj,
den wortelstok van Taeca .plz
eenbr
dee
ledel
'n
daden
lclW#l,maar en
0n de sage verleentvahem
n zjn
oed
re
f
lpkom tzelden in den handel v001'.
regêringslaren
H et arrowrogt geljkthetmeestOp aard- volger.
appel- en op tarw em eel,m aar hetheefttoch
Arsaces 11 T'
à'r'
à#tzfe.
:?die van 254 t0taan
onder hetm icroscoop een andel'vûorkomen; 2l7 vöör Ch1.heerschappj voerde.Hj was
hetbljftinkoudwaterlangerzwevenenzwelt de opvolger van den voorgaande ()n tevens

in kokend waterspoedigerop zonderhierbj een dajper en schrander vorst,diegeheel
den eigenaardigen retlk te Ontwikkelen,dien Hyrcanlé opnam in zjn gebied en tegen de
wj bt
jbovengenoemde twee soorten waar- heroveringsplannen van Sjrië een verbond
nemen,Bchoon die reuk zieh reedsopenbaart, sloot met Theodates? konlng van Bactrië.

wanneer hetarrowrootmet120/Oanderzetmeel vervalscht is. Reedsin Oost en W est
Nvordt het arrûwroot dikwjls met cassaveof bananenm eel verm engd, maal'dan levert
het bt
j het koken nietzooveelsljm ?en zl
jne
helder-witte kleur is verdwenen.De bjvoeging van het meel onzer granen gceft aan
het arrowroot bj het verbranden een stinkenden reuk.H et w ordt vooral in Engeland
veel gebruikt t0t versterking en schjntinderdaad iets gemakkeljker te verteren te

Zelfs nam hj in een grooten veldslagden

Syrischen koning Seleno'as Ctzà/ioziclf,sgevan-

gen.De veljaardag van dien veldslag werd
door de Parthers alseen vrjheidsfeestgevierd.Doox goede wetten,dllor verbeterlng
van het leger en dtlol'hetsletthten van vele
steden en vestingen heeft Arsacesuitmuntend gezorgd voûr de w elvaart en v0Ol'de

veiligheid van zjn rjk.
Arsaees II1 x4zftzlcfzl'lf.s, een zoon vanden
voorgaande. Deze l'
egeerde tusschen deJa-

w ezen dan gew oon zetm eel.M en bereidthet ren Zl7 en 196 vöör C11r. Gedurende een
door 't m et eenig koud w ater tot eene pap oorlog van AvttIocltlb,
î de G'
rppf: van Syrië
te wrjven (tn er vervolgensondel'gestadig m et P folemaens TAiàpwtrfpr e11m et,A cltaetts,

Omroeren lkokend waterbi
jte gieten.lliorr die zich inKlein-AziëOnafhankelljk hadvel'h meestervanAledië,
nalaatmen hetgewopnljkn0gwatinkoken, klaard,maaktehj ziel
Waal*lltl m01101*Sllikpl*)melk enz. naar b0- nlaar hj werd na 2l2 door dc heldhaftigc
Seleuciden zoozeel. iu ht'tnaauw gebragt,
lieven kan bjvoegen.
Arrow sm ith , een uitstekend Engelsch dat hj weldra d(, gomaakte verovel'
ingen
àhnletAntlochltstegen.
Eu,
aardrjkskundige en graveur van kaartent prjsgeven en zil
.f.:, koning van Bac,
trië verbinden
wexd omstreeks hetjaar 1750 te Bedfort in ïAz/#ezzl'?
Durhamshixe geboren.Hj wasde zoon van m oest. D aal-na heerstshte er vrede in het
een paehter. 'W èI bestemde men hem voo1- land totaan zk'n dood.Snmmigen gaan Tlrîtft
zfe.
s voorbj en noemen dezen Arsaces
hetbedrjfzjnsvaders,maaruitliefhebberj '
wjdde hj zich aan de wiskunde en aan de den tweeden regentvan dien naam ?enM o-
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ses '
pt
xs Chorene heet hem de Grppfe,den

Afen vindt gedegen arslnik (vliegensteen,
veroveraar van Balh (Pehl0e)en den stam- cobaltum crystalisatum ,regulusarsenid)in
vader van het huis der Armenische Arsaci- ertsgangen van oude gesteenten,inglimmer

den.
leisteen en gneis (zelden in overgangs-en
usrsaees JTr Pl
trilvatl'lts, een zoon van laagsgewjze gesteenten), vergezeld van
den voorgaande.Deze regeerdevolgensMoses kwarts-, kalk-, vloei- en zwaarspaat,arsé-

ran t3ordzld30Jaren (196 vôôr Chr.).Zie nik-, kpper- en jzerkies,blende,loodglit,

verder op Arsaeiden.

nikkel-, kobalt- en zilverkies,in het Saksi-

A rsaciden.Deze naam is die van een sche Ertsgebergte,in Bohemen inden Ilarz

magtiqvorstenhuisin hetrjk der Parthers. ill Baden, in den Elsas,ill Hongarje,in
Destlchterdaarvan is Arsaees1 (250 vdör
Chr.
).De Arsaciden van dezen stam hadden
aanvankeljk hunnen zetelte Hecatompylus
en laterteCtesiphon en Ecbatana. Zjwa-

N oorwegen, ill Sibe
'rië ellz. H et gedegen
arsénik komt vooralvoor in bolvorm ige 0n
druifvormige massas met een onvolkomen en

krombladerig weefsel en met eenefjnkor-

z'en niet afkeerig van de Grioksche zeden relige breuk. H et is op de breuk sterken hebben zich onderscheiden door hunne metaalglanzend en voor 't overige licht

langdurige en roemrjke worsteling tegen loodgrjs Of op tin geljkende,maar van

de Romeinen. De overleveringen omtrent buiten steeds graauw-zwart aangeloopen.
de vorsten van dathuis loopen zeer uiteen: Zel
den ishetyekristalliseerd in dunne,bunvoorzeker verdienen die der Romeinsche delvormige, ult elkaâr loopende naalden.

en Grieksche geschiedschrjvershetmeeste Zjnsoorteljk gewichtis 5,73,en zjnehardvertrouwen.
heid ttlsschen die van kalk- en vloeispaat.
ln de tweede plaats dragen de afstamme- H et w ordt voor de blaasbuis gasvormig,
lingen van een Arménisch vorstenhuis des- verbrandt en verspreidthierbj eenknoiookgeljksden naam van Arsaciden. De stam- achtigen reuk. W aar het in grootebrokken
vader van dat huis was,volgens M oses'
pJzl voorkomt, wordt het opgedolven en in den
chorene, W a-ql
tar-s
jaelt of Valarsaees, die handel gebragt. Als ltqrd tzg-t
v/zli/r/rïe,
s (mis-

door zjn broederArsjaoh,koning derParthel
's (waarschjnljk Arsaees x4.
rftxùt
zzlffq
:)op
den Arménischentroonwerdgeplaatst.Zjne
nakomelingen regeerdener t0thetJaar 450
na Chr. Volgens de Grieksche en Romeinschegeschiedschrjversnamen de heerschers
van de Arménische ljnder Arsaciden eerst
een aanvang met Arsaees I,die door Arta1454f
9,
.
: (25na Chr.)aan de Arméniërswerd
opgedrongen.

pikkel), eene verbinding van arsénikjzer
met zwaveljzer, vindt men hetin gangen

in oude gesteenten, zooals in glimm erlei,

gneis,chlorietlei,serpentjn,syëniet,vergezeld van tin-erts, wolframium , kopllr- en

jzerkies,loodglit,blende,zilverertsen,goud,
spaat-soorten,granaten,teAltenbergbjKupferberg in het Saksische Ertsgebergte, in
Bohemen, in den Harz, in Stiermarken,

Hongarje, Frankrjk, Engeland,Zweden,

A rsam as,eenearrondissementshoofdstad Sibêrië enz. Het kristalliseert in regte
in de Rtlssische provincië Nishnei-Nowgo- rhombische zuilen van bjna l1SO.Het is op
rod,ligt bj de vereeniging van de Sjplka de breuk oneFen. metaalglanzend, zilver-

met de Tesla en telt ruim 800 inwoners.
Er wordt veellederbereid,- voortszjn er
zeepziederjen, schoenmakerjen,zilver- en
jzersmederjen enz. Daarenboven iserveel
handelin linnen,zeildoek,hennep en vlas.

Arsgnyal,zie T'
t
&iyl&1
J%
's.

w it of geelachtig. M en kan er m et staal

vonken uit slaan,en hetbestaatuit:0 0/O
zwavel, 46 O/o arsénicum en 34 O/o jzer;
zjn soorteljk gewigt is 5,3,t0t5,7,en
men kan het voor de blaasbuis smelten t0t
een zwart,magnétisch bolletle.W ordthetin

A rsenlk (arsénicum)iseeneenkelvoudige eenekolfverhit,danlevertheteersteenbrtlinstof,diein tlenatuurzeerdikwjlsvoorkomt, rood sublimaatvervolgenseenarsénik-aanslag.
somtjdsinmetaalvorm,maardoorgaansinver- Hetis zeer geschikt om arsénik tebekomen

binding met zwavelofmetandere metalen en om rood zwavelarsénik te bereiden. Het
(arsenlden),terwjl het00k welin V00Xy- week J/?.
,
:JZIC: (arsénikjzer),eene verbinding
deerden toestand en zouten van aarden en van arsénik met jzer, is wit,kristalljn
met@len voorkomt.De zwavelverbindingen en broos. Het heeft een soorteljk gewigt
behooren t0t de sublimatie-producten van van 7,3 en komt voor in naaldvormige
eenige vulkanen en eenigezouten,enworden kristallen in het serpentjn van den Reinietzelden a1s neêrslag inbronnengevonden. chenstein in Silézië,- voorts bj SchladDe aanwezigheid van arsénik in de natuur
W aS reeds bekend aan Aristoteles,die ééne
verbinding met zwavelsandam k noemt,en
Dioscorides gebruikt reeds den naam arsénicum. P araeelsun wil, dat m en uit witam
sénicum een metaal kan bereiden, maar
Brand is in 1733 de eerste geweest,dieden
aard van het arsénik scheikundig heeft 0n-

ming in Stiermarken, in den Harz, in het
Ertsgebergte en in Noorwegen,en het levert, in eene kolf verhit, geen bruinrood
sublimaat maar een zwartbruin van ar-

sénik. Te Reichenstein bevat het goud.

Verder behooren t0tde arseniden:arse'nik-

nikkel,kobaltspjs,arsénikkoper en arsénikzilvex,- t0tdearsénikzwavelmetalen:glans-

derzocht. Zuiver arsénicum (As) is eene kobalt en nikkelglans,alsmede antimonium -

enkelvoudige stof, die door eenigen tot de nikkelglans,en t0t de sulphiden :realgar en
metalen, door anderen t0t de m etalloïden operment.H et realgar vertoont zich in zeer
Tvordt gerekend.
zamengestelde kristallen;het heeft een dia-

ARSZNIK.
mantglans en de hardheid van gips. Het metchloorzuurkali vermengt,dan kan men
bestaat uit 30 0/a zwavelen 70O/o arsénik zulk eene ontploëng door een slag met den
en verbrandt voor de blaasbuis met eene hamer doen ontstaan.Het ontbrandtin zuum
witte vlam , zoodat het bjhetmaken van stofen brandtmeteenebleekeblaauwevlam ;
Bengaalsch vutlr te pas komt. Men vindt hetverandertdaarbjinarsénigzuuranhydride.
het in gangen deroorspronkeljkegesteen- Het salpeterzuur Oxydeerthett0tarsênigzuur
ten en overgangs-lagen,zelden in watervor- enarseenzuur,enkoningswatertotarseenzullr.
mingen?vergezeld van kalk,zwaam enbrtlin- W ordt het met alkaliën zamengesmolten,
spaat,kwarts,arsénikerts,zinkenz.,inH0n- dan Ontleedt het deze; van een gedeelte

garje,Bohemen,Tirol,het Saksisch Ertsge- verdrjft hetden metallischen grondslag en

bergte, den Harz, den Elsas,Baden,Zwit- van het geheel de waterstof, en levertarsêserland, China, Peru en vooralin den 0m- nigzut
lr alkali, arsénikmetaal en waterstof.
trek van vuurspuwende bergen. Het oper- H et vereenigt zich zonder m oeite m et meta-

ment(geelzwavelarsénik)vindtmen inwa- len en maakt ze gewoonljk broos.Hetis
tervormingen,in m ergel-en in leemachtigen zeel
.vergiftig. Op hetgebied dernjverheid

zandsteen m et realgar, kw arts en kalk- w ordt het weinig gebruikt. M et zuurstpf
spaat in Hongari
je,Siebenbirgen,inTurkje, verbindt het zich t0t een suboxyde en t0t
'
W alaehje, Klein-Azië, China, Mexicp enz. anhydriden van 2 zuren,die van arsênigHet kristalliseert in rhombische ztlilen,- zuur en arseenztlur.
voorts is het citroengeel van kleur m et
Men verkrjgt het arsénicum uit kobalteen parelm oerglans en evenaart het gips in arsénik en arse'nik-kies door sublimatietz00hardheid. Het verbrandt evenals hetvoor- a1s te Reichenstein in Silézië en te Ribasin
gaande en sublimeert in de kolf. Het be- Catalonië,of'door reductie van arsênigzuur
staat uit 39 O/ozwavelen 61 0/oarsénicum door middel van houtskool,zooals te Altenen komt uit hetoosten in denhandel.Voorts berg in Saksen. ln het eerste geval dflet
behooren t0t de sulphiden: arsénikroodgt
lldi- men de fjnyemaakte ertsen i
n leemen
gererts, brosglaserts, en fahlerts. Van de retorten, die ln rjen in een oven geplaatst
ztlurstofverbindingen behooren hiertoe:arsé- en aan dehevigsteroodgloeihitteblootgesteld
nikbloem in oude en nieuwere gesteenten worden. Gewoonljk plaatstmen een cylina1s eene secundaire verandering vanarsénik- dervormig opgerold stuk blik indenhalsvan
ertsen. Zj komtvoor i1z den Harz,in H0n- deretortenvandenOntvanger,omdatzichdaar
garje,in Bohemen en elders,maar sleehts vooralhet sublim aat vormt. In den beginzelden in een gekristalliseerden toestand; ne gebruikt men geen ontvanger;dit 4edoorgaans is ze w it van kleur en bestaat schiedteerst wanneer de arsénikdampenzlt
'h
vertoonen,w aarna de Ontvanger met de reuit76O/oarsénik en 540)
/oztlurstof.
Zeer menigvtlldig ziqjn denatutlrljkearsl- tflrt luehtdigt verbonden w ordt en de dam sikzzlz.ezoltten (arseniaten) zooals pharmaco- pen zich er t0t korsten kunnen vormen,die
liet,Haidingeriet (waterhoudendearsénikzure als vliegensteen (vliegenkobalt)in den hankalkaarde),picropharmacoliet (yharmacoliet delkom en. Tevens ontstaat er een poedermet bitteraarde), Berzeliïet (arsenikztlre-bit- achtig mengselvan metallisch arsênicum en
teraarde),nikkelarseniaat (arsénikzuur nik- Van arsénigztlur; men geeft daaraan den

keloxydt
lle),kobaltbloem (arsénikzt
lurkobalt- naam van grjs arsénik. Hetgeen er overoxydule)enz. T0tdekopel.oxyde-verbindin- bljft,bevat,Ook zelfsbj witgloeihitte?nog
en behooren trichalciet,oliveniet, cornwal- altjd arsénik. InReichensteinverkrjgtmen

llet, koperglimm er enz.,- en t0t de arsê- uit de beste ertsen 50O/o vl
iegensteen en
nikzureloodoxyduleverbindingen hetmim ete- 55% yrjs arséni
k. -- Ook door redtlctie

siet, eene verbinding,waaxin dikwjls phos- van wlt arsénik (arsénigzuur) dotll'middel
phorzutlr voorkom t en die daarenboven

van kool of olie kan m en arsènit'um beko-

chloprlood bevat.Debelangrjkstedierzouten men, en deze methode is niet verwerpeljk,

w orden onderhllnnenam ennaderom schreven. w anneer men w erkt op eene kleine sehaal.

Zlbirertzrq
slzlïczfpzl(vliegenvergif)heefteene
staalgrjze kleur, eenhelderen glans Op de
versche breuk en loopt ligt aan m eteene
bruinachtige,zwartgrjze kleur. Het is bladerig van zamenstelen kristalliseertbjeene

De belangrjkste zuurstofverbinding van
(wit arsénicum of rattenkruid).Het wordt
gedeelteljk verkregen bj de metaalsmeltez'jen als een bjproduct? wanneer detin-,
het arsénicum is het arsénâyzn'ar txzl/ztytfrft/:

langzame sublim atie in rhomboëders zonder kobalt-en nikkelertsen arsénikkiesbevatten
voorafte smelten. Zjn soorteljk gewigtis en ook welals hoofdproduct:zpoals te Rei5,96.Hetheeftjeen ret
lk ofsmaak?isbroos chenstein en te Altenberg ln Silézië. De
en verandertbp2
3800in een grjsachtigwit- inrigtingen, waar men het arsénigzutlr beten damp, die naar knûipok riekt en bj reidt,dragen den naam van gifhutten.Dtaze
afkoeling w eder vast w ordt. H et m etaal m oeten op afgezonderde plaatsen w ûrdt'ngeheet'
t eene groote verwantschap t0t dezutlr- bouwd, omdat er steeds arsénikhoudende
stof,zoodathetzichin deluchtoxydeert.W an- dampenontwtjken?welkevool
'planten,diexen
neer men pas gestlblimeerd arsénicum met enmenschen zeersehadeljk zjn.Hetarsénigwater bevochtigt, Ontstaat er eene aanm em zuur-anhydrideiseeneverbindingvanSverbinkeljkehitte. Vermengtmen hetmetsalpe- dingsgewigten arsénicum en 3 verbindingster en steekt m en het mengsel aan, dan gewigten ztlurstof (A%Oa) ot'van 760/
'O
ontploft dit met hevigheid?en a1s m en het arséni
t
mm en 24 0/0 zt
lurstof. Hetiskleur-
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l00s ofwit,hetkristalliseertin regelmatige smelten, Of door distillatie van arsénikkies
octaëders en komt in den handel voor als en zwavelkies. opermentverkrjgtmendoor
een wit meel of als een glas. In dezen 6 tot 7 deelen rattekruid met één deel
laatsten vorm is het doorraans melkwit, zwavelte smelten. operment ot'arsénig-stll-

somtjds geelachtig, ondoorzlqtig, op por- ;de,alsmedehetvjfvoudigzwavelarsénik of

selein geljkend en schelpachtlg van breuk. arséniksulfde wordt ook langs den natten
Terstond na de sublimatie is het in zjne w eg,door wederkeerige ontbindingvanzw a-

geheele massa doorzigtig, maar het wordt velwaterstofen arsénig-en arseenzuur,inde
langzamerhand van buiten naarbinnenmelk- gedaante van een gelen neêrslag verkregen.

wit. Het heeftret
lk noch smaak. Bj ver- Beiden zjn sulfden ofsulfo-zuren,die zich
hitting'veranderthetin grjs-wittedampen, m etzwavel-alkaliën t0t oplosbare en met de
die de:geljks geen reuk hebben,en subli- overige sulfo-bases (zooalszwavelzilver)t0t
m eert zonder eenige verandering te Onder- onoplosbarezwavelverbindingeneenerhoogere

gaan. Hetlostnietremakkeljk op in wa- orde vereenigen. De twee laatstqenoemde
ter,'maar w e1 in mlnerale en planten-zu- verbindingen worden door de schllders t0t
ren en vormt metbases arsénigmzre zouten het bereiden van olieverfentotlak gebruikt,

(arseniten),voorheen arsênik-leversgenoemd. het realgar bepaaldeljk tOt blaauw en in

Het arsénigzuur ofrattekruid wordtveelge- de katoendrukkertl Om indigoteretlucéren.
bruikt,bjvoorbeeld alsvergifOm schadeljke Voorts gebruikt men ze t0thetmaken van
dieren uit den weg te rtlimen,als een mid- w it vuurw erk, dat m en evenw el w egens
del om Opgezette dieren tegen insecten te het arsênigzuur, dat zich bj hetafsteken
beveiligen,alsbjmengselOm glaskleurloos daarvan ontwikkelt,nietin besloteneruimten
temaken,doordien hetarsênigzuurhetjzer- kan aanwenden. Een mengsel van Z1 deeoxydt
lle in Oxyde verandert en desgeljks len salpeter, 7 deelen bloem van zwavel en
k001 in kooloxyde hervormt. 00k gebruikt 2 deelen realgar geeft een fraai wit licht.

menhett0tzuiveringbj hetsmeltenvanwas, Een cylindervan bjna eeneNe(
1.elindoorhoewel dit zeer is aftekeuren,omdat het snede,daarmede gevuld en op de kust afgewas er vergiftig dosr wordt. N0g verder- stoken,gafeenlicht,datOpeen afstandvan40

feljker is de toevoeging van arsénicum bj zeemjlen zigtbaarwas.Menbedientzieheindehet vervaardigen van stearine-kaarsen, en

ljk Ook van eenmengselvan kalkengeelar-

deze onderscheiden zich, wanneer zj uit- sênik,operment,om haren we4 te bjten.
geblazen worden,door denbekenden arsénikDesgeljksverbindtzicharsenlkmetchloor?

reuk. De pit van zulke kaarsen is geheel bromium en iodium.Metheteersteverbrandt
en alpikzwart, terwjl zj in eene zuivere het t0t arsénik-superchlorure.Met waterstof
(arsénik-vrje) kaars van onderen wit en vereenigt het zich, w anneer het daarm ede

hooyel'op.waarde verkoling begint,bruin- geljktjdig vrj wordt,t0tarsénikwaterstof,
achtlg zwart is. D00r water, dat zuur door H ase ontdekt,- een kleurloosgasmet
is gemaakt met een weinig zoutzt
lt
lr,kan een eigenaardigen reuk en met zeer vergifm en axsénigzllur er uithalen. ln de katoen- tige eigenschappen, zoodat door hetinadeheikundige,
drukkerj dient het arsénigzuur om het men er van een uitstekend sc.
groen van Reheele Ophetdoek tebrengen,dat Geltlen te Munchen, gedood w erd.Hetw ordt
voorafmet eenezwavelzure koyeroxyde-op- zonder veelm oeite ontbonden,w anneerm en
lossiny alsbjtmiddelisbevochtlgd. Einde- de buis,waarhetdoorheen stroomt,meteene
ljk dlent het in 'ta'
lgemeen t0t het berei- spiritusvlam verwarm t; het verbrandt met
den van arsénikhoudende yxaeparaten van eene bleeke blaauwe vlam en geeft op een
arsénig- en arseenzuur kah , van arsénik- porseleinen schoteltje,datindevlam gehouden
houdende koperverw en, zooals Schweinfur- wordt,eene schitterend zw arte vlek van metergroen,ktlnstmatigoperment(auripigment) tallisch arsénicum .D eze eigenschap derarséen realgar.
nikw aterstof is door M arult aangew end t0t
llet arseenznur anltydride is eene verbin- de proef,dienaarzjn naam yenoemdent0t
ding van twee verbindingsgewigten arséni- hetOntdekken deraanwezigheld van arsênik
eum en 5 verbi
ndinysqewigten zuurstof gebruiktwordt.Dearsénikwaterstofontstaat,

(As?Os)ofvan 650/0arsenlcum en350I
'Qzuux- wanneer men bj eene oplossing,die arstot. Het is een wit, glasachtig, smelt- sênig- ot'arsénikzuur en hunne verbindingen
baar en zeer vergiftig zuur,datzich bjeene bevat,zink en ébrdund zwavelzuur ofzoutaanmerkeljke hittein arsénigzuur en zuur- zuur voegt, waarin dan hetarsénik ,benestof ontbindt, en zich gemakkeljk laatre- vensde waterstofdoorhetzinkuitzjneverducéren. ln water losthet op en vormt dan bi
ndinqenvrjgemaakt?Op-hetOogenblikhuna<S00nZt111r,datlakm oesroodkleurt.H etvormt nervrpwording zich t0tarsénikwaterstofver-

metdebasesdearseenzurezouten(arseniata), eenigen.Daar voor'toverige onder geljke
die op dezelfde wjze kristalliséren alshet om standigheden antimonium verbindingen andaarmedeovereenkom stigephosphorzuurzout. tim oniumw aterstof leveren, moet m en onVan die zouten w ordt het arseenztlur kali derzoeken,ofdekorst,diezieh indeverhitte
gasbuis afzet, antimonium of arsénicum is.
in de katoendrukkerj gebruikt.
M etzwavelgeefthetarsénikhettweevoudig Het eerste w ordt,w anneer door de gasbuis

(realgar),drievoudig (operment)en vtjfvoudig zwavelwaterstofgeleid wordt,bjverwarming
zwavelarsénik.Vandezewordthetrealgarook geelrood zwavel-antimonium , en het laatste
kunstmatig bereid doorarsénik metzwavelte geel arsénig-sulflde, en leidt men er ver-
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volgens gedroogd chloorgasdoorheen,dan zal sterke htliduitsla'g verder verspreidt.MTordt
het zwavelantimonium verdwjnen. Behalve diekprstweggenomen,dan ontwaartmeneene
deze, door I'
resenius medegedeelde proef, etterende oppervlakte.Men heeft echterz00-

hebben wj n0g eene anderevan lerzeliu.
Hj leidt de vermoedeljke arsénikwaterstof
over pas uitgegloeid kpperoxyde en gaat
voort met hetgloejen.lshetwerkeltjk ar-

sénik.vaterstofgeNveest dan zalhet gereduceerde koper1 met zoutzutlrbehandeld,arsénikkoqer achterlaten? en eene geringehoeveelheld hiervan geeftvoor de blaasbuisden

wel bj uit- a1s bj inwendig çebruik van
arsénik gewoonljk eenè opslorplng van het

vergif,n0gvôsrdathetplaatseljkwerkenkan,
en hierdoor w orden de algem eene vergifti-

gingsverschjnselen te voorschjn geroepen,
die zich tot alle deelen des ligchaams uit-

strekken.Dieverschjnselen zjnsomtjdsvan
acuten en somtjdsvan chronischenaard.T0t

eigenaardigen knoiook-reuk.BjOnderzoekin- die der acute vcrgiftigingen behoort in de
gen,doordegeregteljkegeneeskundeverpr- eerste plaats eene acute ziekte der huid,
dend,moetdeorganischezelfstandigheid,waar- welke evenzeer bj in- als bj uitwendig
m ede het arsénicum in zoodanig gevalver. gebruik van arsénicum ontstaat. Zj bem engd isteerstvernietigd w orden,ookm oet staatin stekende en brandendepjnen in de
men het gas dooreenebuismetchloprcalcium
leiden,om het te droogen.Dooxgaans is het
voldoende om eene stofywaarin men arsénicum verm oedt,voordeblaasbuistebeproeven.
De witte damp en de eigenaardige reukver-

huid, alsofdeze m etnaalden gepriktw ordt.
De huid wordtrood en Opgezet,en er ontstaat eene roos-achtige ontstekingmetgroote
blaren en puisten, die w el eens in booze
zweren overgaan:- zo0 zelfs,dat haar en
raden zjne aanwezigheid. OOkinbewerk- nagels afvallen.D e ontsteking gaat0ok wel
tuigdeverbindingen vindt men arsênicum a1s overin eene grootekorst,die er vervolgens
bestanddeel,bjvoorbeeld in hetuiterstver- afvalt, w aarna eene etterende wonde over-

giftige alkarsine (zieOnderditwoord).
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bljft.
D e algemeene verschjnselen zjn dezelfde,
die bj eene aeute aandoening van de maag

rjk derdelfstofen,en alzjne verbindingen en van het darmkanaaldoprarsénicum plaats
werken, zoo zjeenigen tjd worden aanre- hebben.Deze aandoeninq,die aanvankeljk
wend:schadeljk op hetzamenstelvan dle- doorgaans zeer eenvoudlg, maar later door

xen en planten.Hetmeestvergiftig is arsé- aantasting deroverigeligchaamsdeelen hoogst
nigzuur kali en arsênigzuur, datbj qitne- ingewikkeld is,komthetm eest voor en ontmendheid arsénietlm ofrattenkruid wordtge- staatreeds bj het gebruik van eenekleine
naamd, -- vervplgens het arseenzuur, en gift arsénicum , - vaak na het innemen vall
minder sterk hetmetallisch arsénik endever- l grein Ofalthans van zeer w einigegreinen.

binding van het al-sênik met zwaveltopel
-- De werking isafhankeljk van den persoon
vaent, realgar).Men meent,dat de organi- des gebruikers, van de gedaantetw aarinhet

sche verbindingen?kakodyl en kakodylzuur, arsénicum wordt ingenomen,en van de geOP Verre na niet zoo schadel
jk zjn. De steldheiddermaag.Nietlangnadatiemandarsêkracht en snelheid dier werking is afhanke- nicum genomen heeft,ontwaarthj een zaljk van den graad van oplosbaarheid der ar- mentrekkenden smaak, een branden in den
sénik-praeparaten, en hierin ligtdeOorzaak : m ontl en een Zamenslloeren s'tln d0 keelen
dat arsénigzuur kali hetgevaarljjkst is.Op van demaag,terwjlhetspeekseli1
zgroote
alle plaatsen des ligchaams kan het arséni- hoeveelheid wordt at
kescheiden.Langzamercum zjne verderfeljke werking volbrengen, hand - na verloop van l, 2 of6 uren zopwel Op de gezonde a1s pp de gekw etste gevoelthj een pjnljk branden in demaag,
huid,i11zw eren ,in deynaagen inhetdaxmka- misseljkhei
d, walying, en de inhoud der
naal enz.Hetw erkt hetsnelstenhethevigst, m aag- metgal,slpm enbloed w ordt doolw anneer het door inspuiting in de aderen braking verwjderd.Hetdarmkanaal zetzich

wordtqebragt.

Verglftigingen m et arsénigzuur kom en het
m eest voor, en m en heeftom die reden de
w erking van deze het naauwkeurigst waargenomen.V an de vergiftigingen die voorde
regtbanken werden behandeld bedragen die
cum in Engeland '/ale, in Frankm et arsêni

l'
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geheele aantal.M en kan dic vergiftigingen in
plaatseljke en algemeene?in acuteen (!h1.p-

uit en er volgteene overvloedige,kwaljkl'iekende, groenachtig zw arte ontlasting,ot'
eene vreeseljke pjn,die deontlastingvergezelt. De onderbuik wordt warm en pjnljk.
Bj deze plaatseljkeversehjnselen komendie,
welke zich t0tmeerverwjderdedeelentlitstrekken,t0t de hersenen enhetruggemerg,

t,n deze zjn bj hetgebruik van eene aanmerkeljke hoeveelheid arsénicum reedsaangedaanj
':voordatdnplaatseltjkoverschjnselt
àn
zich kunnen ontwikkelen. De vergiftigtle

nischeverdeelel
z.Plaatseljk gebruikt?inden klaagtvervolgensoverhoottlptjn en duizt,ligvol'm van deeg,zalf ofpoeder ofin dem aag heid. Het gelaa't, eerst rood en ppgezet,
gebragt, werkt het als eene bjtendestof, Tvordt vaal ofblaauw en valt in.Danvolgt?
die w eldra eene hevige ontsteking doet ont- bjeen gevoelvanzwakteofzelfsvan iaauw te?
staan.D e plaats, waar het vergifwordtaan- bj koudehanden en voeten)bjjlen:gevoelgewend?verandertbj eene hevige werking loosheid,gedeelteljke verlammingenofstuipln eenedroogekorst,om welkezicheenroode trekkingen?doorgaansdedood.Verlammingen
ZOOm vertoont, vanWaar zil'
h dikwijlseen en hersenzlekten zijn veelalhettreurig (
lt'el
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van hen,die nietsterven.W iegrootehoeveel- opmerken. De li
jken veranderen door arsêheden arsénicum hebben ingenomen,zjn ge- nicum in mummiën,diejarenlangweêrstand

woonljk t0tstikkenst0ebenaauwd,waarop
diarrhle als die van choleraljders volgt,
terwjlzjdoorbeklemdheid,moejeljkeademhaling, ontzettende zwakheid en stuiptrekkingen worden geteisterd.Hier verschjntde
dood zeer spoedig.Bj desectie of ljkopening vindtmen alle verschjnselen van ont-

bieden aan devergankeljkheid.

Hetis van groot belang,na te gaan2h0e
de zoodanigen, die door arsênicum verglftigd
ztln, behandeld moeten worden.Zoodra het

bljkt,hetzj t
litdealgemeeneverschjnselen,
hetzj uitdewitte korrelsvan hetuitbraak-

sel,datiemand arsénicum heeft ingenomen,
steking van den mond aft0tin het darmka- dan bejvere men zich, Om datvergif z0o
naal t0e, nameljk roodheid, opgezetheid, spoedig mogeljk uithetligchaam te verwjbloedontlasting,korsten en zelfs zweren.Op deren.Is het alleen uitwendig gebruikt?dan
sommige plekken van de m aag ontwaartm en zoeke men de hqid met naauwkeurigheld te
de witte korrelsvan hetarsénicum diemen reinigen en men wrjvehaar in metwarm
doorgaans 0ok in het uitbraakselopmerkt. jzerhydroxyde ofmet magnésiahydraat en
Het bloed is dun en donker gekleurd,maar men wassche haar metazjnzuurjzer.Beverkrjgt in de Open luchteenelichtetint. vindtzichhetvergifinde maag,dan veroorDe binnenwand van hethartis rood;daarin zakemenbrakingdoorde keelvan binnen te

en in hetspiervleesch zjn blaauwevlekken. kittelenmeteenveertje,doordenljderlaauw
De longen zjn v0ldonkexbloed,hetsljm- water meteiwittedoen drinken,ofmen geve
vlies der luchtwegen is rood, de lever,de eenplantaardigbraakmiddel,bjvoorbeeldipenieren en de blaas dragen donkere vlekken: lacuanha.Bj geweldigepjnenmoethjOpium
die in de open lucht rood worden,de her- innemen.Hetachterbljvend vergifpoge men
senvliezen zjn overvuld metbloed,maarin doorjzerhydroxydeofdoor- 'tgeenbepaaldede hersenen zelveenhetruggem ergontwaart 1jk door Bl
usylsaanbevolen- magnésiahym en doorgaans w einig verandering.
Het eigenaardige eener chronische vergiftiging metarsenicum door aanhoudende werking van kleine hoeveelheden is gelegen in

draat,inkleinegiften en metwatervermengd

eene trapsgewjre vermagering. Zj komt
meestal bj mjnwerkers en metaalsmelters
voor,zelden bj hen,diegeruimen tjdarsénikyraeparaten uit de a'
potheek hebben ge-

is. Om het verglf, dat het darmkanaalbe-

vantjdt0ttjdtoegediend,tebinden,eningevalvannoodgeeftmenaandenljderjzeroxyde,'tgeenindeayothekensteedsvoorhanden
reiktheeft,z0ospoedigmogeljkOnschadeljk

te maken, geve men laxeermiddelen,zooals
glaubelmzout, bitterzout enz. en m en nem e

brulkt.Die vermagering wordtvoorafgegaan

zjnetoevlugtt0tlavementen.Tegen deontdoor maag- en darmljden, alsmede door stekingkomenplaatseljkebloedonttrekkingen,
long-,hersen- en huidziekten.De oogen van blaartrekkende pleisters en koude omslagen
den ljderzjn ontstoken,nu en danheefthj en als inwendig middel opium te pas.Bj
te worstelen met koliek, met walging en

brakingt de onderbuik is gevoelig , de mond

verlamming en groote zw akheidw ordenw arm e baden en huidprikkelende m iddelen aan-

is droog en heet,en de huid desgeljks-Dan bevolen,- voorts koël,thee,koolzuurhouvolgen er pjnljke steken in deborst,be- dend mineraalw ater,benevens salpeteroplosnaauwdheid: hoesten met veel iuimlozing singen met een weinig wjn. Bj dit alles
Jeukte derhuid metuitslagenpuisten,duize- moet een gepast diëet in acht.genomen
ligheid, hoofdpjn, slapeloosheid! zwakheid worden.
van het denkverm ogen,somberheld,knorrigheid, oploopendheid, mierengekrieuw el,ge-

W egenshet hooge belang diertegengiften

dienen wj een woord tezeggenvan dewjze,

voelloosheid,pjn in de gewrichten,beving, w aarop de voornaam ste w orden bereid.H et
krampindebeenen,verlam ming,hartklopping l
jzerhydroœyde,doorB'
tnsen en Bertltoldmet
en onmagt.Despjsvertering gaatverloren, betrekking t0tzjne werking ophetarsénigde verrigtingen der overige ligchaamsdeelen
verzw akkell, de patiënt verm agert t0t een
geraamte, er Ontstaan hectische koortsen,
hetgelaat w ordtopgezet,en hetgeheelelig-

zuur het eerst onderzocht- de uitkomsten

van datOnderzoekzjn in 1834openbaargemaakt- ,moet versch wezen en met groote
zorgvuldigheid behandeld worden ,daar het

chaam droogtop alseenemummie.Deljder
kan zjn bed nietmeerverlaten,en dedood
komt met klimmendekoortsen,j'lhoofdigheid
en stuiptrekkingen hem uitzjnljdenverlossen. Het ljk van zulk een vergiftigde heeft

andersligtin een kristalljnentoestandOvergaaten in ditgevalzjn invloed op hetver-

gedeelteltik verharq, en i
n de longen ontwaart men ontsteklng en vezettering. Een
eigenaardigen invloed heefthetarsénicum op
deverrotting;hetbelemmertdeze,- iets,dat

en vormt daarmeëe basisch arsénigzuur

gifverliest.Men doet uiteene oplpssingvan

zwavelztlur jzeroxyde of'van jzerchloride
door middel van ammoniak het jzerhydroweinig bloed,w einig vocht en geen vet;het xyde neêrploFen en men verwjdert versljmvlies van demaag en van hetdarmka- volqens door uitwasschen het alkaliuitde
naal is ontstoken; de lever,de milt en de brulne,onreinehydratische massa.Datjzernieren zjn als het w are verschrpmpeld en praeparaat bindt gretig het arsénigzuur
jzeroxyde, dat in water en in maagsap
nagynoeg onoplosbaar is. Die binding geschledtechterdan alleen,wanneerhetjzer-

wj O0k bj anderemetaalvergiftigingen,bj- hydroxyde opgelost arsénigzuur ontmoet.
voorbeeld d00rsublimaat(kwikzilverchloride) lB dit laatste vast, dan heeft er geene of

ARSZNIK.
nagenoeg geene binding plaats;somtjdsis staat,of men kan meer regtstreeks te werk
het wel aanbevolen de oplossing te bevor- gaan.De beste methodeszjn doorM arslt,
deren door voorafeenige droppels geest van

I'
reseniqs en Babobeschreven.DievanM arsl
t

salmiak bj het jzerhydroxyde te voegen,
maar daardoor m aakt m en van het arseni
' gzuureen zout,datdoorhetjzerhydroxyde
niet wordt ontleed, zoodat dit dus w exke100sbljft.
Het jzerhydroxyde moet in groote hoe-

berustOp hetfeitdatwaterstofbj haarvrjworden (in statu nascenti)zich gretig met
arsénicum verbindt,waarna dit laatste doolverhitting inm etaal-toestandafgescheidenkan
worden.Detoesteltdienm enhiertoegebruikt,
bestaatuit eene iesch,w aarinop degew one

veelheid w orden aangew end, om dat andere wjze - door zink en zwavelzuur - waterstoffen van de maag en van hetdarmkanaal stofontw ikkeld w ordt.Deze looptdooreene
desyeljkseenegroûteverwantschapdaarmede horizontaal en daarna verticaal Opw aartsgebezltten? zoodat hierdoor zjne werking Op bogen buis, die Op eene bepaalde plaats
hetarsénigzuur verminderdwordt.M engeeft wordt verhit door eene spiritus-lamp.Melz
dus telkens na 10 minuten ,nadatde maag ontsteekt de w aterstof,die uit het vertieale
door braking zooveelmogeljk geledigd is, uiteinde der glazen buis stroom t en houdt

een eetlepel v0l jzerhydxoxyde t0tdatde in de vlam een porseleinen se,
hoteltje,
plaatseljke verschjnselen der vergiftiging om te zien of ex ook een aanslag ontstaat
verdwenen zjn en hetjzerhydroxydezichin van arsénicum , - 'tgeen zich uithet zink

de OntlastingstoFen vertoont.
en zw avelzuur w el eens ontw ikkelen kan.
Het magnlsialtydraat werd in 1846 door Is zulk een aanslag niet aanwezig ,dan giet
Bnssy a1s tegenyifttegen arsênicum aanbe- men in eerstgemelde ieschhetvocht,waarin
volen : het verelscht eene even zorgvuldige men arsénicum vermoedt. Het is duideljk,
bereiding alshetvorigemiddel.Menverkrjgt dat dit laatste - indiqn het erin aanw ezig
een goed praeparaat,w anneer m en een aar- is - zich met de waterstof za1verbinden
den smeltkroes half met koolzure magnésia en door de buis loopende door de hitte der
vlllt en in een Oven den bodem daarvan tot spirittlsvlam gen,:odzaakt zal w orden zich

roodgloejenst0everhit,terwjlmendeninhoud in metaal-toest+ d af te scheiden? zO0van den kroesmeteenjzerenspadelgestadig dathet Oggevadgen wordtin den vorm van
Omroert,om bjhetOntwgkenvanwaterdamp een ring ln de buis,terwjler n0gaanslag
en koolzllur het hevig wegspatten te belet- is te verkrjgen op een porseleinen schotelten.Hetgloejen wordtvoortgezettotdateen tje: in de waterstofvlam gehouden. Daar-

weinig diermagnêsia?metzoutzuurbegoten, na dxaait m en het verticale uiteinde der
nietmeerOpbruist.Daarna wordtzjineene glazen buis naar beneden en brelzgthetin
gesloten flesch zorgvdldig bewaard.
eene andere buis,waarin zich salpeterzuur
Dit praeparaatis gebrande magnésia(mag- zilver bevindt. Hier wordt zelfs hetgeringnêsia usta?,welkebj hare vermenging met ste spoor van arsénikwaterstofgas olztwater magnésia-hydraatvormten tlenegroote l
eedJde oplossing wordttroebeldoordeafverwantschap heeft t0t arsénigzuur? daar schelding van zilvert en zj bevatarsénighet hiermede basiscll-arsénigzure magnésia zutlr. T-/'
gF en Tltomson hebben intusschen
doet ontstaan.Ook ditzoutschjntnoch in opgem erkt,datantimonium eenaanslaggeeft,
water,noch in maagsap oplosbaartewezen. welke sterk op dien van arsénicum geljkt?
Men gebruikt hetop dezelfde wjze alsjzer- en m en heeft naar een middelgezocht om
hydroxyde,- oOk geeft men beide w eleens die beiden van elkaâr te onderscheiden.B(àdruppelt men den aanslag m et onderchlorigte zamen ofbj afwisseling.

Vû0< de gereytelùkegeneesknnde heeftde zuur natron (verkregen door thloorgas in
bepaalde en onfeilbare aanwjzing van arsé- koolzuur natron te doen stroomen)?danvernicum in de uitrebraakte stoffen of in de dwjnen de arsénikvlekken , maar (le antiingewanden desllgchaams na den dood eene moniumvl
ekken niet LBisckof). Leidt men
hooge waarde, omdat dikwjls de vrjheid een stroom vanzoutzuuxgas(chloorwaterstofvan een m ensch e1'mede gemoeid is, omdat zuurgas) dooreenebuis,waarin zich arsélzikhet aankomt op de bevestiging of ontken- aanslag bevindt,dan bljftdezeonveranderd,
ning eenervreeseljke misdaad- moordd00r terwjl de antimonium-aanslag verdwljnt.
vergiftiging.Het arsénicum is hoogstgevaar- LFreseninsj. Brengt men de glazen buisin
ljk, Omdat hetsmakeloosisen Omdatmen eene oplossing van salpeterzuul'zilver,dan
het doorgaans eerst leert kennen uitzjne wordt het arsênikwaterstofgas ontbondeneu
doodeljke werking.Kan men hetarsénicum het antimonium waterstofgas desgeli
jks.De
zelfnietontdekken,danmoetendeOverbljf- vlûeistof,die door hetEltrérenvan denneêrselen dergebruiktespjsofdrank,hetbraaksel, slag verkregen w ûrdt?bevat geen spoorvau
de inhoud van maag en darmkanaal,Ja, antimonium ? terwjlerarsênigztlur,benevens

deze ingewanden zelve naauw keurig onder- zi
lverzouten salgeterzuux,inOpgelostent0(
?zocht worden. Het zekerste bewjs deraan- stand in aanw ezlg is, en men kan hieraall
wezigheid van arsénicum is zjne afscheiding zonder veelm oeitedoortoevoegingvalzvloeiin metaal-toestand (reductie).Dezekan men bare ammonia een gelen neêrslag van arstlt0t stand brengen door zw avelw aterstofin nigzllur zilver Ontlokken.
Z00 hebben de m eestberoemde scheikunde gefltreerde vloeistoffen te leiden en deze
vervolgens m et salpeterzuuren zwaveligzuur digen zichbejverd,om denaardendeeigenz66 te behandelell, dat erarsénigzuur ont- schappen van dit vergif aan het licht te
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brengen,opdat men het in alle vol'men en nuchteren toestanënuttigen,waarnazjlangonder alle omstandigheden z0u kunnen her- zam erhand t0t giften van 4greinopklimmen.
kennen, eensdeels om den geneesheer t0t De arsénik-eters zoeken zich daardoor een
gids te wezen bj dekeuze zjner middelen ? gezond en blozend voorkomeneneenezekere

anderdeels om bj moord of poging t0tmoord mate van gezetheid te verschaFen, terwjl
door vergiftiging den regter in Btaat te stel- vooral de gemslagerseenstukje witarséni1en om op goede gronden zjn vonnisuitte cum in den m ond nementdat zich langza-

spreken.D aarentegen heeft een ervaren gif- m erhand oplost en hen in staatsteltom zonkenner van denjongstentjd zoeken tebe- der belemmering in de ademhalingde steilste
weren, dat het arse'nicum een gewoon be- rotsen tebeklimmen.Desterfgevallendoormisstanddeel is van bewerktuigde voorwerpen. bruik van arsénicum veroorzaakt,zjnintus-

Die man is Orjla,een grootscheikundige schetalrjkerdanmenwelmeent.Daarentegen
te Parjs. Hj heeftmet Conerbede opmer- verhaaltTscltwdi,dathjeendirecteurvaneene
king gem aakt,datm en onbetw istbaresporen arsénikgroeve had ontmoet,die sedertJaren

van arsénicum door middelvan den toestel elken ochtend in plaatsvansuikereen weinig
van M an lt Ontdekt in het water, waarin rattenkruid in dekoëjgebruikte,om zich
men een deeg heeft gekookt van gebrande, tegen de nadeel
ire gevolgen derarsénikfafi
jn gestampte en met zuiver zwavelzuur brikage te beveillgen - 't geen met goed
verm engde beenderen,alsm en dat deeg een gevolg geschiedde.Hetistevensbekend,dat
dag ofvier heeftlaten staan.Deproevenvan zj,die zich aan hetgebruik van arsénicum
Or.Fl@ werden door Al
plöonse.
pf
xz
per/eher- hebben gewend, dit niet kunnen nalaten
haald en bevestigd. Andere scheikundigen zonder door vermagering en uitputting te
hebben echter tegenovergestelde uitkomsten bezwjken.
verkregen en hetgenoegen gesm aakt, dat
O0k in de geneeskunde worden arsênikOrjla zjne bewering heeftteruggenomen. praeparaten gebruikt,vooraldesolutioF0wAndere onderzoekingen,doorD'
œjosinge- leri,die in 90 droppels een grein arsénicum
steld, hebben bewezen, dat het arsénicum bevat. Zj werken heilzaam tegen tusschenbj genezingvan den ljder geheelen aluit poozende koorts, wanneer deze zich hardhet ligchaam verwjderd wordt. De naspo- nekkig verzet tegen de kraeht der chinine.
ringen eenerFransche comm issie omtrentde Daarom zj men voorzigtigbjhetaanwenden
werking van arsénicum opplanten gaveneene van geheime koortsmiddelentomdatdeze ge-

dergeljke uitkomst.Granen,voortgekomen woonljk rattenkruidofphosphorusbevatten.
uit zaad, hetwelk m et eene Oplossing van O0kschjnthettepastekomenbjhardnekkige
arsénigzuur besprenkeld was,bezaten geene zenuwaandoeningen,bjvallendeziekte,St.Vinoemenswaardige hoeveelheid arsénicum.Die tusdans,asthmaenz.,alhmedebjeenemenigte
proeven zjn in BelgiëdoorH emptinne met huidziekten, die voor de gewone m iddelen
denzelfden uitslag voortgezet en op w ortels, nietwillen wjken.
aardappelen enz.toegepast.O0kanderescheiln hetdageljksch leven zj men vooralop
kundigen hebben zich daarmede beziggehou- zjne hoede tegen fraai groengeltleurde r0lden,en het schjnt,dat het arsénicum door gprdjnen, behangsels en gew even stoffen ,
het kalkgehalte van den grond weldra in
onoplosbaren arsénigzuren kalk om gezetcn
om deze reden nietdoor de wOrtelvezelsder
planten Opgenom en wordt. Is echter arsénicum in groote hoeveelheid en in opgelosten
toestand in den bodem voorhanden,dan belemmerthet den plantengroeienbeletdeont-

voor kleeding bestem d,daar diekleurveelal
arsénicum bevat en reeds duizenden daarvan

wikkelingdervruchten (ziededissertatievan
Dr.Verrer over ditonderwerp).
Merkwaardig ishet,datmen in denJongsten tjdin vele minerale bronnenarsénicum

hoorthetarsénicum (As)t0tdeenkelvoudige

de schadeljke gevolgen hebben ondervonden.
O0k in andere kleuren vindt men datvergif.

Opzetteljk hebben wi
j overhetarsênicum?

zjne verbindinyen,zjne eigenschappen en

gebruik uitvoerlg gesproken.Eensdeelsbe-

stoFen, anderdeels is het in onderscheidene

verbindingen een onzerergstevjanden,dien
wj kennen moeten,om hem metvruchtte
Ontdekt heeft. Schapen en paarden kunnen bestrjden.
aanmerkeljke hoeveelheden van dit vergif A rsenius, patriarch van Constantinopel
verdragen.lntusschen hebben 0ok bj deze in het m idden van de lstleeeuw ,waseerst

groote giften van arsénicum eene doode- opperhoofd van een klooster te Nicaea en
ljke werking. In vele oorden mengen de vervolgens m onnik te Ayolloniaen Op den
landlieden een weinig arsénicum onder het berg Athos,vanwaar hj ln 1255 doorkeizer
voeder vool- hun vee, om den eetlust te Tlteodorns Zl.sctv'J.
: 11 çeroepen werd,om
prikkelen en de vetm esting te bevorderen. den yatriarchalep stoel ln bezitte nem en.

Paarden kl
-jgen doorhetgebruik van arsé- VierJaren laterwerd hj metGeor.
gA lzllo
nicum eene glanzige huid.
v
omoug
d van den Jongen keizer Jbhannes rtue
a
'
In Stiermarken, Salzburg en Tirolgebrui. To
en hj zich niet sterk genoeg geken vele inwoners arsénicum.Zj koopen het voelde om dezen tegen detrouweloosheidvan
rattenkruid, dat in Oostenrjk niet openljk M uzalo te beveiligen, keerde hj naar zjn
verhandeld m ag wûrden,onderdennaam van klooster terug, totdat M iel
baè'lJ7tzltxeolost/'
p.,
s
tthedri''van rondreizendem arskram ersofvan hem ixl 1261 wederom naar Constantinopel
werklieden uit de glasblazerjen enbeginnen be
rie
kl
pee
edde.
n hemToen
metzj
echt
nevo
erori
ma
nl
1262
igewaardigheid
de Keizer
met een half gxein,datzj desochtendsin
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den tienjarigen Jol
tannes .
rt
uctxrï.
sde oogen
liet uitsteken, deed Arseni'lu , van afkeer
doorgloeit
l over datschandeljk bedrjf,hem
in den ban.Een veilconcilieberoofdedaarop
den edelen patriarch van zjn ambt, en de
Keizer zond hem in ballinyschap naarhet
eiland Proconnesus,waarhjln1267overleed.
Zjne aanhangers- Arsenieten genaamd handhaafden bj voortduringdegeldigheidder
excommunicatie desKeizers,endestrjdover
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te Milete in den tempelvan Artemis Zevcppkryne om het leven brengen.

A rsis.Ditwoord,aan hetGrieksch ontleend,beteekent tverheëng''en staattegenover tltesi.g of ttdaling.''Hetw ordt gebruikt
om in een vers die lettergrepen aan te duiden, w aarop de klemtoon valt.H et teeken
der arsis is een accent,dat met den accen-

tus a'
ct
ltus (') Overeenkomt.Als voorbeelden
derarsis vermelden wj de versregels:

deze aangelegenheid heeft langer dan eene
halve eeuw geduurd. Arsenins heeft eene (t
ZOlkik vôorden klépper vréezen.
''
usynoysis divinorum canonum''nagelaten. tdNiet stéeds is de liéfde besténdig vandûur-''
Arslnoë.Deze naam is gedragen:

D00r degemalinvan Alemaeon (zieonder Menzietgemakkeljkin,datindeWestersche
poëzie de arsis steeds op de lange en dethedezen naam.)
D00r eene dochter van P tolemae'tts .LJ.çi sis Op de korte lettergrepen valt.

en Bereniee.Zj waseerstgehuwd metLy- Arsjin isde naam eener Russischeel.Zj
.
si-cc/
z'
lf:,koning van Thracië,waarbj haar is iets grooter dan onze voormalige el en
Heracléa, Amastris en Tium in eiqendom staatgeljk met0,711187 meter.
werden toegewezen.Toen er een twlst ontArta OfNarda iseene stad inEaropeesch
stond tusschen haar en haren stiefzoonAyâ- Turkje,inhetejaleetJanina?aaneenerivier,
f/
zocle: deed zj dezen 0m hetlevenbrengen. die harennaam draagt,enwéldrieurengaans
Toen in den oorlog,diehierdoorontbrandde van de plaats waar zj zich uitstortln de
(282 völsrChr.),Lyslmaehystdetègenstander even zo0 genoemde golfvan Arta',indeIonivan Selencqs, gevallen wast begaf zj zich sche zee tusschen Albanië en Acarnanië genaarEphesusennam vervolgensdewjknaar legen. Zj is de zetelvan een Griel
tschen
de bevestigde stad Cassandria in Macedonië. aartsbisschop en bezitvoor hal'e i$000 inwf)Van hier deed zj hare aansprakengeldente- nersSS kerken en t$moskeeën.Zjdrjfteen
gen haren stiefbroederP tolemaeqsOertz'lfgz'
lfy? aanzienljkenhandelteSalagora?- diealshart!
die zich na den moord,f)p Seleuoltsgepleegd haven kan worden beschouwd,- votlralmet
(280 vpt
srChr.),van Thracië en Macedonië ltoren? tabak, katoen, leder, vee en wtjn.
had m eester gemaakt.Toen de listige Cera'
tt- O0k zjn ereenigefabrieken. Ten noorden
zl/
d
f:haarzjnehand aanbûod,nam zjdieaan van de stad vindt men eene bevestigderotsen opendevoorhem deyoortenvanCasst
m- kloof.ln hare nabjheidisdenlGtlenJultj1822
dria.Devoorspoedige mlnnaal
'nam dadeljk een slag voorgevallen tusscheb de Grieken
het kasteel in bezit,deed de beide Jongste ûnder M altroeordato en de Turken olzdel.
zonen van Arsinoè.0P haren schootvermoor- Redqpd Ttzj/l, waaril deztx laatsten de
den en verbande haar zelven naarheteiland overwinning behaalden. Arta is het Elatritt
Samothrace.Zj ontkwam van hieren huw- der ollden.
de vervolgens met P tolemaens 11, koning
O0k eene stad op het Spaausche eiland
van Egypte.Na haren (1ood vereerde men Majorea draagt dien naam. Zj ligtaande
haar dûor tempels en standbeelden,terwjl noordwesteljke kustin een vl
'tle,
htbaar(lerd ,
onderscheidene steden van K lein-A zië en w aar veel katoen w ordt verbouwd ,en telt
Egypte naarhaar werden genoemd.
4000 inwoners.Er is eene vrj gt?ede haven.
Door eene dochter van P tolemaeas 11L
Artabanusisdenaam van onderseheidenl!

Ereryetes.Zj wasdegemalinvanPtolemaens koningen uitden stam derArsaelden(zie(
)nIV T //iàtly?tzft?r en de moedervan Ptolemaeus der ditwoord).
TrEpipltanes..rïklbv.s nflemt haar Cleopatra.
A rtabazus ofArtabazes.Tweeberoemde
Ztjgedroeg zich onverschrokken in denslag raannen van dien naam zjn:
btj Raphia (217 vörrChr.)?waar ztl aan de A rtabazqs, een zoon van den Perzischen
zjde van haren echtgenoot dapper streed te- Pltarnaees en aanvoerder van (1e Parthers
gen Antloel
tus de Groote en niet weinig b!J- en Khorasmiërs btj den togt van koning
droeg t0t het verwerven der overwinning. X erzesnaar Griekenland.Hj vergezelde na
Zj werd evenwelvermoord op aansporing den slag bj Salamis Xerœes met 40000 man

van Sosibius, die dt'n zw akken K nning t0t keursoldaten naar den Hellespont,veros-erdfà
deze misdaad vervoerde.
op den tertlgtogtnaarGriekenlandOlynthus,
Door eenedochtervanPtolemaeusXI-d.'
?xJ:- en belegerde - m aarte vergeefs V0d11fes.Zj werd in denAlexandrjnschenoûrlog, rende 3 luaanden Potidaea. Nadat hj zicll
toen Caesar haren broeder,P tolemaeusX II met M ardonl'
tts vereenigd had,riedhjdezf'n
Oiolzysi'
lf.s,gevangen hield,t0t koningin uit- af,den slag bj Plataea tewagen.N0g vtlfll'
-

reroepen en belegerdeAlexandriametEgyp- datdeze beslistwas,nam hj metzjn4000()
tlschekrjgsknechten.Na heteindevan den man de vlugt en spnedde zich overCûnstan00<l0g voerde Caesar haar naar Rome,om
hare zuster Cleopatra in het bezitte stellen

tinopel naar Azië. Later onderhandelde llj
uit naam van X erœesmet P ansanias.

ln de tweede plaatseen veldheer van Arvan den troon en tevens Om luisterbj te
zetten aan zjn triomf.De drieman Antoniws fcadrzd,
rMnemon.llj voerde oorlogmetDadeed haax later,op verlangen van Cleopatra

tames, den afvalligen landvoogd van Cappa-
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docië.Toen hj in 356vôsrChr.stadhouder g0r van dezen na het verm oorden van zi
jn
van Mysië,Phrygië en Bithynië was,kwam ot
lderenbroederDamllu (465vöörChr.).Zjne
hj in Opstand tegen ArtaœerœesOcA'
?
u.Meer- regéring was zeerlofeljk,maarwerd verntrast door menigen gevaarljken Opstand.
malen behaaldehj op dezendeoverwinninq, O
maar eindeljk dwong hem de terugtogtzp- Eerst poogde H ysttupes, een broeder van
ner Grieksche bondgenooten t0tdevlugtnaar Artaœerœes en landvoogd van Bactrië,zich

Macedonië.Zjn zwagerMentor van Rhodus
wist voor hem verlofte bekomen om terllg
te keeren.Ten tjdevan Darl'
ttsOptfpzzlczlw'
?
f.
s
voerde Artabaz'
tœ bevel in den slag bj Arbela? en hj vergezelde den ongelukkigen
Konlng Op zjnevlugt.TOen deze vermoord
was,begafhj zichmetdezonennaarAleœander,die hem uithoofde zjnertrouw Jegens
Darl'
ts vriendeljk ontving en hem t0tland-

onafhankeljk te maken.Naauweljkswasdie
poging verjdeld,toen deEgyptenarenOnder

aanvoering aan Inarlts de vaan van den 0pstand verhieven en met hulp derAtheners
Achaemlnides, een broeder van Artaœerœes,
versloegen.De stadhouderM e-qabyz'
l
tsvan Syrië bedwong welis waar in 456deoproerlingen en noodzaaktedeAtheenschehulptroepen

na eene belerering van 18maanden om het

voogd van Bactrië benoemde. Barsine, de eiland Prosopltis te Ontruim en,maar in de
dochter van Artabazus,was de moeder van lage landen van Egypte wist een andere
Opstandeling zich staande te houden,nameHercnles,die Aleœander t0tvaderhad.

A rtaki ofErdek is eenestadinAziatisch ljk de zoogenaamdemoeras-koningAmyrtaeTurkje, in het ejaleetAnadoli enligtop zf.:. Deze werd door de Atheners met 60
een evenzoo genoemd schiereiland aandezee schepen ondersteund,terwjlhet Overigegevan Marmora,ten zuidwesten van Constan- deelte hunner vloot onder bevel van Cimon
tinopel. Zj is de zetelvan een Griekschen de Cyprische stad Citium aantastte en in
aartsbisschop en telt8000inwoners.Men vindt 440bj Salamisop Cypruseenedubbeleoverwinning behaalde.Kort daarna kwam M egain hare nabjheid vele wjngaarden.
Artanem a Don.is de naam van een plan- àyz'
l
r:in verzet,omdatin strjd methetgetengeslachtuitdefamiliederScrophularineën geven woord de gevangen gemaakte Inar'
lts
en Onderscheidtzich dooreen s-deeligenkelk Op bevel van Artaœerœes gekruisigd was.
en door eene van boven uitgezette buisvor- Hj overwon de koninkljke troepent en
mige bloemkroon meteen 4-spletiren rand. er werd een wapenstilstand gesloten.Na de
De eenige bekende soort is een krmdachtige verzoening met Meyabyxns schjntArtaœer-

heester,A.Jpzlricfl- Sweet (Torenia sca- a'd:in vrede tehebben geregeerd.Hj werd

bra R.Wr.)Destengelisvierkantmetkruis- opgevolgd door zjn zoon Xerœee II.In de
gewjs geplaatste takken; de bladeren zjn dagen van A rtaœerzes bragtEsra de Israë-

gezaagd,tegenovergesteld en half-stengelom - lieten naar Palaestina.
.
vattend,de bloem stelen vierkant,endebloeArftuerœes11 M nemon (meteen sterk gemen op de blaatlw e en van Onderen witte het
lgen begiftigd).Te voren heettehj Arsa-

randsliypen fl
jn behaaxd en meteenewitte, cc:,hj was de oudste zoon en opvolger van
van bmnen blaauwgestreepte bllis Voorzien. Darl'
tts FbfAv.
s(405 véör Chr.) en werdd00r
Het zaad van deze fkaaje sierplant,die uit zjn Jonreren broeder Cyrtls, die zelfden
Nieuw -llolland afkom stig is?w ordt in M aart troon wl
ldebeklimmen en 12000 gewajende
ofAprilin een warm en w e
'lgemest tuinbed Grieken ter zjnerbeschikking had,bp Ct1-

of in een p0tgelegd.M en verpoot de plan- naxa, ten noordw esten van Babylon,overten telkens wanneer hare wortels te groot wonnon.Daarechter Cyrusi
n dien veldslag
worden voorden p0t,en men draagtdaarbj sneuvelde,verstrooiden zich de 100000 Azlzorg, dat m en de w ortels niet kw etst.Des aten, en 10000 Grieken ondernamen,Onder
wintershebben zj 8totl00C.warmtenO0- aanvoeringvanX qnoplton,een merkwaardigen
dig en des zom ers veelluchtenvochtigheid. terugtogt (Anabasis) naar de Zwarte zee.
Artavasdes ofArtabazltsisde naam van Artaœerœes schonk het gebied van Cyrnsaan
eenige koningenvan Arménië(zieonderdien Tissaplbernes,die het voornemen opvatteom
de Grieksche steden in Ionië tebemagtigen.
naam).
Artaxata(Aetaœiasata ofArtaqiad)was In den oorlog met Sparta,die daarop Ontweleer de hoofdstad van Groot-Arménië.Zj brandde,wist Artaœerœes zich alleen doorde
lag op een schiereiland,door de Araxesge- krachtvan het geld staande tehoudentegen
vormd en werd door koning Artaœi'
tts I v0l- den zegevierenden uigesil@lts(306t0t395vO'ô1gens den raad van H annibalgebouw d.Cor- Chr.),doordien hj eene zamenspanning der
iêzlo, de veldheer van N ero,verw oestte die Overige Grieksche Staten tegen Sparta ende
stadtmaarzjwerdherbouwddoorTiridatesI terugroeping van Agesila'as bewerkte. De
die haar ter eer van Rome'sKeizer Neronia overwinning van Conon bj Cnidus(294)en
noemde.Zj bestond nOgin de 4deeeuw ,en de Onderlinge verdeeldheidderGrieken strekm en vindt hare bouwvallen ten zuiden van ten ten voordeelevan Artaœerœeh en doorden
Eriwan.
vrede van Antâleidas (zieOnderdezennaam)
Artaxerxes,in hetoud-persisch Artays- werd zjne magtin Griekenland j'
rooterdan

J'
Jfrl2in het Hebreeuwsch Artagqiastaenin te voren.Intusschen heerschte ln zjn rijk

ng; aan het éof
hetnleuw -perzisch Ardes-l.ir,iseen Perzische eene vreeseljke verwarri
hadden vrouwen en eunuchen het gezag in
koningsnaam .D eze w erd gedragen d00r:
Artqœerœes I Zozl./wzlzl'
l
f:(Langhand),den handen,en zjne landvoogden zochten zich
derden zoon van Xerœes.Hj was de opvol- onafhankeljk te maken. Om aan den twist
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over den troon onder zjn l18 zonen een Chr.voorviel.Hj maakte de godsdienstvan
einde te maken,benoemdehjtegenheteinde Zorot
uter t0tdeheerschendein zjn rjk.
van zjne regéring den Oudste van zjne3 A rtaxias of Artaœes, de eerste koning
wettige zonen,Darlts genaamd,t0tmedebe- 5ran Groot-Arménië (100 vôsr ()hr.),was er
stuurder. D eze, door T'iribaz'tts verleid,be- te voren stadhouder van den Syrischenvorst
raamde een aanslag tegen hetleven vanzjn A ntt'och'us de Groote.Hj kwam tegen dezen
vader:maar zjn voornemen werd ontdekt in opstand, werd door de Romeinen Onderen hj zelf met l50 half-broeders,die t0t steund en door deze na den zege bj Magde zaâmgezworenen behoorden, om het le- nêsia,waarin hj AntloeltqsOverwon,inzjne
ven gebraqt.De Perzen verlangden,datde waardigheid erkend.Toch overleed hj in
zachtmoedlge Ariaspes, êén derOverige z0- Syrische gevangensehap. Hj is destichter
nen,den vaderz0u opvolgen,maardezegaf van Artaxata,en zjn naam werdOok aan
de voorkeuraan Arsames.Zj werden belde zjne Opvolgers gegeven.Zie onderArmlniè'
.
door den heerschzuchtigen Ocl
t'
asuitdenweg
A rtedi, een Zweedsch natuurkundige,
geruim d. D e snoodlleid van dit gruw elstuk werd in 1704 in de provincie Angermanland
vervulde Artaserœes met diepe droefheid; geboren.Hj wasaan dehoogeschoolteUp-

hj overleed in g4-jal*igelzotlderdom in 3s2 sala een tjdgenoot en boezemvriend van
vöôr Chr.
Linnaens. Hj werd benoemd tOtbewaarder
Artaserœes III OcAzl.
s(de '
W agenmenner). van het kabinet van AlbertA ùtx en begaf
Hj was de dcrde zoon en de opvolger van zich naar Amsterdam ,Tpaar htjOpso-jarigen
den voorgaande en regeerde van 3s2 t0t339 leeftjd in eene der grachten Om het leven
vôör Chr. Bt
l zjne troonsbeklimming over- kwam.fiplcelt
sschonkdennaam vanzjnvriend
wOn hj den magtigen landvoogd Artabazus, aan een plantengeslacht van de familie der
verwoestte Sidon en dwong den koning van Schermbloemigen en gafdaaxenboven diens
Cyprt
ls Om de Perzische ogperheersehappj belangrjk werk Over de visschen uit(Iehteerltennen.lnEgypteverwlerfztjnveldheer thjologia,sivedepiscibus,Lugd.171
38).
M entor de zegepraal(250),en koning Nec- Artem idorus.Dezen naam droeg:
fr!9?
,
f'Ji,
snam metzjne schatten (
1evlugtnaar Een aardrjkskundige uit Ephesus, die
Ethiopié. Vreeseljk werden de veroverde Omstreeks eene eeuw vôrrChr.leefde,reizen
landen gekastjd; de meeste steden werden deed langs de kusten van deM iddellandsche

Ontmanteld,de tempels van hunne goden en en van de Roode zee,een gedeeltevan den
van hunne heilige boeken beroofd en de in- Atlantischen oceaan bevoeren zjneervarinw oners grootendeels naar Babylon en Hyr- gen mededeel
de ineenJperiplous(Reisboekl'
canië gevoerd. Artaœerœes wjdde zich ver- ln elf boeken, waarvan, naar m en meent,
volgensaan hetharem-genot,terwjlM entor M arcian'us Aèrcclepftzeenuittrekselgemaakt
de Overige weêrspannige volkeren in Klein- heeft, dat gedeelteljk nog voorhanden is.

Azië Onderwierp.Hierdoorbereiktehetrjk Anderen zjn Op goedegrondenvangevoelen,
der Perzen grooter aanzien dan het se- datdezefragmenten afkomstig zjn vanM edert de dagen van Cambyses en Darl'as ./f.?/- zlïw.pzl.vvan Pergamum .

stt
bs
jleshadgekend.Om zichterenPltil'
l
ppus, Voorts een geleerde droomuitlegger uit
konlng van M acedonië te bevelligen,Onder- Ephesus. Hj werd opgevoed te Daldia in
stetlnde hj in 041 Perinthns.Hj Overleed Lydië, de geboorteplaats zjnermoeder,en
twee Jaren daarna door vergif,dat hem de ontving om die reden den bjnaam van Daleunuch en eerste m inister B avqoas toediende, #'
Jt
zzl'
lr.
:.Hj leefde te Rome in den tjd van
en werd opgevol
gd doorzjnjongsten zoon H adrianss en van de Antonynen en is de
A rses.
vervaardigervan eenGriekschwerkoverzjn
xd
.rftrzeg-zd.
: IV .fcsdgtxz?,Ook A rtazares I vak (Oneirocritica)in 5boeken?hetwelkbj
genpemd. Deze w as de hersteller van het herhaling is uityereven,Onderanderen door
Perzische rjk en dc stichter van hethuis J.G..
A6f#*(Lelpzlg,1805).
A rtem is, zie Diana.
der Sassaniden.Zjnemoederwasdevrouw
van den schoenmaker l abe.q en zjn vader

A rtem isia is de naam van een paar beheette Svssan.Hi
j klom opt0tlegerhoofdder rpemdc vrpuwen derOudheid.Deeerstewas:
P arthers en kw am in opstand tegen ArtabaArtemisia,eene dochtervan Lyydames.Ztj
z/,
lf, IT,
'
ruit hct huis der Arsaciden.HjOver- voerde heerschappj OverHalicarnassus,Cos,
w 0n dezen in 3 veldslagen,doodde hem en Nisyrusen Calydna. Zj wascjnsbaaraan
maakte i11 S25 of SS6 na Chl'.zich meester

den Perzischen.koning Cyrns. Niet alleen

van de kroon.Daarna voerdehj oorlogtegen volgde zj dezen met 5 scheppn op een togt
de Arm éniërs en de Mcders,cischto van de naar Griekenland,maarzj onderscheiddezich
Romeinen, dat zj de Perzische provinciën 0ok bj Salamis(480 vôôrChr.)dool
*schranzouden ontruimen en lledreigde Syrië en

derheid en moed. Daarom zeide Xerœes na

Mesopotamië. In de jarcn 215 en 21
$(5trok dien slagt dat de m annen als vrouw en,en

keizer Aleœander Sep/rzr: hem te gemoet, de vrouwen a1s mannen gevochten hadden.
maar deze moestmetgroot verlies over Ar- De Atheners beloofden aan hem , die haar
ménië en de Euphraatachterwaartswjken. gevangen nam , 10000 drachm en. V olgens
lntusschen gevoelde Artgzerœeszich tezwak Ptolemaens maakte zj een einde aan haar
Om zjneveroveringen voorttezetten,z00- leven door van de Leucadische rotsen te

dat hj zjn leger afdankte en zich rustig skringen,nadatzj eenJongelinguitAbytlos,
hield t0taan zjn dood,die in 240 ofS4lna d1e hare liefde versnlaadde, gedurende den
11

20
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slaap van het licht der oogon had beroofd.
De tweede was Artemisia, koningin van
Carië, eene dochter van Ileeatomn'
l
ts, de
ztzster,gem alin en opvolgster vanM ausolns.

nederdalen.Hetloppt door de poreuse lagen
en wordt door de Avaterdigte l
agen belemmerd in zjn togt.Zulkelagen wlsselen elk-

ren drank en stichttehem eengedenkteeken,
dat,door Griekenlands grootste kunstenaars
vervaaxdigd, Onder de 7 wonderen der wereld gerekend werd. Het droeg den naam
van Mausoleum. Een ander gedenkteeken,

boort men in de diegte van denboog een

anderdikwjlsafen zjn we1eensgelegenin
Zj is beroemd geworden doorharen rouw den vorm van een boog,wiensholle zjde
overdengestorvenechtgenoot(352vöôrChr.). naar boven is gekeerd.Ligt hier de waterZj vermengde zjne asch dageljks met ha- houdende laag onder de ondoorbringbare en
gat door die Ondoordrlngbare heen,dan zal
het water der onderste laag er uit opsprin-

gen en eene natuurljkefontein vormen.Immers alsde onderstelaaq geheelvan water

later Abaton genaamd,plaatstezjOpRhodus doortrokken is, zoektd1t laatste Overal de

ter gedachtenis aan eene verrassing,waar- hoogte te bereiken van het hoogste ptlnt
dtlol-zj zich meesterhad gemaaktvan dat dier laag.

eiland. Zj overleed na eene regéring van 2

T0t vel.
duideljkinq hiervan vestigen wtj

het 0og Op fig.l,d1e het bekkenvoorstelt,
w aarin L onden gelegen is.D e lagen,die er
A rtem on OfArtemas, een ketter, diete uit L onden-klei, potlklei en gaultbestaan,

jaren (250 vôôr Chr.
).
Artem isia,zie Alsem.

Rome omstreekshetjaar 230 Onzerjaartel- zjn ondoordringbaarvoorwater,terwjlde
ling leefde, beweerde, dat Ckrist'lts een krjt- en vuursteenlagen het gemakkeljk

m ensch is gew eest en niets m eer,alsmede, doorlaten.A1het regenwater,dat deuiteindat dit gevoelen in de oude Kerk geheerscht den van laatstgenoemde lagen bereikt,daalt

heeft t0t aan den bisschop Zepkyrin'
as (201 er in af, maar bljft boven de gault-laag
t0t 218).Men vindt van tleArtemonietenhet staan. Het hoopt er zich op in scheuren ,
'

hx

kh
<w
(z' N
>!
' &
z .
1N
.*
x'

t<A?
1.
.
zc
'@
/
Zz
ze%
N.ê,
..
#
z
'
Z
z@%#
Ix
'
/
'
i.
ëu
e*4z,,z/, ez
:z,
,
z'I
e
)
/
'
/
z
?
'
;
:
:
z
'
Z
'
z
:
.
F
:
d
h
N
.
.
4
:
l
.
*
1
*
:
z
/
#
d
z
1
.
.
z
z
d
:
u
A
z
p
,
,
s
j ..
.
..fpe.
:,,j
ja.
' '''z.

>
.
z*1,
,.$.
e
:
..rk.
yz
%* .ea
.
...- j, ,y,#
...ye.
& > ,II ..

I

x,
- z#
#:.
jy:.: p ..,
#'.
'
/êz
,
z$z,e
...
I
?Z:
'':$,
z.z> p.?a''
@zy,.
p2
#
1j,
'I
lj.
.:z
,.
z,y
',,
,
v
p$ ;,
w*p II
j
1
I'zzv'
z.
'd-,>J
êz
dz
/'
F.
zz
'#
/'>Z
zz'
,'
/z/$
.'.
zs.
.œ'
ê,'
ee
,z'
*' .
w
-' .-'-*'
'-.
'.z
%''
'Z
/
-c'z'
.J
'z'
e'.<
.'.
'
''
,,
.*->
%h-'.$'.-'lIIl,
1.1-1I' .a>
'.
.''''
s
d-'.
rz
Ze
'z
'
z
z
v
;
i
è','
'
z.
vz'ze/
'.r.'
'?;'
.,
.--.
.>
'*h'
'
11
J1
'I
'F
z
'
.
/
f
:
*
#
z
.
,
z
/
,
f
e
z
z
:
:
,
,
'
.
..,'
e 'i
.
'
:
d
/
z
z
:
Z
'
/
'
.
$
,
,, ''$
y<
.,
.'
pe j....%,. I1jI
: ..zzz,z'/ /',
,:$j z' j .
.:

.'z
'...1
'Z. zI'/')?','t
@

;jt 1%t*I';.
., .
-.. .1 . . /h;..//;
. ,
..
.#
a**.
* ...: q OZ*.
-.
=...... . -= .
-.
'
1 P*

k*.1.z...11.
..* .

'11. *II11/**'
%* #6;p' '

' ':
11Iv.r.,. --'; ..* '*

',
yf.6
I,
,'
y
z' * ,',:,Z,1.l111**
.'.k,.RR

,o au,/j 1jjs
%#,.j
..
.., 1
##
.
.#dj
'$
' ''
.
Ih
ll
'/
'Y /#< s ..
,
.li
j
, e#.'#
',..
I.
:
1
' I ..
.$p # * ê.'I.#.
Iz 1
:. z1
, .. .. s ..- ..

..z'-S
qz-,
k,
-*, ,K,...2 ..
,.. ....,; . I.,.,1,.I
IIj .I
1

e.@.
I :,@
1
%
I ',:
' K' '@:
I
... 1I...'.II;z...1R

z
.
.I ,1 I II .
.M 1 ..., .,,
,j
.,1
.
j1I
1j
.
r,,jr./., .1.,I..,;I:.
j,zj.:I
1,,,.,I,I.
-1
t
zk.
e,
ll
1
.
..,1...
u. .

laatst gewag gemaakt in hetJaar 269.Hj kloven en holten tot aan de ljn AB ,zoodat
het in de dalen,die deze bereiken,natuurzelfw as toen reeds lang overleden.
ljke bronnen (a) vormt.Dieljn wjstdus
Arterië:,zie Rlayaderen.
Arteriitls, zie Rlagader-ontsteking.
Arteriotom ie, zie Slagader-openiny.

de hoogte aan, waartoe het w ater zich uit
de boorgaten kan verheFen, wanneer name-

Artern, een stadle met een kasteelen ljk de grond, waar deze geboord worden,

ruim 4000 inw oners, ligt in de Pruissische l
ajer gelegen isdan AB,zoo alsin eenJ.
provincie Saksen en in het district Merse- Hler bljven de pt
lttenOnophoudeljkvloejen,
burg, niet ver van de Unstrut,waar deze en het waterrl'st er te hooger,naarmate de

de Helme Opneemt.Digtbj hetstadjevindt monden dier putten dieper beneden de ljn
men belangrjkezoutgroeven,en er worden AB gelegen zjn.ln hetdepartementPasde

O0k andere nuttige delfstofen,zooals bruin- Calaisverheft zich eene bron,ontspringende
kolen en aluinaarde,opgedolven.
ter diepte van l50 Ned.el,ruim twee Ned.
Artesiaansche putten ,O0k Artesiseh'
e el boven den beganen grond.TeNeurenberg
ofArtek
iaansolte bronnen gen'
aamd,ztjnb0or- is er eene geboord terdiepte van l20 Ned.
gaten in den grond,waaruit het water 0p- el,die 5 Ned.elOpspringt.TeW iirzburgiser
springtofOpwelt.Zj worden veelalin heu- eene ter diepte van 65 Ned.e1,die t0teene
velachtige streken metgoedgevolggemaakt, hoogte van 12 Ned.elOprjst.NOgaanzien-

wanneer de gesteldheid van de lagen der ljkerhoogte -.
- eenevan 18 Ned.el- beaardkorst de onderneming begunstigt. Zj reikt zulk eene bron te Tours,die er t0t
hebben hun naam Ontvangen van het land- eene diepte van 135 Ned.elin den grond iB
schap Artois,w aar m en het eerst zoodanige geboord.Er zjn er echtertePargsterdiepte
putten heeft geboord.
van 500 Ned. elen n0g diepere te Genève,
Het water dringt onophoudeltlk in denb0- waaruit het w ater zich niet boven den bodem ,w anneer sneeuw ,regen,hagelendauw
hunne vochtigheid op de oppervlakte doen

dem verheft.
Het is derhalve geenszins onverschillig,in

ARTESIAANSCHE PUTTEN.
welken grond eene Artesiaanscheputgeboord de werklieden bj het rondgaan t
len beitel
w ordt, en men moet o0k niet denken,dat er in drukken,maari1z hettegenovergestelde
overal bj genoegzame diepte watertevin- gevalwordt de beitel er met schokkeningeden is. V oor eene gew enschte uitkom st is dreven.Om het werk te besturen en gemakhet noodig,dat de bodem ,waarin menboort, keljkertemaken,is eeneveerkraehtigellollin verschillende lagen is verdeeld, en dat ten spil boven den kuil geplaatst. Deze
deze een hellenden stand hebben.Voortsdat draagt eene ketting,die van onderen inden

zj poreuse, losse gesteenten bevatten,die ring van de bool
.isvastgehaakt Ztjrustmet
het indringen van water veroorloven en te- heteene uiteinde 01)een hoop losse steenen,
vens tusschen klei-Of leemlagen:welkehet terwjl het andere wordt vastgehotlden door
water nietdoorlaten,besloten zjn.Dalen en 0enwerkman:diedool-eenekleine opheëngen
dalkommen indenabjlleidvanwaterleverende da.
ling schokken veroorzaakt, die den arbeid
bergenbeloven dushetbestegevolg.lnwjde van zjne beide makkel
'sin den kuilbevorvlakten is hetaantreffen vanspringendebron- deren. ls llet gat met den beitelzo0 diep
nen zeer onwaarsehjnljk ,maar men kan er mogeljk in den grond gebragt,dan schroeft
w elligt uiteene diepere laag goed waterbe- men aan de boor een cylindervormig jzer
komen dofll- eene pomp in llet boorgat te (c)? 0111de aarde en losgewoelde steenbrokplaatsen. De omstandigheden zjn derhalve ken naar boven te brengen.In d zien wj
hetgllnstigst,waarleem-,kalk-en zandsteen- eene vertieale doorsnede van datboorjzer,
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lagen elkanderafwisselen.Btlmassa-gcsteen- dat van binnen met eene klep voorzien is,
ten,zooalsgraniet,porieren diol-iet,enbj die naar boven Opengaat,zondat de Opgenovulkanisclle gesteenten kan men hetbestaan nlen ballast llietwcêr in het gatkan vallen.
van wateraderen in den regelniet onderstel- Btjeene gestadige omdraajing wordtlzetaan
lcn, zoodatde boring hier vruchteloos is.
het benedeneinde gevuld (e), waarna men
H eeft men eene plnats uitgekozen,w aar het uitde opcning haalten ledigt.
m en Onderstelt? dat de boring gtlnstig zal
0111 dieper te boren wordt eenejzeron
afloopen, dan graaft men er een cirkelvor- st
angf tusschcn den beitelen de bool*vastmigen kuilmeteenemiddelljn van e0npaar geschroeftl. M en haalt vervolgens stang en
Ned. el en met eene ditqpte,die ruim zoo beitel er uit en gebruikt weder hetholle
gl*ootis.In het midden valz tlf?zttkuilwordt b()0rlJz()r.Naarmate llet gat dieper wprdt,
10r n100r dergeltjke st3ngen (J,
het gat geboord (f1g.2).Twee arbeidersin S011l'00ft lT1ol'
den kuil en éél
z daarbuiten llouden .
f'!#)aan elkandthr vast.Het gedurig uithazich hiermede bezig.Zj gebruikeneeneboor 1en dier stangen isreedseen moejeli
jkear(c)t dle van pnderen met een gat is v00r- beid, 011 bi
j eene lengte van een dertigtal
zien,waarin zieh eene moêrsehroefbevindt, Ned. ellen Wol
*del zj z00 ZWaa1*,datnlon
en vall boven m et een ring en m et twee ze,vooralbtl eene sterkewrjvinglangsde
llouten arlzlen.ln het schroefgat plaatstm en wantlen ?nietmet de handen uit de opening
eerst een lleitel,en het w erkneem teen aan- kan halen. In dit gevalplaatst m en,zooals
vang.Is (le grond nif!tzeerhard,dankunnen in flg.2 is voorgesteld,een takelboven den
20*
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kuil, waarmede m0n de boorstang omhpog aanscheputtengewoonljkeenhoogerenwarmtrekt. Stang voor stang - e1k ruim 2 Ned. tegraad dan het water aan de oppervlakte,

ellang - wordtdaarbjafgeschroefdenweg- en dietemperatuurishieren daarh004 gegenomen,terwjlmen de geheeleboorstang noeg om er t0t verw arming ofin denw lnter
door middel van eene vork (;),diedwars tegen het vastvriezen van werktuigen in faOver het gat is gelegd,vasthoudt.Tot het brieken gebrl
lik van te maken.
Een dermerkwaardigsteArtesiaansche putafdraajen derstangen bedientmen zich van

ten isdie te Grenelle bjParjs.Hetboorgat
een schroevendraajer (74.
Natuurljk isdeze handelwjze,die wjin heeftereenedieqte van 560 Ned.elen behare eenvoudigste gedaante hebben voorge- reiktde krjtvormlng Onderhettertiairebeksteld, voor vele wjzigingen vatbaar.Naar ken der stad.D e kosten der boringbeliepen
gelang van de diepte en van den aard der
lagen, gebruikt m en verschillende soorten
van boren. O0k voo1*het uithalen van den
losgeboorden grond heeft men verschillende
toestellen of lepels. Vooral Joltn Good uit
Tottenham , een Engelschman,en Xind,een
Duitsehertdie het opzigt hadOp deboringen

omstreeks 75000 gulden, maardaarvoorheeft

meneenaanzienljkenwaterstraal,dieterhoogtevan 16Ned.eloprjstboven denbeganen
grond en de voorstad St.Germain van het
noodige vochtvoorziet.De temperatuur van
het water is er 30O C.
Daarenboven isdeboring vanArtesiaansche

bj Passy en later bj Grenelle:hebben in putten een belangrjk middelom zich tever-

die zaken groote verbeteringen aangebragt. gewissen omtrent de lagen,waaruitdeaardHet boren van zoodanige putten is Onder- korst Op deboorplaatsen bestaat.Bj de b0hevig aan talrjkeonheilen,die gedeelteljk ringen,die in 0nsLandhebbenplaatsgehad,
onafhankeljk zjn van de boorders en ge- is dit geenszinsuit het 0og verloren.Eris
deelteljk uitachteloosheidenonkundevoort- zulk een put geboord op de Nieuwmarkt te

vloejen. Hoofdzakeljk bestaan zj,behalve Amsterdam (174 Ned.eldiep)en éénteG0daarin dat er w el eens harde ligchamen in rinchem (182 Ned. eldiep),en van '
tgeen

het boorgat vallen, in het breken van den die boringen met betrekking t0t den bodem
boortoestel,vooralvan de stangen,ofinhet opleverden,heeftdehoogleeraarH artingeene
losgaan van dezej w anneer de schroeven Z00r naauwkeurige beschrtjving gegeven.
versleten zjn, zoodat er een gedeelte inhet Voorts heeft m en zoodanige putten te Enboorgat bljft zitten. O0k de lepels kunnen schede (86Ned.el diep),W aar m 0n spoedig
in den bodem achterbljven. Voor elk dier door het diluvium is heengedrongen, en op
Onheilen heeft m en bepaalde w erktuigen, de Zeisterheide (162 Ned.eldiep),waarmen
maardeze zjn z00kostbaar,dathetdikwjls de Onderste grens derdilllvium-laagnietheeft
voordeeliger is,een nietlw boorgattemaken. bereikt.Verder zjn zoodanigeputten in a1Ismen eindeljk zoovergekomen dateen ltlvialen grond geboord behalve de twee
krachtige waterstraal uit dediepteoprjst, eerstvermelde en n0géénop deNoordermarkt
dan poogt m en dezen van alle hooger gele- teAmsterdam - tePurmerend,teHaarlem bj
gene w ater-aderen af te sluiten door het hetPaviljoen,teLeidenbjhetDetentiehuis,
boorgat te voorzien van eene m etalen buis. teGouda,teHeusdenenz.,terwjlteGoesbj
Deze is somwjlen van tin,koper Of lood en de gevangenis thans n0g eene zoodanigeput

wordt bj hetnederdalen in hetboorgatin geboord wordt,diereedstoteeneaanzienljke
stukken Op elkaârgesoldeerd.Somtjdsechter diepte gevorderd is.H et w are te w enschen,
gebruikt men 0ok buizen van gegoten jzer, datin 0nsVaderlandzoodanigeputten0? alle
die m et geweld in het boorgat worden ge- plaatsen geboord w erden,w aar gebrek lsaan
dreven.Volgens de nieuw ste methodem aakt goed drinkwater.D aardoor zoudegezondheid
m en geen boorgat,m aarm endraaitztllk eene niet weinig w orden bevorderd.

buis,van Onderen scherpen vanmetjzergaas

A rtevelde (Jacob van), een beroemdva-

bedekte sletlven voorzien,regtstreeks inden

derlandlïevend Vlaming en brouwer teGent,

lossen bodem (zie Norton-l
vellen).
HetnutderArtesiaanscheputten,waarmen
ze bekomen kan,iszeergroot.Zj leveren
eene eerstelevensbehoefte,nameljk zuiver,
helder en gezond drinkwater,en zj bezûrgen dit somtjds in zooyrooten overvloed,
(
1a,
tlandbot
lw en njverheld eraanmerkeljk

leefde in de l4deeeuw.Hj wasvan ridderljkeafkomst,maarhj hadzichbjhetbrouwersgild Zi
J-ner vaderstad laten inschri
jven.
Hj waseen jverig voorstandervan deregten en vrjheden der burgersentevens,door
Robert .
?J,4 Artois hiertoe Overgehaald, een
aanhanger van E dnard ran .rzl.g:ltzzl#.Toen

dool'gebaat worden.W anneer hct watert0t graaf Lbdet
vqk '
t
lcfpzVlaanderen,zich,tegen
eene aanzienljke hoogterjst,kanhetgemak- den wil des volks, m eel'en meer aansloot

keljk op debovenverdiepingderhuizenwor- aan Frankrjk,gelukte het hem ,methulp
den gebragt, - men kan het a1s bew eeg- zjner medestanders,den graafuithetland
kracht gebrtliken voor m olens,blaasbalgen , te verdrjven,waarna hj zelfdeteugelsvan
enz.,- hetkom t uitm untend te pas in sui- het bewind in handen nam en met onbekerraënaderjen,Jeneverstokerjen,bierbrou- perkte magtregeerde.Later poogde Ednard
werjen enz.,- en het heeft door besproei- fff zjn zoon Ednard,prins van W ales,tût
Jing zoowelaan deOostkustvan Lincolnshire opvolger van graaf Lodet
ri;k in Vlaanderen

in Engeland a1s vooralin Algérië barre ge- te verheffen, en Arterelde ondersteunde die
w esten in vruchtbare landen herschapen. pogingen.Dit verwekte eene algemeeneverDaarenboven heefthet wateruitdezeArtesi- ontwaardiging bj zjne medeburgers;men
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noemde hem een verradel.desvaderlands:eell sponsachtig gedeeltt)valzlletbeen.lntusschen
omgekochtendienaardesKonings.W élgelukte kan zj otlk voûrtkomen uiteenval,eenslag
het hem , Brugge en Yperen t0thetbevor- en uit het vatten van koude.De voortlitzigJ-n bj zoodanige gevallen gewoonljk
deren van zjn plan over te halen,rnaarin ten zi
Gent was men z00vinnig Op hem gebetent Ongunstig.Zelfsals deongesteldheidgenezen

dat hj er Op den l9den Augustus1245met is)keertzi
j ligtterug enzi
jmaaktjbj den
70zjner aanhangers het slagtofferwerd der gunstigsten afloop,het aangetaste deelvaak
volkswoede. Zi
jne g'
eschiedeniswerd in dra- Onbruikbaar.
m aS, bi
jvoorbeeld in êén van 0.Wpgz
l
fe/f:, Debehandelingderarthrocaeeisvanplaatse0n l*omans, ZOOt1IS Yan Conseienee,ingeWeven. ljken en van algemeenenaard.Xenvergunne
Zjn zoon Pltilips ran Arteveldeplaatste aanhetaanyetastedeeleenevolkomenerusten
zich in D ecem ber 1381 aan het hooftlv:tlzde hot
lde hetln een doelmatigenstand.Voorde
burgerj te Gent,nadat zich BruggeenYpe- voet-,knie-enhandgew richtenkom thetgipsren w eder Onderw orpen hadden aan graaf verband te pas, - voorts kotlde om slagen

Lodel
vIjk. Hj deed 12 der hoûfdaanleggers en plaatseljkebloedontlastingen door bloedvan den moord zjnsvadersterdood bren- zuigers Ot'doorkoppen.Men doe den ljder
gen, verwierp de vëorloopige voorwaarden, een gepastdiëethoudenenzorge,bjvermindie door den Graafen door 12 afgevaardig- dering van krachten ,zoowelveer voedende
den uit de burgerj waren vastgesteld (Fe- spjs a1svool
'frisschelue,
ht.
bruarj 1382):versloeg den graafvanBrugge A rthrophym a is de geslachtsnaam van
(5Mei),veroverdede stad,enbewerkte,dat alle soorten van gewrichts-ontstekingen.
bjna geheelVlaanderen zjne zjdekoos.Hj Arthur is de naam van een koniny uit
snetlvelde in den slag bj RosebecqueOpden den fabeltjd van Engelandsgeschiedenlsen
27sten November 1282.Er is in den laatsten tevellshetglansrjk middelpuntvan een l
'uizueenskt
)tjdte Genteen standbeeldterzjnereervel
'- men kring van sagen.Hj wordt1
-1
-é-1-s dan weder konïng der
rezen,en zjne geschiedenisheettaanA.'
p03
1 ning der Silu1.
Tçom litz de stofgeleverd vool'een rorflan.
Dtlmoniërs genoemd, en vermoedeljk was
Arteveldt (Andries van),een zeeschilder, hj beideraanvoerder in hunnen strjd tegen
lw.Zjn
leefde te Antwerpen in de l7deeeuw.Zjne de Saksers in denaanvang der6deeet
grootschevoorstellingenvanstormenenw oeste vader was Utes' Of Utlter en zjn Oonl -dzzl-

as xd.llz':liczl'
lf.
s) de Opvolger Van koning
kusten w ekten de bew ondering van den be- brosi'
roemden TrczlDî
jek,die hetportretvanA1'
- Vortimer.a4r/Azlfr werd teCarleon (sttldLO1lteveldt vervaardigd heeft.
den)door bisschop Dubrili'
ttsgekroonden verw ierf zie,h grooten l*ûeln tlool-delltegenstand,
Arthritis,zie.)'ieltt.
Arthrocâce, een woord door J.2.Rltst dien hj bood aan de Angolsaksers dittzittll
in de heelkunde ingevoerd,isvan Griekschen op hetOosteljk gedeelte van het eiiandhadoorsprong en beteekent eene ontsteking of den gevestigd. Hj beschermde de vrtjheid,
verzw ering in de gew richten,nalneljk eene detaalen dezeden zjnerbergbewonersen
zoodanigetdie in de sponsachtige uiteinden verdedigde hetkruistegendeHeidenen.Ztjne

daarvan een aanvang neemt. Zj Openbaart overwinning bj Bath in heteerstejaarzjner
zichvooralbjklierachtigepersonenenislang- regéring (516)noodzaakte Cerdicran ltredzea',

durig van aard.ln haren ergsten v01
.m ver- om debelegeringvanzooevengemeldeplaats()p

oorzaakt zj aanmerkeljke verwoestingen in te breken.Daarentegen moest hjlaterHampde gewriehten en eindeljk zelfs den dood. tonshireen Som ersetaan Cerdictel'prooilaten.
Zj kom t het m eest vool'in de heup-,knie- lntusschen handhaafde hj zjn gezaginMTesen voetgew richten,m aar Ook hand-en schotl- sex tegen Cynvio,den zoon en Opvolgervan
dergewrichten en wervelszljnnietveiligvoor Cerdie.D e togtnaar R olue,dien Artltlbrverhaar.Zj draagt versehillendenamen naarge- volgens ondernam ? wordt tleor somm igen

lang vandeplaats:waarzjzichvertoont:men ten onregte betwjfeld. Hj keerde echtel.

heeftcoxarthrocacei1&hetheup-,gonarthrocace sgoedi
g terug wegens het verraad van
inhetknie-,podarthrocacein hetvoetgew richt zpn achtergebleven neefM ordred,die tegen
en spondylarthroeace in de w ervels.
Artltar was opgestaal
z en zjne gemalin Het eerste verschjnsel dier ontsteking is Genevra, eene dochter van den hertog van
Cor
nwal
l
i
s
ui
t
het
hui
s van Cador - had
pjn, doorgaans Op eenigen afstand van
hetaangetaste gewricht;dan volrteeneuit- verleid Ofalthans haar besehuldigde van Onzetting van de einden der gewrlchten,die trouw Jegensharen echtgenoot.Hj trok temen echter alleen kan waarnem en w aardeze gen dezen en diens bpndgenoot Ch'llderit,
digtonderde huid gelegen zjn --en einde- hertog der Saksers,te velde en sneuvelde?
ljk de onbrtlikbaarheid van het gewricht. volgens de Overlevering,in den derden slag

Ditlaatste wordtallenrsdikker,depjnver- in Cornwallis (537 f)f545).Zjn dood werd
meerdert,er vertoontzlch koorts,en delj- evenwellangentjdgeheilngehouden,enzjne
der kan eindeljk bezwjken.Ofdeontsteking landslieden bleven n0g Jaren hopen op zjn
breekta1sverzw eringdoor,m aarerkandanal- tertlgkeer. Zjn graf,op het eiland Avallona
leengenezing plaatshebben,wanneer erver- (ten zuiden van Bristol)gedolven,waar hj

groejingvan het gewricht (ankylosis) Ofeen naar me11m0013t,tell g0Y01g0 VanZgne W0nnieuw gewricht- zooa1sbjcoxarthrocace- den bezweken is,ligtnabj hetkloostervan
ontstaat.D em eestgew oneOerzaakdezerkwaal Glastonbury en iseerst in dentjdvanHenis de vorming van knobbels(tuberkels)inhet tfrik 1.1 (1189)teruggevonden.Mrel600plaat-
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sen in MTallis(5Vales),Cornwallisen elders ren de mepste belallgstelling weltken. Z()0
zi
J-1,
1 naar Arthur genocmd.
vinden wj naastArth'ttr zjnemedestrjders
De llistorische kern,die in deze verhalen in den slag bj Kattruth,bjvoorbeeldOwein,
in zoover aanwezig is,dat Artlt'ttr als aan- Peredur enz. T0t de personen,die van het
voerder des volks zich tegen deSaksersheeft gebied der geschiedenisOp datdersage zjn

verzet,is door een weefselvan sagen Omge- getrokken,behoortvoorale0k 'sK oningsveldven,waarin zich gedeelten van geschiedkun- heer Geraintof Geraniet,ook we1E rek en
dige draden vertoonen.ln zjnegeschiedkun- vorst van D estregats te Karnant genoem d,
dige w aarheid vertoont zich Avtltnra1svoor- dien men verward heeft met Geraint tzù.Er-

vechter derBritten metOtvein (lwein),Ge- 113l(z00nvapErbin),denheervanDyvnaint,
rlz
zïef(Erek),Urien enz.in debardenliede- die in den slag van Blongborth (501)tegen
renvanW allis,welkeinde6deen7t
leeeuwzjn den W est-sakslschen Cerdiogesneuveld is,-

opgesteld. 00k laterishj noy'geenszinsde voorts Urien,vorstvanRegedinZuid-schot-

held der sage, maal'treedt b!j Geraniet op landin OfbjAnnandala.Deverhalen,waarin
den achtergrond.Deoudste gesehiedschrjver de dadenvan Otvein,GeraLnt,Peredur(Parvan W allisj GildasgonaJ
tmd (516)deeltde cival),Tristan enz.zjn oygenomen,worden
daden van Artltllr mede zontler diens naam in de volkstaal Gmabinoglon''(sproken) getonoemen.De kroniekschrjversbewaren - noomd;zj zjn hoofdzakeljk Ontleend aan
welligt met uitzondering van Eremita Srif- een handschrift,datzich in de boekerj van
tannic'us (720) over henlhetstilzwjgen. het Collegie der Jezuïeten teoxfprdbevindt,
Zelfs in de 8ste eetlw had(
leOverlevering0m- en wèlin het zoogenaamde rOode boek van
trent A rtln'
tbr n0g geene vaste gedaante,Of HergesttclyfrCoch 0Hergest),hetwelkuitzj werdalthansdoorhetverhaalderhelden- gegeven is doorlady CkarlotteG'
l
fd.
:fOnder
feiten van Vorttlgern en van H enyis'tenH ors den titel dtThe Mablnogion from the Clyfr
overschaduw d.Men vindt de Artlzur-sayehet Coch 0 Hergest''met eene Engelsche verta-

eerstin de9dceeuw bj Nennllts,die van '
s ling en belangrjkenoten.Detjd,waarinde
tbr is ontstaan,kanm en
vorsten twaalftalroemrjke togten tcgen de sagenkring van Arth'
Saksers gewaagt en daarenboven zjn held stellen tusschen den togtvan W illem deVerin de lichtwolk der heiligheid zoekt te hul- oreraar naarEngeland (10ss) endeneersten
len. Daarnaast ontwikkelden zicllde sagen krt
listlgt (1190).Beide gebeurtenissen zjn
van Artlt'
ar en den toovenaar M erlintwaar- tevens belangrtjk vot
l1
* de verspreiding der

door de sagen van Artltur m et die van Vor- H rf/zzfr-romans.Hiertpe w erltte de toestand,
t'lger'
n in verband werden gebragt.In deze waarin een groot doel van Frankrjk door
kom t Aetlt'ttrvoor a1s de zoonvan UterT d3z- Hendrik ffgebraqtwas (1150),ni
etweinig
dragon (vorst Uter)?gesproten uiteeneecht- mede. Eerstna11:0i!met(1esagevalAk'tlt'ltr
breukige verbindtenls van UtermetInyuerne dievandenheiligenGraal(zieonderditwoord)
de gemalin van hertog Gorlas van Cornwal- vereenigd,wellke laatstein SpanjeOfinhet
lis. Om hem t0t deze te doen naderen,had zuiden van Frankrjk is ontstaan.Die verde toovenaar M erlin hem in staatgesteldom eeniging is w elligt het eerst bevorderd door
zich in de gedaante van den hertog aan die Kyot, le OFltxz
lf6zfr (de zanger) bjgenaamd
vrouw te vertotlnen. Artltltr werd veryol- (1160 tOt 1180).Tevens zjn oolt andere beg0nS in onbekendheid metzjneafkomstin standdeelen in deOorspronkeljkea4r/Fz?
zr-sage
een Christelgk gezin opqevoed,en toen hj opgenom en. Te voren is de hofhouding van
lateer de eenige was, d1e een zw aard,dat Arthmt' voorgesteld als zeer eenvot
ldig.Nam et een aanbeeld was vastgegroeid ,losrult- dat de heilige Graaler bjgekomen is,verken kon, werd hj,na den dood van Uter andert de oudehtlistafelin de utafelronde''
(tt
lsschen 505 en 516)tOtkoning uitgeroepen. het vereenigingspunt van Artltnrs dapperen
Nadat hi
j mct Genevra tGhwenwywarl:de stoet op de glansrjke pinksterfeesten, z00dochter van koningLeodayanvanTham ellnde datwj hierreedseene soortvanorde-ltapiten erfgename desrjks geht
lwd was,onder- te1aantrefen.Voorts wordt die tafelin vernam hj zjne togten tegen deSaltsersenR0- band gebragtmet de avondmaalstafel,waar-

meinen en werd hierbj dool'demagtvanden aan Jez'
lbs en zjnediseipelen gezetenwaren,
toovenaar M erlln onderstetlnd.De verhalen en hierdoor verkrjgtdesage eeneallegoribj Nennil
ts zjn n0g eenvoudig en vrj van sche en mystieke klellr.Z00 vinden wj in
onnatuurljkheden)zoodat zj n0g eenigzins den breeden kring der Hrf/zvr-sagen die van
naar geschiedenis zweemen,maar die,waar M erlin, Brlttd'A ngleterre en M orbeHrfFzffr.
in M erlin ten tooneele wordtgevoerd:onder- T0t de andere bestanddeeleny die door de

scheiden zich door de avontut
lrljkste v0or- gelneenschap van Engeland metFrankrjkin
vallen,ja,zj brengen ons op hetnevelach- dien sagen-kring w erden gebragt,behoortde
tige gebied der geesten.Men vindtdesagen verwonderljke, tooverachtige Klinsor, die
van Arth'urenM erlénvereenig'din hettweede uitZuid-ltalië en Sicilië terugkeert,en met
deelderkroniek vanGolfried(Galfridus)van wiens geschiedenis die van Vergili'tbs zamenMommouth (1130).Hier zien wj eenri
jk ver- hangt,en van den priester Joltannes,w elke

sierden krans der prachtigste heldensagen, in Opper-Azië is ontstaan,benevens dievan
waarvan Arthnr het middelpunt tlitmaakt. Lol
tengrin en van de Zwaan, die totden
Daarenboven heeft men eene menigte sagen, cyclusdersage van de Beneden-Rjn behoowaarin Arthnr enkel eele ljdeljl
te r01ver- ren.Belangrjk is vervolgens de invloed der
vl
llt,terwtjl de Qm hem geschaarde dappe- Ztlid-Fransche poëzie op 'de drf/zçfr-sagen.

ARTHUR- ARTIKEL.
Deze verkgndigden tevtll.(!n (!nk(4dedqppere d0n sagenl
tringvan Avtltt
çr en zi
jnoridders,
van den heiligen Graaltbenevensdehistorie
van den Argonauten-togt en van den Tr0-

daden van dien Vorstenvanzjnehelden,zelden werden diefeiten metyodsdiensten
zedeleer in verband gebrart.D1tgeschiedde
dool
'de opname van den dlchterltjken geest,
die in het zt
liden van Frankrjk heerschtot
en na dien tjd isArtlturderoemrjkevertegenwoordigervan alle ridderljkedeugden,
en zjn h0f de zetelderedelste gevoelens,
die den riddertjd kenlnerken.

jaanschon oorlog heeft opyengmen.Na dit)n
tjd werden proza-bewerklngen dier sagf
?n
onder hetvolk verspreid,maar 0ok dezt)zjn

in Onze dagen nagenoeg vergeten. Eene
Middel-Nederlandsche bewerking van dën
Rom an van alzancelot'' is uitgegeven dool'

Dr.Joîtekbloet('
s Hage1846t0t1850).

In de lzde, lsde en l4deeeuw w ertlen de
Articella,vermoedeljk ltetverkleiningsud.
'rf/zzfr-rom ans over geheelEuropaverspreid, woord van dars (kunstl''is de titelvan een
en in dien tjd, waarin de voll
tsromansin thans zeldzaam geworden boek,w aarin uitm enigte geboren w erden, vond m en daarin treksels zjn Opgenomen uit de werken varl
z0o groot behagen,dat de dichters zich be- oude schrjversover geneeskunde.

jverden, dien kring uittebreiden.W eldra
had bjnaiederheld derTafelronde zjn afzonderljken rOman, terwjlmen eralleandere sagen en geschiedenissen zooveelmogeljk mede in verband bragt.Totde besten
behooren uErek,''uchevalieralllion?''ttTristan,''(dluancelot de lac,''tdperceval''en vele
andere.Zelfs deelde m en die sagen in proza
m ede.TOt de voornaamste dichters,diezich
op het scheppen van xl.r//zffr-romans hebben
toegelegdtbehoort Cltrltien de Troyes,wiens

A rticuléren.Het articulêren der gelui-

den bj het voorlezen of spreken isdaarin

gelegentdat men dool-middelvan despraak-

werktuigen aan iedere lettergreep,Ja,aan

iet
lere letterhareneisch geeft,datwilzeggen,

dat men ze duideljk laathooren.Een redenaar, die zich in de geheele zaal en door

alzjne hoordersduideljk wi1doenverstaan,
moet met vaardigheid articuléren zonder

daarbj t0tstjfheid tevervallen.ln groote,
holle kerlteny w aar de m tlren en gew elven

werken vooralin Duitschland zjnovergeno- een sterken galm veroorzaken,kanm en niet

men. Het Oudste Duitsche gedichtuit den tloor verheëng van stem m aar alleon dool'
Britschen sagenkring is de a'rristan'' van naauwgezet artictlléren zjne taalverstaanEilltart '
/
1t
lzl H oberyen (O??er.
ç:),die in het baar maken voor de hoorders.
laatst der 12de eeuw lleeftgebloeid.D aarvan
Artikel afkomstig van hetLatjnsche
as,dat1id Ofdeel van een geheel b(?zjn - althansinden oorspronlteljkenvorm - avilcul'
sletshts eenige fragmenten overgebleven. teekent,is in de eerste plaats op hetgebied
Voorts bestaat in het Duitsch uErek elz Er- der taalkunde een woordje,datgewoonljk
nite''en dtlwein ofdeRiddermctdenleeuw'' voor een zelfstandig naamw oord w ordt gevan H artmann 'ppzlA re, het eersteuitge- plaatst om dit laatste als bepaald Of a1s 0n-

geven dtlol
- Hal
m t (Leipzig?1830) en llet
tweede doorLaeltmann en Beneoke (Berljn,
1827 en 1882).Een navolgervan H artmann
is TFïzwf ron Grarenbery in ztjn ttAvigalois
Ot'de Ridder met het rad.'' De beroemde

Wbl
'
fram '
t
ht
zozEsol
tenbaoltheeftzjnttparzival''

bepaald voor te stellen. MT!jnoel
uel
z zt
llk
een woordje in Onze taaleen alidwoord,''
en wj bezitten een bepalend lidwoord ttdoy''
uhet''en een nietbepalend lidwoord (teeny''
dteene-'
'Niet in alle talen vindt lllen het artikel,en in die talen ,w aarin men hetaan-

en zjn ttriturel''desgeljksaandenkringder treft,wordthetOp zeerverschillendewjzen
zrf/zzfr-sagen ontleend. Got@ried ron Sfrtz.
sz- gebruikt. Het lidw oord ontbreekt in ltet
b'tbry behandelde in den urlqristan''de fabel Sanskriet, in de Zend-taal, in het Latljn,
in het Littauwsch en in het Slawisch.H et
H ebreeuwsch en Arabiseh gevenaanhetzelfstandig naam woord eene bepaalclheid doorer
een klank vöör te voegen,en het Syrisch ,
van Gotlfried.O0kdeu'
ritt
lrel''van Wovram Chaldeeuw schenD eensehdool'den eindklank.
liltt men in de Griekso.he,
werd dûor 3 onbekenden vervolgd en geëin- Daarentegell gebrl
digd. Zo0 is het Ook met den aTuancelot'' GermaanscheenRomaanschetalen hetartikel,
van Eilltart nogmaals en vond twee opvolgers in Ulriolt von FFZ'A A:J'?Z en H einrlolt
wpzlI'relber.q,die zjn gedichtgeëindigdhebben, doch voorzeker niet volgens het plan

van Ulriek '
pp?
z Zatzikofen en den uDaniel dat men als een verzwaktaanwpzend votlrvon Blum enthal'' van Strlcker. In alle ge- naamwoord kan besehouwen.Voorzeker ztln
dichten der m iddeleeuwen heett men in
D tlitschland de sagen van Arth'nrgescheiden
gehotlden van die van den heiligen Graal,
behalve in den ttparcival''en in den örriturel,'' waarin die beide sagen vereenigd

in de Germaansche en Romaansehe talel
z (le
verbuigingen der naamwoorden zelve geheel

Of gedeelteljk verloren gegaan!omdatmen

den naamvaluit het verbogen lldwoûrd k0n
opmaken. Het lidwoord geeft leven en be-

weging aan taal en stjl,daarhetaan alle
zjn.
Nadat de kring derd rfAzrr-sagenin Frank- zaken, voor welke het gesteld wordt,iets
rtjk en elders werd verspreid, bleven die persoonljksgeeft.

Artikel vindt men in de beteekenis van
romans op het naauwst verbonden methet
ridderwezen,endoordenvalvan ditlaatste is deel gebruikt,wanneer er gesproken wordt
ook de wereld dier sagen medegesleept.Een van de artikelen eener wet, van die eener

doFen nagalm van een glansrjk verleden overeenkomst,eener geloofsbeljdenis Of van
vernemen wtj n0g in een groot cyclisch ge- een vredesverdrag. W anneer een boek uit
dlchtvan Ulriclt Fitterer (1487),waarin htl zelfstandige deelen bestaat,die tezam en een

ARTIKEL- ARTILLERIE.
geheelvormen, dan geeft menaan diedeelen
den naam van artikelen.

Artillerie,een woordjdatvermoedeljk
ontleend werd aan het Latjnsche (iars fpîlendi (de kunst Om iets - een zwaar voorwerp - op te heFen en vervolgens weg te

slingerenl'' beteekent in het algemeen het

van de bronzen kanonnen ,vporzienvan trekken,vanwaar de onderscheiding in gewone
Ot'ylqddeen in getrokken kanonnen.
Het geschut wordt te land en ter zee gebruiltt; vandââr de verdeeling in land- en
in selteeps-artillerie. Eerstverm elde w ordt
wederom verdeeld in veld-, belegerings-,
vesting-en kust-artillerie.
De veld,artillerie, dat is die,welke zich

m ilitaire corps? dat naastdat der infanterie
en der cavallerle in hetveld wordt gebragt,
om door het vuren uit stukken geschut den bj een te velde trekkend leger bevindt,

vjand tegen te hotlden Oftevernielen.Zj wordtingedeeld in batterjen en parken.Te
iseeneschepping vanden nieuweren tjd en voren voegde men bj elk regiment Ofbj

heeftteqeljk methetqebruikvanhetschiet- ieder bataillon eenige stukken, zoodat men

geweer ln de laatste vler eeuwen eene v01- het aantalvan deze Op ongeveer 5 voor elk
slagene Omwenteling doen Ontstaan in de duizendtal soldaten berekende. D00r de afwjze van oorlogvoeren. Bovenal heeft zj schaëng der regiments-artillerie is dat getal
een nieuw tjdperk doenaanbreken indege- op Ongeveer de helft gedaald.T0t de veldschiedenis van denbelegerings-oorlog.Sterk- artillerie behooren kanonnen en houwitsers,
ten,die menvoorheenonoverwinneljkwaan- en het is een vereischte,dat eerstgenoem de
de,zjn bezweken voorharemagt.Zj heeft Op een gunstig terrein eenedraagwjdtehebde vaste burgten derridders vernield en de ben van 2000 tOt 2500 schredenj zoodat de
m eeste steden Ontslagen van het knellend kogelsOp dien afstand den vjand buitenhet
keursljfdernutteloozemuren1dietegenover gevechtkunnen stellen,eenstuk demontéren
haar geen middelvan beveiligil
zg vormden. (onbruikbaarmaken)enz.MengebruiktdaarW at het vuur en zwaard van den oorlûg voor gewoonljk 6-ponders, doch Napoleon
w eleer ill weken tjds niet verrigten k0n , III heeftbj hetFransche leger twee soorwordtheden ten dagemeteenbombardement ten Vall getrokken kanonnen ingevoerd,
lren volbragt. De artillerie is nalneljk 4-ponders voor de veld-en l2-p0nVall eenige l
een reuzenYierktuig dat alles vergruist wat ders voor de belégerings-artillerie.V00rhet

zjn weg verspert.Men wane niet,datde
overwinning in den strjd n0g afhankeljk is
van persoonljke dapperheid, ofdat de v01keren hunne grenzentegendenvjandkunnen

besehieten van vjandeljkewallen en muren
gebruiktmenveelallz-ponders,Of0ok wel-

zooalsin hetoostenrjksche leger- 18-p0n-

ders. ln Engeland heeft men de voordeebeveiligen door geestdrift en nationaal ge- 1en van de t$- en lz-ponders in de o-ponders
voel, - neen, dat alles is in den regelaf- zoeken te vereenigen.Bj hetDuitscheBondshankeljk van eene krachtiye,wélgeorgani- leger bestaat de helftder stukken uits-ponseerde en goedbestuurde artlllerie.
ders een vierde uit lz-pondersen een vierde
Men kan hetgeschutverdeelen in kanonnen uithot
lwitsel
's.Deze laatste kunnen voorhet
en in '
tverp-jescl
-t.Dekanonnenzjnbestemd gebruik in het veld ook niût van aanm erketot het trefen van verticale doelen doorden ljk kaliber zjn, zoodat men voor ligte batkogel digtlangs de oppervlakte der aardete terjen gewoonljk C-ponders en voorzware

doen strjken en zj Yrordenvolgenshet(0t
ld- batterjen lo-ponders npemt.
Amsterdamsch) gewigthunnerjzerenkogels, De veld-batterjen zjn bljvende en zelf-

in 3-,6-,12-,z4-pondersenz.onderscheiden.- standige gedeelten van het leger,voorzien
Het werpgeschnt,dat zich tegenwoordignaar van het noodige geschut met de am munitiede middelljn derzielin Nederl.duimen laat wagens, paarden en benoodigde manschap.
benoemen , is veel korter en tevens veel Hareinrigting isafhankeljk van harestrek-

wjder van mond.Men splitst het in ltoltwit- kinglimmers zj kunnen in de brigadesof
der.
ç en mortierengm eteerstgenoem debrengt divlslën w orden ingedeeld en 00k in reserve
m en granal n en kartetsen, m etlaatst- bljven.Eerstgenoemdemoeten in staatzjn,
genoemde bommen, voorts brandgranaten, om de vereischte bewegingen met spoed en
brandkogels enz.inhetvjandeljkleger.Alle vaardigheid te volbrengen en bestaan uit 6-,
vuurmonden hebben eene cïlindervormige 8-ofg-ponders,- laatstgenoemdezjndooruitboring, ziel genaamd, wler middelljn gaansvoorzien van lz-pondersOm belangrjke
kaliber wordtgeheeten.Hetverschiltusschen punten te bezettenj ofzj bestaan uithouhetkaliberen demiddelljn van hetprojec- witser.batterjen, of'zj zjnligte batterjen,
tiel draagtden naa'
m van speelruimte; zj dieaanvankeljk in reservewordengehouden,
wordt voornameljk vereischtom de projec- om vervolgens t0t beslissing te dlenen van
tielen, vroeger meestalbolrond, thansveelal het gevecht.De sterkte dier batterjen is
rolrond met kegelvormige spits, met gemak verschillend;zj bestaan gewoonljk uit6t0t
in het geschut te brengen.Hetgeschut zelf 8 stukken.Yooralmoeten zj goed van amwordtvervaardigd va'
n jizer,bronsofstaal, munitie voorzien wezen, om 00k bj een
terwjlsedertde laatsteJaren de lading niet langdurig gevechtaanhoudendtekunnen wermeer uitsluitend door de monding maar ook

ken.Daar de bediening van hetgeschuteene

rel door de kulas wordt ingebragt. Ten aanmerkeljkeoefeninqeneenegrootenaat
lwelnde aan hetprolectieleeneom delengte- keurigheid vereischt,ls steeds een onderoëa: wentelende bewtl
ging teverzekeren wordt cier metde betrekkingvan geschuts-commanvoorts de zielvan '
tgeschut, en welbepaald dant bekleed.Het getalkanonniersmagniet
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te klein wezen, Om het vuren met snelheid datzj bj langdurigen vredeineeneinrigting
zonder evermatige inspanning te doen plaats voor invalieden verandert.Hethoof
kldoelder
hebben ,en 00k niet te groot Om geene s0l- vesting-artillerie is veelm eer il1 het tegendaten Onnoodig aan hetvjandeljkvuurbloot houden van den vjand,dan in hetvernielen
te stellen. Er moet steeds eene reserve be- der dool' hem aangelegde w erken gelegen.
schikbaar wezen van Omstreeks 1/s derbe- Zekerheid van sehoten gemaklteljkheidvan
dienendem anschap ,en dievoordebespanning beweging zjnhierhoofdvereiscllten.Kanmel
z
m oet5 tût 12 proeent bedragen.
hieraan het best voldoen door ligt geschut,
Eeneafzonderljke afdeelingderveld-artil- toch mogen de z4-ponders in eene vesting
lerie is de berg-artillerie,w ellke bestemd is, ni
etontbreken,omdatzj andersonmogyljk
om in bergachtige strelten te dienen. De de overhand kan behouden opdebelegerlngsstukken, daartoe behoorende,zjn in den artillerie,w elkedaarenboven haar vuur veel
regelveelminder zwaar en zô0'ingerigt,dat meerkanconcentréren.Vooralmoetergezorgd
men den 100p met gemak van het aFuit worden, dat zj,diedevestingstt
lkken be-

(zie onder dit wool
'dl kan nemen,Ja?dat dienen, zoo min mogeljk aan hetvuurvan
men dit laatste in gedeelten op lastdleren den vjand zjnblootgesteld,hetgeenhetbest

laden en vervoeren kau. Voorts moet het kan verkregen wordon door de stukken
aFuit gedoogen, dat het stuk Onder zeer tusschen traversen op den wal te plaatsen
verschlllende hoeken kan wordelzgerigt.Het ofOok in gedekte schutstandellOf welbomspreekt van zelf, dat zulke kanonnen eene vrje kazematten.00k houwitsers en hand-

zwakkelading ontvanqen en nietverdragen. mtlrtieren komen hierbjzeertepas.

Zj behooren gewoonlpk tOtde 1-en z-pon- Voorkltstbatterz
jen wordtin den regelhet
ders.Men heeft ze bj de oostenrjksche zwaarste gestlhut bestem d.
De sclteeps-artlllerie dient t0t hetwapenen
armée en bj Onzekrjgsmagtop Java.
T0t de beleyerinqs-artillerierekent men al Van oorlogsvaartuigen en bestaat uitsttlkken

demortieren,de i0-enlz-pondshouwitsers, van zeer verschillend kaliber,uit kanonnen,
benevensde24-,18-,l6-en lz-pondskanonnen. houwitsers,m ortierent draaibassen enz.Zie
sc/zzw.
Daarenboven z'
dn dezelaatsten meteen lan- verder onder oorltwt
geren loop voorzien dan de veldstukken.
Naar gelang de vut
lrwapens in deOflrlogen
Yoorheen gebruikte men er van zwaarder van den nieuwen tjd meerin rebruik zjn

kaliber,maardeze kulznen moejeljk weêr- pekomen,heeft 0ok de artillerlegrooteren
stand bieden aan de sterke lading,die zj m vloedverkregenOpdenuitslagdergevechten.
vereischen, zoodat m en tegenwoordig geen lntussehen iszj alleen bruikbaarinverband
zwaarder sttlkken gebrtlikt dan 24ponderst metde andere wapenen;zj vervt
llt bjde

en zelfs deze worden doorgaans uitsluitend verdedi
yingdehoofdrol,terwjlbjdenaanval
aangew end Om een breste schieten.De be- de besllssing van den slag grootendeels van
legeringsbatterjen zjn zeerverschillend van de andere w apens afhangt. In den oorlog
aard en dragen dien ten gevolgeverschillende is de artillerie belastm et de volgendetaak :

namen.Menheefteerstebelegerings-batterjen zj moethetgevechtinleiden,en onderhare
(batteries #'c.p.
prpc16),welkedienstdoenvöôr bescherming Ontwikkelen zich de strjdkrachhet bezetten van den gedekten weg, en ten;zj moetden aanvalmetdeblankewapebresbatterjen(batteriesdelrèc/ld),dieopeen nen voorbereiden,terwjlzjOpanderepunten
glacisofineengedekten wegw ordengeplaatst. dé vjandeljkelinieintoom houdt,waardeze
Yoorts onderscheidt men regte battergen, de ofensieve beweging zou kunnen verhinals de stukken in dezelfde regte ljn staan, deren,en eindeljk ondersteuntzj deandere
gebrokene batterjen (batteries :11éol
telonsj, wapens bj het vervolgen van den vjand.
batterjen met verdiepingen (batteries t
)pll
b- Bj de verdediging dient zj vooral Om de
.
siezfz.,
g ltayes),zaagvormige batterjen qbatte- vjandeljke krachten terug te werpen enhet
rïe: # redansj enz. Naar de wjze,waarop voorwaarts rtlkken dertegenstanders te bede batterjen zjn ingerigt, heeftmen hori- letten.Tevens iszj uitnemendgeschiltt, olu
zontalebatterjen(batteriesdezzilhetz'
l
fl,hooge aan verslagene en verstrooide afdeelingen de
batterjen Lbatteries/JdrJc:),lagebatterjen gelegenheid te geven Om zich weder te ver(baiteries daferrled)tdubbele batterjen Lbat- zam elen.
Jdrid.
stlmasqne),bedektebatterjen(batteries Men verdeelthet.dcFzpfnaarzjnaard,naar
??!izl#Je.
s), en drjvende battertien Lbatteries delading,naar derigtiny en naarhetdoel.
#pfflsJe,
s).Metbetrekking t0t hare bestem- Naar zjn aard Onderscheldt men hetschot
miny kentmen ricochet-batterjen (batteries m etkogelsen met kartetsen,m et granaten,
# rIcoeltet),demonteer-batterjen (batteries # bomm en ,steenen enz.,- naarde lading in
dlmonter), en de reeds genoemde bresbat- schoten meteenevolle,zwakkeenversterkte
lading, naar de rigting volgens den hoelt
terjen.
D e restiny-artiller'iejt0t het verdedigen

in hooge, horizontale en lage schoten ,-

naar het doel, nameljk in regtstreeksche
corpswezen,maar 00k een tjdeljk daartoe schoteneninopspringende(ricochet-)schoten.
aangewend gedeelte der veld-artillerie. De Geweldig zjn de verwoestingen, diedaam
eenor vesti
ng bestemd,kan een afzonderljk

eerste inrigtlng heeft het voordeel,datmen

door aangerigt kunnenworden.Hetwaredan

daarbj een aantaloude,ervaren kanonniers 0ok te w enschen,dat suizende kogels, vankan gebruiken, die voor de velddienst niet éênspringende granaten,bommentkartetsen
meer geschikt zi
J*n, maar ook het nadeel, schroot, brandkogels enz. voor altjt
l t0t de

Bl4

ARTILLERIE.

geschiedenis van een barbaarsch verleden
konden gebragtworden.
De artilleristen m oeten voorhun vak worden opgeleid. T0t hen behooren degenen ,

verbeteren, en later poogden schrandere

mannen haar Op een wetensehappeljken

grondslag te plaatsen, maar de geschiedenis der Fransche oorlogen Onder Condéleert

die t0tbediening van hetgeschutzjn aan- Ons,datmen bj hetlegern0g weiniy stuk-

gew ezen,zooalsde bombardiers, de kanon- ken telde. Krachtiger begon zj zlch te
niers enz., en men heeft daarenboven vtlur- Ontwikkelenindentjdvanonzenbevrjdings-

werkerst smeden enz.,die in staat zjn om

oorlogtegen Spanle,vooralin dedagenvan

het materiëel in orde te houden door de prinsM aurits. D aarna heeft G'
astaa.f a4t
fpt/
voorkomende gebreken te herstellen.
vanZwedenhaar eenbelangrjkenschokvoorMen onderscheidt voorts artillerie te '
tlpef waartsyegeven doorl
igtgeschutbjhetleger

en bereden artillerie.Bj deze laatste zjn al teveldelntevoeren.Btliederregimentvoegde

de manschappen van paarden voorzien , Z00- hj tweeligte veldstukken,en hj had daardatzj zich methetgeschutspoedig naarde enboven een aantalzware sttlkken geschut
bedreigde punten kunnen verplaatsen.
terzjnerbeschikking.onderdebescherming

Aanvanlteljk droegen zj, die in staat van 72 zware kanonnen trok hj over de

waren , met grof geschut om te gaan , den

Lech. Dat voorbeeld werd langzamerhand

naam van btlsmeesters (artillatores),endeze nagevolgd. Tilly wasbj Breitenfeld (1s31)
vormden eene soort van gild.Later werden
zulke m anllen in drie klassen verdeeld,nameljk in vtlurw erkers,kanonniers en handlangers.
D e oudste sporen van geschut vindtm en

bj de Chinêzen, voorts bj de Indiërs en
eindeljk bj de Arabierenj die het naar
Spanje overbragten. Hier werd het reeds
gebruikt bj de verdediging van Sevilla
(1247) en van Nibla (1257). Duideljker
vinden wj dezoogenaamdettdondermachine''
vermeld in de eerste helft der 14(1: eeuw

n0g schraal van kanonnen voorzien lmaar

bj Nordlingen (1634) bewees de arkillerie
belangrjke diensten aan hetKeizerljkleger;
zj waser de oorzaak van denederlaag der
Zweden. In Frankrjk werden in 1668 de
artilleristen op m ilitairenvoet georganiseerd,
en tegen het einde van de l7de en het be-

gin van de l8deeeuw waserbjdeartilleriewetenschap een belangrjke vooruitgang.In
den veldtogtvan1602vondmenbj104bataillons en 299 escadronsreeds 10s kanonnen en
67 mortieren ,en in 1694haddendegeâllieer-

bj de belegering van Baza (1324),Martos den bj 83 bataillons en 255escadronsniet
(1225) en Tarifa (1240),en bepaaldeljk bj minder dan l20 kanonnen en 12 m ortieren.
die van Algeziras (1348). Een Spaansch omstreeksdien tjt
lbeginthetgeschuteene
schrjverzegtbj eene gebeurtenisvan 1359, belangrjke r0l te spelen op het slagveld,
dat toen zulke helsche w erktuigen reeds al- zooal
s bj Fleurus (1690)en bj Malplaquet
gem een in gebruik waren. Venturi heeft (1709). ln die dayen nam Vauban bt
lde
zich bejverd om aan te wjzen,datreeds belegering van Phillppeville proeven met ri-

in 1311 bj de belegering van Brescia vuurwapenen in Italië werden gebruikt.- In
Frankrtjk vertoont zich hiervan het eerste
bljk in 1238 bj de belegering van Puy-

cochet-schoten; hj zette ze voort bj Charleroien Nam en,en m aakte er gebruik van

bj debeleyerinr van Ath. Gestadig breidde
de artillerle zlch uit. I'
rederik 11 had bj

Guillaume. ln 0ns Vaderland is in 1339 of Burkersdorf(1761) bj 82 bataillons en 135
1340 het geschtzt in den 0orlog aangewend, escadrohs 248 kanonnen en 58 houwitsers.
en Engelsche rekeningen van 1344 en 1347 Hj was het, die de rjdende artillerie inmaken reeds pewag van busmeesters (gun- voerde. W at de artillerie reeds in die da-

ners). In Dultschland schjnt men hetge- gen vermogt, bljkt duideljktwanneerwj
schut nietvöör het Jaar 1355 tehebbenaan- Op het geschiedverhaal der veldslagen bj
gewend, en in 1372 deden de burgers van Kesselsdorf (1745), Hohenfriedberg (1745),
Augsburg door H ans'p1zlA ra'
tbm etalen bui- Roszbach (1757, Breslau (1757), Let
lthen
zen gieten, waarmede zj hpnnestad tegen (1757),Kunersdorf(1759) en Torgau (1760)
hertog Johan '
pczlBeqeren verdedigden.
het oog vestigen. Na den 7-jarigen oorl0g
Daar de muren der vestingen nletbestand onderging de artillerie bj dekrjgvoerende
waren tegen de w erlting der kogels,heeft mogendheden van Europa eene belangrjke
men die allengsdoor aarden wallen vervan- hervorming. Toen kwamen de batterjen t0t
gen,die in de gedaante van bastions en 1t1-

stand,die doorevenzoovele compagnieën ar-

netten tevens geschikt zjnjom den beleger- tilleristen werden bediend, terwll men de

aar van daar te bestoken. Tegen het einde voormalige regim ents-artillerie ophief. In
der middeleeuwen heeft men groote stukken de meeste latere veldslagen treedt de magt

gegoten. In 1478 werd bj Parjseenkanon der artillerie duideljk tevoorschjn,vooral
beproefd, waarmede men een kogelvan 500 bj Wagram (1809)en bj Liitzen (1813).De
oude ponden k0n voortslingeren, maar het FranseheartillerieteldebjdeeersteOmwensprong reeds bj hettweedeschot.a
Y ohammed teling 8 regizaenten te voet, e1k van 1888
11 liet van een Hongaarschen geschutgieter raan,34 covapagnieënbom bardiers,te zam en
een kanon vervaardigen,dat geschikt w as 1920 man, benevens 1044 artillerie-handvoor een kogelvan 1000 oude ponden,doch werkslieden,en bj zjn togtnaarRuslandin
00k ditbarstte weldra van één.
1812 had Napoleon I ruim 30000artilleristen.
De artillerie bleef nu geruimen tjd op In den veldtogt van 1815 bezat e1k der 5
een laag standpunt. Karel V zocht haar te P ruissische legercorpsen een aantal van 580

ARTILLERIE.
kauonnen en 150 houwitsers.llet Russische
leger kwam in 1813 in Duitschland meteen
leger van 102000 man, met 408 kanonnen
en 300 houwitsers. De Engelschen hadden

dezer afdeeling besturen do paarden,waarmede de stukken van de eene plaats naar
de andel'
e worden gebracht. Het mennen

van ieder tweetal paarden is daarbj opïn 1815 bj hetnoordeljk leger slechts 1S5 gedragen aan één man en men heeft daarkanonnen en 25 houwitsers,en de Nederlan- enboven mannen en paarden in reserve. D e

del
's 8 batterjen. Bj de belegering der Ci- trein vormt daarbj in den regeléén geheel
tadel van Antwerpen hadden de Franschen metdebatterj.
86 kanonnen (gedeelteljk Paixhans),28mor- Artillerie-depôt is de naam der plaats,
tiereny19 Coehoorns en eenmonstermortier: waarzich in tjt
lvan vredehetgeschut,de
en OAtZ.SA'Jbeantwoordde hun aanval uitl34
kanonnen. Vooral de verwoestingen, door
de bomm en aangerigt,dw ongen hem t0t de
overgave. op dezelfde wjzeisook Sebastopol vernield. ln den laatsten tjdhebben
CarallitTlzrtrk'dzl#tlr.#lArmstrong,T
F'
JJICPrJAen
anderen door het invoeren van getrokken
kanons en kulaslading eene volslagen 0m w enteling in de artillerie teweeggebragt,en

ammunitie en de Overige voorwerpen bevinden,die t0thetwapenderartilleriebehooren.

In tjdvan ool'log plaatstmen de depôtsder
veld-artilleriedoorgaansinvestingen,vanwaar

de batêerjen spoedig vanhet noodige ktln-

nen w orden voorzien.
Artillerie-parlc noemt men eene groote ot'
kleine verzam eling van artillerie-materiëel.
Hetpark eener armée is de reserve,waaruit

zulks vooralmethet004 op den afstanden a,lhet ontbrekendein debatterjen te velde
de kracht der uitwerklng. Sedert wel'd
trouwens,evenals in de m iddel-eeuw en? de
zwaarte van 't geschut en de projectielen in
verband metde draagwjdte wederom sterk

kan worden aaugevuld. M en heeft er am munitie met de noodigo wagens, aflkiten ,
kanonnen enz., benevens het personeel van
handwerltslieden, diedevereischte herstellin-

Okgedreven,en behoorenprqqectielenvan200 gen ktlnnen aanbrengen. Ineenbeleyerinyskllo'sen eenedraagwjdtevan 5000Ned.el park is al het artillerie-materiëelaanwezlg,
geenszins t0t de zeldzaamheden. Een voo1'- dat m en voor eene belegcring beschikbaar
beeld van dien aard was het stalen kanon moethebben.
door de irma Krupp uitEssen voorde weArtJJJ6z.'
J:-A'
cJ,oJ:zàzjngemeenljkinrigtingen

reldtentoonstelling van 1867 teParjsverw0n in zwaarte en dragtvan 'tprojetttiel,
gaat in snelheid van vtlren verloren,daar
men voor het inbrengen van de projectielen
afzûnllerljke toestellen nogdig heeft.

voorOnderwjs,waarjongeliedent0tOffideren

lang debatterj geen gevaarloûl!t,en geen
post betrekken, die het behartlgen harer
taak verhindert. Eensdeels moet zj steeds
de bew egingen der batterj volgen,anderdeels moet ztj zorgen, dat zj de batterj
niet belemm ert in het vuren. Tevens dient
zj hare plaats zoeveel mogeljk zoodanig te
kiezen, dat zj zelve buiten het bereik is
van het vjandeltjk gesehllt. De bedekking
eener batterj te voet telt 80 tot l00 man,
en eene batterj bereden artillerie 100 t0t

maakt met de kruidmolens:degeschutgieterj
en met alle handwerken?die m et de artillerie in verband staan. Gewoonljk zjn de
leerlingen bj hunne komstop die scholen
van 15 t0t 18 Jaar 0ud, en de sttldietjd
duurt een viertalJaren.

vaardigd. W at men hiermede inttlsschen

bjhetwapen derartillerie worden oygeleid.
Gewoonljk zjn zj vereenigdmetgenle-scho1en Ot'welvormen,zooalsthansn0gbj0ns
te Breda? een onderdeel van de instelling
t0t opleiding van Oëderen voor de geza-

A rtillerie-bedekking noemt m en die afdee- menljke wapens. De lessen omvatten er
ling voet- Of paardenvolk van het leger, de wis-, natuur- en scheikunde, vool- z()()
welke belastis met de boscherming van het ver de tw ee laatste delz artillerist te pas
geschtlt. Zj moet de batterj onder alle komen,-.voorts de artillerie-wetenschap,
omstandigheden verdedigen tegen devjan- den aanval en de verdedigingvan vestingen,
ook in het open veld,
deljke tlrailleurs en tegen elke overrompe- den vestingbouw
ling en bj het nadexen der overmagtdeze de leer van het terrein,de taktiek en einzoolang in bedw ang houden totdat er eene deljk de krjgsgesehiedenis. Daarenboven
voldoende afdeeling t0tbeveiliging van het w ordt er onderrigt gegeven in hetteekenen,
gesohut is aanyert
lkt. De artillerie-bedek- alsmede in het bedienen van het geschut,
king m oet zich ln geen gevechtinlaten,z00- terwjl de kweekelingen bekend worden ge-

De eerste artilleriesehoolwerd te Venetië
gesticht in den aanvang der l6tle 0el1W .
K arel #' deed er te Btlrgos in Spanje enop
Sicilië verrjzen. In Frankrjk kwam er in
1675 eene tot stand te Montesson, die in
1679 door Lodetvyk XITr verbeterd en naar

120 ruiters. De comm andant derbedekking
staat onder de ûrders van den cûmuàantlant Douay verplaatst werd. In de Jaren 1720
der batterj. Hj moeteene voldoende ken- en 1721 werden er gesticht te Straatsburg,
nis hebben van de manoevres der artillerie, Grenoble, Perpignan,la Fère en Metz.De
en zjne onderhebbenden moeten geoefend beste leerlingen zagen zich van diâr bevorwezen in het gebruik van de balonet,en derd naar de artillerieschool te Bapaume,

zo0zj t0tdeberedenmanschappen behoo- terwjl laterdetoekomstige artillerie-oëcieren aan de Polytechnische school werden
Artillerie-trein is denaam der troeyenaf- gevormd. O0k in Oostenrjk,Spanje,Pruisdeeling,die in sommige landen belastIsm et sen enz.ontstonden dergeljke stholen.
-

ren - o0k te voet kunnen vechten.

het vervoer van het geschut. De soldaten

Zoo was het ook in Nederland. In 1789

3l6
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werden artilleriescholen gesticht te Zlltphen,
Breda en 'sHage,in 1795 werd aan die te
Zutphen eene genie-school toegevoegd en
verrees eene nieuwe te Groningen, in
1805 werden al die scholen door ééne inrigting te Amerstbort vervangen, en in 1807

van het derde blad.Nu groeitde plant t0t
aan At
lgustus zeer weinig,maar begint zich
indezemaandsterk teOntwikkelen.InhetnaJaarwordendeplanten,diemen alsgroentewil
gebruiken,van de gelebladerengezuiverd en
dan in stroogewonden,om zetedoen bleeken.

vestigde koning Lodetvl
jk eene Koninkljke De gewone Ofgekweekte artisjok werd
militaire kadettenschool te Hondsholredjk. in de dagen der oudheidaangemerkta1s een
L ater is er eene artillerie- en genieschool middel tegen waterzuèht.Vanhaarheeftmen
geopend te Dev'
t,welkein 1828 naar de hootizakeljk drie verscheidenheden,desteacademie te Breda werd Overgeplaatst;bj keligemetvelekleinebloemhoofdjes,deFrande Onlusten in 1870tjdeljk Opgeheven,werd scheofgroeneartislok metkleinebloemhoofddezeinstellingin1836hersteldenbestaatzjin Jes en smallegroeneomwindselblaadjes,ende
eenigzins gewjzigdenvorm n0gvoortdurend. roodeofbolvormigeartisjokmetgrootebloemConstructie-werkplaatsen ten behoeve der hoofdles en bruine, regt-opstaande omwindartillerie hebben WiJ* hier te lande te selblaadles.ln een vetten kleigrond groejen
Delft, terwjl in Onze ovcrzeesche bezittin- zj zeersnel.Zj worden in Frankrjkraauw
gen te Soerabnl'a dergeljke inrigtingen geFig.1.
vestigd ZJ
i*n. H et geschutwordt voor moederland en koloniën voorzooverhetjzeren
en stalen stukken betreft, t0tn0g t0e bj
q'
4
voorkeur aangekocht uit inrigtingen buiten 'sLands;daarentegen wordthetbronzen

geschut vervaardigd in deRjks-gesc,
hutgieterj tr ':Haye.

X
'
*

q

z

migen.Ditgeslachtgeljktinzjnvoorkoluen
op distels met gevederd zaadpltlis en Ontler-

scheidtzich doorvliezige,indoorntjesuitloopendeOmwindselblaadjes,dieelkanderschubsgewjsbedekken,alsmededooreengestoppelde
of harigen bloembodem. De vruchten zjn

meteen yevederd?afvallend zaadgluisvool'zien, gembd, langwerpig en eenlgzins zam engedrtlkt. C. Otxr#'?xzlc'
!fl?z: L. (de wilde

of Spaansche artisjok) wordt eene Ned.el
hoog en heeft dubbelvinspletige,metstekels
voorziene bladeren en sterke doornsaan de

blaadjesvanhetOmwindsel.Debloemendezer
plant zjn rOzenrood Of hemelsblaauw. Zj
groeit aan de kusten der Middellandschezee
op w Oeste plekken.In flg.l zietm en haar
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Artlsjok (Cynara Vaill.)iseen planten-

geslacht uit de familie der zaâmgesteldbloemigen en welvan de onderafdeeling der
Cynareën of buisbloemige zaâmgesteldbloe-
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stengelenbladOp1/dedernatuurljkegrootte.
Tot voor korten tjd werd W.ScolymusL.
(degewoneartislok)vooreeneafzonderljke

cynsra Pcr#vxculld.

soort gehouden. D eze bezit Onverdeelde of gebruiktmetwjnenindekeukenopzeervervinspletige bladerenzonderstekelsenstom pe, schillendewjzentoebereid.Vooralworden de
drietandige omwindselblaadles. Die plant is zachtevruchtbodemsw arm enm et sausgenut-

voorgesteld in fig. 2,waar wj een tak en tigdOf()okwelkotldmetazjnenOlie.Van C.
een der Onderste bladeren op l/at
lederna- acaulisL.bjTuniswqrdendewortelsgegeten.
ium liberalium m agister ofmeestuurljke grootte, in a eene bloem op de Art
@
helft dier grootte en in b eene vruchtin ter 1
4 delh
r?
l
/: knnsten was voorhcen een
natuurljke grootte aansohouwen. M oris te academische titel? welke later d00r dien van
Turjn heeftechteraangetoond,datmen deze doetorin dewis-ennatuurkundeisvervangen.
laatste doo1- culttlur uit C. Ccrtftfzlclf/ffd be-

komen kan,zoodathj daaraan00kdennaam
van deze heeftdoen behoudenmetbjvoeging
van rar.é'lfïwtx.
De bloemhoofdjes der wilde artislok bewaartmen in Provence en in Spanjeom de
melk te doen stremmen.00kwordtdieplant
verbouwd, om de Jeugdige stengels en de
bladnerven als groente te gebruiken. M en
zaait hetzaad in hetvoorjaarin eenvetten
grond en men verplantze bjhetverschjnen

Artogarpeön ,zieBroodrrltelttplanten.
Artols,weleer eene noordwesteljkeprovincle van Frankrjk metden titelvangraafschap,welks grenzen nagenoegovereenkwamen met die van het tegenwoordige departement Pas de Calais, bezit een heuvelachtigen?mild besproeiden bodem.DeAuthie
en de Canche stroomen er naar hetwesten,

de Aa, de Ljs, de Scarpe enz.naarhet
noorden en noordoosten. Het zuideljk gedeelte des landsligt hoog en heeft er alleen

AuTols-wuThT.
dit hertogdom. Toen bleefkkrtûis Pene Provincievan het nieuwehertogdom Bourgpndië
t0t aan den d00d van den laatsten hertog,
den Nederlandschen gxaaf Karel de tMfolfe

in de vlakte een vrtlchtbaren grond,maar
in het noorden vindt men zeer vettelanden.
Artois is eene der korenschuren van Frankxjk, voortsverbouwtmen er veelvlas,

(1477).HieropmaakteLodetvq
,kXIvanFrankrjk aanspraak op Bourgondië en Artois,en
vexkreeg hetbj den vredevan Arras(1482).
Intlsschen verviel het bj den vrede van
Senlis(1492)metdeoverigebezittingenvan
breken. D e inw oners vorm en ereen over- M aryaretl
ta,eene doehter van K eizex aV t:zigangsxas tussdlen de bedaarde Vlamingen en miliaan,aan oostenrjk.Na dien tgd deelde

hennep,suikerwortels en h0p, terwjluitmuntende weiden er bevorderljk zjn voor
de veeteelt. Ex is niet veel bosch,m aar er
liggen uitgestrekte veengronden,terwjl in
het oosteljk gedeelte de steenkolen nietontde levendige, onbezorgde Franschen. D e
hoofdstad des landsis Arras.
Artois was weleer het land der Atrebaten
en heette als zoodanig nu eens Artesia,dan
weder Adartesia. Eerst werd het door de
Romeinen , later dool' de Franken in hezit

zjne opvolgers waren vasallen van
Frankrjk. ln het
Jaar 932 veroverde
A rnoulI,graafvan
Vlaanderen)hetland
van Az.toisenvoeg-

de het bj zjn gebied. Pltilippnsvan
Elsas, graaf van
Vlaandel'en,schonk

hetin1180aanzjne
nicht Isabella 'ploz
Heneyowwenbj haar
huweljk met TAilqppnsaI.
/
IZCZI:J'
II:van
Frankrjk,en haal'
zoonLodewl
jkVIII
beleende daarmede
in 1236 zjn derden
zoon Robert de
Goede, die hett0t

weduwgoedvoorzjne gem alin B lanca
bestem de.R eeds in
1227 verhief Lode-

'
?
,
nk
)
,
/k IX Artoisten
behoeve zi
jns broeders t0t een graafBchap.Toendezein

Nederlanden. Latere Fransche koningen de-

den plegtig afstand van Artois,maarbjden
Pyrenéschen vrede (1659) moest Spanje
bjna geheel Artois aan Frankrjk afstaan.
Daarna wel'
d btj de vredesverdragen van
Njmegen,Rjswjk
l5g.2.

genomen Lodel
rz
jk

deTz-rppzevexhief.Begezecrï'lf,
x tot graaf
van Artois;dezeen

Artois in het l0tderOostenrjksch-spaansche

'

enUtrechthetland
van kkrtois aan
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den titelvan graaf
van Artois sthonk

aan zjn derden

kleinzoon
Klbreï
TAi/i.p.
pl.
ç.00k K@relX heeftdientitel
gevoerd.
schilder, werd geboren te Brusselin
lsl2 en overleedin
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vereenigd. lnttlsschen bleef het
gz'aafschap een d0mein van de krofln,

A rtois (Jaques
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vot)r een leerling
van Wilkensgehou-

den,en hi
j onderscheidde zichvooral

d

Jy

dool- zjne fl'
aaje
boom groepen

en

luchten.Zjneschildertjen zjn kraeh-

tig van toon en
frlsch van coloriet.
lS50 bj Mansoel'ahinEgyptegesneuveldwas, Ziln vriend Tenlers.schilderde do flguren op
volgde zjn zoon R obert11 f't
lyfAzrzzl'lf: hem zjne stukken.Deze vindt men hier elz daar
()p.Hj vielin den slag bj Cot
lrtray t170:). in demusêums vanNederlandelzDtlitschland.
Nu werd Artois hetvoorwerp van een langArtôt(Desirê),eeneuitsteltendezangl
ares,
dt4rigen strjd tusschen M atltilde,de dochter werdin 1877 in Franltrjk geboren,maarin
van laatstgenoem den graaf, en diens klein- België opgevoed en (lo()r d(?geniale Pattline
zoon Robert 111. Die stl'
jd werd eerstin Viardot Glrcitzin dezangktlnstonderwezen.
1130 tela gunstevan Joltqnna,(lekleindochter In l8G0 trad zj op te Berljn in den uBarvan M atltilde, de dochtel'van P ltllippns '
;r bier van Sevilla'' en werd er met daverenen de gemalin van Otto .fTrvanBotlrgondiu, den bjval begroet. Na dien tjd keerde zj
beslist. Thans bleef hetgrAafschap methet ()1
-gedurig terug en toefde den overigentjd
hextogdom Bourgondië vereenigd,totdat in te Brussel,Amsterdam ,Londen en MTeenen.

1861 de out
lerc rljn van dat huis uitgestor- Haxe mezzû-sopraanstem ûmvat btjna Z'/a

ven was.Toen viel Artois ten deelaanM ar- octaaf (van dekleineg t0tde driemaalgeçtzrefl.l,gravïn van Vlaanderen,en - tlaar streepte e).Hare vocaletechniekendegroote

keze metPltili
ppns(
feStolttevanBot
lrgondië gemakkeljkheidvan haargezang wordellalin het huweljk trad -- weldra wederom aan gemeen bewonderd.H are geliefkoosde l'ollen
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zjn die van Roslne in den JBarbier,''die maar gezond. Men verbouwter vlas,haver
van Adalgisa in GNorma!''die van Ann'
ina en winterkoren; voorts is er houtin overin de usomnambule,''en d1e van Grefckenin vloed,benevens goud en zilver. In het geGounod's uFaust-''
bergte heeftm en er wolven,vossen?gem sen
A rts,zie Geneeskeer.
en hazen. Gedeelteljk houden delnwoners
er zich op vette bergweiden met deveeteelt
Art
s
en:
,
z
i
e
Ge
ne
e
s
mi
d
d
e
l
.
Aruba,ofAroebaeenderAntillischeeilan- bezig, maar de meeste zwerven in hetgunden aan dekustvanVenozuêla en aan den in- tigeJaaryetjde eldersrond,om kaas,spongangder golfvanMaracaïbo,14geogr.mjlen zen! mulzevallen enz. te verkoopen. D e
tenwesten van Curaçao,iseeneNederlandsche hoofdplaats van Arva is Unterkubin.
bezitting en telt o1) eene Oppervlakte van
Arvales fratres ofde Arraalscl
te Jrpdruim 2000 Ned.bunders eene bevolking van ders. Men gaf te Rome dezen naam aan
2800 zielen. De bewonerszjn erbehoeftig een priestercollegle, dat, naar men zegt,
en leven van den landbouw de veeteelt en doorRomulusop aansporing van zjnepleegde vischvangst. Men zegt,dat er betrekke- moeder Aeea .ftzvrdzzfïl was gesticllt en
ljk meer sterke drank gebrliktwordtdan waaraan deOfferanden waren opgedragen,die
ergens ter wereld.Aruba is in hetbegin der t0thetvoorspoedig gedjen del'veldvruchten
l8de eeuw door Nederland in bezit genom en werden aangeboden. H etvoornaam stefeest
en staat Onder het bestuur vanden Gouver- w erd door hen gehouden ter eere van Dia
neur van Curaçao,en aanhoorigheden.
ot'Ceres in de tweede helft van Mei. Dan
A rundel (Aruntira) is eene Engelsche trok m en gedurende 3 dagen in plegtigen
stad aan de Arlln, die door middel van een optogt door de bouwlanden met gezangen
kanaalaan de Teem s verbonden is.Vroeger en gebeden en menslagtte eindeljltdem edewaszj de hoofdstad van een graafschapvan rondgeleide OFerdieren (ambarvales llostiae).
Toe
naam
dien naam ;thans teltzj 2000 inwoners,die he
tJ
ren ten tjdevan pausP'
ins Trf'
,in
1777 de grondslagen wilde leggen
een belangrjken handel drjven inscheepstimm erhout.
eener sacristiebjdeSt.PieterskerkteRome,
Arundel (Tltomas,graafvan),een zoon ontdekte lmen ertw ee marm eren tafels van
van hertog Philipplts4)JzlNorfolk,zond in he
t
aar 2l8 na Chr.? waarin de ceremo@
* j
den aanvang der 17de eeuw William Teff.y nl*on
der Arvaalsche broeders,alsmede een
naar de Levant om er oude handschriften lied,hètwelk daarbj gezongen werd,waren
en kunstgewrochten op te sporen. D eze uitgehouwen.

keerde in 1627 tertlq met een kostbaren

Het aantal dierbroeders wasgewoonljk

schat, die t0t versierlng van het huis en l2. Zj bekleedden hunne waardigheid levan het park werd bestemd. Er waren na- venslang,en hun onderscheidingsteeken was
meljk 37 standbeelden,128borstbeelden en een krans van korenaren om een witten
250 opschriften, benevens een grootaantal hoofdband. De voorzitter (magister) werd
gesneden steenen, sarcophagen, altaren, op den tweeden dag na hcthoofdfeest door
brokken van beeldhouw w erken enz. Joh,n de broeders gekozen en bekleedde gedurende
Selden heeft er eene beschrjving van gege- een Jaar zjne betrekking. Het is niet onven onder den titelvan pMarm ora Arunde- waarschjnljk , dat onder alle Heidensche
priesters te Rome de arvales fratres zich
liana? (1628).
D eze verzameling w erd in den burgeroor- het langst hebben staande gehouden,
l0g onderde regering vanK arelIverstrooid, zelfs m eenen sommigenj datde rogationes

doch laterzooveelmogeljk wederbtjeenge- en de feesteljke Optogten door het veld,
bragten doorden kleinzoon van qraafArwn- zooals die hier en daar door de R .K athotîdl, Ilendrik A ozctvtf,aande unlversiteit te lieken en 0ok door anderen gehouden w orOxford geschonken. Daarin beslaatde tafel den,van deambarvalia a,
fkomstig zjn.
van Paros eeneeersteplaats,naardien haar
Arve (De) is eene bergrivierin Sardimarmer eene kroniek der Griekschegeschie- nië. Zj ontspringt in Savoje Op den C0l
denis bevat. Josepk J?olerftçpy heeft echter de Balme,vloeit door het dal van Chamouin 1753 de waarheid van die krt
lniek op de- ny ,voorts langs de steden Sallenche,B0ngeljke gronden bestreden. Zj loopt van neville en Contamine, en stort zich uitin
Ceeropst0taan den archon Dioynet'as,maar de Rhône niet ver van Genêve, nadat

detatblisin Engelandsterkbeschadiyd,z00- zjonderscheideneriviertjesheeftoggenomen.
dathetlaatstegedeelte diertjdrekenlngOnt- Arveron (De) is een riviertle in het
breekt.

dal van Chamotlny, dat zich met geweld

A rundo,zie Riet.
een w0g baantdoorjsblokken heen enzich
A rva, voorheen een zelfstandig comitaat uitstortin de Arve.
in het noordwesten van Hongarje,vormt A rviragus is een koning uit den fabelsedert 1853 met Thurocz hetarrondissement tjd der Britsche geschiedenis. Van hem

Arva-r
fhurocz, dat op 582/, D çeogr.mjl wordtverhaald,dathtjleefdein hetJaar 31
115000 inwonerstelt. Deqrond ls er door na Chr. en dat hj aan Jbseplt't/ozzArimquitloopers der Carpathen, zlch in den R0- J
AeJ eene plekgrondsheeftalkestaan op de

sacs en in den Kis-Tiatl'a 1160 Ned.elver- plaats, waar zlch thans Glasgow verheft,
heffendet grootendeels Onvruchtbaar. D e waarbj hj hetverlofvoegde,om lletChrisArva,, een zjtak van de W aag? is er de tendpm te verkondigen. Een afstamm eling
s genaamd,w as,naar
voornaamste rivier. H etklimaat ls er ruw . Van Arniraglzh Z ?zcifx.
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men zegt, in l77 de eerste Christen-koning scherepubliek opdevoorztjdede afbeelding
van den voorsteven van een schip en op de
in Brittanje.
Arwidsoy (Ad0lf Iwar), bibliothecaris achterzjde de borstbeelden van verschillende
van de Konlnkljke boekerj te Stokholm , godheden, nameljk het as een Janlts, de

werd geboren in hetjaar1791te Padasjoki semis een Jllpiter' de triens eene J'Vinerra,

ill het Finsche Taw asteland, studeerde te de quadrans een H ereules,de sextans een
Ab0 en vestigdeer zich in 1817 als privaat- M ercnri'
as en de unda eene Roma. O0k
docentin de geschiedenis. ln 1821 nam hj had men assen , die door bepaalde familiën
de redactie op zich van het ttAbo-morgen- waren ingevoerd en met andere beelden
blad'' hetwelk spoedig wegens den vrjzin- gestempcld. Zo0 heeft men er van deGens
nigen inhoud dool- de Russische regéring Cornelia en Licinia m et eene Victoria,van
verboden w erd. Een scherp opstel, tegen de Gens Marcia metde koppen van N'
ttma
deze laatste gerigt en in de ttM nemosyne'' en Anous, van de GenB Texentia met eene
geplaatst, haalde hem in 1822 eene veroor- zogende w olvin enz.
deeling Op den hals. Hj begafzich naar Aswas tevens denaam van eengetviyttvan
Stokholm en werd er eerst amantlensis in één pnnd, dat IZ Romeinsche oncen telde,
de bibliotheek en vervolgens bibliothecaris. en l
ketdenkbeeld van eenheid werd tlok op

Hierleverde hjeeneuitmt
lntendebewerking landen,erikenamen enz.overgedragen;bjvan (
t>ninland en zjne bewoners''vanR'
t
blts voorbeeld een t'haeres ex asse'' was een

en bezorgde er de topera Omnia''van Ca- universeel erfgenaam .
Het woord a,,%is in Onze taalaas (zie 01,
Iogzïsft
v. llj gaf voorts een vervolg Op de
1Oud-zweedsche volksliederen van Gel
jer en del. dat woord),en men gebruikte het om
Afzelills,en in 1841 verscl
heenvanhem eene een der kleinste onderdeelen van een pond
beschl't
jving der Ilslandsche handschriften aan te duiden. Een Oud-Nederlandsch aas

op deKoninkljkebibliotheek te Stokholm ; was geljk aan 0,048063 Ned.wigtjes.

hp l'edigeerde 0ok een bibliographisch reA sa,koning van Juda, was de zoon en
pertorium en schreef een treurspel. Na- opvolger van Abiam en regeerde tusschen
dat het vonnis der verbanning,in Rtlsland dejaren 955 en 9l4 vôörChr. Hj verzette
over hem uitgespxoken, door den Keizer zich tegen de afgodendienst, streed voorwas opgeheven, keerde hj in 1858 naar spoedig tegen Tsraël en Ethiopië en werd

zjn vaderland terug, waarhjin datzelfde opgevolgd doorzjn zoon Jbsapltat.
Jaar Op den zlsten Meioverleed. Een bun- A sa foetida is de naam van een melkdel gedichten is van hem in 1832 te Stok- sap,bj 0ns meerbekend Onder den naam
holm in het lichtverschenen. Daarenboven

van ddtlivelsdrek.'' D 0 m oederplant,Sooro-

gaf'hj eenebeschrjviny van deZweedsehe dosma./bpfïtftzWfzzw:,Ikrttla .4.
:1foetida L.

lkoningen en eene vertallng derFrithiof-saga is afkebeeld in h-g. 1. Zj
j groeit t0t de
uit het llslandsch.
hoogte van Ongeveer 15 Ned. palm en beA s is de naam van een ot
ld-Romeinsch hoortt0t de schermbloemigegewassen.Haar
koperen geldstuk,doorSerriu
's T'
IIJJiV.
Ninye- w ortel is dik, overbljvend en m et m elkvoerd en t0t aan het einde der Republlek sap gevtlld. De langgesteelde w ortelbladea1s munt-éénlleid voor de koperen muntstuk- l-en zjn vinspletig en de stengel,die aan
ken gebrtlikt, zoodat deze veelvouden of het boveneinde eenige scherm en draagtvan
deelen w aren van het as. Oorspronkeljk bleek-gele bloem en, is doorscheeden om gewas dit een R omeinsch pond van 12 ons, ven. Zj w ordt in Perzië uhingisch''en in
maar het onderging in den l0Op der tjden Oost-lndië tlhiing'' genoem d,e11 haar melkherhaaldem alen eene verandering. V ûlgens sap desgeljks! doch deoorsprûng van den
P lini'lls w erd het in den eersten Punischen naam t
tasa'' llgt in het duister. Men veroorlog op 1/6 van zjne aanvankeljkewaarde mel
dt,datzjinChinagroeit,maarhetiszeker
gebragt,onder hetdictatorschap van Q..
Fa- datm en llaar vooralln Perzif!aantreft. De
àï'?
.r.s M azimus op '/1z en niet lang daarna hoeveelheid melksap,die zj oplevert,isniet
door de tlex Papirla''op 1/
a.. Vandâ
'â1-de overal geljk. In Herat geeft men aan do
benamingen as :6JIJ/ZZIJiIIO-ï/ZA as'llgzcicliy,as plant dervlaltte, in de provincie Laar aan
wdzzzzfzzcïclïh om het te Onderscheiden van die der bergstreek de voorkctlr. Er w ordt

het ponds-as (as libralis of aes grave). De verhaald, dat zj zeer oud en zeer groot
waarde van dit laatste wasgeljk aan 1(ïo kan worden,maarhiertoeontsnaptzj niet

van een denarius,en er gingen 96 denariun lang genoeg aan de,winzueht derm enschen.
op een pond zilver. A ls deelen van hetas
Het melksap w ordt uitsltlitenduitden worel verkregen. H etis in verschen teestand
kentmen:uncia (1
/za),sextans(1/c),quadrans tzui
ver wit,vloeibaaren cenigzinsroomaclltig.
of teruncius ('/.) trinlls ('/!), quincunx Stel
t m en het bloot aan de w erking der
(
.5
/,z)? S0n1is(1/:)'en dodrans(3/,). Talrjke lucht,
dan wûrdt het bruin en tlik. D e
veelvouden, van dipondius (2 as)oft0t censussis (100 astoe,hadden eigenaardige na- Oogst geschiedt op de navolgende wjze:
men. H et volle as droeg hetgetalmerk I Een gezelschap van vjfpersonenneemteene

en (lok wel 12 bolletjes ofdeletter L (li- zekere streek in beslag,waarzj deplanbra). De deelen wel-den doorbolletjes,de ten opzoeken. Men Ontbloot de w ortelsvan
veelvouden doorde daarmede Overeenltom- deze ter breedte van twee Ned. palm en

stigeRomeinsehectjfers aangewezen. Daar- snjdt er den stengelmet (
1e bladeren at'
,

elzboven dragen zulke munten derRom ein- waarna m en flen w ortel dekt m et wat bla-

lSA FOETIDI.
deren1W a2'r0P 0en steen wordtnedergelegd. in Beloedsl
-istan. en eindeljk eene door
ln drie dagen kan één mensch omstreeks Lo
ftnsin Perzië gevonden.
duizend planten op deze wjzebehandelen. ln den handel heeft men verschillende
Na verloop van 40 dagen w ûrdt dezelfde soorten van duivelsdrek,namel
jk asajoestreek op nieuw bezocht. M en Ontbloot de tida amyydaloides ioz massis,bestaande uit
wortels en snjdt er de bovenste laag af, groote brokken, we1 eens t0t koeken gewaarna men ze wederom bedekt,en na ver- kneed en in dierenvel
len gepakt,- tuafoel()op van drie dagen komt men aan de ge- fï#tz in .çrtzzzï.
s ot' korrellgen duivelsdrek ,
wonde bovenvlakte het melksap verzame- en asa ./b:f
i#l petraea Ofsteenachtigen duilen,diemen eryedurendezesdageninschtlf- velsdrek , eene onzuivere,vooral met gips

Jes afkeemt. Een man kan 5 Ned. pond vermengde soort in onreyelmatige stukken.De zelfstandigheid is llchtgeel OflichtDeze plantis in het laatst der l7(
1e eeuw bruin en wordt in de lucht lichtroodt0t
door Kömpfer beschreven. Eene andere Pa21*S en bruin. D00r warmte wordt zi
j
plantmetdergeljke eigenschappen,Nartl
tez Tveek en door koude broos. Haar eigenaarHdt
xfoetida Fl/c.vond Faleoner in 1838in dige, hoogst Onaangename reuk komt van
Oogsten.

Fig 1.
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Tibet!ten noorden van Kaslmir.Zjisvo0r- eene zwavelhoudende aetherische Olie,die

gesteld in fg. 2, en wel op l/zs harer er ten bedrage van 4 qlo in aanwezig is.
grootte;a i: eene bloem op z-voudigegroote, Daarenboven bevat zj hars,in alkohol0pbeen Jonge, en oeen Oude vruchtknop,de losbaar en zonder reuk? ten bedrage van
eerste op viervoudige.grootte;d is eene

rjpe vruchten ehare doorsnede Op dubbele
grootte. Zj komtz00 sterk met de voo1'
gaande OV0r00n dat m0l1 het betwjfelen
e geslaehtsnaam
mag, ofhaar een bjzondel'
toekomt, ter&7jl zj zich onderscheidtdoor
zeegroene bladeren en door de blaasvormige
scheeden der stengelbladeren.Hare bloem en

50 9/:,g0m ,in wateroplosbaar,tep bedrage

Va13i
20 Vo,bassorine ten bedrnge van 6t0t
3 0/0. water, zouten en bjmengselen. Na
hetgebrt
lik van asa fnetida hebben alle af
scheldingen des liychaams een walgeljke
reuk. D0 yasontwlkkelingin de syjsverteringswerktulgen van den Onderbulk wordt
er sterk door bevorderd. De Indiërg en

ztjn geel. - Aan de Caspische Zee vond Perzen bediencn zich bj den maaltjd van

l ltnge op eene zandgrond een asa-plant
ter hoogte van 3 Ned.el? Soorodosma Perïc'llel B'tbnge,. eene andere w erd d00r Dr.
,s
Lord in Toerkestan, n0g eena door Stocks

een weinig asa om den eetlustop tewekken.
Men zou hieruit opmaken, dat hun reukorgaan zeer gebrekkig is, maar de ondervinding leel't, dat men zich zeer goed aan
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het gebruik v:n duivelsdrek kan gewennen. t0t de apocryphe boeken des Ouden TestaDezestofwordtdoordengeneesheervoorge- saents en isvermoedeljk in delaatsteeetlw

schrevenbjzenuwaandoeningen,bjkrampen, vôôrden aanvang onzerjaartellingopgesteld.
die sommige ongesteldheden vanhetvrouwe-

Asarum , zie M ansoor.

ljk geslachtvergezellen,vooralbjhysterie. Asasel is de naam van een boozen geest,
Of zj bj vallende ziekte, St.Vitt
ls-dans, die volgens de m eening der oude Israëlieten
asthma, kinkhoest enz. Koede diensten be- de woestjn bewoondeen telkenJare,opden
wjst?isn0g altjdtwjfelachtig.Ditgenees- grootenVerzoendag,tegeljkmetJehovad001'
middel kan hetbest in de'
n vorm van pillen
w orden ingenomen.
Asahan ofPlaah der ltoop is een klein
rjk op deN.0.kustvan Sumatra,op 20N.B.
en 990 50'0.L.Men teelterpeper,rjsten
peulvruchten.Het land is ermeerendeelsm et
Ondoordringbarewouden bedekt,waarinwilde

een b0k werd verzoend.Over twee bokken,
dool'hetvolk geleverd wierpdehoogepriester het l0t,om te beslissen , welke van die
twee voorJehova en welke voor Asaselbestemd was. De b0k ,welke aan Jehova ten
deel viel, werd alszoenoFer vool
-het volk

ln de dagen van Esra enN ehem lavindtmen
n0g gewag gem aakt van de Jltinderen van
Asaphy'' als bevorderaarsvan dichtkunst en
tempelluuziek.

D e b'
ttlyzame tuùd.
sf,ook amlanten bergvlas
genaanld , bestaat uit buigzam e,veerkrach-

geslagt,daarna legde dehoogepriesterzjne
dieren huisvesten.DeinwonerszjnMalejers, handen en hiermede alde zonden van Israël
metBatta'svermengd.Eenevrjaanzienljke Op den k0p van den pnderen b0k,w aarna
rivier draagt er denzelfden naam.
deze naar den boozen geest in de woestjn
A sanen of Ananen is de naam van een werd gedreven.Volgensvelergevoelengaven
Samoleedschen volksstam :die de oeversvan de Kerkvaders, de Vulgata en Lutlter tell
de Jenisseïbewoont.Sedert eene eeuw heb- Onregte den naam van Asaselaan den b0k zelben zj de taalendegewoontenderTartaren ven,zoodatzj indezeneenzinnebeeldzagen
aangenomen en vormen thans slechts een van de veryi
ffenisvan zonden doorJehova.
honderdtalverstrooide,huisgezinnen.Zjbe- Asbest 1s de gemeensehappeljl
te naam
ljden de Christeljke godsdienst en hebben Van e0110 reeks van verschillende delfstoffen,
die zich door een vezelachti
g zamenstel,
Krasnojarsk t0thûofdplaats.
A saph is de naam van een Israëliet uit door een zjde-achtigen glans,en veelaldoor
den stam van Levi, die?zelf dichter,ten eenewitte Ofgrjze,zeldendooreenegroene,
tjde van DariddebetrekklngvanOpperzang- bruine of gelekleur Onderscheiden.Zj zjn
meester bekleedde.Men gaf hem zelfsden doorgaans met de hoornblende-,de augietnaam van ziener (choseh).Zjn naam staat en de serpentjn-gesteenten verwant, z00aan hethoofd van 12 psalmen (50,en72t0t dat zj in strâalsteen,tremolietenz.over82), doch slechts4 of6van deze(50,73, gaan en zeer sterk in bestanddeelenverschil75, 76y 82, 83) mag men aan Asaplttoe- len.Doorgaans vindt men bjdezedelfstosen
schrjven, daax de inhoud der Overige Op kiezelaarde(52t0t61 O/e),kalk(1t0t17o//
o)?
latere gebeurtenissen wjst.De zangen van magnésia(8 tot32 0/:)en jzeroxydule(3tot
Asapl
tzi
jn voortreFeljk vaninhoudel
zvorm. 20ojoj.Haarsoorteljk gewiytisS,5 tOt 2,9.
tige draden, die wel eens zeer lang zjn;
dezehebben een zjde-aehtigenglansqzjzjn
Asarine iseene vlugtigeplantenstof,die ondoorzigtig en aan de kanten doorschjnend.
op een stearopten (zieonderditwooxd)geljkt Men vindt ze in serpentjn, groensteen en
en in de w ortels Van Enroplselte vt
zzldoor andere hoornblende-gesteenten, in gneis-?
(Asarum europaeum) gevonden wordt. Men glimm er-, talk- en chlflriet-lei en in kalkverkrjgt haar doorde droogewortelsdier steen, en wélOp Corsitta ?iu Tirol,Piéplant mat8 deelen water te distilléren,tot- mont,Savoye,bjden St.Gotthard enz.De
dathiervan3deelenzjnovergehaald,waarbj yemeene tZ.SIe,:Jonderscheidtzich van devotlr-

zieh dan in den halsderretorten in denont- gaande doorgrovere,haarvormi
yeenminder
vanger deasarine in doorzigtige,vierzjdige, buigzame draden,die doorgaansl1
zserpentjn
tafelvormige kristallen vertoont. Zj geljkt voorkomen. Voorts heeft men ber-qknvk Ot'
Op kamfer,m aarheeftgeen reuk Ot'smaak, bergleder,uit viltachtig door elkaâr gewal'
smelt in kokend water en laat in de warm e de draden bestaande, alsm ede hout-asbest
hand zich kneden als was.Haarsoorteljk ofbergl
tol
tt,datvooralinTixolrevondenwordt.
gewigt is = 0,95 en haarsmeltpunt+ 700C.
Van het amiant vervaardlgdcn de Onden

Bj groote hittevervlugtigtzj zondertesubliméren.Zj lostnietligtin water,maarzeer
gel
nakkeljk in alkoholOp en verandertdoor
toevoegingvansalpeterzuurineenetaajehars.
Volgens Mlanoltef en Sell bestaat zj uit

eene soort van Onverbrandbaar ljnwaatl
(asbestinum).Menverbranddedaarindeljken,

zuurstofen vertoontzich alseeneverbinding

vlas verbrandde en dtlasbestalleen overbleef.

olu de onvermengde asch van deze te bekomen. Later spon men hetmetvlas,e11 111('n
stelle vervolgens het hieruit geweven linnen

60,48O/okoolstof,7,72O/owaterstofen22,72G/o aan eene sterke gloejing bloot,zofldzlthet
van aethérische olie met water. Eindeljk Keizer Karel T'r bezat tafellinnen van die
zegtm en ,dat haarinwendiggebruikbraking
ten gevolge heeft.

Asarja waseen lotgenootvan Daniëlaan

stof, hetwellk t0tverbazing'der gasten lziet
in het w ater,m aar in het vtlurgereinigd
werd.Te Como wordt er kant van vervaardigd. Hiertoe weekt,zuiverten spintm ende

het H0fvan Nebueadnezar en droeglaterden
naam van A bednlgo.Hetgebed in den gloei- vezelsteqeljkmeteenzeerdunnenvl
asdraad.
jenden ûven)dat zjn naam draagt)behoort IIz Sibérlë draagt men handschoenen en in
1l.
Zl
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de Pyxenéën mutsen, van asbest geweven. vinden zjn.De chalotten (Ascalonitae)zjn
Er is 00k asbestpapier,datmen in hetvuur naar haar genoemd.
reinigen en daarnawederalsnieuw gebruiken
A scanius was de zoon van Aenéas en
kan.Voorts kan menhetbeschrevenmineraal- Crlusa.Aan de hand zjnsvaderverliethj

papiermetwaterin eenmortier;jnwrjven, hetbrandende T1
-ojeen bereikteltalië,waar
en uitden brj,even alsuitdienvanlompen, hj na den dood van Aenéaadiensopvolger
weêr papier maken.In China heeftmenkag- werd inhetpas-gestichte rjk.Toen vervol-

chels van asbest;0ok isweleenshetvoorstel gens Lavinia,de tweede vrouw van A enlas,
gedaan ,om er debrandweermedetekleeden. de vlugtnam m et het kind,dat naden dood
hthadaanDie stof is evenwel voordergeljke zaken van haren echtgenoothetlevenslie,
wat al te duur.
schouwd, liet Aseani'tbs haar terughalen,

Asbjörnsen (Peter Christian), een der deed tenharenbehoeveafstandvanzjneheermeest-populaire schrjvers van Noorwegen, schappj en stichttezelfAlbalonga,datevenwerd den 15(
1en Januarj 1812 teChristlania
geboren. Hj begaf er zich in 1833 naar de
Universiteit,bekleedde vervolgens de betrekking van huisonderwjzeren keerde in 1837
naardeUniversiteitterug,waarhjzichmet
jver toeleqde Opde geneeskunde en hierbj
de beoefenlng der natuurkunde geenszinsuit
het oog verloor. In deJaren 1849 en 1850
deedhjmeteeneNoorweegscheOorlogskorvet
eene reis naardeLevant.Aan zjnetogten

we1nazjn doodmetLatium vereenigdwerd.
Ascariden ,zie In-qewandswormen.
A scendenten. Dit woord uit het La-

tjn afkomstigengebruikeljkindegenealogie

en in de materie van erfopvolging,beteekent

de opgaande 1jn van iemands bloedverwan-

ten, en wel die personen van wie iem and
afstamt. De vader,moeder,grootvader,over-

grootvader enz. zjn iemands ascendenten.
De nedergaandeljn der afstalumelingenvan
langs de kust van Noorwegen is de weton- iemand vormt de rj van deseendenten (zie
schapmenigebelangrjkeontdekkingverschul- aldaar). onder ascendenten zjn zoowelde
digd,bjvoorbeeld dievaneennieuw geslacht voorouders van vaders-alsvan moederszjde
der zeesterren (Brisinga endecacnemos),die begrepen;de onderscheiding tusschen bloedin de ttFauna littoralis Norwegiae''beschre- verwanten uit de manneljke linie,aynaten
ven staat. Reeds in 1838 had hj eene zeer en uit de vrouweljkelinie,eognaten,komt
goede aNatuurljke historie voorde Jeugd'' in ons hedendaagsch regt niet meer te pas,
en eene aBeknopte natutlrkunde''Opgesteld, omdat het verschil in'hunne familieregten
en hj leverde daarenboven eene reeksvan is vervallen. W el beschouwt de Nederlandnatuur-,aardrjks-engeschiedkundigeartikels sche wet hem , w iens erfenis Openvalt,als
in tjdschriftenenmagazjnen.Vooralvestigde staande tegenover tw ee fam iliën,die w aar-

hj zjnroem doorzjneuNoorweegschevolks- mede hj van vaders-en die,waarmede hj
sprookjes''
,die hj metden predikantJörgen van moederszjdeverbonden is,ensplitstdie

X petlitgaf.Daaropvolgdenanderegeschriften, nalatenschap dan voor beide liniën,doch de
die desgeljks in den smaak vielen van het eene linie heeftgeen voorrang boven deanpubliek.In dejaren 1856 t0t 1858 legde hj dere; beide liniën bevatten bloedverwanten
.

zich metjvert0e op debosch-cultuur,waar- met geljke regten. De ascendenten vormen
t0e hj te Tharand en eldersvertoef
de.Na de regtopgaande ljn;bloedverwanten inde
zjn terugkeerinNoorwegenwerdhjbekleed opgaande zjlinie, Ooms, moejen, oudooms
met de betrekking van ambtenaar vool-het enz.heeten eollateralen (zie aldaar).
boschwezen bj het ministerie van Binnen- A scensie Of ascensio recta, zie Regte
landscheZaken.BelangrjkzjnzjneOpstellen klimming.
over den eland en over hetrendier,alsmede
A scension ofHemelvaarts-eiland is een
over de wjze, waarop menJagtmaaktop eiland in den Atlantischen Oceaan tusschen
deze dieren, - voorts Over de w eekdieren

Afrika en Zuid-Amerika en ligt op 70 55'

Z. B. en 140 23'W .L .H etis langwerpig
in den Christiania-flord enz.
Asc ofA8k en Embla (esch en els)zjn van gedaante en heeft eene oppervlakte van
volgensde Noordsche fabelleerdestamouders ongeveer 2 D geogr.mjlen.Hetisin 1508
Op Hemelvaartsdag door de Portugézen Ontvan het menscheljk geslacht.
Ascalon ,eene der5Philistjnschesteden dekt, die onder aanvoering van Tristan

in Palaestina, aan de Middellandsche Zee d'zcsfzlFzg derwaarts stevenden, maar staat
gelegen , werd doo1'de Arabieren Askalan sedert1815 onderBritscheheerschappj.Het

genoemd.De streek,waarzj voorheen zich bestaateigenljk uiteenuitgedoofden krater,
verhief, is zeer vruchtbaar en levert drui- enwast0tvoor weinigejaren eentoonbeeld
ven, oljven en granaat-appels.Den lzden van Onvruchtbaarheid.De oevervormdeeene
Augustus 1099 wonnen de Kruisvaarders, wjdeaschvlakte en dekerndeslandsbestond
aangevoerd door Gotfried van Bouillon ,in er uit lava en slakkeyl, waar naauweljks
de vlakte van Ascalon een beslissenden slag. een sl?ool' van plantengroei te vinden was.
Later werd de stad versterkt en vielin de Europes
'cheschepenlegdenernuen dan slechts
handen (ler Mohammedanen, totdatzj ver- aan,om zichvansehildpaddentevoorzien.rroen
overd werd door Boudewj;n III van Jeruza- werd men in Brittanle bezorgd,dat Ascenlem. ln 1187 werd zj door de Saracénen sion eene geschikte wjkplaats aanbood voor
ingenomen,m aar door Rickard ZedwltlezlFztx'
rf hell, die de bevrjding van Napoleon l van
aan hunne magt ontrukt.Eindeljk werdAs- St.Helena zouden willen beproeven.Erwercalon in 1192 geslecht en verw oest, zoodat den eenige compagnieën mariniersheengezoner thans slechts eenige bouwvallen van te den,die erzichversterkten ,kazernen bouw -

ASCENCION.- ASCESE.
den en tuinen aanlegden.Na den dood van
N p oleon I gevoelde m en , dat het eiland
eene geschikte aanleg-enververschingsplaats
opleverde voor schepen ,die om de Kaap de
Goede H00p zeilden. De Britscheregéring
zond kapitein Bandreth derw aartsin 1820.
Deze vond er 220 personen ,die eene soort
van gehuchthadden gesticht Onderden naam
van Georgetown en den boden gedwongen
om in debehoeften deslevenstevoorzien.De
hooger gelegen gronden waren w eliger dan
hetstrand,en depogingen ,Om erden plan.
tengroeite bevorderen , bleven niet vrtlchteloos. Thans wonen er te Georgetown 0mstreeks 400 m enschen.D ehoogste berg van
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20het gebed ofeene openbaring van het gevoeldergrootheid en weldadigheid vanG()d,

en dergeringheid en afhankeljkheidvanden

menseh,- 30hetlezen van geschrifton van
zedekundigen inhoud ,-- 40 degemeenschap-

peljke Godsvereering in dekerk eninhuis,-

50hetontvangendersacramenten ,vooralvan
doop en avondmaal, - 60afzondering?zooals

men die vooralbjdekluizenaarsopmerkt,70 vrjwillige oefeningen derzelfverloochening,bestaande in Onthouding van hetgenot

der wereld en in kastjding desligchaams,
zelfsin verminking en inblindegehoorzaam-

heid,- 80eigenaardigehandelinyen,welke
dienen moeten Orn het godsdienstlg leven Op

heteiland isdeGreen-Alotlntain(900Ned.el). te wekken,zooals het dragen van gedenk-

Ascese,afkomstigvaneenGriekschwoord, cedels, het aanschouwen van beelden ,het
beteekent elke Oefening , dienende o1u heer- doen van bedevaarten enz.
schappj te verkrjgen Over iets;daarom gaf Volgens de leer van den lndischenBrama
men dien naam aan de onthoudingderGriek- bestaat de godsdienstigheid in devernietiging
sche kampvechters, die zich daardoor de en ûpheëny derondermaanschebeperkthei
d
noodige krae,
ht, vaardigheid en volharding en w ordt dle vernietiging het krachtigstbew ilden verwerven, en vooralgafmen dien, vorderd door een bespiegelend leven,door
bepaaldeljk in de middeleeuwen,aan de Ontheuding en boete.Metmoet zich onthotlbeoefening der deugd,datw ilzeggen aan de den vanvoedsel(vasten)en vanhetgezellige
beoefening van datgene,hetwelk Onze zede- leven (afzondering).Deboetebestaatineene

ljkevolkomenheid bevordert.Datwoordbe- gedurige pjniging des ligchaams en in
teekent,sedertdeSdeeeuw onzerjaartelling, moejeljke togten naar gewjde plaatsen aan
in de Christeljke kerk: devrjwillige Ont- de Ganges. De van ouds beroemde gymnohouding van de deelnemlng aanalleaardsche sophisten leven in eenzaamheid,vergenoegen
goederen en vermaken ?gepaardm etbepaalde zi
ch metqlantenvoedsel,onthouden zichvan
handelingen ,die t0t beteugelingvan zondige hethuwelpk en van allen sterken drank,e1&

neigingen en begeerljkheden moetendienen. zelt'
s wasse,
hen en kammen zj zich niet,0111Die ascese?Ook dehoogez'e deugd genaam d, datzj uitsluitend opreinheiddesgeestesgewas in de 2deeeuw de m oeder van hetklui- steld zjn.Er bestaat in lndië eene secte,
zenaarsleven ,waaruit zitth de kloosterorden

die ketens voortsleept,welke aan de gevoe-

van den lateren tjdontwikkelden.Hetleven ligstedeelen desligchaamszjn vastgeheeht,
der m onniken is de ascese in haren vasten en de vreeseljke zelfkastjdingen der Favorm.De wetenschap der ascese, nameljk kirszjn algemeenbekend.Erzjnondel'deze,
de leer van 'tgeen de m ensch doen en laten die jaren achtereen dearmenbovenllethoofd
m oet om den hoogsten trap van deugd en

zedeljkheid te bereiken, draagt den naam

houden,- andere laten zich aan een haak,
in het vleesch geslagen,boven hetvuurhan-

van aseetiek.De methode der ascese Ot'hare gen, en zelt'
s zjn er,die vele uren gaans
beoefening heeft m en niet ten onregte de ver over den grond rollen ? om eene heilige
zedeljke gymnastiek genoemd. De zedeleer plaats te bereiken.Sommige gaan zelfs zo0m aakt den m ensch bekend met de eischen ver,datzj zich op hooget'
eestdagen in de
der zedew et,- de ascetiek zoekthem den Ganges werpen,wanneer zj ereene krokûweg aan te wjzen.olu aan die eischen te dil zien opduiken, ofzich onder de raderen
voldoen.M et betrekking t0thare bronnen is van den w agen van den afgod Jayyerna'
ltt
de ascetiek eene wjsgeerige ()f eeneleer- latenverpletteren.DiezelfdedweepzuchtOpelzstelliqe,datis,zj kan zich grondvesten op baart er zich in het Oleren van kinderen en
de ultspraken der rede,en ook op die van in het gedrag dier w eduw en?die zieh met
een of ander gezag, bjvoorbeeld van den het ligchaam van den echtgenootlaten verBjbel of van de Kerk.Er bestaatdus eene branden. Dat allesbehoort er echter tOt de
Bjbelsche,eeneR.lfatholiekeascetiekenz.- uitzonderingen,- degew oneascetisoheOefeAlen verdeelt voorts de ascesein eene alge- ningen zjn bj de Bramanen hetlezen der
meene en bjzondere.De eerste is mogeljk heilige boeken, het gebed, offeranden ,Ont-

en noodzakeljk voor alle menschen,en de houding van sommige spjzen,reinigingen.
laatste komt overeen m etdeeigenaardigege- vasten,goedewerkenen opvûlgingvandevûorsteldheid van afzonderljko porsonen,met geschrevene plegtigheden der gûdsdienst.
hun aard en inborst,m et derigting,w aarin
Ongeveer hetzeltze vindt men bj de aanzj dool'aanleg,opvoedingofomstandigheden hangers d0rleer van Boeddlta in Tibet,Ae,hw orden bew ogen, en m etden trap van be- ter-lndië,China en Japan.O0k bj henisde

schaving, waarop zj zichbevinden.Totde
meest natuurljke en doelmatige soorten der
ascese behooren : 10 godsdienstige en zedeljke Overdenkingen,bepaaldeljk overG0d,

ascese yelegen in eene bespiegelendelevens-

wjs, dle den geest losmaaktvan hetstof.
Onder hen vindtmen vde monnikenennon-

nen,welke aan dergeljkeregelen gebonden

de deugdt zich zelven , de natuur, de ge- zjn als die der R.Katholieken.
schiedenis,onze lotgevallen en dendood ,De leer van Ormwzd,dûor H om en Zoro21*
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aster verkondigd en door de Perzen,Meders het Onderwp
-*s in de synagogen,hetdraçen
en Bactriërsbeleden,wjsteen anderenweg. van gedenkcedels enz.O0k vindtmen btlde
Zj noemthetboozeduisternis,en achthet Israëlieten voorbeelden vangodsdienstigegede taak der menschent alle krachten in loften, - - vooral van onthouding van som-

te spannen om het rjk des lichts ofhet mige spjzen en dranken,van hetafsnjden
rjk van Ormnzd uit te breiden.De werk- van het haar enz.,zooals de Nazirêërs.Bezaamheid van de godheid deslichtsisechter paaldeljk vertoonen zich:metbetrekkingt0t
beperkt door die van den geest derduister- de ascese)de propheten ln Israëlin een gunnis, Akrlman genaamd.Daarom bestaatbj stig licht.W êllegden deze zich t0e Op eenhen de ascese grootendeelsin hetaanwenden voudigheid van levenswjs, maarzj Waren
van behoedmiddelen tegen dat beginsel der tevensevenzeervan yt
jniging desligchaams
boosheid. Hiertoe wordt door Zoroaster het als van werkheiligheld verwjderd.Een an-

gebed,het lezen der gewjdeboeken en de
Volgens FO-Ai en Confa-he (Conft
lcius)
zjn reinheid van gemoed en een weldadige

vuurdienst aanbevolen.

dere geestbezielde Israëlna den tjdderBa-

bylonische ballingschap.Toen w erden de uitwendige plegtigheden metstiptheid bepaald,
en m en beschouwde de volkom enevervulling
levenswandeldegrondbeginselendervolmaakt- daarvan als de hoogste deugd.D e Pltarize'heid. Laatstgenoem de verklaarde, dat het ô'
r.
çzjn de vertegenwoordigers van dezerig'smenschen pligtis,het Hoogste wezen te ting;zj beweerden,dathetbeterwasOFerdienen, te vreezen en te gehoorzamen,den anden te brengen in den tempeldan zjne
naaste als zich zelvenlieftehebben,deharts- ouders te eeren,en zj vermeden allen 0mtogten doorde rede te beheerschen en niets Fang metzondaren en andersdenkenden,
Onredeljkstedenken,te sprelten oftedoen. Ja,zj maakten htlnne gedenkcedelsbreed,
Volgenshem is de wet des Allerhoogsten in stonden te bidden op de hoeken derstraten,
0nshartgeprentenmoeten wj Onsdoorhet en poogden in het vertoon van weldadigheid
licht der rede laten leiden. Om t0t hoogere en in het y'oven van tienden de eersten te
volmaaktheid Op te klimmen, behoeft men zjn.Dezerl
yting wasin lateren tjddievan

hetligchaam niettekastjden,maarmen moet vele regtzinnlr-kerkeljke Rabbjnen.- Een
zich toeleggen op de betrachting der detlgd, gestreng-ascetlsch genootschap was dat der

T0t de ascetische hulpmiddelen zjner aan- Esslërh die,van denadem derAlexandrjnschhangers behooren het gebed, de olerande Perzi
schewjsbeyeertedoordrongen,dengeest

en het vieren van godsdienstige feesten.
De oud-Egyptenaren beschotlwden het ligchaam als het graf des geestes en zochtende
reinheid van dezen te bewaren door zich te
onthotlden van de vermaken derwereld,door
het gebruik van eenvotldig voedselen door

poogden te reinlgen vanallesmetten derstof,

zoodatzj zich aanhetmaatschagpeljkleven

zooveel mogeljk onttrokken,zlch methet
volstrekt noodzakeljke t0t onderhoud des

ligchaam s vergelzoogden en een groot deel

van den tjd in vasten en gebeden doorbragvermjding van zoodanige spjzen,die zj als ten.-- Eene dergeljke leer was die der Isonrein afkeurden, voorts door kastjding raëlietische Tlterapenten in Egypte, vooral
des vleeschesen doûr nadenken Over 'smen- in denabjheid van Alexandria.
schen toestand na den dood. Daarenboven

De volks-godsdienst der Grieken

eene

wasdeveelwjverj denpriesteren verboden, smaakvolle en genotziekenatuurvergodingterwjl deze verpligtwaren,zich op debe- w as m inder geschikt0141 eene gestrenge as-

Oefening derw etenschap t0e te leggen.
D e 'tvet,tll4 M ozes schreef aan de Israëlieten voor, om in de vreeze Gods met een
krachtigen w il naar het goedetestreven.D e
ascese, hiertoe verordend, is de beste,die
de Oudheid oplevert,alis het ook :datde
talrjke uitwendige plegtigheden en de G0d-

cese te eischen,dan onz in prachtigetempels
schitterende feesten te vieren, die door de
verhevenste voortbrengselen der schoone
kunsten - der beeldhouw-,schilder-,toon-

en dichtkunst - werden verheerljkt.Deg0den van Griekenland waren afspiegelingen
van het GriekschevOlltskarakter,maargeene

t
leljke goedkeuring,doorden wetgeveraan idealen van zedeljkheid en deurd.Deverallebjzonderhedentoegekendjschoon in den eering der goden w as erdusweinlggeschikt,

toenmaligen volkstoestand hare verklaring Om t0t deugd en goede zeden optewekken.
vindende,later den invloed van hetMozaïs- Diegodsdienstwas dedienstvan hetschoone,
mus Op de zedeljkheid en den vooruitgang en k0n alleen in zoover hetgoedevoortbrenniet weinighebbenbeperkt.M ozesverordende gen,a1shet schooneen goedeophetnaauwst
eenige groote feesten, onl de dankbaarheid metelkanderverbonden zjn.- ophoogeren

jegens G0d,den eerbied voor hetHoogste trap stonden de ingewjdenin de mysteriën.
wezen en deonderlinge liefde bj Abrahams Deze toch waren bestemd om den menstsh
nakomelingen teOnderhotlden,- desabbaths- door grondige kennis en ernstige Overpeinviering, hetsabbaths-en Jubel
jaar,om aan zing op te leiden t0t de gemeenschap met
Jehova te gedenken en aan natuurgenooten God.Deingewjdenbegchouwden hetligchaam

weldadigheid te bewjzen,- hetvasten als als den kerker des geestes; zj zonderden
eene zelfverloochening,- de besnjdenisa1s zich af van de w ereld,leefden hoogst eeneen teeken van den pligt om G0d alleen te voudig en bleven volharden in hetwakenen
s
dienen, - en het verbod om sommige spj- bidden. - Ook het Verbond der txtzzz/zlzwd'r.
zen te gebrtliken als een bljk, datdeAl- van .r.l/fAl.gorc,
: in Groot-Griekenland (Bene-

magtiye reinheid vraagt. T0tdeascetische den-ltalië) moeta1seen ascetisch genootschap

hulpnuddelen behoorden voorts het gebed, wordenbeschouwd.Deledenmoestenbjhunne
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toetreding afstand doel
l van htlnno bilzittin- de eerste Christenen bewandelden (
lenzelfden

gen,Jaren lang een diep stilzwjgen bewa- weg.Hunnegemeenschappeljkegodsvereering

zich met eenvoudig voedselvergenoegen,stipt gehoorzamen aanallevoorschriften
van het Verbond en aan hunne overheden,
zich tneleggen ophetbeoefenen der wjsbe1*013,

bestond in bet vieren van densabbath envan
dttIsraëlietische feesten eninhethoudenvan

liefde-maaltjden,waargebed,gezang,vtlol'
lezinguitdeboeken desoudenVerbondsen pre-

bepaaldeljk Op (
le kennisvan het dikingvanhetEvangelieelkanderafwissetden.
Hoogste wezen,- en een wit linnen kleed
Een nieuw tjdperk der Christeljke eeredragen als een zinnebeeld van reinheid des dienst nam een aanvang bj de tlitbreiding
geestes.- Minder gestreng was de scllool van hetChristendom OnderdeHeidenen.Zj
geerte

van Sl
krates: die zich Opleiding t0t deugd verloor toen harelsraëlietischeltletll.en werd
als het hoogste doel des levens voorstelde. zelfstandiger.De sabbath maakteplaatsvool'
Plato eischte van zjne volgelingen gehoor- den zondag,het Paaschfeest veranderde in
zaaluheid aan de vool'schriften der rede en een gedenkdag der verrtjzenis,endehieraan

spoorde hen aan t0thetbeoefenen derwjs- voorafgaande vrjdag werd na een voorge-

begeerte,der m uziek en dergymnastiek.An- schreven vasten als een dag vanalgem eenen
fryf/zezled, de stichter der Cynische school, rotlw gevierd. Het Pinkster- en Kerstfeest

maakte zicllschuldig aan Overdrjving der wezen (
)p belangrjke gebeurtenissen uitde
leer van Sôcrates? hj meende den weg t0t Evangêlischegeschiedenis,endiehoogefeesten
deugd te vinden in het afst.haFen van alle werdendooreennachtfeest(vigilia)voorafge-

behoeften des levens, althansin hetvoor- gaan.
lndeafzonderljkegemeentenvierdemell
schrift Om zit!h t0thet Onmisbaretebepalen. Jaarljksdesterfdagen dermartelaars,terwjl

Daarom leefde hj als een bedelaar,sliep()n- eene gestrengekerkeljketuchtdezt
liverheid
der den blooten hemelenbekreundezichniet der zeden zottlltte handhaven.W iezic/h aan

om maatschappeljke vormen.Di6yenes van ergerljke zonden hadstt
hulf
liggemaakt:werd
Sinope ging noy verder.Aristôtelesdaaren- uit degemeenschapdergeloovigen verbannen.
k een gevallene (lapsus) k0n echterna
tegen plaatste zlch opveelhoogerstandpuntj Zul
zjne ascese bestaat vooral daarin,datwtl eene reeks van boetedoeningen weder opgedoor goede daden onzen aanleg t0tdeugd
moeten Ontw ikkelen.D eascese van Zeno en

nom en w orden in den schoot der gelueente.
Geringere overtredingen werden lutltontzegvan de Stoici
jnen komtin veleOpzigtenmet ging van het avondmaalgestraft.Reedsvroeg
die van Sçkrates Overeen.Volgenshen en Ook w aren de Christenen geneigd, Olu zelfs de
volgens Plotinus en de Nieuw-platonische Onschuldige vermaken der wereld te vlieden,

wtjsgeeren zjn deugden wetenschap éên;zj omdatztjdaardoorligtinaanrakingkwamen
noemen het'smenschen bestemming,dathj met de Heidenen. O0k was men gesteld op
zich tQelegge ep de bepeinzing van hetgod- den Ongehuwden staat der leeraren,om dat

deljke,om hierdoorte ltomen tûtgeljkvor- zoodanige in den drangdertjdengeenezol
'g
migheid aan God.Hiertoemoethj zich vrj- behoefden te dragen vooreenhtlisgezin.Ovel'

maken van allehartstogten,opdatde geest aldie dingellbestonden eohterreenebepaalonbelemmerd zjneneiglngt0twetenschapen de voorschriften, zoodat zj, dle dergelkke
deugd moge kunnen volgen.Ascetische ma- verordeningen als verbindend beschouwden ?
tigheid en onthouding worden hierbj wel Onder de kettersche secten werden gerangaangeprezen, maar niet a1s hûofdzaken be- schikt,zooals deM ontanisten,Novatianenen
schouwd,- '
tgeen wj daarentegenopmerken M anichaeërs)benevens sommige Gnostiektôn.

bj den laterlevenden Porpltyrilts.

Als voorbeeld van dezenoemenwljTatkanats,

De oltd-Ronteinsclte godsdienst w as vooral die het leven des Verlossel's vobrstelde als
aan de staatkunde dienstbaar gemaakt en een voorbeeld van onthouding.In dien geest
eischte alleen huiseljke en staatsburgerljke oordeeltook Tertttllianus,diet)pvasten,bidden,
deugden. TOt bevordering van deze dienden kuisc'
hheid,het verzaken der w ereldenz.als

de openbare feesten,terwljl in de mystériën middelen ter heiligiug aandl'ingt,en terwt
ll
geleerd werd, dat men zjn leven voor het de wjsgeerige Clemensxl./eztzz
àt
f.
rzhàî
f.
sgematigvaderland m oest ten offer brengen en de der is in ztjne eischen ,Openbaartzich iu de
staatkundige instellingen van Rom e handha- werkenvanOrlgeneseenegestrengeascese,die
ven. Voorts vond men er in de stad vele hj dooreeneellendigezelfverminkingpoogde

tempels,aan Ondersc,
heidenedeugden gewjd. te betrachten.Zjne rigting vond in volgende
De ascetischebeginselen van hetCltristen- eeuwen nietweinig bjval,en gedurendehet
dom hebben eene oostersche kleur, maar uitgebreidetjdpel
'k van Cottsta'
nt?
)/z
ddeGroote
zljn,wathun inhoudbetreft,inovereenstem- tOt aan de H ervorming verlool'deasceseder
ming met de nattltlr en de rede,en alzoû Christeljke l
terkhart
l-'
-':
-uj-1
--.;k1s'
-l1
.
ils'.I-l
-lvllttmet 'smenschen aard en aanleg.Zj bevorde- tligheid,natuurljkheit!'-li'1.1-!111:I'u11-.;'-.Alen

ren de ontwikkeling van geloof e11deugd, begon m eer en meer aan uitw endige vbrluen
zonder tle perken der eenvoucligheidte over- te hechten, en zelfs de zedeleosheid vond
schrjden. Jez'
tbs zelf bepaalde zich t0t het daaronder wel eens eene veiligeschuilplaats.
lezen der gewjde sohriften,t0t eene gods- Tegen heteinde der 4deeetlw kwamenbet'ldienstigebeschouwiny'der natuur,t0thetge- den, heiligen-vereering,bedevaarten,gelotl
bed en de eenzaamheld,verbonden m et een ten enz.in gebruik,en alontsprootditalles
ernstig nadenken overroeying en pligt,ter- uit goede beginselen, toch werkte het niet
w41Hj tevensdevoorschrlftenderMozaïsche mede Om den mensch ttlt een hoogeren trap
eeredienst in acht nam.Zjnedisdpelen en van volkom enheid te brengen. D e Heiligen
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deden het heilige,de Kerk hetChristendom
en de middelen het doelwel eens vergeten.
De Kerk meende in die dagen doorgeregeld
vasten en formuliemgebeden, door het aanroepen der Heiligen, door hetvan buitenleeren van het onze Vader en van de Ge-

zekere afkeerigheid van de dienst der Heiligen, van de eenzaamheid der kloosters en
van de uitwendige plegtigheden. Onder de
scholastieken verzette zich vooralAbailard
op wetenschaqpeljke gronden tegen de ker-

keljkewerkhelligheid en dekerkeljkeboete.
loofsbeljdenis,door de oorbiechtendooreen In zjne voetstappen traden vervolgens '
<ï-

strafl en boetestelsel op een aantal kleine cl
jfe,Ilhss,Hiërnnymns'
?
llsPraagenhlmne
Overtredingen het doel van den stichter des aanhangers.Uitde overbljfselen der ThaboChristendoms te bereiken.Geen wonderder- ri:J:ZI,die in 1434 waren vernietigd,uit de
halve,datin dien tjflhetkloosterlevenhet W aldenzen en andere vrom en ontstond in
toppunt bereikte van bloei.D oorafzondering 1450 de secte der Bolteemseh'e en M orariscâe
van de w ereld en door afstand te doen van broeders. Deze eenvoudige lieden saetden
hare vermaken m eende men t0t de hoogste geest des vredesbezieldenvasthoudende aan
Christeljkevolkomenheidtekunnen Opklim- den Bjbel,leefden in eeneinnige godsdiensmen. Daarbj werden kastjdingen des lig- tige gem eenschap,hadden eenevolgreeksvan
chaamsgevoegdimendenkeslechtsaandeorde beginnenden, gevordenden en volltomenen,
van Camaldoli(1018)en Vallombrosa(1038), verwierpen de Heiligen en praelaten der R.
aan de orde der K artltnisers en Bedelmon- Katholieke Kerk, oefenden eene gestrenge
zlikds, aan de I'lagellanten enz.De ascese tucht en Onderscheidden zich door opregte
der kettersche secten stemdeinhetalgemeen vroomheid en door reinheid van zeden.T0t
Overeen met die der heerschende Kerk.W at delaatstevoorloopersvan een nieuw tjdperk
volgens het middeleeuw sch gevoelen t0t een behooren Joltannes Pzezer nan G ocA,prior

vromen wandelbehoorde,ontwarenwj inde te Mechelqn (f 1475),JokannesWesselGanlevensgeschiedenis van I'rancisclts mczzAssisi, é'
:,
t
?t)t
)rJ (f 1489) van Groningen, Jokannes
van de heilige E lisabeth?van Catltarina,tllzl '
p'
zg
z Wesel,hoogleeraarteErfurt(# omstreeks
Siéna enz.Men mistin dientjddenfrisschen J482)? Erasm'
tbs van Rotterdam en Ulrielö
adem derEvangélischezedeleer,daardedtlFe 'lltxzzIlutten.
D e hoofdbedoelingenderH errormersw aren
lucht derkloosterljkewerkheiligheiddeKerk
vervulde. Eene verw arring van ascese m et deze: H erstelling van de Apostolische K erk
deugd ligt a1s een nevel,over de conciliën in hare zuiverheid en eenvoudigheid,- vernietiging dermisbruiken,dieinlatereeeuw en
en kerkvaders van dien tjd.
Telkens echter stonden er m oedigeenver- in de Kerk waren ingeslopen,vooralvan de
lichte mannen op, die de ascese der Kerk werkheiligheid,-- en hethandhaven van den
vexwierpen Oftegen hare Overdrjvingwaar- invloed der godsdienstop de zeden harerbe-

schuwden, doch zj werden doorgaans als ljders.Dientengevolgebehield Lutlter geene
ketters uit de gemeenschap der geloovigen
verbannen. Tot hen behooren A ëri'tzs, een

andere sacramentendandoop.boeteenavond-

waren afkeerig van de uitwendige plegtigheden der heerschende K erk en legden zich
t0e op zuiverheid vanzeden.ln de13deeeuw
ontstonden de Znnters ran den '
pr@zlgeest,
die zich volstrekt nict bekreunden om het
uitwendige, en in dezelfde rigting bewoog
zich Glterardo & .çJr:!Jï,destichterderApcs-

ten zegen te w ezen.Daarop volgde hetgezang, zoodat voor gepaste liederen gezorgd

maal; de kerkeljke feesten werden in verAxiaansch presbyter te Sebaste (360),JovL- band gebragtm et de levensgeschiedenis van
sics'
lr.
s te Rome (288),Viyilantil
u ,presbyter Jezl
ts,- en hj verwierphetvasten,debete Barcelona (402),en Pelayius (411).Later devaarten,de geloften en het kloosterleven.
w erd de w eg van deze gevolgddoordeP a14- Bj de regeling der eeredienst stond als beJïcilzldl (660),die de eenvoudigheid vanhet ginsel op den voorgrond, dat de prediking
Apostolisch Christendom zochten tevernieu- van het Evangelie de hoofdzaak m oestw ewen, en in de llde en lzde eeuw door de zen, en dat zj diende te geschieden in de
Katkaren,Petrobruisianen en W aldenzen.Zj volkstaal, om het w einig ontw ikkelde volk

werd.Eene gestrenge kerkeljke tuchtvond

er geen vasten voet,Ofschoon door vermaning,bestraëngenontzeggingvanhetavondmaal de orde gehandhaafd werd.De zon-en
feestdagen werden in de eerste eeuwen na
iel-orde(zieOnderditwoord)in1260.Dete- de Hervorming met naauwgezetheidgevierd,
genhanger dier practische zedeleerindemid- het gebed en het lezen der Heilige Schrift
deleeuwen was de mystieke théologie,die niet verzuimd, en de huiseljkegodsdienstwj aantrefen in degcschriftenvanDionysi'
as Oefening nietnagelaten.Eene ontaardingder
drdpylt
wf/tx, Johannes Erlgena,Bernard ran H ervorm ing zien wj in deW ederdooperhdie
fvtsizmtz'lgz , H'tbvqo en Riclnard de & .Tzricfor, te M unster een kortstondigrjkvestigdenen)
BonarenturatGerson, Tanler,Tltomas#Kem- tlit zucht Om geheelgeesteljk te zjn,z0o

pï
: en Gailer ran Kaisersberg.Bj hen is weinig Op hun ligchaam achtgaven,datzj
. .
vroomheid en gemeenschap met GOd we1 is t0t de ergerljkste ongeregeldhedenvervielen.
waar de hoofdzaak, m aar hunne ascese is Kalmer vertoont zich in die dageninNederdie der Kerlt, zoodat zj met deze op het land de broedergemeenschap derM ennonieten
naauwst verbonden bljven.Intusschen ont- of Doopsgezinden, die m et verw erping van
waart men bj Tkomas #Kempis (j-1471), alle gezagvanmenschenuitsluitendden Bjbel
die een belangrjk boekleMoverdenavolqing erkenden als rigtsnoer van geloofenw andel,
van Cltristls'' heeft geschreven, en btlde en op dien gronddenkinderd% pverwierpen,
Broeders#:#yemeenen lenens (na 1880)eene den eed ongeoorloofd rekenden ,den 00r10g
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verfoeiden, geen Overheids-ambt wilden be- den invloed van mevrouw von Krûdener en
kleeden, de wereld verzaakten en zichvoor- eenige Engelsche Methodlsten deM omierste
stelden, eene heilige gemeente te vormen Genève,diezich eeneregtzinnige,ascetischgezonder smetofrimpel.Daarom legdenzjzieh strenge gemeente derheiligennoemen.EindetOe Op zuiverheid van zeden en op groote ljk nûemenwjinOnsYaderlandhetzeertalrjeenvoudigheid in levenswjze en huisraad.- kekerkgenootschapderA-fgescl
teidenenof()
ltrisln het midden der l6deeeuw verzette zieh fdlïjk-Sèret
lrzzltfd'z(zieonderdezennaamlywaareen Silêzischedelman,Sel
twenkjbldronO.
:.
sùk in de dogmatiek vandeDordtscheSynodemet
tegen deleerstelligerigting?diemeeren meer gestrengheid gehandhaafd wordt.De M oderin de Luthersche kerk begon te heerschen , sezz en niet-M odernen hebben zich n0g niet

en stichtte desectederk
bkl
twenkfeldianen,van t0t afzonderljke genootschappen gescheiden.
welke nu n0g eenige gemeenten,bepaalde- De AnylieaanselteKerk (zie op datwoord)?
1jk in Noord-Amemka, bestaan.Tegen de een yewrocht der staatkunde en niet der
kerkeljke letterdienstverhieven zich vervel- godsdlenstiy-zedelgkebehoefte,isalleenPr0gensJolnann -dx
rz/#f(tlC2l),Gerhard,Jol
tann testantsch ln hare geloofsbeljdenis,maarin
rrllezlfizlAndreae(f 1654),Heinriol
'
t.
J.
?
fkIJ6'
r haren uitwendiqen vorm eenigzinsRoomsch(# 1675),Jaeob WJAVI:(# 1627),en srooral Katholiek en elgenljk verstoken van alleasPltili
ppn?J'
ccpù'
l
f.
sSpener (# 1705).Bjdezen cetische élementen.De hoofdzaak der Kerk
laatste was de godsdienst eene zaakdeshar- is het stipt volbrengen der kerkeljke plegten. Zjne aanhangers?wegenshettentoon- tigheden ,en vooral()okhetnaauwgezetviespreiden van vroomheld m et den naam van ren van den zondag als rustdag.
Piltisten bestempeld: werden door Carpzor
T0tdedissentersbehooreninGroot-Brittanje
en Löselteruit L eipzlg verdreven en vestig- de l?resbyterianen of P'
uriteiklen met 0en0
den m et Tltomasins de universiteit te Halle. s
hoo
tregs
ngteke
eenvo
rkeud
ljke
igetug
co
hd
t.
sdDe
iens
ul
ttrPan'sv
0a
0nedeg
ze,

lntussehen Ontaaxdde hetPiétismusbtjvelen
in dweepzieke fêmelal'j en het bragt hen eerst Brolvnlsten ,maar na 1610 lndependentevens t0t de dwaze vexwachting van een

fe'
?z genoem d, verw ierpen alle formulier-ge-

duizendjarig rjk: zooals wj opmerken bj beden, en uit hen ontstonden in 1630 de
J.Trr.betersen (f1727)enbjKonradDYI?:J, Baptisten,dievool-a'lin Amerikazeertalrjk
die liefde en zelfverloochening hetwezen der zjn.In 1648ytemidden van destormender
godsdienst noemde,alle théologie Overbodig
oordeelde en bew eerde,dat de menstthreeds
in dit leven volmaakt k0n worden.HetPiêtismus vertoont zich a1s eene georganiseerde
gemeenschap in de Broederyemeente,in 1722

om wenteling,werd d00r GeoL'y ./'t?a het genootschap der Klvakers gesticht, die alle
uitwendige vormen geringsehatten en alles
verwachten van de w el'king van den Heili-

geestvan den stlchterhad de strekking!om

W esley aan het hoofd, werd ln l729 het

gen reest.- Uiteenegestreng-ascetischeverdoor Zinzendor
f qesticht.Dezuiverascetische eeniglng van vrome studenten! m et Joltn
lzoo
echt-chxisteljke gezindheden en een relnen genootschap der M etltodésten geboren,a,
wandeltebevorderen door eene innige ()n- genoemd naar de door hen voorgeschreven
derlinge aaneensluiting der gem eenteleden, nieuwe methode van een Christeljk leven.

zonder zich van de btlrgerljkezarnenleving Overdrjving htlnner leer leidde in 1760 in

envan deProtestantschekerka.
ftescheideny- MTallis t0t het ontstaan der J'lgmperst die
door gestrenge tuchten door veelvllldigege- dpor w oeste sprongen hulde m eenden te bebeden en godsdienstoefeningen.H iertoe dien- wjzen aan Cltristus.Deze rigting werd op

den gemeenschappeljke koorgezangen en ltalmer wjze gevolgd door Anna Lee,wier
liet'
dellp
aaltjden?terwjl er tevens- wat wj aanhangers in N oord-Am erika, ShakersgeOok bj de oude Doopsgezinden aantreffen- naam d,in gem eenschap van goederen leven,
deplegtiglzeiddervoetw asstthingwerdinstand terwjl het dansen - geljk Darld danste

gehouden. De voormalige gestrenge bnthgu- voor de Ark - tothunnegodsdienstnefening
dinr van dans, spelenz.isin lateren tjd behoort. Eene ontaarding van het Christen-

eenlgzinsverminderd,maarvrjheidenschoon- d0m zien wj in de secte der M ormonen (zie
onder dit woord).
heid ontvangen btjhen weinig hulde.
De H errormde Kerk in Zw itserland,Neln die landen waardeH ervorm ing w ortel
derland, Frankrjk en Schotland zoehtter- schoot, bleef zj niet zonder invloed op de
stond deeenvoudigheid vanden Apostolischen R.KatholiekeKerk,zopalswj inFrankrjk,
tjd in te voel-en. Alle zinnebeelden, alle Dtlitschland en de Alederlanden opm erken in
voorstellingen der kunst w erden verbannen , het gezang der gemeente en in hetprediken
en het zuiver geesteljk êlementtrad Op den in de volkstaal. In hetzuiden van Europa
voorgrond. De bevorderingvan zedeljkheid daarentegen is de R .Katholieke Kerlt aan
e11deugd werd in de stichteljke werken ha- hare voormalige z'igting getrouw rebleven,
l'
ergodgeleerdengeenszinsvergeten.Zjtelt- en de zinneljke vormen met de dlenst der
althansinvroegeren tjd - weinigafzonder- Heiligen zjn eertoe-danafgennmen.Deze
ljke see,
ten. '
rot deze behooren ln :ns Va- rigting w as in de H ervprmde landen die
derland deArminianen (zieonderdatwoord) eener bepaalde parttj? die haar steunpunt
en laterdeCollegianten(zieOnderdatw00rë), vond in de Roflm sche curie en in de orde
die vooral te Rjnsburg bj Leiden Z0VeS- der Jezuïeten, terwjl zj in verzetkwam
tigd w aren ;beide konden zich niet vereeni- tegen de m agt der w etenschap, tegen het
gen m et'de Calvinistische dogmatiek.In de streven naar vl'
jheid des geestes,tegeneentegenwoordige eeuw ontstontlen (1813)onder voudige vroom heid en tegen de staatkundige
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belangen der volkeren. cJtzz?x#ï$I,:Espeneaeus, herhaling vanformulier-gebedendesochtends'
M aubillon (t 1707), M'
tbratoei(f 1740)en des avonds en na zonsondexgangmethet geanderen verklaarden zich tegen onderschei- laat naar de zjdevan den tempelte Mek-

dene misbruiken,die gevaarljk waren voor
de zedelgkheid.Krachtiger verhiefzich het
Jansenismus (zie onder ditwoord)tegen de
werkheiligheid en ligtzinnigheidvanhetkerkeljke leven.Volttnre,de Encyclopaedisten
en de Omwenteling ondermjnden het R.

ka,- hetdageljkschlezenvandenKoran,-

wasschingen en reinigingen met water of
zuiver zand, -.vasten in de maand Ramadan,maar alleen gedurende den dagt- bedevaarten naar Mekka,- Offeranden en de

besnjdenis,- en deviering van den vrjdag.

Katholicismus.Keizer Napoleon I verhiefhet onder hen heeft men eene soortvan monwedel
-t0t godsdienstvan denStaat,en de0m- niken,DerIviselten genaamd,welke Op deR.
wenteling van 1880 verdreefde Jezuïeten en Katholieke geljken. T0t hen behoort de
behartigde het verwaarloosde onderwjsdes orde derS1@ ,in de 2de eeuw der Hedschra
volks.ln Duitschland verlangdenonderschei- door Said gesticht.

dene hooge geesteljken de afschaëng van

verschillende misbruiken met betrekking
t0t den aiaat, de vereering der Heiligen,
de processiën, de bedevaarten,de beelden,
den rozekrans enz-,en in dien geest verordende keizer Joseplt11 in 1783 eene betere

D'eascese van Onzen tjd streeftin hetal-

gemeen naar echte humaniteit, dat is naar
een gepast gebruik van degoederen engaven
des levens t0tveredeling des geestes,welke

zich openbaart in eene bljmnedige betrachting van het gebod der liefde en in de be-

regeling van de eeredienst.Zj werdheftig vordering van al wat goed is en schoon.
bestreden door de Ultramonfanen, die n0g

A sch is de naam van het overschot,dat

altoos hun heil zoeken in deheerschappj achterbljft na het verbrandenvan bewerkvan hetRomanismusderzuideljkevolkeren. tuigde stoFen in de open lucht.Alle plantO0k het kloosterleven heeft na de Hervor- aardige en dierljke voorwerpen bevatten
ming eene meerpractischerigting verkregen, delfstoFeljke bestanddeelen,dieOpdenhaard
daarvele orden zich wjden aanvolksonder- gevonden worden,nadat de eigenljke orgawjs,ziekenverpleging en anderewerkender nische stoffen in gasvormige gedaanteontweweldadigheid, Helden-bekeering enz. Eene ken zjn. O0k hetproductderverbranding
orde van bedelmonniken met eene gestrenge

Van eenige m etalennoemdem en w eleerasch

ascese en metgrooten jver,om doorpredi- zooals 100d- en tin-asch,diemen verkrjgt
king nut te stichten ,is die der Clzvcn
''
ners, dool' deze metalen bj vrjen toegang der
in 1528 ontstaan. Later (1662) is deorde luchtzoolangtesmeltentotdatzjineenaardgesticht der Trappisten, die in hunne ge- achtig poederverandel'
d zjn.
weldig gestrenge ascese op de Monniken der

Oudheid geljken.

De Griekseh,e Xè'k issedertharescheiding
van de Katholieke nagenoeg dezelfde gebleven: vooralin hare ascese.D eze bestaat in
het stipt waarnemen van vele uitw endige
plegtigheden, in het naauwkeurig bewaren

De asch is zeer verschillend naar gelang

der stoFen, waartlit zj Ontstaat.Plantaardige zelfstandigheden geven eeneandereasch
dandierljke,deeeneplantensoorteeneandere
dan eene tw eede of derde plantensoort, en
o0k bj hetzelfde voorwerp is het aschyehalte in de onderscheidene deelen qualitatlef
en quantitatiefverschil
lend.Dierljke ligcham en leveren doorgaans eene asch,diehoofdzakeljk uit phpsphorzuren kalk bestaat,
terwjl die der planten meer alkali-zouten

van allevoorvaderljke gebruiken,zoodatzj
in een werktuigeljk bedrjfis ontaard.De
taal der Kerk is die deslands,maaryeljk
z!j in ot
lden tjd gesproken werd.Predlking
heeft er nagenpey nietplaats.De beelden- bevat. Beenderen geven eene asch, die, bedienstvan een welnigontwikkeldvolk grenst hal
veuit 11/at0t3% keukenzout,geheelen
er aan afgoderj. De ascese der Russische aluitkalkzouten bestaat.Runderbeenderen,

m onniken en nonnen kom t in de hoofdzaak d00< Berzeli'tbs Onderzocht, bestonden uit
met die der R. Katholieke overeen,schoon 32,
'30C/o verbrandbare stof, 2,450/: keukenhare eischen omtrent de afzondering minder zout, .
3,850/,koolzuren kalk, 50,450/:phos-

gestreng zjn. De eigenljkeasceten zjn er
de boetelinyen (keten-fakirs) of zwervende
bedelaars,die in letterljkenzin Opdekloosters reizen. Zj dragen eene keten om het
naakte ligyhaam ,onderwerpen zich aan allerlei pjnlgingen en slapen steeds op den
grond met een steen onder het hoofd.Toen

Nikon,yatriarch teMoskou,in 1652 eenige
verbeterlngen in de eeredienstinvoerde,ontstond de secte der Starowerzi(oud-geloovigen) ofRaskolnlken (afgescheidenen),diede

phorzuren kalk,2,90% Quorcalcitlm en2,050l
,
/
0
phosphorzure magnêsia.De asch van vleesch
en bloed isop dergeljkewjzezamengesteld,
maar bevat meer alkali-zouten , en bej
aaldeljk eenig lkoolzuur natron en wat
pzer. Toch vindt men in de asch van diergeljke zelfstandigheden z0oweinig koolztlur

alkali, dat men ze t0t het maken van pot-

asch enz. nietgebruiken kan.Belangrjk is

de beenderenasch,die na hetverbrandender
beenderen a1s eene harde massa in denvorm
oude gebruiken handhaafden. Hieruit ont- dier beenderen achterbljften in een fi
jngestonden de DucltoborzL(strjders desgeestes), m alen toestand tOt het maken van glas Van
die in leer en ascese sterk overeenkom en phos
phor
zuur
enTio
phos
poeder
gebr
uikt
rdt.phorus en van potltsmetde Protestantsche piétisten.
De voorschriften,waaraan de beljdersder D e asch van planten bevatsteeds vele alM okammedaansch'e ot/otfdtfieol,sf zich te houden kali
-zouten)waarbj doorgaans de koolzt
lre
hebben, zjn:hetgebed,bestaandein eene alkaliën de hoofdrol vervullen , en hierop

ASCH.
berusthet gebruik dier asch.Sommige plantensoorten maken daarop eene uitzondering,
zooals de asch va'
n taxwestroo,die veelkiezelzuur kali, - van tarwekorrels,die veel
phosphorzuren kalk, - en van onderscheidene zeegew assen,die veeliodium enkeukenzout bevat. ln het algemeen vindt men in
tle Btxand-en zeeplanten meernatron!enin de
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zigt van de bestanddeelen,t
lie de asch van
verschillende stolen oplevert.Men moet de

ojgegevene cjfers beschouwen a1s benaderlngsgetallen,daar destoFen,doordenzelfden
naam aangedt
lid,weleenszeerongeljkzjn:
X

Hondel'd deelen asch rdx.
bevatten:
xa
, ,

gewassenvanhetbinnenlandmeerkall,terwjl

uitzonderingen Opdienregeldooreengrootnatrongehaltevan den grondwordenveroorzaakt.
Sappige kruiden en kruidachtige deelen
leveren de minste hoeveelheid asch.Van den

stam geeftde schors betrekkeljk meerasch

leo
(D
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ulgewassen... 80 30
zwavelzuur en chloor.Fluorium kan men in
plantenasch slechtszelden bespeuren,terwjl 4@ Steneqels

3 2 50
5 7-

6-15
4

'
2 2 5
8 4

4

3
:

25 14 1245 magnésium ,jzer en mangaan,en alsmetal- Koolzaad.
loiden phosphorus (als phpsphozure zou- 2.Knollen en
ten),zwavel (als zwavelzure zouten),k00l zlflorfel,
:.
j
(als koolzt
lre zouten), kiezel, 0ok chloor Aardapp
elen...64 3 / 5l16-

41/:

en phosphorzuurOntbreken daarin nooit.Dik-

de asch van zee-en zoutwaterylanten dik- Grassen. . .. 70 4
wjlsiodium bevat.T0tdetoevalllgebestand- Pelllgewassen. 50 20
deelen der asch behooren zware metalen,

zooals koper en lood, die men in zeer geHbntsoorten.
ringe hoeveelhedenin de asch van bloed en Be5.
uken......... 12 47
8 2 1
van graan heeft aaagetroffen.ln de asch van
Ei
ke
n
.
.
.
.
.
1
0
5
0
s
2 kj1-.
dierlpke (stikstof houdende) zelfstandigheden Iepen. . .. l6 48 7 3
heeft men dikwjls eenig cyaan ofna ver- Linden.. . . 16 55 1 4 4 l l-3
branding van alle kooleenig cyaanzuur zout D ennen . .
15 36 t10 2 :
gevonden.M en ontbindt het cyaanzuur, als
Lo
r
k
e
n
.
.
.
14 29 j18 2 l
m en de asch m etwater bevochtigtenvervolgens langzamerhand aan gloeihitte blootstelt.
De ttlrf-asch onderscheidtzich vandehout- 6.I'ossielebrandsft?
#'
e
,
.
asch vooral daardoor, dat zj geen alkali St.e
e-nk
owl
en.. ., 4-17 4 - 40 2-5 *
bevat, 't geen waarschjnljk moet worden Bruinkolen
1-2 8-20i4 l 15 8-16*
toegeschreven aan de omstandigheidt dat
20-45 3-8- 20-50 3-3(),
y
I
het alkali door het w ater uit den veen- Turf . . . .1-:ç
grond is weggespoeld. Voorts vindt men
daarin eene aanmerkeljke hoeveelheid phos- Been-asch. . '
,f j jrjr
. .

7.leenderen.j t
j

phorzuren kalk en jzeroxyde.Er is turf,

!

2j49j40 2 ,g

dieslechts l0l/e asch achterlaat,maar in den

regel bedraagt de hoeveelheid 10t0t20% ,

W anneer men het aschgehalte eener zelfbestaande uit kalk,aluinaarde,kiezelaaxde, standigheid wi1 bepalen ,danwordtdezez00-

jzeroxyde,kO0l-,phosphor-en zwavelzuur, veelmogeljk gedroogd,gewogen en dan in

en ook w el eens eenig keukenzout.Bruin- een gesloten kroes verkoold.Indienmenhaar
kolen geven omstreeks 18% asch,en deze in de Open lucht verbrandde, zou een aan-

bestaat uit kalk,aluinaarde,jzeroxyde en zienljkgedeeltedaarvandoordenluchtstroom

zand.In de asch van bitumineus hout vindt worden medegesleept.De Overgebleven k001
men koolzuren kalk en magnésia,gips en drukt men fijn in een platina-schaaltje, en
jzeroxyde,maargeenphosphorzuur.Steenko- men laathaar hier in de open lucht zoolang
l
enleveren1t0t200/.asehmetnagenoegdezelfde bestanddeelen als dievan bitumineushout. * Hierin vindt men laarenbovelkeene aanmerkehjke

W j geven in de volgende tabéleen over- hoeveelheitlaluin-aarde.
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ASCH.

gloejen totdat ergeenerleiverbrandingmeer en komt dus alleen te pas op een zwaren ,
waargenomen wordt. Voorts m oet de asch taajen grond. In het algemeen werkt de
terstondnadebekoelinygewogenworden,daar asch gunstig alsbemestingsmiddel,omdatzj
zj anders watert0tzlch neemt.Bj hetge- vele zelfstandigheden aan den grond terugbruik van planten-asch voor de potasch-, geef'
t, die d6plantengroeier aan ontnomen
zeep-, glas- en salpeter-fabrieken is hare heeft.

waarde afhankeljk van de hoeveelheidk00l- De asch beziteen zeergeringwarmtegezuur alkali,welke zj bevat.Deasch,welke leidend vermogen en is dus zeer geschlkt
daarvoor bestemd is, w ordt w el eens op om zoodanige plaatsen te beschutten , die
eenebedriegeljke wjzevermengd metturf- m en tegen de afw isseling van de w armte
en bruinkolen-asch. Goede asch moetbleek beveiligen wil,zooalsjskelders,jzerengeldvan kleur,ligt,stoëgenzonderk0O1wezen. kisten enz.
Is zj nietstoëg en donkergrjsvan kleur, De asch wordt door alle volkeren als een
dan is zj doorgaans tlitgeloogd ot'vochtig zinnebeeld der veryankeljkheid beschouwd.
Israëlieten stroolden asch op hun hoofd,
gemaakt; is zj roodachtig, dan bevatzj De
jzeroxyde,en is zj zeer zwaar,dan iszj ten teeken van boete en rouw.Dat gebruik
met aardachtige bestanddeelen vermengd.
isvermoedeljk afkomstig uitEgypte.Thans
Alleen in die gewesten , waar het hout nOgmakensomsdeIsraëlietengebruikvanasch
eene geringe waarde heeft,zooals in Polen, bj hetslagten vanpluimgedierte,Om daarop
Rusland en Noord-Amerika, of waar men hetbloed te'
laten wegvloejen.Hetzittenin
soda bereidt uit strand- en zeegewassen, zak enasschebehoordedesgeljkstotdeboeteverbrandt m en groote hoeveelheden planten doeningen derOude Christeldke Kerk. Ook
om asch te verkrjgen.Men legtdezehiertoe de reinigingsplegtigheid door middelvan de
Opgestapeld in een ktlilen steektzeinbrand, asch eener roode k0e is waarschjnljk door
waarna m en er gedurig nieuwe brandstof M ozes aan deEgyptenaren Ontleend.
'
bjvoegt,totdatde kuilmetaschgevuldis.A sch (Vulkaniseh'
e) ofde fjne,poederDe asch van strandgewassen levertinSpanie vormigestof,diebj uitbarstingen van vuurde ruwe soda,die van hout depotasch.D00r spuw ende bergen uit den krater gew orpen
eeneverschillendebehandeling en verm enging wordt, is zeer verschillend van aard en za-

verkrjgtmendevolgendesoorten:GewoneAolf- menstel. Somtjds iszj donker!zelfszwart

aselt,dienietmeerdan2tot30/ozuiverkaliof van kleur en bestaatuitaardachtlgeenw eeke
van3t0t5% koolzuurkalibevat,- sinter-asch', deeltjes,- somtjdsiszj grjs,zelfswiten
van hetlangzaam verbrandenvanoudedennen, zeerligt.Bj debekende ultbarstingvanden
eiken-,beuken-en populier-boomenafkomstig, Vesuvitls inhetjaar79 naChr.,toen Hermet1C t0t20 '(okali,23'/at0t800/ak00l- culanum en Pompéjibedolven werden,was
zuur kali en met veelzw avelzuur kali,- de asch zöö Wn,dat Zd van alle door haar
R'
l
usisclte JzcFz, die vooral van Arehangel
wordt aangevoerd en doorgaans vrijis van
zw avel; zj wordt bereid uit zuivere houtaseh ,die m en m ct w atert0teendeeg kneedt

bedekte voorwerpen de naauwkeurigste af-

en dan laatuitgloejen ,- Poolscl
be ofDantzi-ger ascl
t,die40tot45 % kalibevatenbj
hetbezitvan eene blaauwachtig grjzekleur
met den naam van blaanwkroon ,of,als zj

Zj kwam bj de uitbarsting van den Etna
(1778) t0t Malta,bj dievan den vulkaan
van het eiland St.Vincent (.1814) t0tBarbados,en bjdie vanden Coseguinain Guatimala

drllkken leverde.Zoodanige asehverheftzich
wel eens t0t eene aanzlenljke hoogte en

wordtdan doordeluchtstroom en weggevoerd.

1os is,m et dien van blaanwbrackbestem peld
w ordt,- Prnissisch,e Iltrtzzrzctzt
scA,die vooral
te Koningsbergen uit de asch van verschillende houtsoorten wordt bereid,- Am erikaansche tucA die svitis van kleur, - ge-

t0t aan Kingston op Jam aïca.
D e bestanddeelen der vulkanischeaschkan
m en het best onderscheiden door een micros-

binding van den humus, m aar levert 00k
eene onmisbare stof voor de planten; zj
werkt het best,alszj indroogen toestand
over het land w ordt gestrooid. Vooral is
zj nuttig op klaver- en erw tenlanden, a1s
goede
rege
er wordt
zj kortvöör ed
ee
ne
we
idenve
rdrnbl
jftlizj
opgebragt.Op
hetm 0s
en bevordert den groei van klaver. 00k
uitgeloogde asch is voor bemesting geschikt,

Petersburg geboren studeerde te Göttingen
in de geneeskunde, dlende als militair-arts

copischonderzoek.Daarbjbljkthet,datzjuit
deeltjesbestaatvanlava,glimmer,veldspaat,
meeneZ'
lnddt/cl,:asol6,benevensyeram neerde magneetjzersteen,augiet,puimsteenenz.Zj
tucA, - K olberyer en Dantziger 'lnde#ldcA, is dus een mechanisch mengselvan fjn-gewelkelaatste18t0tS00/(jkalibezit(zievoorts wreven delfstoFen.De scheikundige analyse
onder Potasekj.
lkomthierbjalleentepas,Om devooxtbrenyAsch wordtgebruikt,zooals wj reeds ge- gelen van verschillende vulkanen ot'van ultzegd hebben,indeglasblazerjen,--voorts barstingen van (lenzelfden vulkaan metelkanin de metaalsmelterpen, en vooralook als der te vergeljken.Devulkanischeaschlevert
bemestinysmiddel.Dehoutaschbevordertdoor een zeer vruchtbaren bodem .
hare kall niet slechts de oplossing en ontA sch (Georg Thomas von), in 1759te
in hoogen rang bj het Russische leger,
maakte zich bjzonder verdiensteljk bj het
heerschen der pest in 1770, en overleed in

zjne geboprteplaatsop den z3sten Julj1807.
Asch (Pieter Jansz.van),een uitstekend
landschapschilder, werd teDelft geboren en
was de zoon van den portretschilderJan'
tl.1

omdat zj kalk bevat. Steenkolenasch heeft Asclt!die in de l6de eeuw leefde.Zjnestukde eigenschap,dat zj den bodem losmaakt ken zjn zeldzaam en worden duurverkocht.

ASCHAFFENBURG- ASCHBACH.
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AschaFenburg ,een voormalig vorsten- an .
pet/erey naar het modelvan hd huis
dom aan de Main ,thans een gedeelte van r
van Castor enPollu tePompéjiheeftlaten
het Bejersche district tunterfranken en bouwen.Voortsheeftmen ertalrjke inrigAschafenburg''1 werd in 1803 t0tdien 'ang tingen van wetenschap,kunst en weldadigverheven en volgens besluitvan denRtjksdag heid, fraaje wandelwegen en zelfs op Nilkaan den Ketlr-aartskanselier (latervorst pri- heim ,aan den graafron .M'er.gegz??tz'
!f- toebemas) Dalber.
q toegekend.Het werd uitver- hoorende eene verzam eling van schilderjell.
schillende gemeenten en riddermatige goedeD eze stad,in Oudeoirkondenbekendonder
<en zam engesteld en verkreeg eene opper- denamen Asciburgum ,Askafaburg ofAscha-

vlakte van ruim 80 (
n geogr.mjlen. Het flnburr,bestond bereidsvöör dekomstder
kwam vervolgensonderdeheerschappj van Romelnen ,die er eenelegerplaatsaanlegden.
den groot-hertog van Frankfort,en toen deze Reeds in de 8ste eeuw wordt zj eene stad
in 1818 afstand deed van zjne staten,ver- genoemd: en Bonjfaei'
lts stichtte er de St.
viel het volgens eene beschikking der Ge- Maartenskapelen een Be
nedie,
tjner-klooster.
alliëerden aan Oostenrjk, dat hetdadeljk ln1447werdereenRjksdaggehoudenterbeaanBejeren overdroeg tegen denafstan:van sprekingonderanderen van devoorbereidende
gewesten in Tirol.Toenwerdwederom eenig

werkzaamheden V00r de concordaten die

grondgebied bj het Vorstendom gevoegd, vervolgens te Mreenen gesloten zjn en om
zoodat zjneoypervlakte eeneuitgebxeidheid die reden 00k welde AschaFenburger converkreeq van .
3t$D geogr.mjlen.Hetgrenst cordaten worden genoemd.ln den Bo-jarigen
ten zulden aan het voormalig hoogstift 00rl0g had de stad veel te ljden. o'
ltsta'
aj
W iirzburg , ten ogsten aan het gxoothertogdom Baden en aan hetHessische graafschap
Erbach , ten westen aan de Main en aan
H essen, en ten nûorden aan het vorstendom
Hanau en aan het groothertogdom Fulda.
D e hooge toppen van den Spessartloopen
als eene m eridiaanketen m idden door het

4#p(/'vestigde er in 1631 zjn hoofdkwar-

a

tier, in 1624 werd zj na den slag bj
Nördlingen doorde Spanjaarden ingenomen,
en in 1647werd zj bj verdrag aant
leFranschen Overgegeven , terwjl z'
lj in datzelfde
n handen viel van de Bejerschen en
*i
7aar i
Zweden, en een Jaar later in die van den
Vorstendom , naar beide zjden met hunne Keizerljken generaal Garnier.DeFransehen
takken talrjke dalen en kloven vormende. veroverden haar in 1672 Onder Turenne.ln
Aan de Overzjdevan de Main dalen deber- 1803 kwam zj, zooals wj reeds vermeld

gen van den Spessart t0t vruchtbare heuve- hebben onder hetbestuurvanvprstD albery,
len.ln hetw esten vorm en de hellingen van en na 1814 waszj doorgaanshetzomerver-

hetOdenwald een fraaivlak land,terwjlin bljf van koning Lodewijk '
pJ,
zlBeî
jeren.-

het zuiden de bergen van hetOdenwaldzich op den l4(
1enJulj 1866ltadbjAschaFenbt
lrg
verheFen. De voornaamste rivier is er de een belangrjk gevecht plaats tusschen de
Main meteen grootaantalriviertjesenbeken. oostersche armée onder bevel van den luiteHetklimaat,rtlw in de bergstreek ?is erin nant-veldm aarschalk graaf Nelpperg en het
de dalen zacht genoeg om vool'den wjn- Pruissische Main-leger Onderaanvoering van

bot
lw gtlnstig tewezen.Er zjnuitgestrekte generaalVoyel'
tl
psI'alokenstein,waarbj dit
wouden maar het wild woont er minder laatste eene glansrjke overwinningbehaalde
talrjk dan voorheen. 00k vindt men er en S-t0t 3000 Oostenrjlters gevangen nam.
eenige fabrieken , terwjl de handel aan de
Aschbaeh (Joseph), een Duitsch geoevers van de Main niet onbelangrjk is. schiedschrjver,werd geboren te Höchst aan
Men telt er in 12 steden en talrjke dûrpen de Main op den 29sten Apxil1801.Hj begaf
en gehuehten omstreeks lS0000 inw oners.
De hoofdstad van hetvoormaligeVorstendom ,
thans die van het evenzop genoemde arrondissement in het district Untexfranken en

zich in 1819 naarde hoogeschoolte H eidel-

berg, waar hj zich toelegde op de godgeleerdheid en de wtjsbegeerte,maardelessen
van scltlosner bragten hem t0tde beoefening

AschaFenburg,draagt desgeljkslaatstgemel- der geschiedenis.In 1823 werd hj professor
den naam.Zj ligt aan de Aschaf en op den aan het gymnasium te Franktbrt en in 1842
regteroever van de Main in eene bekoorljke gew oon hoogleeraar aan de U niversiteit te
landstreek en heeftOngeveer 10000inw oners, Bonn.Totzjnebelangrjke werkenbehûoren
die meerendeelsde R.Katholieke Godsdienst de StGeschiedenis der W est-Gothen (1827)',
beljden. Men heeft er een Hof van appèl. de JGesehiedenis der Omajaden in Spanje
O0k vindt men er een antiek slotmetvier (1829, 1830)'' de tGeschiedenisvan Spanje
hoektorens en een prachtig tlitzigt;hetdraagt en Poxtugalten tjde der Almoravieden en
den naam van Johannisbuxg en is in 1G04Almphaden (1833-1877),'de aGeschiedenis
1614 doordenK eurvprst-aartsbisschopJolbann
zgc/
zwlcbktvtf ron Kronbery gebouwd. Vande7
kerken is de hoofdkerk, door hertog Otto

derHerulersen Geyiden,''en vooraldettGe-

l,t
xzlBei
jeren en a#.JdZZCtZAIZICJ'in 974gesticht,
door haren Germaansch-qothischen stjlzeer
merkwaardig.Totdeoverlgebezienswaardire
gebouwen behooren de kazerne,het palels
van den graafron s'cAtïsùpr'z?datdervrjheeren
ron .DtZJ/I6rJ, het raadhuis, het lyeéum en
hethuisvan Pompêji,datKoning Lodel
vl
jk

lexicon''uitgegeven.

schiedenis van Kelzer Sigismtlnd (183818451.''Daarenboven heefthj een tdltirf
lhen-

Naa,
ldiewerkzaamheden werdhj in 1858
BthiedenisteW eenen.Tevensnam hjerdeleidingogzichvanhetHistorischseminarium.Hj
wjdtzlch vooralaande beschouwingvan het
tjdpexk dexRomeinschekeizel'senmaaktde
benoemd t0thoogleeraarin dealgemeenege-
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vxuehten van zjn onderzoek bekend in de

Aschkruid (Cineraria L.)is de naam

gedenkschritten van de AcademieteW eenen. van een plantengeslacht uit de fàmilie der
A schbad is de naam van een dxoog bad zamengesteld-bloemigen en onderscheidtzich
van gezeefde, warm e hout- of turtlasch. door een enkelvoudig,veelbladig omwindsel,
Men gebruikt het Om zoodanigen,die door een naakten vruchtbodem ,gestraaldebloemen
koude of verstikking bewusteloos zjn ge- en harig zaadpluis.In 0ns Vaderland groeit
w orden,in het leven terug te roepen.Hier- in moerassen en veenstreken het moerast0e strooit men de warme asch ter diktevan tzzc/
zkrfH# (C.palustris L.)of'
tvilde lzltfïjrie
een halven Ned.palm over een beddelaken ; metttlilvormendegelebloemhoofdjesenbreehierin wikkelt men hetnaakte ligchaam :en de,bjna stengelomvattende,lancetvormige,
men bedekt dit voorts geheelen al met getand-gegolfde bladeren.
uitzondering van het gelaat - t0t diezelfde
Aschraf (Aslzaf,Eslref)is eenestad in
(
likte met asch.Om den hals legtmen eene de Perzische provincie Mazenderan en ligt
kous m et asch en men zetden ljdereene niet ver van de Caspische zee. Voorheen
met asch gevtllde muts op het hoofd.Het waszj eene aanzienljkeplaats,maarthans
aschbad komt o0k welte pas voor zwakke van wpinig belang. Men vindt er de botlwpasgeboren kinderen. Het werkt a1s een vallen van een paleis van Abbasde Groote.
slechte w armtegeleider en oefentdaarenboven Den sëen October 1727 werd er de vrede
eene zachte prikkeling uitop de huid.
gesloten tusschen de Turken en de Perzen.

A schdag is de naam van een kerlteljk
Aschraf-sjach (Aslraf-slach),detweede
feestbj de R.Katholieken,alzoogenoemd, sjach der Gildsji-Afghanen,diena dedynasom datde priester de gemeellteleden, na het ti
e der Soj'sden Perzischen troon beklombjwonen der mis,metasch hetteeken des men, was de zoon van M ir-A bdallalt,diete

udwerdvermoord.
kruises OP het voorhoofd maakt onder het CandahardoorM ir-M altmo'
uitspreken der w oorden ttpulvis es et in Hj volgde den moordenaar zjnsvadersen
plllverem revçrteris (stofzjtgj en t0tstof nam deel aan de verovering van lspahan.
zultgj wederkeerenl.''Zj worden daardoor Het wantrouwen van M altmond noodzaakte
herinnerd aan de broosheid des levens.
hem later om de vlugt te nem en,m aar de
Dit feest w ordt gevierd op den eersten Afghanen drongen er op aan,dathj terugwoensdag na den zondag Esto wZCAC, den geroepen en t0t troonopvolger benoemd
eersten dag van de groote 4o-daagsche vas- werd. Asel
traf-s
jaelt bezat alle eigenschapten. Het is waarschjnljk reeds ingevoerd pen, die vereischt werden om de vreemde
tegen het laatst der 6de eeuw door paus heerschappj aangenaam te maken aan
Gregorilts de Groote, maar eerstalgemeen de Perzen, maar zjn voorspoedleed schipgeworden in 1191, toen zjneviering door breuk Op de ongunstige omstandigheden van
paus Coelestin'tbs III werd voorgeschreven. zjn tjd. Oach Tltamasp, de laatste telg
A schersleben , de hoofdplaats van het der Sof's, was in Mazenderan en eenige
oudegraafschapAscaniëen thansvaneenarron- aangrenzende gewesten als koning erltend.
dissementin dePruissische provincieSaksen, H!jhad de hul? derRussen ingeroepen,en
is gelegen aan de Eine, die nietver van deze maakten zlch meester van Ghilan en
dââr in de W ipper valt, omstreeks 7 geogr. Shirwan,terwjlde Turken,onderhetvoormtjlen ten zuiden van Maagdenburg.Er zjn w endsel om eene verzoening tot stand te
5 Evangélische kerken ,eene R.Katholieke brengen,in Arménië en Aserbeidsjan viekapél,eene synagoge, eene hoogereburger- len. De Abdallah-Afghanen hielden Herat
schoolt 2 hospitalen en omstreeks 18000 in- en andere plaatsen van K horassan bezet,en
w oners,die in handel,landbouw en fabrie- het Overig gedeelte dezer provincie,beneken hun bestaan vinden.De stad is waar- vens Sei.stan waren in de magt van aYelikschjnljk omstreekshet Jaar 1100 gesticht. M tzAeltlfx#, die zich t0t koning had latenuitAlbreeltt de W ddr noem tzichm eerm alengraaf roepen. ZO0 bleven alleen lran, Farzistan

van Aschersleve.ln 1175 werd zj verwoest enKermanonderdeheerschappjvanAschrajdoor H endrik de Zcefz'
ln en verviel aan diens j/ccA. Terwjldeze zegevierend tegqn de
oudsten zoon H endrik 1,denstamvadervan Turken streed, had Nadir, de roemrjke
hetvorstenhuis van Anhalt.Zjn zoon Hen- veldheer van Tkamam ,KhorassanenSeïstan
tfrik 11 was de stamheer van de Aschers- ingenomen. Ascltraf-sJ'
c,c/l trûk tegen hem
lebensche ljn van het huis van Anhalt, op,maar zjn moed bezweek voorde magt
w elke in 1715 uitstierf,waarop de stad met en het talent van zjn tegenstander. Tot
het graafschap is ingeljfd in het bisdom driemaal tOe leed hj de nederlaag,en in
Halberstadt. ln 1572 werd erdeHervorming 1720 moest hj methetoverschotvan zjn
ingevoerd. Zj had vooral veelte ljdenin leger Ispahan
hj denverlaten. Ten vierden male
den 8o-jarigen Oorlog en moestin dien tjd verloor
slag bj debouwvallen van
aan den keizerljken bevelhebber creboni Persépolis. Daar Nadir aan de Afghanen
eene oorlogsbelasting opbrengen van 70000 dan alleen den vrjen aftogt naar Candahal'
gulden. ln 1642 m aakten de Zw eden zich wilde vergunnen,wznneer zj htlnnen K0meester van destad,lrlaarbj denvredevan ning uitleverden ,nam dezejvreezende voor
Munster (1648) werd zj aan Brandenburg verraad,met 200 m an de vlugt.Kortdaarna
Jechter get
lood door de Beloedsjen,
toegewezen.In 1808huldigdezjdennieuwen werd ht'
Koning van W estfàlen, m aarin 1813keerde die zich zjnekostbaal'
heden wilden toeeigezj terug onderdeheerschappj vanPruissen. nen. Met hem eindigde de heerschappj
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der Afghanen over de Perzen twelke 1 J*a- lang in den Peloponnêsus en later in geheel
ren had gedtlurd.
Griekenland gesticht. Daarin werddedienst
wa
dpo
r rafzonderljke priesters,
Aschrqgen !zieAsek (Vulkanische).
b
jargenomen
wie dekenni
sde
geneeskundeOvererfde
Ascidien,z1eZeesclteedenot'ZakpI
jyen.-.
D ezenaam wordt00k gegeven aan debeker- van den vader Op den zoon, zoodatzj t0t

vormige verlengselsvandenbladsteelbjsom- Op den tjd van Hlppqerates aan geen vreemm ige tropische gewassen,z0o als N epenth'es, deling werd medegedeeld. llet schjnt,dat
Sarraeenia,enz.
zj O0k buiten hunne tempels zich methet
Asciiiseen Latjnsch woord van Griek- genezen van zieken bezig hielden,en verschen oorsprong,dat scltadntvloozen beduidt. moedeljk behooren deartsentdie naar het
Daarm ede w orden de bew onel's van den ver- voorschriftvan Lyouryus(886)hetSpartaan-

zengden aardgordel aangeduid. Van deze sche leger moesten vergezel
len,t0t de Astoch zien zj,dieopden evenaar yevestigd clepiaden. Belangrjkezlektegevallenwerden
zjn,demiddagzon altjdt- zj,dleop de door hen op de muren dertempelsgegriFeld,

keerkringenwonen,zien haaréénmaal'sjaars en een belangrjk werk van Hippbcrates is
en de Overige tweemaal'sjaars in hettop- aan hetverzamelelzvanzulkeopschriftenzjn
punt,zoodatzj dan geene schaduw werpen. Oorsprong verschuldigd. D e Asclepiaden van

Laatstgem elden w orden 00k w el eens amwAâdc'si Of ttveeseltadamigen genoemd, Omdat
hulzne schadllw nu eens naar het noorden,
dan w eder naar het zuiden gerigt is. D e
bew oners der gematigde gordels heet men
antiseii Ofbezittersvan eene tegenorergestelde

de tempels te C0s en te Cnidus Onderseheidden zich vooraldoor eene Opm erkzam e beschouw ing der natllur. Laatstgenoem den

stamden afvan Podaliriltst geljk de Pe10ponnésiche Asdepiaden van J
sfaoltaon, en

allen waren zj zeernaauwkeurig in hetbjschaduw ,terwjldie derpoolstrekenperiseii houden hunner stam registers. Intussehen
oflieden meteeneomloopendeschaduw w orden zagen zj zich gedrongentOm allengs andegenoemd.

ren in hun priesterschay Op te nemen,en
hetisbekend,datzj mlsbruik maaktenvan
het bjgeloof) Om hun invloed Op hetvolk
to behouden. Uit den ttpseudomantis'' van
Luoian'
tbs bltikt,dat vele bedriegers gnder
melksap zjn voorzien.Zjhebben tegenover- hen werden gevonden.
gestelde Ofltransvormige enkelvoudige bladeA sclépiades. W j kennen twee merkAscites,zie W aterzuekt.
A sclepiadéën is de naam eenerplantenfamilie,die krtliden ofklimmendeheestersbevat,welkevan een wit,scherp,somsvergiftig

ren en t0t bloemscherm en of trossen veree- w aardige personen van dien naam :
ln de eerste plaats een Grieksch geneesnigde bloemen.Deze hebben een vjfdeeligen

kelk,en eene s-syletigebloemkroon.Deslip- heerteRome. Hj wasgeboortigvanBrusa

pen daarvan zjn ln denknopgedraaidendra- in Bithynië en leefde tegen het einde der
gen op dehoogtevan de keelderbloemkroon

tweede en den aanvang der eerste eeuw

een kransvan verschillendgevormde,dikwjls
vleezige aanbangels,diem etde5breedehelm draden zjn zamengegroeid.De helmknoppen
zjnz-hokkig,en daaruitkomen bjhetopenspringenwasachtigestuifmeelklompjestevoorschjn,die zichaandeklierachtigeuitsteeksels

vöör Chr. Hj was de stichter der methodieke school, die langer dan 3 eeuwen een

groot aanzien genoot. Van zjn vroegsten
levensloop isnietsbekend. Hj wasals geneesheer w erkzaam innnderscheidenestedell,
zooals te Parium in M ysië, te Athene en

van den stem pelvasthechten.D etweevrucht- aanden Hellespont,en toen htlzichteRome
beginselsloopen uitinevenzoovelestjlen,die vestigdet hadden Griekstthe taalen w eten-

eengemeenschappeljken,koekvormigenstem- schap er reeds ingang gevonden bj devoo1-pel dragen.D e vrucht is eene blaasvrucht, naamsten. Behalve Aecltâyail
tas? die geduen de zaden zjn doorgaansmeteenezjdeha- rende den tweeden Punischen oorlog Rolne
rige kuifgekroond. rrot hare geslachten be- t0tverbljfplaatskoos,wasn0ggeenGrieksch
hooren Aselepias (zie Onder dat woord) en geneesheer van naam aldaar verschenen.

Cynanch'
tbm (hondenbloem);eenesoortvandit Toen kwam erAselqpiades,die door zjne
laatste (C. vincetoxicum) groeit ook in ons wjsgeerigevorminq,zjnewelsprekendheiden
Vaderland.D em eeste geslachten - m en telt zjnekennisnietwelnigOpzienbaarde.Vool
'al
er 96
behooren ttlsschen de keerkringen, verwierfhj grootenroem dooreen schjntlood
vooralin Zuid-Afrika te huis.Sommigesoor- meisje, dat men juist op den brandstapel

ten w orden als groenten gebrtlikt,anderebe- w ilde leggen? aan den dood te Ontrukken.
zitten in den stengelspinbare vezelsot'in de Hj stond in hooge aehting bj de meestge-

bladeren eene blaauwe kletlrstof,terwjlde vierde mannen van zjn tjd,bj Cicero,Cras-

zachte haarkuiven van nog andere t0tvulling .s'
lf.
v enz.Koning M itkrédâtes noodigde hem
van matrassen enz.dienen kunnen. Daaren- onderschitterende aal
zbiedingenaan zjnhof,
boven onderseheiden zich eenige soorten door maar Asclqpl
ades bleet'teRome. Volgens

fraaije en welriekendebloemen.

een berigtvan Plinius ishj in hoogen 0u-

A sclepiaden is de naam dernakomelin- derdom van een trap gevallen en aan de

gen van Ascleplos tAesculapius). Hiertoe gevolgen van dat Onheil overleden. Yolgens
behooren in deeersteplaatsSpltyrns en Alex- zjne leer bestaat hetmenscheljk ligchaam
anor, zonen van M ackaon, die ter eer van uit grove en fljne deeltjes (atomen). De

hunnen stam vader tem pels bouwden teArgos eerste vormen holten,kanalen,poriën elzz.,
en Titane. Zpodanige tempels werden eer- waarin zich de laatste bewegen. Geschiedt
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ditnaar eisch,dan is het ligchaam gezond,
maar elke belemmering dier beweging is de
oorzaak van ziekte. Zulk eenebelemmering
kan ontstaan door vernaauwing en doorver-

wjding dierkanalen,ofdooreenvertraagden
gang derfl
jnedeeltjes,alszj teovervloedig
voorhanden zjn,of0ok doorde overmatige
snelheid hunner besveging. Hj verwierp
dusde vroegere voorstelling van zielteljke

rika ennietuitSyriëafkomstigis).Eenebeter

passendebenaminr is Aselepias Co'
rnlfiOw.
onderdien naam lszj 0ok beschreven door
ran fetfezl,die haar in 1866 heteerstin ons
Land en welin de duinen bj Haarlem , en
later aldaar m eermalen in 't w ild aantrof.

Zj wordtl'/aNed.elhoog en heefteironde,

gesteelde en van Onderen donzige bladeren.
Hare bloemschermen hebben eene bolvorsappen, en schreef ter herstelling der ge- mige gedaante, en de vuil-roode bloemen
stoorde beweging doorgaans diaetetische rieken naar hooi en honig. Zj groeit in
middelen v00r,zich bepalende t0t onthotl- Canada,ook groeit zj in het zuiden van
ding van spjsendrank.t0twrjvingen,lave- Europa in het wild. ln Canadabereidtmen
menten,baden en hetnemen van bew eging. uit de blûemen bruine suiker, en de Jonge
Metgroote omzigtigheid deed hj aderlatin- spruiten w orden er als aspergies gegeten.
gen,- het gebrtlik van braak-en purgeer- Dehaarkuifderzaden wordtbjw01enzjde
middelen keurde hjaf,- en bj actlteziek- gevoegd en m et deze gesponnen.D e stengel
ten liet hj de patiënten honger en dorst bezit spinbare vezels. Nevensstaande fguur

ljden en o0k we1koud water drinken,btj- vertoont een tak op 1/a der natuurljke
voorbeeld bjhevige diarrhée. Zjnekennis grootte. In het witte melksap heeft men

van de hardnekkige tusschenpoozendekoort- eeneeigenaardigestof,asclepiadine)gevonden.
sen, die aan de Tiber heerschen, van de
'
waterzucht,van de tracheotomie ofde 0Pez#z
.Z
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Voortskennen wj in de tweede plaats
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Ascllpiades van Samos, een Grieksch dich-

ter. Hj waseen zoon van 8icelusenwordt
die reden 00k wel k%celides genoemd
Hj leefze in den tjd van l'
lteôcritlts,schoon

s*
-

om

hj iets ouder was dan deze,en hem worden 39 épigrammen, meest van erotischen
inhoud, in de Orieksehe anthologie toege-

kend Niet onwaarschjnljk is het echter,datzj gedeelteljk van anderen afkomstig zjn.
N aar hem ishetaselêpiad'
isclb'pezr:genoem d,
datm et een spondaeus begint en voorts uit

2 ()f3 choriamben (voeten vanvierlettergrepen)en een sluitenden iambus ofpyrrhichius
bestaat,op de volgende wjze:
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Voortsbehooren t0tdesoortenA .tT.:/AZZI/TJJCt:,
D ie maat n-ordt raet goed gevolg voor w ier w ortel in Oost-lndië als braak-en purlwierz
i
j angen gebruikt. Als voorbeeld noem en geerm iddelen vooraltegenasthmaw ordtvoorde Ode van Horatius (I,1):
geschreven,- A .csf'rlt
s,
stzlhïcctdie opdeAntilM aecenas atavis edite regibus.
len insgeljks in de plaatsvan ipecacuanha
In Duitschland heeft onder anderen K lop- wordtgebruikt,- A.vezicczzl,eenefraaje
stoek van die m aat gebruik gemaakt.
sierplant met bleek-roode bloem schermen,-

Asclepias L. Of zjdeplant, is de naam A.zlldt:metwittebloemen,- A.gfflt
fz
rt
'
/bvan hetbelangrjkste geslachtuitdefamilie Iio enz.- Men kan aldiegewassenin deopen
der Asclepiadeën. De kelk en bloemkroon luchtplaatsen,maarzjhebbengaarneeenvetvan datgeslachtzjn s-deelig,en debloem- ten,lossen gronden veiligheidtegen scherpen
kroon is voorzien van een vleezigen rand, wind.Deswintersmoetmen zebedeltken.Zj
gevormd uit kafvormige uitbreidingen, uit worden dooruitloopersendoorzaadvermenigwier midden zieh een htlornalshtig uitsteek- vuldigd.
se1 verheft (a en b4.De helmknoppen zjn
Asclepiën wasdenaam derfeesten,diebj
m et een vleezig aanhangselaan den stempel deGriekenom desjaren tereerevan Aselepios

bevestigd!en de stuifkeelklompjeszittenaan

(Aesculapius) werden gevierd. Zj duurden

tw eebeenlge stempel-aanhangselsvastgehecht onderscheidene dagen.De beeldtenisvan den
tc negenmaal vergroot). De zaden (ej zjn G0d werd in plegtigen optogt,begeleid van
van eene kuifvoorzien.
lofzangen, rondgedragen. D aarna volgden

De meestbekendesoortisA..
v dlct
z(deSy- olexanden en dichterljkeen muzikalewedrische zjdeplant,schoon zj uit Noord-Ame- strjden. Op het eiland C0sNvas het oprig-
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ten 5Tan den staf van Aesoe
t
blapi'
as eene der
voornaamste plegtigheden van het feest.
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Ascom ys,zie Zakmltls.
A scon ot'Aseoni'
ms is volgens deFriesche

A sclepiodoruswaseenberoemdGrieksch kronieken de eerste hertog van Friesland.

schilder,die in den tjd van Apellesleefde. llj leefde in detweede eeuw e11wasopvolLaatstgenoemde verklaarde, dat Asolepiodo- gervan zjn vader Tabbo,den laatstenprins
rl,
: het verder gebragt had in de leer der vanFriesland.Schoondriftigvan aard,wordt

symmetrie en van hetperspectiet'danhjzelf. hj geroemd alseen weldadig vorst,dieden
Asclepiodorns schilderde voorden tyranM na- vrede bewaarde en denlandbouw bevorderde.
zozl van Elatéa de 12 hoofdgoden.
Hj liet vier zonen na,van welke deoudste,
A selepium isde naam van elken tempel Adelbold genaamd,hem Opvolgde.
van Asclepios (Aesculapius),maar bj uitne- Ascot is de naam van eene heide, namendheid die te Epidaurusbuitendestadaau
denw egnaarArgos,w aar- volgensdesage--

genoeg 2uren qaansten ztlidenvanW indsor
gelegen ,waarJaarljks omstreeks het Pinkde G0d als kind revonden werd. Degrach- sterfeestgrootewedrennenwordenyehouden.
tiye tempel verhlef er zich in een helligen Doorgaans is deKoninkljke tàmilledaarbj

tuln,waar niemand geboren w orden of ster- tegenw oordig.
ven m ûgt. In dien tem pel was een groot
A scue (George)OfAyse'
ae,een Engelsch
standbeeld van den G0d geplaatst, en in vice-admiraal, voerde het bevel over eene
Engelsche vloot van 40 schepen, die in 1652
zjnenabjheid bevonden zich hospitalen.
A scletarion , een Romeinsch wis- en op de hoogte van Plymotlth eene Nederlandsterrekundige? leefde tegen het einde der sche vloot van 30 kleine oorlogschepen en 8
lsteeeuw na Chr. Hj voorspeldedendood branders, onder hetbevelvan den adm iraal
van keizer Domitian'
usen zjn eigen lot,na- de W vyfdr, aantastte.D eze laatstediendet0t

meltjk,datzjn ljk (
1oordehondenz0uworden verscheurd. 0m delogenachtigheiddier
voorspelling te bewjzen,deed Domitia'
nqs
hem ter dood brengen en hetljk Op den

brandstapel leggen; maar eene regenbui
doofdehetvuur uitten de honden dedenhun
pligt.

A scoli. Er zjn twee steden van dien

geleidevooreenzestigtalkoopvaardj-stthepen.
op den zssten Augustus had de ontmoeting
plaats.
Ruyter, die zjne Ondexhoorigen
met korte en kxachtige w oorden llat
l opgew ekt, 0m V00r 'tVaderland en de vrjheid
dapper te strjden,sloeg zich t0ttweemaal
t0e door de Engelschen heen , zoodat deze
tegen den avond de vlt
lgtnamen.
In het roemrjke zeegevecht van 11t 12
en 13 Junj 1666 was Aseue admiraalvande

naam,te weten:
Ascoli (Ascult
lm Picenllm)isde hoofdstad
der Italiaansche provincie van dien naam . wittevlag.Bj denaftogtgeraaktezjnsts
hip,
Zj ligtaan de Tronto en Castellaro en telt de RoyalPrince, voorzien van 90 stukken,
10 kerken,15 kloosters en n0g geen 10000 op de Galper aan den grond.Reeds waren
inwoners. Hare haven aan de Adriatische er branders gereed ,O1u het vaarttlig te verzee, Porto d'Ascoli, is sleehts voor kleine nielen , toen Tvomp tegenbevel gaf. A sclbe

vaartuigen toegankeljk.- Voorheenheette gafzich met zjne oëcieren in krjgsgevandie stad Ascltlttm en wasde hoofdplaats der

Fenschap.De J/ZIZ/J:rzondhelllmeteen gal-

Piceners. Onder de heerschappj der R0- Joot naar ,sHage,en van hier werd lltjnaar
meinen was zj volgens sommigen een muni- Loevestein gebragt, waar llj tOt na het
cipium, volgens anderen eene kolonie. In sluiten van den vrede moest bljveu.
A sdod waseenevan de5 steden derPhilihetJaar 279 vöör Chr.werd hier de eonsul
C. I'abricius Zl.
scizlzf.
s door de Picenersge- stjnsche vorsten en de zetelvan de dienst
slaren, en in hetJaar 90 vöör Chr.gaven van Da-qon. Zj draagt bj de Grieken en
de lnwoners van A sculum door hetvermoom Romeinen den naam van Azotas. Zj werd
tta aan den stam van J'
ada toegeden van den proconsulQ.Serrili'
ttsen van door Jos'
alle in de stad aanwezige Romeinen het w ezen, m aar eerstin de dagen van Salomo
sein t0tden Oorlog der Bondgenooten.Daar- veroverd.l)e lsraèlieten hebben haal'echter

om werd Asculum doorden consulPompe
jus niet behouden, daarzj ten tjde van Neltezsfrt
zlo ingenom en en plat gebrand,hoew el elïf
z vermeld wordt a1s eene Philistjnsehe
ze later uit hare asch verrees.In de 16de stad.A1s de w eg naar Egypte van den kant
eeuw had zj veel teljden van detwisten van Syrië,was zj eenebelangrjke plaats
en verdeeldheden ,die door denheerschzuch- vooralle veroveraars.DeAssyrischeveldheer
tigen Tkomas Ftïlctzfl w erden aangestookt. Tartan en de Egyptische K oning P samme-

In 1557 vielin hare nabjheideen veldslag fïcvdbelegerden haar 59jaren.J'
ttdasA t
zcccvool' tusschen de Franschen en de Span- blus en later Jonatlban A ccccù/zf.ç nam en

iaarden,en in 1592 werd er eeneSynûdege- haar in.Door laatstgenoemde werd zj verhouden.

woest,maar dool-den Romeinschen veldheer

Het andereAscol'
i(AscolidiSatriano)ligt Gabiniuswederoqgebouwd.Herod'
usdeGroote
in het voormalig koningrjk Napels, in de vermaakte haar In zi
jn testament aan ztjne
provincie Capitanata,en teltslechts 6000in- ztlsterSalome.fn de eerste eeuw en van den

woners.Te voren heettezjAsculum Apult
lm Christeljken tjdwaszj dezetelvaneen bisof Asculum Satrianum , en zj is beroemd schopt- thansiszj een gering dor1
).
wegens de zegepraal, die Pyrrltns in het
A segaisbjdeOudeFriezendenaam vaneen
doorhetvol
kaa
nges
t
el
t
l
e
nr
egt
er
.
H
et
as
e
gaboek
Jaar 279 vöör Chr.erbehaalde Op den ROm einschellconsulI'abricins.

iseene verzameling vanoud-Friesehew etten.
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ASELE-LAPMARKEN- ASEN.

Asele-Lapm arken(Angermanlands-luap- uit het verbljf derReuzen (Jötunheim)bj
markenljdezuldeljksteprovincievanZweedsch hen verschenen en dekostbal'e gouden tafeLàpland, heeft eene uitgebreidheid van 215 1en wegstalen :die vroegel-aan de Asen onL geogr.mjlen en eene bevolkingvan 011- meteljke schatten hadden opgeleverd. Nu
geveer 3000 zielen.H et grenstten noorden hadden de Asengebrekaangoud,enzjmoesaan Umeâ-Lapmarken ,ten westenaanN00r- ten het zich door kunstmatige goudmakerj
wegen en Angermanland,en ten oosten en
zuiden aan laatstgenoemd gew est.H et land

verschaflbn.D ezekunstw erd 0ok elders bekend en gaf aanleiding t0t een ool*log van

iser zeerbergachtig;detoppen zjn ermet de Asen met de Vanen (Vanir).Deze eineeuw ige sneeuw bedekt,en indedalenvindt digde,maar de strjd metdeReuzen bleef
men moerassen en Wouden en hier en daar voortduren.Degeweldigstevjand van deze
vruohtbare akkers en weiden.Vooralin het laatsten wasTl
tor,die,metzjndonderhamer
ztlidoosten zjn uitgestrekte dennebosschen. (mjölner)gewapend,velen vanhen versloeg.
De voornaamste rivier is er de Angerman ,
die ill het binnenland de W ojma en de
O1'msJö opneemt. Aan den voet van den
Stöttingfjell ontspringen de Gidea en de
Lëgdan
,nl
di
e,
ee
nje
an
1s
Ang
erma
ant
levvlo
.de voorgaandetnaar

De Reuzen waren evenwelsterk doorhunne

tooverj.Voo1'
al legden zj er zich op t0e,
zich meester te maken van de appelen van
Iduna,welke het vermogen bezatenom hun,

die ervan proefden,eene eeuwigeJeugd te
O0k zjn ert'
alrjke bezorgen. O0k zouden zj gaarne de schoone
meren,gedeelteljk verbreedingen derhoof
'
d- I'
reia uithet verbljfder Asen naar Jötunrivier.Behalve rendieren heeftmen er paar- heim hebben gebragt.
den,runderenen schapen.Deinwonerszjn
Een algemeene wereldbrand (ragnarauk)
L appen en Zweedsche landbouw ers. H et zaleindeljk hetverbljfderAsen en o0k de
grootste Zweedsche dorp is er Gafsele inhet Asen zelven vernietigen. Hiertoe verbinden
kerspel Asele met 19boeren.Veeteelt,land- zich de snoodeLokeen zjne nakomelingen
bouw ,Jagten vischvangstzjn erdevoor- m et s'lrf'lfr: den beheerscher van Muspelnaamstebedrjven.
heim enden vjand derAsen,die hetWaagAselli (Casparo) 00k Asellioen Asellius stuk zal ondernemen, om Asgard te bestorgenaamd! was een beroem d ltaliaansch ont- men.Alsdebrl
lqdeshemels(de regenboog)
leedkundlge der l7de eeuW.H i
J*was hoog- onderhen bezwhkt danstellenzichdezonen
leeraar in de anatomie en chirurgietePavia, van Muspelheim met de Reuzen opdevlakte
l'
lenedJun
in j
1.621662t2
eMi
anl
.
Hjteo
dekt
d
en ove
23s
t
dela
me
kva
nnt
in
hee
t Vigrid in slagorde tegenover de Asen ,die
en

darmscheil.
A sellus ,zie Pissebed.
A sen - in het oud-Noordsch as,meervoud aesir, in het Gothisch ans, meerv.
anseis,in het oud-Duitsch ans,meerv.ensl,
in het Saksisch os, meerv. es - is in de
N oordsche fabelleer de naam van hetmagtige geslacht der goden, hetw elk Odin tot
stam vader heeft. D e zonen van Odin en

dûor de helden (inhel'
iar), dool' Odin in
W alhalla opgenomen, worden bjgestaan.
Beide legers komen in botsing. De wolf
I'enrir verslindt Odin ,den vorstderGoden,
en wordtdaarna zelfgedood.Dewereldslang

(Midgard-slang) doetTltorsneven,maarkomt
zelve f)1% doorhet vergifjdatzj uitgebraakt
heeft.D e aarde zinkt w eg in de zee,waar-

uit zj isopgerezen.De esch ygdrasilofde

w ereldboom wordt tloor z$'zrrfzlf'in brandgeI'
ei-qga zjn : de dondergod Thor,de bemin- stolten en de w ereld dool.de vlammen verne1jke Baldnr,Braga ofdeNoordscheApollo, nietigd.
en deblindeIlbdl
tr ofdevertegenwoordiqer Op dat tooneelder vernietiging volgt een
van het onberedeneerde geweld.D e overlge nieuw en schoon tjdperk van herstelling en
Asen zjn Niord,Freyr,Helmdal, W ali, wedergf?boorte.De goden,zich in meer v0lUller en Forsete.Tw aalfgodinnen staanhun komene gedaante verheFend, keeren texug

ter zjde, en van deze zjn I'
reiatft
fz
lfzlc, naardevelden dergelukzaligen(Ida-velden),
Eira en k%a-qa de meest bekende.De Asen waarzj degoudentafelsterugvinden.Slec,
hts
w orden beschouw d als welw illende en wel- Odinen Tltorverschjnen nietin hetnieuwe
dadiqe wezens,steedsin strjd metdeboos- Asgard;zj worden door Baldnr en d00< de
aardlge reuzen. ln het gevechttusschen de zonen van Th'
or - M odi(moed)en M egni
zonen van Bör.
g(O#ïs,W ileen W eqen den (kracht)- vertegenwoordigd.
reus l'
w ïr werd laatstgenoemde gedood,en
De noordeltjl
teGermanen bragten oFeran(
1e Overwinnaars vormden uitztin liqchaam den en gebeden aan deAsen,enwél,alszj
(le aarde, uitzjn bloed de zee en ultzjne ten strjde trokken aan Odin,bj pesten
hersenen dewolken.Toen bouwden zj hun hongersnood aan Thor,bj huweljken aan
paleis,Asgard genaamd datveiligw astegen
de Reuzen, omda't de brug, die derwaarts
leidde V00r deze te zwak , maarvoor de
A sen sterk genoeg was.
Volgens de sagen hebben de Asen geenszins van eeuwigheid bestaan en is hun leven
niet eindeloos van duur.Hunne kindsheid

Frig-qaten in minne-zaken aan I'
reia.Na de

invoexing van hetChristendom zjn deAsen

niet'aanstondsverdwenen,maardaardeôéne
G0d geene goden naast zich duldde, beschouwde men hen alshelden ,dieaanspxaak

hadden 0g de hulde der nakomelingschap.
Hiexdoor ls de sage der goden in eene van

hebben zjondervroljkespelen zienvoorbj- menschen omgezet.- Devoornaamstebronsnellen. Toen heerschte de gouden eeuw , nen 3roor de leer der Asen zjn de beide
maar deze nam een einde, toen drie meisjes Edda's(zie onderditwoord).

ASERBEIDSJAN-ASGARD.

Aserbeidsjan - eigenljk Aderbiyan of

Relnier ran zde?t)
1
/9z, gehuwd metJosina
Jleizlïer ran d.
gdznzl
/zl,heer van Brakel?
een zoon van den voorgaande en gehuwd
met M acl
tteld ,
t
l1zl hendoorn. Hj had een
zestal kinderen,waaronder 0ok:
Antl
tony ran a4.
sd'
?
.
p'
(/zl,heer van Brakelen

land der Vuuraanbidders - is eene weste- tllzl Broekltwizen.

ljkeprovincie van Perzië,hetoudeAtropa-

tene en heet in het Arménisch Vasboeragan.
Het grenst ten zuiden aan Irak ,ten zuidw esten aan Koerdistan, ten w esten aan
Turksch-Axménie en Karabagh,en ten O0sten aan de Russische landen M oeghan en
Talysch en de Perzische provincie Ghilan.
M en vindt er op 1420 E)mtjlen Ongeveer 2
millioen i
nwoners.Ditgewestiseen Aljenland en hetbrongebied van viergrooterlvie-

ren,nameljk van de Kisil-osen:de Araxes,
de Tigris en de Etlphraat.Nagenoeg in het
midden verrjstdeberg Sahend(Ss50meters
h00g), en daarnaast verheft zich aan de
OostzjdehetBoesghoes-gebergte,terwjlten
noordoosten van ditlaatste de Sawalan met
zjnekruin doordewolken dringt(4000meters h00g). O0k in het noordeljk gedeelte
deslandszjn velehoogeberggevaarten,die
enge rivierdalen overschaduwen. Aan de
noordwesteljke gxenzen ontwaart men den
Ararat(meer dan 5000metersh00g),in het

Sterkenburg, gehuwd met Geertrui ran H.Jdenboeknm ,en beschrevenin 1618 in de rid-

derschap van Utrecht.Hj overleed in 1642
en liet drie kinderen na,onder welke:

Antkony '
tllzlAsewI
jn,heervan Brakelen
Sterkenburg.Hj liet eene dochter na .
:1.
1tonetta,die huwdemet Gi
bbert'
tl.zl.
V.fAenes.Laatstrenoemd echtpaar had tweekinderen,die ln Jeugdigen ouderdom overleden.
Arezt1,.,
4Asewl
jn,heer van Ruwiel,een
zoon van Reinier en Jbsina.Hj huwdeeerst
met Catltarina 'tllzlIsendoorn fpf Sterkenbnrg
en vervolgens met Alterda 'ptrlzBoetselaar.

Hj isin 16:2 beschrevenonderdeStichtsche
edelen Hjheeftenkeldochtersachtergelaten.
Enstaas'
pls Asel
rl
jn,heervan Grandberg
en Langerak, een jongerebroedervan den
zuidw esten het Koertak-gebergte,en in het voorgaande.Hj wasgehuwd meteeneJonkzuiden hetKaplan-gebergte Hetgeheeleland vrouw ran '
Iz
ro c/lfezl#pzlk en Overleedin 1607.
geljkt alzoo op eene hoogvlakte,metreu- Het wapen van Asetvl
jn is een zilveren
zentoppen gekroond. Het Oermia-meer ligt
1500 m eters boven den zeespiegel,en het
W an-meer n0g hooger.
Hetklimaat is Op de onderscheidenehoogten zeer verschillend.Men heeft er langeen
gestrengewintersin hetgebergte, eeneaan-

schild met 5 banden.

Asgard ishetverbljfderNoordschegoden
(Asen), door hen gebouwd in het midden

van hetheelal?nadathemelen aarde geschapen waren D aâr
' liggen de 12 paleizen des
hemels,uit goud en edelgesteenten Opgetrokgename koelteaan zjnelagerehellingen?en ken, waarin de magtigen hunne woonstede

gloejendwarmezomersindedalen.Devoort- hebben gevestigd. De hekwerken zjn verbrengselen van den bodem zjn daarmedein vaardigd van gouden speren , de muren en
overeenstemming. M en heeft er zoow el Eu- de vloeren zjn er metgouden platenbedekt,
ropésche granen en boomvruchten alsAziati- en aan dezolderszjn deschitterendesehilsche gewassen,zooalsrjst,katoen enz.De den der helden uit W alhalla opgehangen ,
bosschen zjn er pp de bergen bewoond met w elke zooveellicht geven,dat de glansvan
wolven, wildezwjnen, herten en vossen, zon en m aan Overbodig is.T0tdie paleizen
terwjl zich in de lagere streken antilopen wordt dat van Tltor,Trudheim ofverbljf
en de verscheurende dieren van het zuiden der kraeht genaamd , niet gerekend , omdat
ophouden.De inw onersbehooren inhetw es- hetzich te digtbj deaardebevindt.Yanhier
ten en zuiden t0t de Koerden ,en zjn voor strekken zj zich uitindezevolgorde:Ydalir
'toverige van Turkschen oorsprong. O0k (dalen der vochtigheid) Of'de woning van
w ordt er doorgaansTurksch gesproken,hûe- Ul
ler (den zoon van Skf,den stiefzpon van
welhetPerzisch er de taalisvan de Regé- Tkorj, Alfheim (elfen-verbljf) Ot
'dievan
ring, van den handelen van de school.Er Freyer (den zoon van N'
iord),- Valaskialt'
zjn o0k veleArméniërsenIsraulietengeves- (wachttoren van W ali)ofdievan W ali m et
tigd.D e hoofdstad is Tauris.
zilver gedekt en 00k Odin tût wachttoren
Asewijntzdt
-'
i
/zlofAeswen isde naam dienende,vanwaaxhj degeheeleaardekOn
van een adelljk geslacht,datweleerinGe1- gadeslaan?- Saquabakoer(beek derdaling),
derland en laterin Utrechtzjnverbljfhield. waar Od%n en Sa-qa (de gesehiedkunde)uit
Van de leden van dat geslacht vinden wj gouden bekers drinken,- Gladsheimur(ververm eld:
bljf dervreugde)metde lda-velden,waar
Gerard ran .
z4ddzp'
i
/s,die in 1360t0tde de Asen metde einheriar ot'gesneuvelde en
aanhangers behoordevan hertpg Edltard '
pcs
Gelder.

in W alhalla opgenom en helden zichmetkam pspelen en gastmalen vermaken: Thrym-

FGlldzz
l'
ttan Hyeznïjzl, in 1493 maarschalk heimur(donder-verbljf),-- Breldablick(vé1'

en in 1499 erfhofm eester van hertog K arel schitterend) Ofhet verbljf van Baldltr,745/1 Gelder en gehuw d m et E lisabetlt '
plzl Himan-biorg (hemelsburg) of dat van den
schranderen Iieim dal, den bewakerder heH aqften,vrouwevan Varik.

Reinier '
pcs Asewi
n,een zoon van den
#i
Ndmegen en gehuwd metAgnes'
pcgzGend,
eene dochter van W illem ,heer van M eerwjk.
voorgaande,in 1528 lid der ridderschap van

11

melsbrug (regenboog), FolkvangerV0lkangerOfdatvanI'
reia, Glitnir(glansrjke)
ofdatvan Forsete,- Noa-tun(nieuwetuin)
nfdat van Nlord, en Landvidi (landzigt)
ofdatvan Vidar.Bj denalgemeenenwereld22
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ASGARD -ASHANTI.

brand worden die burgen vernield,Om ver- is van koper vervaardigd. Men haalt het
volgensin schoonergedaanteteherrjzen. goud doorgaans doo1*wasschen uit den kleiAshanti is de naam van een magtig grond der rivieren, schoon m en er in het
Afrikaansch volk in Guinéa,welksgebiedzich gebergte 00k bezig is m et de ontginning
uitstrekt van den Atlantischen oceaan tOt van goudbevattende kwartsgangen. Dat
Zam ma en Kong in het noorden ,voortsvan werk wordt doo1' slaven verrigt,weshalve
Axim in het westen t0t aan Beneden-volta men teregtdengene voorden rjkstehoudt,
in hetoosten,terwjlhetmet de gewesten die over het grootste getalslaven kan beJuta*
.en Daghoemba n0g verder in het bin- schikken. H ierdoor Ontstaater eene zekere
nenland doordringt dan Opper-volta en aan weeldetdie men in een Negerland nietzoehet land der Fanti grenst, waarvan hetdoor ken zou.Engelsche reizigers m akenm elding
de rivier Pra en door een breed w oud ge- van gastmalen bj aanzienljkeAshantjnen,
scheiden is. Binnen gemelde grenzen vindt waar zj op kostbare tapjten waren gezemen slechts een klein gedeelte, dat Onaf- ten, en waar hun eene smakeljke soep in

hankeljk is,nameljk een kustgewest,door
Fanti bewoond en onder bescherming van
Groot-Brittanje.De bevolkingvanhetrjkder
Ashantjnen, die eene oppervlakte bewoont
van 9-of10000 1 geogr. mjlen,bedraagt

g
ouden eet-gereedschap werd voorgydiend.
De huizen der behoeftigen bestaan ult bamboesrieten zjn metpalmbladen gedekt,z00-

dat zj een bevalliq voorkomenhebben.Dehoofdstad des rjks,tevensverbljfplaats

om streeks 4 m illioen zielen. De grond be- van den Koning, ls Koemasi, dat op eene
staat er m eerendeels uit eene zavelachtige granietrots in een moeras is gebouwd en
klei. Aan de lage, zandige Of moerassige 70000 inwoners telt. Dââ1*vindt mentwee
kust is het zeer heet en voor den Europé- ?alei
zen, in Européschen stjlgebouwd aan hoogst Ongezond;maar de grond rjst eén voor den Koning en één voorvreemde-

naar hetbinnenland trapsgewjs hooger, en lingen. Bj plegtige gelegenheden worden
hierdoor wOrdt het klimaat aangenamer. er de schedels der verslagene vjanden ten
Tweemaals1SJaarsheerschter de regentjd; toon gesteld.
daartusschen liggendebeidezomers,enhetge-

Het staatsbestuur van Ashantiis monar-

heelelaardoorheeftmenerOnweders.Vanhet chaal-aristocratisch,daarde Koningomgeven
Kong-gebergtevloejen velebekennaarzeeen isdooreenesoortvan Rjksraad,uitdeaanvorm enerhaffenofzoetwaterm erenaandekust. zienljksten bestaande. Zonder dien Raad
Het binnenland iser,tengevolgeeenermilde wordt in 00rl0g en vrede nietsbelangrjks
besproejing, zeer vrtlchtbaar. De belang- vastgesteld. De leden van dien Raad gerjkste boomen zjn er eenige soorten van nieten een deel der belastingen en hebben
palmboom en en gomboomen! benevens 2
soorten vankatoenboom en,wler voortbrengse1 wegens de korte vezels minder t0t draden dan t0thetvullenvan matrassen geschikt
is. D aarenboven w ordt de gew one katoen-

meermalen een koningvandent1*oonberootz.
Vier van hen,uitde magtigste familiën ge-

sproten, staan den vorst altjd terzjdeen

hebbqn de medeonderteekening der overeenkomsten en verdragen. - Ashanti is

heesterreyelmatig verbouwdendeOpbrengst eigenljk een zamenstel van verschillende
tOt het splnnen van draden gebrllikt. M en staten, van w elke onderscheidene eigene
heeft er eetbare vruchten van den citroen- vorsten hebben, terwjl zj den Koning te
en Oranjeboom ,van den banaan,van den K oem asials opperleenheer erkennen enhem
wilden wjnstok en van den wilden vjge- cjns-en dienstpligtig zjn. Intusschenheeft
boom ; 00k vindt m en er suikerriet,ananas- de Koning de magt,om hen van 'tleven te
sen en onderscheidene soortenvanm eloenen. berooven of hen van hlznne rjkdommen te
Het voornaam ste voedsel verschaft er de ontlasten. Hj is van regtswege erfgenaam
yamswortel. Tevens verbouwt men er rjst van alzjne Onderdanen,nameljk van hun
en kalebassen.- Het dierenrtjk telt er vele goud, terwjl de slaven, delanden en het
geslachten en soorten.Men heefter leeuwen ve0 het eigendom bljven van debloedverpanters,hyena's,herten,reeën)olifanten,rhi- wanten. 1Ij heeft eigene goudwasscherjen
nocerossen,apen,papegaajen,duiven,aren- en goudgraverjen; groote klompen goud
den,gieren,njlpaarden,krokodillen,talrjke moeten aan hem worden afgeleverd,en hj
visschen en slangen, waaronder zich de boa is tevens eigenaar van het stofgoud,dat op
constrictor bevindt,di0 8 meters langw ordt. de marktte Koemasi verloren gaat,- eene

Men maakterJagtop olifantenOm hetivoor;
kameelen komen er somtjds metMoorsche
kooplieden, en paarden zjn er nagenoeg
onbekend.Derllnderen zjn erkleinjmaarde
schapen zeer g1'oot.

De Ashantjnen zjn zeer ervaren in sommige handwerken,vooral in het weven van
tapjteneninhetbewerkenvan goud,Hunland
isheteenigegoudlandinGuinéa,engoudisbj
hen alsgeldin 0ml00p,terwjlbjhunnenabu-

hoeveelheid? die op 50 kilo's'sjaars wordt
geschat. Hj heeft 3333 vrouwen:en dit
aantalwordt- Omdat heteen gehelmzinnig

en veelbeteekenend cjfer is - steedsv0l-

tallig gehouden. Eôn van dezeis koningin.
Niet de zoon,maar de broeders-of zusterszoon des konings is troonopvolgçr.

Deeigenljke Ashantjnen vormeneenmoe-

dig en krachtig volk,waaraan zich zelfs de
M oham medaansche bevolkingvan Kong!Juta

ren kauri's Ofkleineschelpen enzoutalsrtlil- en Daghoemba Onderwprpen heeft. Ztlzjn
middels gebruikt worden.Het huisraad van zeer gesteld op schitterende versierselen

weelde bestaai eruitgoud,en hetoverige en spreiden bj hetvieren derfeestensteeds
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hun rjkdom ten toon. In den omgang zjn
zj beleefd en mild,maarin debehandeling
van staatsaanyelegenheden aanmatigend en
trotsch. De klndereh worden er zorgvuldig
opgevoed en de slaven in hetalgemeenyoed
behandeld. Zieken,zwakken en gebrekklgen
staan Onder de bescherm ing des Konings en

veldtogten (1807,1811 en l816)werden de
Fanti onderworpen of tlitgeroeid, en de
kustlanden vielen in demagtderAshantjnen.
De Engelschen hadden hetgevaar niet kunnen afw enden van hunne bondgenûoten?e1z
tevens m islukten hunne pogingen:om vriend-

schappeljke betrekkingen aan te knoopen
zjn paleis te Koemasiiseengestichtvoo1- met de Ashantjnen. Deze morden overhet

hulpelooze kinderen. De O0rl0g is voor de verbod van den slavenhandel en eischten
Ashantjnen een eervolbedrjf,enzjtrekken dezelfde geldsommen,die Engeland te voren
gedurig Op tegen de volken van hetbinnen- aan de Fantihad betaald. Eindeljk trokland, welke niet tegen hen zjn opgewas- ken de Engelschen het zwaard, doch de
sen. De Oorlogen zjlzdoorgaansverschrik- afloop van den oorlog was voor hen hoogst
keljk. '
W anneer er geene behoefte isaan noodlottig, daar generaal M 'Cartlty, de
slaven,dan worden alle gevangenen om het stadhpuder van Sièrra Leone,en mecr dan
leven gebragten zelfs de aanzienljken niet 1000 soldaten sneuvelden of door ziekten
Fespaard. Deschedelsvan dezeplaatstmen bezwelten. De invloed der Engelschen is er

ln de koninkljke verzameling. De wetten toen aanvankeljk (lf
)orgeknakt.
Daarentegen waren de Nederlanders er in
kosten er dikwjls n0g meer bloed dan de
Oorlogen. Zj zjn geweldig gestreng, en hoogaanzien.lnhetjaar1837hebbendezemet
zelfs de geringste overtredingen w orden er Ot
strt
gal.yzrcfoyhykf
lningderAshantjnenyeenverm et den dood gestratt. l)e veroordeelden

dra'
g gesloten,datlaatstgenoemdedelater0t)-

brengtmennaarKoemasi,onzhierbjgroote geheveneverpligtingOplogde,Om jaarljksdulfeesten hun vonnis te Ondergaan. O0l
t de zendNegersoldatenteleverentenbehoevevan
oferanden vorderen er Op zulke dagen tal- onze Oost-lndische bezittingen, terwjl hj

rjke menschenlevens. Een koning vanAs- daarvoor van de Nederlanderswayenen en
hantideedeensbj hetoverljdenzjnermoe- krjgsvoorraad ontvinj. Die Konlng heeft
der 2000 krjgsgevangenen ombrengen, en gelf twee prinsen, zjn zool
z en zjn neef,
dit wordtin geringerematenagevolgddoorde herwaarts gezonden, Om naar Eurogésche

aanzienljken en door de gemeenten des
Rjks.
De godsdienst der Ashantjnen is Fetisjismusofdeaanbiddingvan allerleivoorwerpen. W èl huldigen zj een hoogste wezenj
dat in den hemeltroont,maarzj gelooven

wjze te worden opgevoed. De zoonlsnaar
zjn vaderland tert
lggekeerd, maar de nenf
heeftzich later vergenoegd meteenebetrolt-

king bj de mjnen in Oost-lndië.
A sher (Ad0lf),een zeer verdiensteljk

boekhandelaar,w asdezoonvanIsraëlietischo
tevens aan booze geesten, die zich in de Otlders en werd geboren den S3sten Augusgedaante van krokodillen, slangen,panters tus 1800 te Commin in Pommeren. Hj

enz.vertoonen,en in hetonschadeljkmaken ontving zjn eerste Onderrigt in de stadsdier gevaarljke magten is vooral de taak sehool aldaar en bezocht later het gymnasihunner priesters gelegen. W elligt hebben um te Berljn. Hj wasvoorden handelbezj 00k een en andervan deM ohammedanen stemd en hield zich velejaren in Engeland
overgenomen. Op hunne feesten wordtveel 0p?waarhj zich metdetaal-enletterkunde
w erk gelnaakt van zang en m uziek. Hunne des volks bekend maakte. Later vestigtle
voornaamste muziek-instrumenten zjn trom- hj zit!h te Petersbuly,waar hj zich eerst
m en, hoorns van uitgeholde olifantstanden? m et den handel in dlamanten bezig hield,

gonys en kalabassen,waarin zich steentjes tel'wjl hj vervolgens, na den toevalligen
bevlnden. Bj plegtigo gelegenheden wordt aankoop van eelz aantal boeken, zich aan
de trom des K onings geroerd,die omhangen den boekhandel wjdde.Hj maakteinkorten
is m et schedels van verlnoorde versten. tjd groote vorderingen in de kennis van
Daarbj bevindt zich O()k de schedelvan den zjn vak? maar tengevolge eener ukase,die
Engelschen generaal M tcarth,
y,die in 1824 aan de lsraëlieten llet verbljf in Ruslands
door de Ashantjnen gevangen genomen en hootk
lstad verbood,spoeddehj zichin 1830
onthoofd w erd. - D e dichtkunst staat in naax Berljn,waar hpeenboekhandelstichtte
Ashanti en Dahomey op lagen trap; zj m et htllpkantoren te Londen en te Petersbepaalt zich t0t vool'de vuist gemaaktever- burg. Nu knoopte hj betrekkingen aan
zen,dieinhetqeheugen zjnbljvenhangen, met de geleerdste mannen,verrjkte onderOmdatbj die belde volken geen letterschrift scheidene bibliûtheken, schreef belangrjke
bestaat.
werken over bibliographie, en overleed Op
Alsstichter des l'
jksbeschouwtmen een eene reis teVenotië op den lstenSeptember
opperhoofd, Sai-Toeroe genaamd, die in de 1853.
l8deeeuw met eenige stammen uit het binAshley (Antony,lord),zie Sltallesbury.
nenland de plek veroverde,waarhj vervol- A shm ole (Elias),een beroemd Engelsch
gens de stad Koemasi deed verrtjzen. In oudheid-en wa/enkundige?werd den S3sten
den aanvang der 19de eeuw voerden de As- Mei 1617 te Lltchfleld 114 Stafïbrdshire gehantjnen 00r10g metdeFanti,eenvreedzaam boren. Hj was eerst advocaat, en toen
en w elvarend volk,datm etde E ngelschen, hoofdman onder Karel1. In hetjaar 1649
die er zich op de kust gevestigd hadden, vestigde h/ zieh te Londen, verkreeg na
in de beste verstandhouding leefde. In drie de troonsbeklim ming van KarelI debetrek22*
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Romeinsch veldheer en staatsman, een uitnem end redenaar,geschiedschrjver en dichl
ter, werd geboren i
n hetJaar 76 vôôr Chr.
Reeds in 54 trad hj Op a1saanklagertegen
schiedenis van de Ordevan den K ouseband'' Otzfpt die als volkstribuun,ten gunstevan
Tvorden zeer geroemd.
Pompljasen Crass'
ws,de comitiën had opge-

king van kpninkljken wapenheraut,werd
vervolgens1idvanhetKoninkljkGenoûtschap,
en overleed den 18(
1enMei1692. Zjn J'
rheatrum ehymicum Britannicum''en zjne:Ge-

Ashton under Lyne, eene stad van heven.In den strjd tusschen Pompqiusen

het Engelsche graafschap Lancaster,is gele- Caesa,
r koos Asini'
as de zjde van laatstgegen aan de Teems op een paar uren gaans noemde. Na de verovering van Italië streed
afstands van Manchester. Zj is door een hi
j onder (àrio in Sicilië en Afrika,redde
kanaalmetdeze stad verbonden enteltruim naden ongelukkigen strjdtegenkoningJuba
30000 inwoners. Er zjn vele katoenfabrie- het overschotvan hetleger en nam deelaan

.
ken,enin harenabjheid,teFairield,bevindt den Pharsalischen veldslag (Augustus48vöpl
zich eene kolonie van Moravischebroeders. Chr.). In de volgende Jaren ontmoeten wj
A sia is de naam van de 76steplanetoïde. hem nu eens als volkstribuun en praetor te

Zj werd in 1861 ontdektdoorNorman Pog.:
pzl, en is zeerklein. Volgens Dr.FridcFzlv.f
heeft zj een Omloopstjd van 1411 dagen
en een gemiddelden afstand van de z0n van
51 millioen geogr.mjlen. Van de aarde is
zj steedsmeerdan 30 millioengeogr.mjlen
verwjderd (zie verder Asteroident.

Rome dan weder strjdende in Afrika en

Asinari (Frederigo),graafvanCamerone,
Asti in Piëmont omstreeks hetjaar 1550.
Hj omhelsde de krjgsdiensten streed met

GalliaTranspadana.Bj delandverdeeling in
ditgewestzorgdehj er voor, datViryiliu.
g
zjn landgoedbehield.LaterwisthjDométius

Spanje.Toen hetverdrag,na den dood van

Caesardoorden SenaatmetSeœtas.
Pp-z(/l.
:

gesloten,dezen uitSpanjeverwjderde,bleef
Asinius er achter als bevelhebber van 3legi-

oenen,waarmede hjzich,npaansporingvan
Octanianus,bj Antonil
n voegde.Het drie-

A sinara is een klein eilandaandenoord- manschap bestemde hem om die reden t0t
westpunt van het eiland Sardinië.Het heeft consulin hetvolgendelaar,terwjlAntonius
hem inmiddels belastte met het beheervan
Ongeveer 300 inw oners.
een ltaliaansch dichter, w erd geboren te

2A:zlp??tv?)?x.
: t0t de zaak van Antonius over
Savooische htllptroepen, die zich Onder de te halen en vervulde te Brundusium de r01
bevelen schaarden van keizer M aœimiliaan van een vl'edelievenden bemiddelaartussehen
lts en Oetarianus. Het driemanschap
fT,tegen deTurken. Hj heefteen aanta'
l Antoni'
sonetten en canzonen in het licht gegeven bevorderde hemà toen t0t het ambt van conen is daarenboven de vervaardiger van het sul (40vöôrChr.).Inhetvolgendejaarstreed
Treurspel ?Il Tancredi''1 dat men eerst ten hj in Dalmatië tegen de lllyriërs? diede
onregte aan Torquato Ta.
sso toekende.
partj van Brlttlz.
%hadden ondersteund,vem
Asinarii of ezelsvereerders is de spot- overde de stad Salonae en trok triumferend
naam , door de H eidenen aan de Israëlieten zjne vaderstad binnen. W eldra verwjderde
en na de tw eede eeuw ook wel aan de hj zich van het tooneelvan den staatkun-

Christenen gegeven.Zelfs Tacitusverkeerde digen strjd en wjdde zjnekxachtenaanden
in de meening,dat de Joden ,uitdankbaar- Senaat en aan de handhaving van het regt,

heid jegensde ezels,die oorzaak waren dat terwjl hj zjn vrjen tjdbesteedde aan de
zj in de woestjn eene bron Ontdekten,een beoefeninp van kunsten wetenschap. Hj
ezelsbeeld huldigden te Jeruzalem. Dat de Overleedln hetJaar4 na Chr.op zjneTus-

Christenen zoo genoemd werden, isvoort- eulaansehe villa.
gevloeid uit de r01y die de ezelvervultin
Asini'
tts behoort t0t de merkwaardigste
de geschiedenis van den stichterhunnergods. wetenschappeljke m annen van zjn tjd.Hj
dienst,bjvoorbeeld bj devlugtnaarEgypte stichtte de eerste openbare boekerj in den
en bj den intogtinJeruzalem.Diespotnaam voorhof van den tempelderVrjheid op den
is in de middeleeuwen door de Mohammeda- Aventjnschen berg.Hieraanbesteeddehjhet
geld van den in Dalmatië behaalden buit.
nen Oygewarmd.
A slnga A seon is,volgens de Friesehe Voorts voerde htlde gewoonte in,Om 0pkronieken,de vierde prinsderFriezen.Hj stellen engedichten in een kring van weten-

volgdezjn vader Ubbo Op en aanvaarddede schappeljkevrienden voortelezen en daarrege
'ring omstreekshetJaar 81vöördenaan- over hun oordeel te vernemen.Van zjne
vang onzer Jaartelling.Hj ondersteundebj werken zjn enkelfragmenten overgebleven.
herhaling de W est-Friezen tegen de Bata- Den meesten roem behaalde hj met zjne
vieren en behaalde op deze de overwinning. redevoeringen.00k heeft hj eeneRomeinOp gevorderden leeftjd streedhj metgoed sche geschiedenis in 16 boeken geschreven ,
gevolg tegen de Dénen.Mindergelukkig was welke overden tjd derburger-oorlogenhanzjn veldtogt tegen hertogKarel'
plzzBrabant. deldeten onderzjnegedichtenbevondenzich
Hj werd door dezen gevangen genomen, eenige treurspelen.
m aar zonder losgeld ontslagen, - 'tgeen
Zjnzoon(,
.Asiniu.
'
%GJJJV#,Saloninua,senaaanleiding gaft0teenduurzaam vriendschaps- t0ri
ndedagenvanA'
l
îqstu.
uen Tibêrins,was
verbond tusschen de tw ee vorsten. isénga desgeljksschrjver endlehter.Hjwasgehuwd
Ascon ovexleed in zeer hoogen ouderdom ,en

metVipsaniaHwt
/riwpypisl,deverstootenegema-

werd door zjnneefDiocar'
ns,
96.
:t)1opgevolgd. lin vanlaatstgenoemden Keizer,enzoowelom
A sinius,eigenljk C.HdlïfldPollio,een diereden a1som zjnevrjmoedighei;washj
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bj Tiblrius gehaat.In het jaar80 na Chr.
werd hj door den Senaat terdoodveroordeeld , m aar de dw ingeland sloothem drie
jaren op in den kel-ker,waarhem hetnoo-

naam draagt.Bekendisdemythevanzjnstrjd
met Zelu (Jupiter), toen deze hem zjne
dochter Aegina ontroofde.Hj vervolgde den
schakeren wilde zelfsdenolympusmetzjne
dige schier onthouden werd, en belasterde golven bestormen ;maar Zeus dreef hem met
hem na de uitvoering van het vonnis.
fellebliksemschichten terug inzjnebedding,
Askaniën , Ascltaniè'
n Of Aseltersleben waarmen na dien tjd kolen heeftgevonden.
Asow (Az0w of Azof) is eene stad in
(zie op ditwoord)isderuïne van een burg
op denW olfsberg nabj destadAschersleben. Europeesch Rusland ) in de provincie JekaDeze bllrg,voorheen hetmiddelpuntvan een
graafschap va'n dien naam ,werd volgens de
overlevering reeds in de 6deeeuw door de
Saksersgebouwd,maaronderKareldeGroote
door de Franken verwoest. Toen kwam het

terinoslaw , aan den noordoosthoek der Zee
Van ASOW en aan een arm van d0 D0n.

Voorheen waszj eenevesting eneenebloeijende kooystad,maar door verzanding van

de haven lszj vervallen en telttegenwoorslot in handen van de Beringers (Ursini), dig slechts 3000 inwoners,die zich hoofddie het in de 9de of lode eeuw herstelden , zakeljk met de vischvangst bezig houden.
waarna het in del2deeeuw nogmaalsvernield In de dagen deroudheid heettezj Tanaïs
w erd door H endrik I van Anhalt.In den enwaseenederbelangrjksteGriekschesteden
aanvang der l3de eeuw w erd het weder 0p- in die oorden.Later waszj onderworpen
gebotlw d,maarbleefvervolgensonbew oond. aan de koningen van Pontus.Daarna zocht
OverhetgraafschaphebbenwjonderAsclters- zj zich onafhankeljk temaken,maarwerd
Jesezl gesproken.
ten tjde van Auyust'
tt.
n door Polemo verA skelöf(Johan Chxistopher),eenZweedsch woest.In de middeleeuwen werd zj onder
dagbladschrtjver,werd geboren in 1787 en de heerschappj derGenuézen,diehaarTana
studeerde te Lund,waarhj in 1805 doctor noemden, de zetelvaneen belangrjken hanwerd in de wjsbegeerte. Hj werd vervol- del.In 1892 werd zj aan TamerlanOndergensaangesteld bj deKoninkljkekanselarj worpen en in 1475 aan de Turken.In 1606
teStokholm.In 1810-1812gafhjeenweek- werd zjingenomen d00rPeter deGrooteen
blad uit, Kpolyphemus'' genaamd, waarin bleefwe1 eene eeuw een twistappelvan de
hj jverde tegen den Franschen smaak.In- Russen en Turken. In 1711 werd zj aan
tusschen werdhj doorde Regêring metver- laatstgenoemden afgestaan , maar in 1783
schillende betrekkingen bekleed.Later stond doorden Russischen veldmaarschalkM '
t
inniek
hj aan het hoofd van Onderscheidene dag- wederveroverd.Bj den vrede vanBelgrado
bladen en tjdschriften.Hj overleed in 1848, (1729) verbleef zj aan Rusland ondervooren was gedurende zjn leven een schrander waarde, dat hare vestingwerken qesloopt
vertegenw oordigerderZw eedschedagbladpers. moesten worden.Eindeljk werd zj m 1774
Asköe is een Noorweegsch eiland,t:t bj den Vrede van Koetsjoek-lfainardsjiOnhet ambt Södre-Bergenhuus behoorende en voorwaardeljk aan Rusland toegevoegd.Zj
aan de w estkust ten noorden van Bergen heeft zich echter - vooralnadenaanlegvan
gelegen. Er zj: 1800inwoners,gedeelteljk de haven van Taganrog - niet weder t0t
in het havenplaatsje Strudhaven gevestigd. handelsplaats kunnen verhefen. Het tegenMen vindt er eene bron , die des zomers woordigeAsow ligttegenoverhetOudeTanaïs.
koud en des winters warm water bevat.
Asow (Zee r@n) of P@l'
us X cep/ïdder
A sm annshkuserisde naam eener wjn- Ouden, naar de stad van dien naam alzoo
soort, die aan de Rjn bj hetkleine dorp genoem d,iseene baai ofgolfvan deZw arte
Asmannshausen groeit. De wjngaarden zjn zee en m etdeze doordestraatvanTheodosia
er aangelegd op een bodem van blaauw en (Jenikale, Kaffa of Kerti) verbonden. Ztj
leisteen.M en noem t den rooden Asmannsh:user beter dan den w itten.E erstgenoem de
komtvan eene kleine Bourgondischedruifen
vereenigt vuur en kraoht m et een aangenam en gellr.

grenstten westen aan dekrim ,tennoorden

genoemd.

Aziè die van de Koeban, Besoega., Jeya

aan eene vruchtbare steppe,en ten noordOosten en oosten aan hetland der Donsche

en Tslernoworskische Kozakken. Zj heeft
van hetzuiden naarhet nporden eenelengte

A sm odi(Aschmedaiofverwoester)isin van 20, en van hetoosten naar het w esten
de Hebreeuwschem ythologieeen boozegeest, eene van 32 geogr. mjlen , en ontvangt in
die aan de laagste hartstogten den teugel haren schoot de wateren van devisehrjke
viert.Z00 komt hj voor in hetBoek van D0n en van de kleinere rivieren Mius, JeTobias (111, 8).ln den Talmud wordthjde lanczic,Kalmjus,Berda en Aleloszyia,
Koning der booze geesten,Ja,Satan zelf voorts uit de Kxim die der Salsjeren uit

enz. onder hare baajen isvooraldeStinkAsmys,zie Claudi'
us(Matthias).
Asodlsch noemt men ongesteldheden, z:e m erkw aardig,uitw ier w atergedurende
dehitte van den zomerkwaljkriekendeuitdiemetwalging gegaard gaan.
Asopus,een rivlergod,was dezoo1
zvan wasemingen oprjzen. Hare aanzienljkste

Oceanusen TetltysofvolgenssommigenvanPe- diepte bedraagt13 meters,terwjlhetvaarrt
lenPoseidon(Neptunus),envolyensanderen water in de Zee-engte of Straat slechts 4
vanZe%s(Jupiter)enEurynome.Bjlztlnevrouw meters diep is. Laatstgenoemde isdoor de
M etope had hj Z zonen en 12 of20 dochters. landengte van Perekop van de Doode zee
Eigenljk is htjde God van de rivier,diezjn en door de landtong van Arabat,die zich
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van hetschiereiland Kertj 15 geogr.mjlen een paarwoorden teropheldering zjn evenver noordpostwaarts uitstrektenhierendaar welhier Onmisbaar.
naauweljks 1000 meters breed is, van de DeGriekschevrouwen,reedsjong en alZee van Asow gescheiden.
leendoorOvereenkomstgehuwd,onderscheidDeze zee is zeer vischrjk en zj levert den zich doorhuiseljke deugden,maarverhierin aan de kustbewonerseenebelangrjke stonden bj hare geringe ontwikkeling de
bron van bestaan, daar er groote hoeveel- kunst niet, om hare beschaafde:geestige,
heden 1jm ,kaviaaren gezouten visch wor- kunstlievende en naar zingenot jagende
den uitgevoerd.Devoornaamstehandelshavens mannen te boejen.Daarenboven waren zj
zjn erdievan Berdiansk,Mariopolen Ta- nagenoeg uitgesloten vanhetmaatschappeljk

ganrog,w erwaarts graan uit de vruchtbare verkeer. Intusschen moestde Grieksche besteppe wordt gebragt.lntusschen wordtv01- schavinginvloedhebbenop sommigevrouwen.
gens sommigen de k0m der Zee van Asow Deze,nietdoordenbanddeshuweljksge-

allengs kleiner e11 dt
lsondieper,terwjlde kneld,vereeniyden zichindedienstvanhet

kustlanden zich tlitbreiden, 'tgeen echter
anderen ontkennen.

schoone en wlsten door ontwikkeling des

geesteseen standpunttebereiken,dathaar

In 1855 werddoorEngelandenFranltrjk ln bevalligheid en geestigheid verbovenhare

eene expeditie onder den admiraalLyons en eenvoudige gehuwde zueters verhief. De
den generaal C'
anrobert naardezeevan Asow Atheners zochten met reestdrif
thetaangegezonden,waar Onderscheidene stoombooten, naam lljzjn van die vrlendinnen,Om met

koopvaardjschepen en 0ok eenige plaatsen dezebjvroljkegastmalentbjmuziek,dans
aan de kust zonder veel tegenstand werden en luchtige scherts het genot der wereld te
verw oest.
smaken.Van deschaduwzjdevandezentoeAsow (Sfdzpdranjis de naam van de 0n- standsprekenwjlater.
vruchtbare vlakte aan den benedenloop van
Aspasia nu,de dochter vanzzipcAl.
ç,was
de Manytsj, eene zj-rivier van de D0n en geboren in het weelderige en beschaafde
aan de D0n zelve t0taan de ZeevanAsow. M ilete in lonië en voegde zich naar het
De grond is er bljkbaar eene voormalige voorbeeld van Targelia! eene hetaere, die
bedding der zee,die op zandige kalksteen- doorOngemeenebekoorljkheidt0teenhoogen
lagen rust en uit zavel bestaat m et een rang w asopgeklomm en.Het is nietbekend,
schralen plantengroei. Zj isvoorden land- wanneerzj zich naarAthenebegevenheeft,
bouw w einig geschikt en verschaftnaauwe- maarwel,datzj hier opgemeenzamenvoet
ljkshetnoodige voedselaan de kudden der leefdemetden beroemdenPêrieles(444vôôr
Donsche Kozakken.Ook de bewoners der Chr.), wien zj een zoon schonk,die den
stegpe houden zichvooralmetdevischvangst naam zjnsvadersontving.W eldra verkreeg
bezlg.
zj grooten invloed op de staatsaangelegenA spalaathoutZ.isdenaam van eenplan- heden. Men zegt, dat zj, Op verzoek
.

tengeslacht uit de familie der Vlinderbloemigen, dat aan de Kaap de Goede Hoop te
huis behoort. Het omvat heesters met éénofdrietallige bladeren en m eestalgele,som -

van hare landgenooten,Pêricles overhaalde,

om oorlog te voeren metSamos;o0k le4t
men haar ten laste, dat zj de oorzaak ls
van het tuchtigen van M egara- omdattw ee

tjdsin de bladoksels geplaatste,somtjds Megarensers haar een paar slavinnenhadden
t0t hoofdles vereenigde bloemen en lang- ontroofd - en alzoo van het ontbranden

werpige, vaak scheeve peulen. Vele soor- van den Peloponnésischen oorlog. Zelfs verten, zooals A . cïKcz'ï.
s,pednncnlata, erici- meldtmen, datzj nietvreemd wasaan de
*
il9argentea enz.,vindtmen alssierplanten beroemde redevoeringen, die door P lricles
-pl
in de oranjerieën. Onder den naam van as- w erden uitgesproken,en Rôcrates noemtzich
palaat-houtkomtadelaarshout(zie onderdit in scherts haren leerling. Laatstgenoemde
woord) in den handel, en ook groen ebben- wjsgeer zocht haren Omgang, en Asptuia
hout, afkomstig van A. d/?dzl'
lf.s: volgens deed daarmede haar voordeelt0tverrjking
anderen van een Amerikaanschen boom , Bi- van den geest,zoodatzj den naam verkreeg
ynonia ebena.
van Jde Socratische''. In hare woning verA sparagine is eene stikstofhoudende eenigde zich steeds een kring van dichters

plantaardigeverbinding,dieheteerstin de en wjsgeeren. DoordendichterHermôtimus
aspergie (asparaqus)lsontdekt.Zj bevindt werd zjaangeklaagd van schennisdergodszich echter Ook ln hetontkiemend zaad en dienst,maar opeeneverdedigingvanPlricle'
g
in de spruiten van vlinderbloemigegewassen? volgde de vrjspraak. - Naden doodvan
van mangelwortels,aardappelsenz.vöörden

dezen verbond zj zichmetLysieles,een rjbloeitjd.Men verkrjgtde asparagineuithet ken veehandelaar,en deze werd door haar
sapvanjongeerwtenylanten,datmenkookt, deaanzienljkste man van Athene.
dotll'verdampingverdlktenkristalliséren laat.
Eene Jongere Aspasia wasdevriendinvan
M en m aaktde kristallen kleurloosdoorbeen- Cyrus deJ'
pzw6re (400 vöör Chr.). Zj was
tbs uit Phocaea in
zwart;zjkristalliseertin l*hombische prisma's de dochter van R ermôfim'
ofin rhom bische octaëders.

lonië, die haar na den dood harer m oeder

A spasia is de naam van de meestbe- eene gestrenge en zorgvuldige opvoeding
l'
oemde van de hetaeren (ITq&?qtofvriendin- gaf. W egensde schoone kleur van haargenen) der Oude wereld. Op gemeld woord laat werd zj milfo (degeblankette)genoemd,

handelen wj overdieGriekschevrotlwen,

en w egens hare gl'oote bevalligheidschaakte
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men haal'uit hetvaderljk huis,waarna zj sche geslacht ran den -POtrJdeJCJZZ', aan het
in den harem van Cyr'tœ werd geplaatst. voxsteljk geslacht Boltrgondiè'
,en hetGel-

Dezegafhaarweldradevoorkeurbovenzjne derseheadelljk geslacht Piek.
andere vrouwen. Toen Cyrus in den slag
Bj hetstadje Asperen verhiefzichweleer
bi
j Cunara gevallen was,kwam zj in den een slot Ot'kasteel, W addestein genaamd,
harem van den Perzischenkoning,en vervûlgens in dien van Darllts. De Koning voo
derde haar echter terug,en dit gaf aanleits het
ding t0t den opstand, waarin Dtwl'
leven verloor. Aspasia w erd later priesteres
van Anaitis te Ecbâtana.

.

niet ver van de Heukelgmsche poort. De
stiehter is Onbekend. Het werd in 1204
door graaf W illem I van Holland verwoest,

maarlaterhersteld en eindeljkdoordeFranschen in1672vernield.Hetstadjezelf- thans
aan deLingein denabjheidvaneenfortmet

Aspatsjai iseene rivier ill Aserbeids- w apenplaatsgelegenen1250zielen tellende-

@
Jan, N7aar de Russische generaalGudowit
sj heeftin Onderscheidene Oorlogen veelgeleden l6den Junj 1807 slag leverde aan de den. V ele burgers verloren hetleven inden

Pexzen onder Joessoe
f-paql'
a en eene vO1kOmene overwinning behaalde.
Aspecten (Adspeeten of conpgurationes
planetarum)zjn de verschillendestandender
planeten, der z0n en derm aan inden dierenriem. Debelangrjkste zjn:de zamenstand
(conjunetie)meteenlengteverschil= 0O,- de
tegenstand(oppositie)meteenlengteverschil

strjd tusschen Piek en Boetselaar(1480),-vervolgens had zj veel te ljden door een
inval van den Zwarten hoop (1517),die er
grt
lweljk huis hield,- toen van de SpanJaarden (1574),die er Quirinqts dePalme,
leeraar der Hervormde godsdienst,vermoordden,en eindeljk in 1672van deFranschen,

dieereenegeweldigebrandschattingvorderden.
= 1800, - de trigonaalstand meteen lengAspergie (As
parayuè is de naam van
teverschil = 1200, de quadratuur met een geslacht uitde natt
lurljke familie der
een lengteverschil = 900. Men heeft die Smilaceën of struikwinden. Het heeft een
aspectel
zvoortyezett0tsextielstandenz.Be- klokvormig zesdeelig bloemdek, dat aan

halve conjqnctle en oppositie, hebben die zjn voet t0t een naallW buisje is ververschillende aspecten weinig belangrjks smald.De 6meeldraden zjn op den bodem
vûor de sterrekundige wetenschap. Des te van hetbloemdek vastgehecht, en devrucht

meer werden zj op prjs gesteld door de bestaat uit eene driehokkige bes,die in iesterrew igehelaars Ofastrologen.
del
-hokje 2zaden draagt. Demeestbekende
:L.Of
A spenduswasweleereenebloejendeen soortvan dit geslachtls A .o,ycizlcli,

volkrpke stad inPam phylië,gebouw d aan de tle gew one aspergie.Deze groeit op vruchtbeide oevers der Eurymedon.Men houdthaar bare w eiden,aan de zoom en derw ouden en
vgor eene volkplanting der Griekea. Verres aan deoevers der rivieren in geheelEuropa,
old-Amel'ika verspreid.Haar
heeft ervoortreFeljkekunstwerken wegge- en is ook in No
xoofd.Laterheette deze stad0ok Primupolis. w ortelstok is kort en dik en zendt in het
Asper was in de middeleeuwen eene vooxjaartalrjke!metschtlbbenbedekte,vleekleine zilveren m unt ter waarde van om- zige spruiten boven tlen grond, die zich,
streeksvier stuivers, en thans is zj n0g de als ztJ Ongemoeid bljven, t0t bladerrjke
kleinste zilveren muntin Ttlrkje. Xen re- stengels ontw ikkelen.Deze zjn krtlidachtig,
regtstandig envan talri
kent er l20asper Op een piaster.
jkezjtakkenvoorzien.
Asperen eenebaronnie,in hetoosteljk De bladeren zjn klein en ljnvormig en de
gedeelte.van Zuid-llolland enaandegrenzen steunblaadlesvliezig;debloemen zjlltweehuivan Gelderland gelegen,behoorde voorheen zig en bezitten een grpenachtig-witbloem dek.
D e aspergie w ordt verbouwd w egens de
t0t het graafschap Teisterbant en alzoû aan
de heeren van Arkel (zie Onder dezennaam). reeds verm elde lentespruiten van den w orToen na den dond van heer Jan ran 2r1dJ telstok,die tot degeliefkoosfle vroegegroenin 1122 diens goederen onderzjne 3 zonen ten behooren. Men kent tw ee verscheidenverdeeld Tverden, viel Asperen ten deel aan heden, nameljk tniffe 0n yroene asperyies.
Fol
perf. Het werd door Otto, den vjfden svie aspergie-bedden wil aanleggen, dlent
heer,opgedragen aan den Graafvan Holland den grond althans 1 Ned. el diep uit te
en is na dien tjtleen Hollandsch leen ge- graven en m et runder- en schapenmest,afbleven. In hetm idden der l5de eeuw w erd gewisseld met zandlagen, w eder te vullen.
de bartmnie in S deelen gesplitst?daar de Daarna graaft m en in zulk een toebereiden
twee dochters Van den heer van Asperen, grond gaten en plaatstjongeplanten daarin
gehuwd met Rlttger '
ptzzlden Wtlefde/ccr en Op kegelvormige verhevenheden, zoodat de
Arend Tïe/r,ieder eene halve heerltjkheid wortelvezels uitgespreid kunnen worden,
ten huweljk bragten. Nietlang daarnaver- waarna men de gaten w eder vult m et
z
viel de helft, aan Arend J7ïek toebehoo- de uitgenûmen aarde. Elk jaar moetmel
rende, d00r verbeurdverklaring aan Karel nieuwe aarde en mest op zulk een bed
pt
'
zzzBolteyondië en vervolgens aanM aœimili- brenpen.Eersti
n hetderdejaarmagmendes
ltxo
zran Opdfdzl'
ml/k,dieditgedeeltewederom voorlaars de spruiten afsteken.Dewortelstok
'de voorheen t0tde geafstond aan den bezitter van de andere de< aspergie behool
helft, nameljk aan Wesselt
'?lzlden .
& :J.
sd- neesmiddelen,en het is bekend,dat het gelaar. In den leop dertjden heeftAsperen bruik van aspergies een eigenaardigen reuk
toebehooxd aan de Hollandsehe geBlachten geeft aan de urine en de tlrine-afscheiding
Arkeb z'oltzzycz
?.en Lanserak,aan hetKleef- sterk bevol'dert.
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D0wortelstokenhetzaadva'
nA.Jclf#blild de dappere regimenten Benjowskien Klebek

L.vond menvoorheenonderdenamenvan ra- hielden erroemrjk stand. 00k de colonne
tf1 ensemenaiq
szcrll/indeapotheek.A.Aclel
- van Belleyarde en Rokengollern bood den

bensL.is eene slerljke kruidachtige plant, vjand hethoofd tusschen Aspern enEszlindie aan de Kaap de goede Hoop groeiten
geelachtig-witte, klokvormige, welriekende
bloem en draagt.
De gew one aspergie Tvordt ill ons land
vooral in de duinpannen in het wild gevonden. Eene verscheidenheid van deze - de

zeekants-aspergie (A.-Jrifi-'
l;,) groeitin
deduinen tusjchen Haarlem en Overveen.
A sperifohaceën ,zie Boragineën.
Aspern ofGrowAs
qern,een dorp in de
nabjheid van W eenenzlsberoemdgeworden
door den veldslag, d1e er plaats greep op
den 21 en zzsten Mei1809 tusschenNapoleon
en aartshertog Karel. Napqleon had op den

gen. Toen de Franschen vernamen,datde
brug achter hen op nieuw verwoestwas,

streden zj als wanhopigen. T0t vjfmaal
t0eliepen deOostenrjkersstorm opEszlingen, maar evenzoovele malen te verqeefs,
daar zj telkens voo1' de sterke artlllerie
moesten afdeinzen. Zj vergenoegden zich
eindeljk met het behoud hunner positie.
Napoleon gevoelde echter, dat er van geen
voorwaarts rukken sprake k0n zjn,en in
den nacht van den 22 op den 23sten Mei
trok hj terug naarheteiland Lobau. Het
verlies der Oostenrjkers werd geschat op
2090 man, datder Franschen op tweemaal

lzdenMeiW eenen bj verdragingenomen,en zooveel. De maakschalk Lannes overleed
Aartshertoq Karelwas,van zjn linkervleu- er aan zjne wonden. Gevangenen werden
gelgeschelden, over de Donau teruggetrpk- er weinig gemaakt, maar Oostenrjk veroken en had er zich vereenigd met het corps verde vele kanonnen en geweren. Debeide
van generaalBellegarde. Nu rukte hjv00r- dagen van Aspern zjn voor Oostenrjk de
waarts, Om de hoofdstad te ontzetten, en roemrjkstevanden veldtogt van 1809. De

verdeelde zjn leger,bestaande uitde korp- aldaarbehaalde voordeelen gingen echterbj
sen van den vorst van H ohenzollern,van W agram en bj Raab weldra verloren.
den vorst van R ozenberg,van den veldmaarA sperugo,zie Sel
terpkrwid.
schalk H iller en van graaf Bellegarde,te
A sperula, zie Rwvkruid.
zamen 75000manmet288stukken,in5deelen
Asphalt,aardpek Ofjodenlqm,een bituen deed de geheel
e ruiterj onderden vorst mineus hars,is pekzwart,vetachtig,schelpLieektenstein plaats nemen tusschen de
corpsen van H okenzollern en van Rozenbery,
tusschen Deutsch-W agram en Stammersdorf.
Vöôr dit leger lag de uitgebreide vlaktevan
het Alarchfeld en achter den rug had het
Van

achtig op de breuk,b0l-ofniervormig,zoo

harda1sqipsen ietszwaarderdanwater.Het
wordt btlwrjving en verwarming negatiefelectrisch,smeltbj hetkookpuntvanwater,
verbrandt met eene sterke,w almende vlam

Gerasdorf, terwjl de linkervleugelop Rus- en laat eene donkerbruine of zwarte asch
dort'
,en de regtervleugelop den Bisamberg achter. Bj droogedistillatiegeeft het eene

leunde. Napoleon had de dorpen Eszlingen brandige olie - asphalt-olie genaamd - ,
en Aspern t0t steunpunten gekozen, op het een weinig amm oniakhoudend water, brand-

eiland Lobau zjn krjgsvoorraad geplaatst, baargasen een derdedeelvan zjn gewigt
en den Donau-oever t0t dekking van zjn aan kool, die na hetverbranden een overlinkervleugel bestemd. De Aartshertog schotvan kiezelaarde,aluinaarde,jzeroxyde
begon den aanvalmet 5 kolonnes, en N apo- enz.oplevert. Salpqterzuur bjt asphalten
leoez deed zjne divisies onderlessiêres,.
rcz
l- doet gele, naar olie van bittere am andelen

nes en M asséna - om streeks 50000 m an naar Hirschstëtten voorwaarts rukken. De
garde benevens de hulptroepen bleven in
reservc. Generaal Normann bestuurde van

en naarm uskus riekende hars Ontstaan. In

bezit van het bovenste gedeelte Van het
dorp, en hj behield hett0tden volgenden

gen en in kalk- en zandsteensoorten van
verschillende vormingen. Ilet meestbekend

aetherisehe oliën lost het zich gemakkeljk

op;behandelt m en hetm et aether,dan lost

deze eene zwarte stof(as
phalienebop,die0ok
de zjde van Stadlau den aanvalop hetdorp Oplosbaarisin petroleum enin terpentjn-olie.
Aspern , dat door de Franschen w as bezet.
H et asphalt bestaat uit onderscheidene
Bj het aanbreken van den nacht wasde koolwaterstoFen en eene zuurstofhoudenoostenrjksche generaal T7aoqwant in het de verbinding. Men vindt het in ertsla-

morgen, terwjlM iller eenepositiehad ge- iszjne aanwezigheid in de Doodezee.waar
nom en

achter het dorp, waar Bellegarde

voo1'al na aardbevingen klompen asphalt in

hem ter zjde stond. Inmiddels behield het htlt water drjven en door den windnaar
korps Ilbhenzollern bj de geweldigste aan- de kust worden gestuwd. Na deaardbeving
vallen het slagveld en hetvierde en vjfde van 1834 heeft m en er 3000 N ed.pond ver-

corps drongen voorw aarts tot Eszlingen. zameld. N0g merkwaardiger is deaanweOfschoon hertog Karel de brug naar Lobau zigheid van asphalt in het zoogenaamde
had laten verbranden,werd zj binnen wei- Pekmeer op het eiland Trinidad. Dat meer
nige uren hersteld, en de generaal Owdinot ligter op de hoogste plek en verspreidt er

verscheen met allebeschikbarestrjdkrachten een reuk, dien mf
m op mjlen afstands kan

uit MTeenen, waardoor de sterkte van het w aarnemen. H et is ongeveer 1000 schreFransehe leger verdubbeld werd.
den lang en l20 schreden breed. Op het
Op den zzsten M ei begonnen deFranschen eerstegezigtzoum enm eenen erwatertezieny

den slag met een aanval op Aspern,maar maar men ontwaart van nabj, dat zjne
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oppexvlakte een glasachtig voorkomen heeft. mastiek , 60 deelen kiezelzand en 4 deelen
De spleten en kleine kommen zjn er met steenkolenteer bestaat en hierop gietm en
frisch water gevuld,waarin de visschenniet de gewone laag asphalt-mastiek.Deze vloer
ontbreken. Bj fellen en langdurigenzonne- laatgeene vochtigheid door.Heeft menzulk
gloed wordt dieoppervlaktevloeibaar,zoodat een vloer boven een gebouw ,dan kan men
zj dan onbegaanbaaris. De diepte vandit er zelfs aarde opbrengen en er eentuin aanm eer heeftm en nog niet onderzocht; w aar- leggen5bj eenegeringehelling zale1'geen

schjnljk rustde asphaltlaag Op water. De water doorzjpelen. Daarom worden erook
grond is er over het geheele eiland met
asphalt vermengd, en er zjn zelfsasphaltbanken, die zich in zee uitstrekken. Daarenboven vindt m en asphalt te Baku aan

wel keldergewelven , kazematten , tunnels
enz.mede bedekt.00k voor daken komthet
te pas; in dit geval brengt men pak-linnen
Over de planken en hierop een mengselvan
de Caspische zee en bj deu Caucasus,als- asphalt-mastiek en teer,w aarna m en die bemede in Peru. In Etlropa vertoonthetzich dekking met zand bestrooit. MTil men ze
op ondersc,
heidene plaatsen in de gedaante duurzaam m aken danlegtm enereenedunne
van bergteer. Zoowelde aardolie(zieondex cement-laag overheen.T0thetzelfdeOogmerk
ditwoord),alsdeasphalt-aardeOfvanasphalt wordt ook tupkalt-vilt yangewend Of vilt,
doortrokken zand, staat m et ditlaatste in dat van een mengsel van asphalt en teer
een naauw verband.
doortrokken is.Ditis in rollen inden handel
Reeds vroeg heeft men asphalt t0t vem en Tiordt op het dak vastgehecht,geteerd
schillende doeleinden aangew end.D e Egyp- en dan met;jn zand bestrooid.Met asphalt
tenaren gebruikten het reeds,vermengdmet verkrjgt men waterdigte regenbakken ,en
ceder-olie en specerjen,t0thetbalsemenvan 00k is het zeer nuttig om erm uren m ede

ljken.DePerzen maakten ervuurwerkvan, te bestrjken,ten einde hetdoordringen der
en men meent, dat het 00k t0t de bestand- voehtigheid te beletten.Voor magazjnen,
deelen Van het Grieksche vuur behoorde.
Asphalt-aardewaseenverbindingsmiddel voo1'
de steenen in de dagen der Oudheid,zfloals
volgens zïcFz uit de bouwvallen van Baby10n bljkt. In onzen tjd heeftmen ereene

waar droogte een vereischteis,magmenhet

asphalt zeer belangrjk noemen.

H et zoogenaam d kunstm atig asphalt is
niets anders dan steenkolenteer(koolteer),

die zoolang in jzeren retorten gedistilleerd
stofvan bereid,diebjzondergeschiktist0t w grdt,totdatde waterdamp er uitverdw enen
hetbevloeren van straten,trottoirs,stoepen, is.Daarbj voegtmen vervolgensheetkrjtkolttanen enz.Ruwe asphaltOfasphaltsteen
heeft men daal'toe aangevoerd uit Lobsan

poeder,w aarna deze massa invormen wordt
afgekoeld.
(departement Bas-Rhin), Seysselen Parc Voor den schilder is datasphalthet best,

(dep. Ain), Puy de la Poix (dep.Ptly de hetwelkhard,glanzir,schelpachtigvan breuk
Dôme))en vooraluitValde Traversin het en bjnakoolzwartls.Hetmoetechtervooraf
Zwitsersche kanton Neufchâtel.op laatstge- door wjngeest gezuiverd worden, anders
noemde plaats is het in 1602 Ontdekt.De verlieBt het spoedig zjn aangenamen bruimolasse-zandsteen en krjt-kalksteen is er nen toon.
roetkleurig en van 10t0t12% asphaltdoor- Aspltalt-olie verkrjgt men door drooge
drongen.Men verkrjgterdezestûfdoorhet distillatie van m et zand verm engd asphalt
gesteente door middelvan buskrtlid te laten of van jodenljm bevattenden mergel.Zj is
springen. Te Seyssel wordt jaaxljks 15000 licht-bruin en kwaljkriekend.Men kan haar
Ned.pond gewonnen.Tot hetverkrjgen van rectiflcéren,zoodatzjbjnawaterhelderwordt,
het aspltalt-mastiek wûrden 7 deelenbergteer Ofschoon zj haar Onaangenamen reuk en
in een ketel gesm olten,w aarna men er l00 scherpen smaak niet verliest.M enheefthaar
deelen asphaltzand bj kleine gedeelten bj- weleens uit-en inwendig -- vooralbj longvoegt.Als die geheele m assa goedgesmolten tering - als geneesmiddelvoorgesehxeven.
is, wordt zj in blokken gegoten en in den
Asphodflus,zie Afodil.
handel gebragt. W il m en er vloeren van
maken, tlan worden die blokken wederom
gesm oltenenm etzooveelkiezelzandvermengd

A sphyxle is een Grieksch woord dat

waarna men de heete asphaltbrj erOpgiet
en terstond effen maakt.Dit geschiedtbj
vakken. M oet de opgervl
akte rllw wezen ,
dan w ordt zj met fbn zand bestrooid,dat
men er indrjft met houten stampers. Om

bindt.W él zjn er de omstreken moerassig

het ontbreken van de ademhaling aanduidt,
in het gew one leven, Ook welverstikking
dat er een vloeibare brj uit ontstaat.Nt1 geheeten.
maakt m0n den bodem eFen 0n bedekt
Aspidium , zie Bosehmaren.
dien eerst m et eene beton-laag en dan saet
Aspinw all is eenekleine stadinNieuweene cem ent-laag. O0k kan m en tûtgrond- Granada i
n Amerika. Zj ligt op delandslag e0n vloer nem en van tigchelsteen ,dit) engte van Panama aan de Navy- ot'Limonin cem entgelegd is.Daarnawordenexjzeren baaienismerkwaardigw egensden spoorw eg,
linealen geplaatst tex hpûgte van detoekom - die van hier ovex de landengte loppten den
stige asphalt-laag,die doorgaans zeerdunis, Atlantischen Oceaan met de Stille Zee ver-

vloeren in stallen te m aken 1gebruiktm en
eene

en Ongezond,maarhetaantalharerinwoners,
totallerleinatiën behoorende,is in den laat-

sten tjd sterk toegenomen.
Aspirant iseen woord van Latjnschen
oorsprong,w aarmede m en iemand aanduidt,

onderlaag ) die uit 40 deelen asphalt- die naar een am bt of naar eene waardigheid
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Btxeeft en zich t0t het verkrjgen daarvan opende hem Brescia hare poorten.In Maart
heeft aangemeld. O0k bj de Nederlandsche 1849werd hjt0tVeldtuigmeester benoemd,
Marine en W aterstaat is de rang van aspi- waarna hj in diezelfdemaandbj debestorrant bekend.

ming van Mortara en in den slagvanNovara

tôa tzniger is een nieuwe lauweren behaalde. Later was hj
Aspirator (De) of l'

werktuig ,datinhetscheikundiglaboratorium
te pas komt, Om vochtige zelfstandigheden
spoedig droog te m aken,alsm ede om hetbedrag te bepalen van de bestanddeelen der
dam pkringslucht.D e aspiratorbestaatuiteen
paar holle cylinders van blik ofzink,die
boven elkander geplaatst en door eene buis

Y lastmethetkommandementin Parma.Met
de troepen ,die voorde interventie in T0s-

plaatst,die men in verband brengtmet den
toestel,waarin zich de vochtige stofbevindt,
die men droogen wil.Opentmennudekraan
van de verbindingsbuis der beide cylinders,
dan loopt het water uit den boyensten cylinder w eg, en er ontstaat een luchtledig,
dat aangevuld wordt door een luchtstroom ,
die aanhoudend, zoolang het water vloeit,

kortstondige ziekte.
Asprella , zie Skherpbloem.

cane waren bestemd , trok hj over de Po

en vereenigde zich vöör Livorno met het

andere gedeeltevan hetOostenrjksche leger

in ltallë. Nadat die stad stormenderhand

veroverd was, deed d'
As
pre 00k hierzjne
meteenekraan verbonden zjn.Debovenste onverbiddeljke gestrengheid gevoelen. ln
cylinder is met water gevuld,de Onderste october 1849verkreeghjhetkommandoover
ledig. Op het luchtdicht sluitenden deksel het 6de armée-korps,maar reeds in 1850 op
van den bovensten cylinder is eene buisge- den z4stenMeioverleed hj tePaduanaeene

door den toestelmetdevochtiyestoffen in

de bovenste buis trekt.De asplrator is zöô
ingerigt, dat men dien, nadatde bovenste
cylinderis leêggeloopen,slechts behoeft om
te keeren ,zoodatde onderste Of volle cylinder boven komt te staan,om hetwerk voort
te zetten.

De exhaustor (zie onder dit woordl bj

gasinrigtingen wordt ook we1 aspirator genoemd.

Jkspleniunz zieDtreegraren.
A spre (Constantin,vrpheerd'),een00stenrjksch generaal,werd geboren teBrussel
in 1789. Hj was een zoon van een Oosten-

Asprem ontisdenaam van eengrafeljk
stadje in Belgisch Limburg. Van de leden
van ditgeslachtzjn bekend geworden:
k'
ranLoisde JtxMotlte-Villeret,graafd'aispremont,een Fransch krjgsman en eentjdFenootvan Vauban.Hjtradin1650indienst;
In het Jaar 1653 veroverde hj Bordeaux,
Bourr en Libourne,- in 1655beleyerdehj
Stenal,Landrecy,Condé en St.Gulllain en
Ontzette Arras. 00k later onderscheidde hj
zich in hetlegervan Ttlrenne.In 1672,bj
den invalder Franschen in Nederland,bestuurde hj den aanvalop Orsoy,Rjnberk,
Njmegen en Bommel. In 1677trok hj a1s
maarschalk naar Spanle en besliste erden
slag bj Espouilles ten voordeele der Franschen. Hj overleed te Toulon den 27sten
Junj 1678.
geslacht,afkomstig uiteenevenzoogenoemd

I'erdinand Gobert, graa.f d'Aspremont,te

rjksci generaal en een telg van een Bel- voren graaf ron .ldckFleizzl en te Reckheim

gisch geslacht.Op l6-larigen leeftjd nam htj in W estfalen geboren, trad reeds vroeg in
dienst b: het Oostenrjksche leger,woonde Bejersche dienstenklom allengs op t0tgea1s eerste luitenant den veldtogt bjvan 1809 neraalenluitenant-veldmaarschalk.Htjvoerde
en streed in 1813 t0t 1815 in Illyrië en bevel over het Bejersche leger voor Ofen
Italië.M eteen handvolsoldateà overrompelde om singelde in 1689 Groszw ardein m aar gaf
hj in l815 het Napolitaansche leger bj in datzelfdeJaar Belgrado in handenvan den
M ignano,dat6000 man telde,en baandeden grootvizierM oestaph,aKioeqerli.Om diereden
Oostenrjkers den weg naar de hoofdstad. moest hj te W eeneneenlgen tjdin de geNa het sluiten van den vrede werd hj be- vangenis doorbrengen.Hier schaakte hj de

'kleed met eene militaire betrekking in het zuster van prins Rakoczy uiteen klooster,
Lombardisch-venetiaansch koninyrjk,en hj huwde met haar buiten toestemming des
nam in 1820 deelaan de expeditle naar Na- Keizersen begafzich,bj dezeninOngenade
pels en in 1820 aandienaarRomagna.Later gevallen,naarzjnlandgoedReckheim )waar

werd hj bevorderd t0t luitenant-veldmaar- hj in 1708 overleed.

schalk en in 1846 t0t kommandant van het
A sprem onte is eene steile bergketen
gt
learmée-korpsmetPaduaalshopfdkwartier. achter Reggio in hetzuidwesten van Italië.
Hj onderdrukte ermetbloedigeqestrengheid Dit onbekend oord werd voorheen naauweeene botsing tusschen de militalren en stu- ljks ergens genoemdtmaar hetisbekend
denten. W eldra barstte de omwenteling uit geworden, nadat Garibaldi op den zosten

in Milaan en Venetië,en hj zag zich ge- Augustus 1862,bj eene poging om t0thet
noodzaakt eerst naar Verona en toen naar Romeinsche gebied door te dringen,aldaar
Brescia te trekken en zich metRadetzky te door de ltalianen onderbevelvanPallavieini

vereenigen.Toen deze(1848)aandebeneden- aangetast,gewonden gevangengengmenwerd.
Mindo aanvallenderwpze begon te werken. A spropotam o is eenerivler ln Griekenrtlkte d'Aspre Mantua binnen en vormde,na land. Zj ontspringt aan den voetvan den
het bezetten van Vicenza m ethet2de ar- Pindus niet ver van Xezzowo in Turksch
m ée-korps den regter vleugel van het leger, Albanië en stort zich uit in de Ionische zee

waarna hj deelnam aan de gevechten bj na een loop van 55 geogr.mjlen. Zj is
Sommacampagna,CustozzaenVolta.W eldra de Achelous der ouden.
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AsgAcaniofAssaeeni is denaam vaneen
oud-lndlschen volksstam , die tusschen de
Cophen (Kaboel-rivier)en de lndus gevestigd was.Zj bezaten onderscheidenesteden,

we1bevolktmetdenalligatoralsmeteeneme-

diya (27050'N.B.,95045'0.L.),enstrekt
zich,van alle zjden doorberyen Omgeven,
in eenenoordoosteljkerigtingult.Een grensgebergte - de Himalaya van Bhoetan scheidt hetaan de noordeljkeen noordwesteljke zjde van Bhoetan.Een lager grens-

vertegenwoordigd zjn en meerendeels het
Bramaïsmusbeljden,- voortsdeDoms,de

nigte visschen.De zjderups levert er de
grondstof voor eene belangrjke njverheid,
en het rjk der delfstoffen geeft er gotld,

waren zwak vanligchaam ,zoos
latzj zilver en steenkolen.00k vindtmenerbarnzich gedurigaan vreem deveroveraarsmoesten steen en petroleum .
onderw erpen. Vruchteloos zochten zi
j met Men verdeelt Assam in Beneden-uissam
een talrjk leger weêrstand te bieden aan (Kamroep),van de Goalpara inhetzuidwesA leœander de Groote.Hun koning w as toen ten t0taan den mond der Dhoensireh in de
kort te vorenoverleden,maarzjnebevallige Bram apoetra, met de steden Gplzati en Now eduw e Cleoph'is w ist de gunst van den ghoerbera, in Opper-Assam van de Dhoenveroveraar te w innen en behield haar gezag. sireh t0taan de vlakte van Sodiya,metde
A ssam , een voormalig koningrjk,is steden Ghergong ,Madsjoeli en R ongpoer,
thans eene provincie van hetBritsch-lndische en in sodiya, 0en0 groote, van vele rivierjk. Hetteltop 1025(ageogr.mjlen Onge- <0n doorsneden vlakte. Er zjn onderscheiveer 3/: millioen inwoners,beslaathetge- dene volksstammen gevestigd,- vooreerst
heele dal der Bramapoetra van de Goalpara deAssamézeny de oorspronkeljkebewoners
(260 10' N. B.,90030'0.L.)tOtaan S0- des lands, die er slechts in een klein getal
'ûaar

Kolitas,de lreyot en de Choetiya.
Met uitzondering vanhetspinnen en weven

van zjde,staatde njverheid erop eenzeer
lagen trap. Zelfs de katoenwevers zjn e1'
gebergte ten zuiden en zuidoosten vormteen vreemdelingen.Men vindt er jzer-, kopertusschenmuur tusschen het land der Garos, % got
ldsmederjep,en velen hot
lden er zich
Jyntea, Katsjar, Manipoeren Birma.Het bezlg met het verwerken van bamboesriet.
meeste werkzaamheden worden er door
binnenland is doorsnedenvan eenaantalberp- De
l'eeltsen , die door vruchtbaredalen gesohel- slaven verrigt. 00k de handelis er vangeden zjn.De voornaamste rivier isdeBrama- ringe beteekenis; het voornaam ste artikel,
poetramet 60 t0t 70 zjrivieren,van welke dat er door de Britsche Compagnie wordt
de meeste t0t eene aanmerkeljke hoogte ingevoerd is zout. laatsteeellw eneenigbevaarbaarzjllvool'kleineschepen.Hetkli- Assam ls eerst in de
m aatis eroverhet geheelzeerwarm ,m aar zins bekend gew orden. De verbreiding van
geljkmatiger dan eldersin Indië.Demoes- den Islam door debeheerschersvan Bengalen
sons zjn er onbekendten gedurende het en d00r de Groot-Mogols isdeeerstegebeurgxootste gedeelte des jaars heerscht er een tenis, die ditland in betrekking bragt met
ooste-ofnoordoostewinà.Van Apriltotlunj lndië. D e grootmogol Altrun.q Zebe zocht

heeft men e1* vele stormel
z en donderbtljen. het rjk van Assam teveroveren,maarzjn
O0k ontstaan erdikwjlsaardbevingen,maar leger werd vernietigd. In 1792 werd,door

zonder groote schade te veroorzaken.
den bjstand derBritten,konil
ay Gauriïtatl
t
De Ongemeene vruchtbaarheidvanhetvoor- weder op den troon geplaatst?d1e hem dool*
naamstedal- dat der Bram apoetra - iser een eerzuehtigen priesterw asontroofd.L ater

at
hankeljk van de overstrooming der rivier. vielhj door sluipmoord (1795). Ztjn eerste

D e hoogste waterstand is er doorgaansin m inister Boedlta Go/ztzzlï,een manvangroote
M ei.Het land heeft er slechts eene grootere geestkracht en bekwaamheid, deed nu een
bevolking noodig, om t0t de vruehtbaarste prins van den bloede kroonen,m aar hield
der aarde te behooren ,maardeuitwaseming zelf de teugels van het bew ind in handen.

derpoelen is er,vooralvoordenvreemdeling; Hj wistzichstaandetehoudendof)rzjnleger,
zeergevaarljk.Rjstteenesoortvanmosterd- dat hj goed inrigtte en waarmede hj elken
zaad en peulvruchten zjnerdevoornaamste opstand onderdrtlkte. Toen hj in den aanlandbouw gewassen ;tarwe,gerstengierstziet
men er zelden.Vo0r 'toverige levert er de
bodem peper, gember, looksoorten, tam arinde,tabak ybetelnoten ,opium ,suikerriet,
dat als voedlngsmiddelin versehen toestand

vang dezer eeuw kenniskreeg van eene zamenzwering, die tegen hem gesmeed was,

deed bj 500personenterdoodbrengen.Nadat

de magtelooze Koning in 1810Overleden was.

werd zjneplaatsingenomen (
1001'zjnbroeder
wordtgebruikt,kokosnoten, oranje-appels, Cltadrakant&zw. W eldra ontstond er strjd
katoen ,thee (onderdennaam van Assam-thee tusschen dezen en den eersten minister.
in groote hoeveelheid uitgevoerd), koëj, Daarin mengden zich - vooralnaden dood
Spaanschriet,elastiekeg0m ,houtsoorten enz. van Boedlta GoAtzzli - de Birmanen en verDeolifantenzw ervenerin grootekudden rond volgens ook de Britten. Het gevolghiervan

en worden erJaarljksten getalevan 700t0t was (1824),dat deze zich van Assam mees1000 uitgevoerd,- de rhinoceros bew oonter termaakten:destrjdendevoxsten tevreden
hetdigtewoud,- tjgers,panters,beren en stelden en elndeljk hetland in eeneBritsohbuffelsvindtmenerinmenigte.Erzjnveleslan- Indische prgvincieherschiepen (1830).
Assassilnen.Z()
0 luidt denaam van een
te mieren ktmnen er somttldsbela,
ngrtjkever- staatktzndig genootsflhap of seete der M f)gen,maarw einigvergiftigesoorten ,- dewit-

w oestingenaanrigtenyendeBramapoetraiszof)- hamm edanen, die gedurende de kruistogten
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in Perzië,SyriëenPalaestinaeenevreeseljke ter te Damascus,beloofde aan koning Bonr
01 heeft vervuld en ook nu n0g schjntte #eznï/,l11 van Jeruzalem,dathj hem opeen
'
bestaan. De stichter van deze vereeniging feestdag depoortenzjnerwoonstedez0uopewas Hassan, de zoon van Ali,een Schiïet nen.H et plan w erd echter verraden,zoodat
uit Khorassan. Hj had te Nischapoerinhet een vreeseljk bloedbad onderdeAssassjnen
m idden der llde eeuw m etden beroemden aangerigt en Bondewj;n verslagen werd.
N isam alA llk gestudeerd en verw ierf,toen Later betaalden de Assassjnen aan deTemdeze t0tvizierverhevenwas,eenaanzienljk pelridderseeneJaarljksche schattingvan200
ambt aan het h0f van Malek-qjaek. Nu dukaten, maar het aanbod, om zlch tegen
poogde hj Nisam te doen vallen, maar de opheëng van dien cjnstelaten doopen,
moestwegenshetmislukken zjnerpogingen werd door die ridders beantwoord met het
de vlugt nemen naar Egypte. Hier beslond dooden van hun gezant. Van dat oogenblik
sedert lang, onder de rege'ring der Fatimi- af waren zj gevaarljke tegenstanders der
den, eene geheime secte,Megalis elhiemit Christenen,en de tegenspoeden inPalaestina
(Huis der wjsheid) genaamd. Hassan,die moeten voor een groot gedeelte ophunnere-

reeds in Azië bekend was geworden met kening worden geplaatst.Devreesverspreiddeze vereeniging,verkreeg daarindehoogste de zich zelf'
s in Europa, waar men sprak
graden, m aar w egens een twist met den van sluipmoordenaars, door den Oude van

aanvoerderder ljfwachtkwam hj in dege- den bcrg op de vorsten - btjvoorbeeld op
vangenis. Hj ontvlood naar Aleppo en Lodewg
jk de S'
eili,
gevan Frankrjk - afgereisde rond in de Turksche gew esten,om
overalleden te w erven voorhetgenootschap

zonden.

op laatstgenoemd opperhoofd der Assas-

(1090). Ditwas Op de wjzevan hetEgyp- sjnen volgde dienszoon MokammedS enOp
tische ingerigt.Het opperhoofd was deOude dezen dienszoon Hassan If,diedeingewjvan den berg (Sjeik eldsjèbel),dan volgden den van de M ohamm edaansche w et, .Ja,van
de vorsten (DaiselKebir),voortsdeleden alle godsdiçnst ontsloeg. Dit was oorzaak,
(Dais), dan de helpers(Re;k),en eindeljk dat Rasjid .
F##izz Dinan,een Syrisch vorst
3 klassen van oningewjden. Hierbj bevon- der Assassjnen,zichafscheiddevandenOude.
den zich de uitvoerders der bevelen vanhet Na H assan 11 regeerde diens zoon enm oorOpperhoofd? welke 00k den naam droegen denaar M okammed II. op dczen volgde in
van Hasjislim,omdatzj uitde bladeren der 1201 H assan III en daarna Alaeddin .V0hasjis- of hennepplant een bedwelmenden kammed Jff, die om het leven werd ge-

drank bereidden, dien zjJongelingen deden bragt door zjn zoon Rokneddin CAor:JA.
gebruiken) om hen t0t het genootschap te Toen deze regeerde maakte Hoelapoe,een
brengen. In dien staat van bedw elming

magtige khan der Mongolen,een elnde aan

nameljk werden zjnaareeneplaatsqevoerd, de noodlottige heerschapgj der Assassjnen
waar zj zich door zinneljke genletingen in Perzië. Hj had Chineschevuurwerkmazagen omringd, en als zj desgeljks in bedwelmden toestand naar hun vorigverbljf
waren gedragen, m eenden zj, dat zj doolden invloed van den Oude in het paradjs
hadden vertoefd. D e Hasjislim betoonden
eene onvoorwaardeljke gehoorzaamheid.
H assan w as het eerste opperhoofd dezer

kers in dienst, om de burgten dierbooswichten in Ge lucht te doen vliegen. Alaloet,
Lamsir en K irdkoe w erden hethardnekkigst
verdedigd, m aar am btenaren trokken Overal

rond om de moordenaarsbende uitte roejen.
D e stadhouder van K horassan deed tusschen
1255 en 1257 niet minder dan 12000 Assas-

secte. In 1106 overrompelde hj het slot sjnen ter dood brengen. ln Syrië bleven
Alaloet in de Perzische provinde Dilem en zj bestaan t0t in 1270;in datjaar onderverhief het t0t zjn zetel. W eldra was hj wierpen zj zich aan de wapenen van den
gebieder over een groot aantal vestingen, Egyptischen sultan Bébar. Na dien tjd zjn
terwjl de orde 60000 leden telde. Te ver- de weinige overgeblevenen beschouwd als

geefs deed sultan Malekajaek hem te vuur eene kettersche secte der Mohammedanen.
en te zw aard vervolgen. H assaw werkte In 1807 hielden 40 Assassjnen in den burgt

met vergif en dolk : eerst viel Nisam al Masiaf zich 3 maanden lang staande tegen
.r'
?zlk, en na hem een groot aantal Per- de aal
lvallen van Joessofpasia. Men vindt
zischeenArabischegrootenqzelfsMalek-jjack er heden ten dage n0g in Perzië. De lotkwam door vergif Om het leven. Schrik gevallen van de Assassjnen en degeheimvoor de Assassjnen baarde algemeenontzag. zinnige w olk,waarin hun opperhoofd w as
D ezeonderw ierpen zichinnaam aandenKhalif gehuld,hebben in het oosten en zelfs inhet
van Egypte, maar de Oude handelde naar Mvesten stofgeleverd tOt allerleiromantische
willekeur. Hassan Overleed kinderloos in volksverhalen.

1125,en Kea-Boezoer-oemeid werd zjn0p-

Assche (Henrivan),een Belgisch land-

volger.D eze voerde 0orlog met sultanM ak- schapschilder, w erd geboren te Brusselden
-,0.114 en w as eerst niet zeer gelukkig,doch 28sten Augustus 1775. Gevormd onder de

herkreeg vervolgens bj een voordeeligen leiding van J. B..
A02/, begaf hj zich later
vrede het verlorene.D ooruitgezonden sluip- buiten 'slands,waar hj fraajelandschappen

moordenaars vielen de Khalifen van Bag- 0I
teene hoogstbevallige wjze Op hetdoek
dad en Caïro. Toen kwamen de kruisvaar- wlst te brengen. Zjne stukken zjn in de

ders met deAssassjnen in betrekking.Aboe belangrjkste verzamelingen in Frankrjk,

WFJ, één hl
lnner vorsten en opperreg- Belgip,Engeland en de Nederlanden te vin-
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den. Htlwas1id van pnderscheidenekunst- geljks eenige boeken ztln in hetlichtvexgenootschappen en overleed in zjnegeboor- schenen.
teplaats op den 4den April1841.
Joseplt .
r0#e'
t?
ï
J7c Assemanlt een neef en
A sschenberg (Hermanus), een Neder- leerling van denvoorgaande.Hjwasgeboren
landsch dichter,werd geboren teAmsterdam in 1710 te Tripoliin Syrië en bekleedde de
in hetjaar 1726.Hj beoefendemetgrooten betrekking van hoogleeraar in deOostersche
jver de letter-en dichtkunde,enoverleedin talen te Rome. O0k was hj 1id van de
zjne geboorteplaats in hetJaar 1792.Zi
jne Academie voor Geschiedkunde,doorBenedionagelatene gedichten zjn een Jaar later in f'
l
f: XI1,
* gesticht. Hj heeft eenige belanghetlicht gegeven.
rjke werken uitgegeven.
A sseburg is de naam eener xuïne van
Simon .zl.,
sddza.c,zli, een bloedverwant del'
een slot op den berg Asse btj W olfenbûttel beide vorigen, die in 1752 geboren werd,
in het hertogdom Brunswjk. Dat slotis, desgeljks te Tripoli. Hj oefende zieh te
naar men m eent, in 904 door hertog Otto Rome in de Oostersche letterkl
lnde?reisde
'
pc'zSaksen gesticht,enbjherhalingverwoest vervolgensin Syrië en Egypte,werdin 1785
en weder Opgebouwd. Van dat kasteelis hoogleeraar in de Oostersche talentePadua,
de adelljke familie afkomstig, die ridder en overleed aldaar in 1821. Xen hield hem

Bvrol
tard '
t
lt
lv H agen (lZl0) a1s haren stam- voor een der beste oosterlingen van zjn
vader beschouwten in 1840 in den graven- tjd, en hj heeftonderscheidene werken in
stand is Opgenomen. T ot dat geslaeht be- de Italiaansche en Lattjnsche taal het licht

hoorde R ozamltnde JIJC/I, rap der Asse, doen zien.
eene dweepster, die in 1672 geboren werd
A ssen,dehoofdstadderprovincieDrenthe,
en wegenshare visioenenveelopzien baarde. is gelegen aan den spoorweg GroningenAsselijn, wegens zjne verdraaidehand Meppel, aan de Smildevaart, die haar met
AdfKrabbet
jebjgenaamd,waseenuitstekend Meppel, en aan de Noord-W illemsvaart?die
schilder,die in 1610 te Antwerpen geboren haar met Groningen verbindt. Zj isl'uim
werd. Hj oefende zich in de ateliers van gebouw d en ()ok binnen in de stad van
Jan .M ïeJ en Jesaias'pt:zl de TQltfe,en ging plantsoen voorzien,'tgeen haar een bevallig

vervolgens naa'
r Rome, waar htj door zjn voorkomen geeft. ln hare nabjheid ligt
omgang met Pieter deLaar rebragtwerd hetfraajeSterreboseh,dateene oppervlakte

t0thetnavolgen van dezen schllder. Spoe- van meer dan l00 Ned. banders beslaat.
dig evenwelkwam hj door het zien der Xen heeft er het Provinciaal bestuur, een
werken van Nicolaas .Pt?'
?4,:,:szlen ClaudeZpr- Provinciaalgeregtshof,eeneal-rondissementsrtgzl t0t andere gedachten. Zjne manier regtbank en een kantongeregt. Voflrts is
van landschapschilderen werdbreeder,enhj er een gymnasium en eene hoogere burgel'-

versierdezjnestl
zkkenmetalztiekegebouwen, school met 8-jarigen cursus.lletaantal ingrootsche ruïnen en goed geteekendedieren. w oners bedraagt er xuim 6000.
O0k schilderdehj eenigegevechten.Zjne Assen was te voren eene buurtschap,Ontschilderjen zjn zeergezochten in dev00r- staan doorde stichting der abdjMaria-kamp
naam ste m uséa te vinden.E en geschrift van inhetmiddenderl3deeeuw;zjwerdopgeheven
Assel'
qn,StDebroederschapderschilderkunst''2 in denaanvang derl7de eeuw.Menheefterin
verscheen in 1654 te Amsterdam,waar htl het Paleis van Justitie eene niet Onbelang6 jaren later overleed.

rjke verzameling van Drentsehe oudheden.
A ssem ani isdegeslaehtsnaam vaneenige
A ssen (Jan W alter van),in 1471volgens
geleexde Maronieten ofSyrische Christenen. sommigen te Amsterdam ,vûlgens anderente
D aartoe behooren :
Assen geboren, was sehilder en gxaveur.
Josepk kh'/zlos Assem anltdie in 1s8; gebo- Zjne stukken zjn zeldzaam enwordenduur
ren werd en zjne Opleiding ontving in het betaald.
M aronieten-collegie te Rome. Hier w erkte
Assendelft, eene hooge en vrtje heer-

hj geruimen tjd in deboekeri
jvan hetVa- ljjkheid in Noord-llolland,nietve<van Beticaan,welke door zjn neefElisa Greptvï'
lf.
s verwtjk,wordtin een brief van W éllem ran
Assemani met een aantalOostersche hand- Gelder: bissehop van U trecht?in 1063 Ase-

schriftwasbeçiftigd,endeedvervolgenseene mannedi@t genoemd, terwjl zj in stukken
reis door Syrie en Egypte. In 1717 keerde van I'loris I en Vltgraven van Holland,
hj terug metl50 Oostersche handschriften. dien van EsennndelftofEsoungtndev'
tdraagt.
Eene tweede reis(1725 t0t 1728)bezorgde In de middeleeuwen washeteen aanzienljk

hem een nieuw en schatvan handsehriften , dorp,en er verhiefzich een slot,datin 1425
benevens een paarduizend munten. Nadien dof)rdeKabel
jaauwschen - vooralHaarlemtjd bleef hj te RomealscustosderVati- mers is verw oest. Vreemd is het,dat
caansche bibliotheek, bisschpp van Tyrus, zjne inwûners in de dagen van ullraaan
kamerheer desPausen en Domheer derkerk de zjde derSpanjaarden stonden.

van het Vaticaan. Hj overleed in 1768. De heeren van Assendevt zjn reedsvan
Hj heefteen aantal Latjnsc,
he werken ge- het jaar 1265 bekend en worden t0t aan
schreven,vooralvanbibliographischeninhoud. Bartl
told (f 1444) ambachtsheer genaamd.
O0k heeft kardinaal M ai een en ander van Deze is in hetht
lweljk getreden metNazjne nalatenschap uitgegeven.Zjn opvolger fclit', eene onechte dochter van Albrech'trtzzl
in de waardigheid van custgswerdzjnneef Bei
jeren.Toenwerdzjne bezitting t0teene
Rteph,
anns.
rzAo#i'
l
fe
:(# 1784),van wien des- vrjeheerljkheid verheven.Nazjnkinderlooi

s50
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overljden,vielzj ten deelaan zjnbroeder schepen te onderzoeken. Hiexuit ontstond
Dirkjen dezewerdopgevolgddoorzjnzoon in 1732 een oorlog,beëindigd doordenvrede
GerrIt,die tevensheer van H eemskerltw as. van Aken in 1748,waarbj hetassienton0g
De uitgebreide qeslachtsljst van defamilie voorvierJaren aandezelfdeCompagniewerd
va'
'
n H.
s,
sdatfdlff, dle in de manneljke1jn in toegekend.
hetmiddender16deeeuw uitgestorvenschjnt In 1750 stond de Compagnie bj een te
te wezen,maarin devrouweljke ljn in de Madrid gesloten verdrag,tegen eene schade-

'f
amilie Deutz ran .
z1.:.
ç:1#:(// n0g bestaat, loosstelling van 100000 pond sterling,het
vindt men in het Vaderlandsch woorden-

assiento wederom aan de Spaansche regeboek van Kok.
ring af.
Het dorp Assendelftteltruim 2000 inwoAssignaten.Z00heethetpapiergeldten
n0rS.
tjdederFransche revolutie door een besluit
A ssens is eene stad in het Deensche van de Nationale vergadering in April 1790
stift Funen en ligtop een eiland van dien uitgegeven.
naam aan de kleine Belt.Er is eene haven
Bj het uitbreken derrevolutiein 1780was
voor kleine scllepen en een veer naarAaröe de schatkist meteen zwaren sehuldenlast been Siebswjk. Er zjn ruim 3000 inwoners. laden. D e hervormingen door de Assemblée
A sser (JOhan)oflnynl
plnAsker waseen Constituante ingevoerd,h0e heilzaam 00k op
Angelsaksisch geschiedschrjver uit W allis. zich zelve,bragtendaarin geenszinseeneverHj leefdein de 9de eeuw en waseerston- mindering tew eeg,zoodatm en zelfsgenoodderwjzerderprinsen aan heth0fvanAlfred zaaktw as,t0t dekking van degew oneuitgade Gropfe, toen abt van Onderscheidene ven,zjnetoevlugttenement0tbuitengewone
kloosters, en eindeljk bisschop van Sher- fnanciële hulpmiddelen.Men trachttedaarom

bourne9waarhjinhetlaatstëer9(
leOfinhet partj te trekken van de zeer uitgestrekte
begin derlode eeuw Overleed. opzjnraad goederen,die aan de geesteljkheid hadden
oebehoord,doch nu totpubliek staatsdomein
stichtteAvred deacademiete oxford.Asser tve
heeft de levensgeschiedenis yeschreven van rklaard waren.De verkoop dier goederen

zjn Koninkljken vriend (Hlstoriade rebus
gestis Alfredi regis, bj herhaling uitgegeven).
Asg
se
serrt
sc
wj
enoreie
neh Of rerzekerend noemen de
stelling, die a1s zeker kan
aangenomen worden. Zj onderscheidtzich
alzoo van neproblematiseheOfwaarschjnljke
en van de apodietisclteOfboven allentwjfel
verhevene stelling. Kant geeft aan deze
drie vormen den naam van modaliteit.

door de gemeentebesturen werd bevolen;
gebrek aan kapitaal en de vrees voor eene

altjd n0g mogeljketegenrevolutie maakten

evenweleen grootaanbod van vele diergoederen in eensnietraadzaam.Derhalvekwam
men Op de gedachte,0m papieruittegeven ,
dat de w aarde van die goederen z0u voorstellen, en w erden (le gem eentebesturen ge-

last,datpapierbj den verkoopdergoederel
z

in betalingaan tenemen.Vandaardeoorspron-

A ssessor of bjjzittcr was vöörde her- keljkenaam vanpapierpzzfzïc@t
zl,laterver-

ziening der Grondw etin 1848 de naam dier wisseld tegen den m eer bekenden van assir
leden van den gem eenteraad,w elke m etden llf#. Den lsten Apxil 1790 werd voor een
burgemeester het dageljksch bestuur uitma- bedrag van 400 millioen in omloop gebragt.
ken en thans wethoudersheeten.In Pruissen
W as het hierbj gebleven, dan had het
is die naam een titelvan hen,die een be- papier,al mogt 00k de zaak ,dieert0tonderpaald examen afgelegd hebben,maar niet in pand voo1
'wasaangewezen,in waardezjn

dienst zjn.

gedaald (deoorspronkeljke waarde was ge-

Assiento. Een Spaansch woord, dat schat Op 10000 millioen francs), eene vrj
zitting,vaststelling?verdrag beteekent,heet standvastige waarde kunnen behouden, te
het verdrag,datde Spaansche regéring met meer omdat het van dienst zou zjn tot
vreemde staten sloot,waarbj aan deze voor een bepaald doel. De steeds klimmende beeene bepaalde s0m het privilegie gegeven hoeften van den Staat en hetwegvloejen
werd,om AfrikaanscheNegerslaven naar de van het contantgeld,een zeer gewoon verSpaanschekoloniën in Amerika over te voe- schjnselin onrustige,beroerdetjden,deden
ren.De Nederlander La Wrcdl verkreeg van de regêring weldrabesluiten,0rf!zealsOveral
keizer Kaeel V het regt,om Jaarljks 4000 gangbaar papiergeld met gedwongen koers
Negersin te yoeren,welk privilégiet0t1552 telaten circuléren,envan datoogenblik begon
in Nederland behouden bleef.Inilip,
g11 stond de verbazende daling in hare waarde.

ditmonopolieafaan de Genuêzen.Filè.
gF-,

De verleiding werdbj deaanhoudendtoe-

een tjdvak van 10jaren.Bj den vredevan

ln Segtember 1792 stond haar bedrag Op

uit het huis Bourbon, schonk hetmonopo- nemende behoeftetegroot,0m niett0tnieuwe
lie aan de Fransche Guinéa-compagnie voor uitgifte van assignaten over te gaan.

Utrecht in 1713 wisten de Engelschen dit 2700 millloen: een Jaarlater op5000milvoorregtvoor 30Jaren voor zich te bemag- lioen.De Natlonale Conventiekreeg doorhet
tigen.D e hierop gevorm de Assiento- of En- uitschrjven van eene gedwongen leening de
gelsche Zuidzee-compagnie benadeeldeeven- beschikking over eene buitengew one s0m
w el door naast den assiento- 0ok sluikhan- gelds, die aangew end w erd olu het groote
delte drjven,de belangen van Spanle der- cjfer derassignaten te verminderen.840milmate, dat deze natïe zich hetregt aanm a- lioen francs werden ingew isseld,en deingetigde, 0Ml zelfs in open zee de Engelsche leverde stukken verbrand.Nietlangevenwel
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bleefmen dien goedenwegbewandelen:maar
ging op nieuw overt0therhaaldeuitgiftevan
papiergeld, dat van dag t0t dag in waarde
daalde.
Duizende millioenen volgden elkaâr met
verbazende snelheid op?totdat in het begin

van 1796hetkolossalecjfer van ruim 45000
millioen francs was bereikt.

Bj besltlitvan 80Pluviosevan 'tjaarIV
(l9 Februari 1796) werden de assignaten

buiten koers gestel
d en tegen 1/30dernominale Avaarde ingeruild Y00r zoogenaam de

Alandaten (Dfandatsterritorialu).
Slechts 0en0 geringe werkeljke Avaarde

was door de uitgifte van die massa papierin
'slands kas gevloeid. Het ptlbliek had ze
nooitvoor het volle daarin uitgedruktbedrag
willen aannemenq naarmate het getal van
tlitgegeven stukken toenam ,daaldedew ezen-

A ssignatie iseen papier,in den ltalzdel

gebruikeljk, waarin de onderteekenaar een
anderpexsoon aanwtjst,doorwiendebetaling

van eene s0m gelds Of van een ander v00rw erp aan een derden eveneens daarin genoemden persoon za1 geschieden.
In dezen zin is de assignatie alleen een
middelt0t incasséring ,nietbestemdvoorden
0ml00p alshandelspapier.VerscheideneDuitsche w etgevingen kennen de assignatie als
zoodanig, zonder haar verder in vorm ,wezen en gevolgen te regelen. Z00 maakte
ook de handel in 0ns land onder de Fransche w etgeving van zulke assignaties gebruik wanneer men niet goed vond om zich
Van

den wisselmetzjne strengeregtsgevol-

gen te bedienen.DeNederlandschewetgever
van 1838 heeft daarin verandering gebragt
door de assignatie te verheFen tOteenederde
soortwi
van
andi
er
ljke waarde ervan.
sselzel
enfsthe
t gordhandel
erbriets
jpa
e pid
of
)rnaast
In Augustus1795reedsgolden zj slechts den
den
één zesde van '
tnominaalcjfer,niettegen- vorm vool
t
e
f
orma
l
iteiten
- schrjven,de

staande het jdel streven van de Nationale aan tegeven, die te vervullen zjn,en de

Conventie om door allerleidespotiekemaat- regtsgevolgen,aan de nietnakomingdaarvan
regelen , als het verbod van gebruik Van verbpnden,te reyelen.
De assignatie ls nu een gedagteekend en
contant geld, eene bepaling van deprjzen
der levensmiddelen en andere,hetpubliek onderteekend geschrift, waarbj door den
te noodzaken,ze v00< devollewaardeuitte uitgever een bepaald persoon wordt aange-

geven en teOntvangen.Bj hetaangaan van wezen,om de daarbj uitgedrtlkte geldsom
eene niet
lwe gedwongen leening in 1795 besloot de regering zelve,ze voor 1,/100 der
w aarde aan te nem en.
De !evol
gen voorde welvaartder maat-

aan een anderen bepaaldenpersoon ofdeszelfs
grder te voldoen in dezelfde gemeente,waar

q
hi
tgiftenadeel
vanig.
nie
tswa
axdiglmaa
paptisc
erhappe
geld lzpk
jn
oogst
Het
gehee

uitgedrukt.
De persoon,door wien de betalingzalgeschieden,kan o0k in eene andere gemeente

hetgeschriftisuitgejeven,zonderonderscheid

ofdaarbj aldan nletde erkenning van geschapppvandergeljkeroekelooze,Overmatige noten waarde Ofvan waarde in rekening is
verkeerljdter Onder.Slechtsenkelenweten
zich op onregtmatige wjzein zulketoestanden te verrjken. De Staat zelf heeft er
meestal gering voordeelbj,en dittjdeljk
profjtwordtgekochtten kostevan het0n-

herstelbaar verlies van vele deringezetenen.
Het muntstelsel w oxdt geheel bedorven,
doordat hetgem untegeldw egvloeitenbuiten
om loop geraakt.D ebestaandeschulden wier
Onderw erp eene som geldsis,worden afgelost

dooreenegeheelanderewaardedan diezj0or-

syronkeljkhadden.Handelennjverheidonder-

zjne woonplaatshebben, maar in dit geval

dient de erkenning van genoten w aarde Of
van waarde in rekening te vervallen,omdat
het stuk anders voor een wisselwordt gehouden ,waarmede het in den vorm dano0k
geheelzou overeenstemm en.
In w erking en gevolgen in regten is de
assignatie vananderhandelspapieren speciaal
van den w isseln0g alonderscheiden.
Daarom komthet z00 streng op den vorm
van het stuk aan.Is de assignatie aanOrder

vlnden degrootstestoringen;deprjzenvanalle gestelddan kan zj doormiddelvan endossezaken gaan zonder eenigewerkeljkeoorzaak wse'p,f aan een ander w orden overgedragen.

snelin de hoogte,vooraldiederlevensmidde- A ceeptatie eny/rofddfranzlogz-cccdyftxfi:kom en
len,totgrootnadeelvandelagerevolksklasse. bj dit papierin den regeltliettepas.Luidt
H et onderlilzg vertrotlw en,bovenalinden het op eenigen tjd na zi.
:J,dan wordthet
handelz00 noodzakeljk,gaatweg,dekapi- Btuk eenvoudig aan den persoon,diebetalen
talisten onttrekken hun kapitaalaanhetver- zal,aangeboden,om lzetmetbjvoegingvan
keer,Om het Ofbuitenslands te beleggen of eene dayteekeni
ng voorgezien te teekenen.
in het geheelniet uittezetten.Vandaar stil- W ordtd1
e aanteekeningjeweigerd,danpro-

standenachteruitganginallebedrjven,ellende
en arm oede onder 'tvolk,schade vooriedereen,verarming van degehnelemaatschappj,
en natuurljk ten slottevool'den Staatzelf,
die zich tjdeljk ten koste deringezetenen
zochtte bevoordeelen.
Over den oorsprongderoeconomisehedwaling,w aarvallde m aatregelom dool'deuitgiftevan papier waarde te scheppen llitgaat,
zie deartikelenBanken,CredéetenPapiergeld
onder Geld.

testeertde houlex dadelt)k van non-betaling
en oefent zjn verhaaluitopzjnvoûrganger,
van wien hj hetpapierontving,ofop den
uitgever volgens de door de wet bepaalde
l-egels.
De assignatie is niet bestemd voor de cir-

culatie gedurende eenlangen termjn,en is
evenmingeschiktom indentjd,dienzjlooptj
t0t betaalmiddel in verschillende oorden der
wereld te dienen , zooals dit welmet den
w issel'tgevalis.
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Beider dochter Lndmilla geboren den
Hoûfdzakeljk dient zj t0thetincasséren
:ch,naden dood
van gelden,verschuldigd door personen die zzstenFebruarj 1827, begaf.zl
ppAz
in dezelfde gemeente als de uitgever woon- harerouders,naar haren 00m Varnkagen '

achtig zjn, Of althans wierwoonplaatsin Ennete Berljn en verpleegdehem t0taan
eenenablyigegemeente gevestigdis.
zjn uiteindemetkinderljketeederheid.NaAssim llatie is afkomstig van een La- dat zj te voren reedsopstellen,zonder bjtjnsch woord, datgeli
jkmaking beteekent. voeging van haren naam , in tjdschriften
Men gebruikt het bj de beschrjving der geplaatst had,gaf zj eenige biographische
voeding van dieren en planten.
werken in het licht,diemetgrooten bjval
'sMenschen ligchaam,bjvoûrbeeld,verliest werden ontvangen.Doorharen 00m werd zj
d00rafscheiding eene aanmerkeljkehoeveel- bekend m et A leœander'pp?z llkm boldt,en na
heid stof. Dat verlies moet worden aange- den d00d van beide laatstgenoelnden maakte
vuld, - 'tgeen geschiedtdoor de voeding. zj deuBrieven van Alezander'
ptllH'
amboldt
Hj gebruikt spjsen drank,maar dezezjn aan Varnkagen '/los Enset'Openbaar;hierop

geene bestanddeelen van zjnligchaam.Het deed zj hett
litgebreidetDagboek''vanharen

voedsel, daarin vervat, moet in zulke be- 0om volgen.Beidewerkenhaaldenhaargroote
standdeelenherschapenworden.Hiertoewordt onaangenaamheden op den hals,zoodatzj

despjs,na in denmondfllngemaaktenmet het geraden achtte de wjk te nemen naar
speeksel vermengd te wezen, door de be- Florence.W eldra werd eenprocestegen haar
weging der maag en door toevoegingvanhet aanhangig gemaakt, en hierop volgde eene

nlaagsap veranderd in spjsbrj (chymus).Dit veroordeeling der schrjfster bj verstek t0t
ontvangt nieuwe toevoegselen in de darmen, 8maandengevangeniswegensmajesteitsschenen door demelksap-ofchyl-vatenwordenhiex nisin het 31een4dedeel(1862).Later(1864)
de voedende stoFen uit opgenomen en over- werd zj om dezelfde reden veroordeeld t0t
gebragtnaardeborstbuis(ductusthoracicus), 2 Jaren gevangenis, zoodat zj eerstna de

diehetuitstortin de linker-ondersleutelbeens- amnestie van 1866 in haar vaderland k0n
ader.Z00komthetvoedzamedeelderspjzen terugkeeren.Daarnagafzjo0k debriefwissein het bloed en Yvordt hiermede naar alle ling tusschen Varnltagen en Oelsner uit,
deelen des ligehaams gevoerd.Uit hetbloed alsmede de vertaling van twee romans van
nu m oetieder w eefseldiestoft0tzichnem en , den Ital
iaansghen schrjverPilro Cirosï.
A ssinibolne is de naam van een Indidie t0tzjneherstellingenvexmeerderingkan
dienen.D eze stofwordt door datweefselaan aansch volk in het noordwesten van N00rdma
ass
-latiee.
n hieraan geeft Amerika.Hetbehoorteigenljk t0tden stam
zien
ch den
zelfnaam
gelî
jkgvan
emaa
ktimi
der Dacotas ofSioux, maar heeftzich van
dezen gescheiden en met de K nistinos een
O0
k
b
j
jl
a
nt
e
n
wo
r
d
t
he
t
o
pn
e
me
n
v
a
n
stoFen, gelpksoortig aan de bestaande,assi- verbondgesloten.Hun aantalbedraagtwelligt
een duizend of tien. Hun gebied grenstten
milatie genoemd.
M en geeft den naam van asslmilatie o0k zuiden aan de Missouri,tennoordw estenaan
aan een verschjnselop het gebied der taal- de Saskatslewan , ten noordoosten aan het
kunde.W anneer hiex door zam enkoppeling W innipeg-meer,tenoosten aan deAssiniboinevan w oordentweeverschillendem edeklinkers river en ten westen aan de Milk-river.Zj
naast elkanderkomen te staan ,danbemerkt leven van de Jagt, zwerven met hunne
m en veelal, dat de eerste lnedeklinker aan draagbare lederen tenten door steppen en

den tweeden geljk wordt, ofalthans dathj wouden rn zjn zeerroofzuchtig.
Asslniboine-river is eene belangzich gemakkeljker voor den tweeden laat rjke rivierin het binnenland van Noorduitspreken.Z0o is adsililatie in assimilatie, Amerika.Zj ontspringtOphetRotsgebergte,
eumden in eundem veranderd.
vereenigtzich btjhetstation,datharen naam
Assing (R0saMaria),geboren Varnkagen draagt (Fort Garry) met de Red.River en
rpo Xnse, eene Duitsche dichteres, aan- stort zich uit in hetzuideljk gedeeltevan
in een anderen medeklinkcr overgaat,die

schouwde het levenslicht te Dusseldorfop het W innipeg-meer. Aan hare oevers heeft

den 28stenMei1783.Ztjwaseene zustervan men factorjen van de Pelshandelaars-com-

den bekenden Varnkagen '
pt?l Ense en werd Pagnie van M ontreal.
d00r hare moeder te Straatsbt
lrg opgevoed,
Assises,van hetLatjnschewoordassisae
totdatbeide zich in 1796 te Hamburg weder ofassisiae,beteekende oorspronkeljk iedere
vereenigden metden man envader,diedoor feesteljke,plegtige,Openbarezitting(sessioj

tjdsomstandigheden vanhenverwjderdwas.
Na het overljden van dezen vormde zich
Rosa A cei. t0t huisonderwjzeres. In het
jaar 1816 huwde zj met den geneesheer

van eenig staatscolleqie Later noemdemen,
meteenebeperking m deoorspronkeljkebeteekenis,assisesdevergaderingen,diejaarljks

op zekere vooraf bepaalde dagen door een
AssinyuitKgningsbergen,diezichom harent- hoog regtscollegie gehouden werden,om in
willeteHamburgvestigde,waarzjnewoning het openbaar plegtig regtte spreken.Deze
weldra het vereenigingspunt w asdertalent- assises heetten 0ok grandes tzddiq
ve.:,in tegensï.:e,
:,welke de gevolste m annen en vrouw en. Rora A cric stelling van de petites >.:,
overleed den 22sten Januarj 1840.Harebe- w one vergaderingen van lagere regters w avallige liederen en verhalen w erden eerstna ren, 0ok we1plaidsofjo.rst
lrt
sgziredgeharen 400(
1 door An8in.g uitgegeven qAltona noemd.
De Heidensehe kamp-en Godsgerigten ter
1841).
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beregting van geschillen en tOt onderzoek dat vervolgensonder dennaam van Convento
naar de schuld van verdachten wegens mis- sacro den eersten rang bekleedde Onderde

drjf, hadden in de zerende en JCAJ:J: eeuw

Francisc,
aner kloosters. Reeds lang ishet

in Europa plaats moeten m aken voor eene evenw el een eigendom der M inorleten of
meer menscheljke wjze van regtspraak.De M inderbroeders.D e kloosterkerk heeft3 vervorsten,graven en de baronnen hadden aan diepingen , en in de Onderste bevindt zieh
zich de bevoegdheid getrokken ,om regt te het ligchaam van dien Heilige.Behalve da'
t
spreken over de sohuld en Onschtlld en over klooster,zjn er11andexe van bedelmonnide burgerljke geschillen van hunne onder- ken,vanwelkehetgrootePortiuncula-klooster
danen.
merkwaardig is wegens zjne rjkversierde
In Engeland,de bakermat van alle vrj- kerk.Voorheen trokken debedevaartgangers
heid, ontstond 00k het eerst de gewoonte in z(5ô grooten getale naar Assisi, dater
of liever hetregt der Onderdanen om geoor- zieh wel eens 100000 binnen llare muren
deeld te worden dtlol
*hunne medeburqers, bevonden.
die, onder het voorzitterschap en de lelding
A ssistenten - een woord,van hetLa-

van doorden koning aangestelderegterljke tjn afkomstig - zjn helpersofbjstand-verambtenaren, Openljke zittingen hielden Om leeners. Het woord w ordt gebruikt van denxegt uit te deelen.Dat isde oorsprong der gene,die bjvoorbeeldin eene scheikundige
jury (ziealdaar);dieplegtige openljke zit- werkplaats den hoogleeraar ter zjde staat.
ting heet assise.
O0k hebben wjOpJavaenMadoeraadsistentVandaar ging de zaak en de naam Over
naar 'tvaste land.
Als de baronnen en andere heeren zelfhet
voorzitterschap waarnamen in de Fransche
asséses:deGrandesassisesgenoemd,danwem
den de meest gewigtige zaken behandeld,en
de strafzaken Onderzocht,waarin ambtenaren
en voorname onderdanen betrokken w aren.

residenten ! die kleinel'e distrieten besturen
dan de resldenten.P assiere tx.
:.
:i,:J6p,fï: noemt
m en in D uitschland detegenw oordigheidvan

en behandelden de gew one en mindergewigtige zaken.Deze traden evenw elh0e langer
zoo meer in de plaats van de (lrandestz.:éi.
:6.
ç.
In de assises werd regtgesprokenvûlgens
de costum en,usantiën e1z gewoonten van de
plaats:waar de zitting gehouden w erd.

Organistin deSt.Pieterskerltzjner geboor-

een R.Katholieken priesterbj eenehuweljks-inzegening,diedooreenProtestantscllen
leeraar qedaalz wordtqzj is de kerkeltjke
bekrachtlging valzeen gemengd huweljk.

Assm eijer (Ignaz),een beroemd compoDePetitestz.
:.
:ï.
:6.
ç,ingestelddoorLodetvî
jkfx nistvan kerkeljkemuziek,werd geborente
de ./.&ilb.g: (lSS0- lS76) ondel''tpresidium Salzburg den lllen Februarj 1700.Opgeleid
van de ol oiers of de bailliesonderzochten door Mieltaè'l-stxg/#zl,werd hj reedsin1808
testad. W eldra versoheen van hem eene

cantateeneen Oratorium.Hj begafzichvervolgens naar W eenen, Om zich Onder de
leiding van den kapelm eester Eybler in de

theorie dertoonkunstteoefenen,enhjwerd
HettegenwoordiginFrankrjk geldendwet- er achtereenvolgens t0t kapelmeester en t0t
boek van strafvordering,de Cûde de Procé- Hof-organist benoemd (1825).Hj heefteon

dure Criminelle,kent n0g de Cp'
?4i-d'assises, aantal m eesterstukken geleverd, w aaronder
een geregtshof,zam engesteld uit drie leden een prachtig ?Te Deum'' en de heerljke
van le fbffr royal,en deJllry.lne1k depar- hymne (dveni,Sancte spil-itus-''
tement w orden tusises gehouden,ûm te oorAssociatie , een woord aan het Latijn
deelen Over de besehuldigden van zw are mis- ontleend,heeftdebeteekenisvan vereeniging,
drjven,crimes.De instructie,datishetvoor- verbinding,hetvormen van een gezelsehap?
loopig onderzoek naar de m isdaad elzde be- een maat- Ot'vennootsehap, of een bond,
oordeeling? ofhet feitvoor de assises dient meestal in den nieuweren tjd met een of'anberigt te worden en Ofdeschuld vanden be- der bepaald doel.Associatie bestaat,zoodra
sehuldigde vof)r de verwjzing genoegzaam m en overgaat t0thetaanw endenvan gem eenis gebleken,geschieclt door le Co?zi-royal.
schappeljk vereenigde pogingen methetOog
M etden naam van a'
%sisesworden o0k som- op een doel,'tz!jdat dit bestaat in het intjds de wetboeken van burgerljk regt en voeren van eene gemeenschap van alleOfeen
van regtspleging bestempeld. Zooals de be- deel van Onze bezittingen,Ofin 'tgem e.enkende iéuisslses de Jlrnsalem.'' door God- schappeljk behartigen van sommige ofalle
/'
rï:# ran .
ft
?zlïllt
?zl in 1099 voor den Staat gemeene belangen, ofdat men ilz eene verontw orpen,eene hoogstgew igtige bronvoor eeniging in de behoeften van de geheele
de kennis van het Oude Franstthe costumier maatschappj Ofvan een zekerdeeler van
regt;later ztjn deoorspronkeljkebepalingen wilvoorzien.
Het (1oel der associatie kan dus zeer veraanzienlgk vermeerderd.Delaatsteuitgaven

er van zjnbezorgd doorKanssler(Stllttgart
1829)en Belynot(Parjs,1841).
Assisi(Assisio,voorheen Assisiumq,eene
ltaliaansehe stad in devoormaliqePauseli
jke
legatie Perugia, aan de Chiosclo en Op den
berg Assi gebnuwd, telt omstreeks 7000
inwoners en is de geboorteplaats van a%etadfc..sio en van Sl.Frcgzcidc'lf,sran a4qstsit
:i,die

scheiden zjn.Op Onderscheidenwjzenwordt

zj btjdebese,
haafdevolkentoegegastterverbetering van hetstoffeljk welzi
k
)n der men-

schen, tOt uitbreiding van den werkkring
des geestes?t0t verheëng van het l0t(les
m enschen als stoffeljk en geesteljk wezen.
V00r een gewigtig deel mag de vobruitgang

van hetmenscheljk geslachtin welvaart,in
hier het eerste klooster zjner ol
'de stichtte, kennis,in vrjheid,en in zedeljkheid toegeII.
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schxeven worden aan de magtder associatie. stad tegen stad en gewesttegen gewest In den mensch zelfisde zucht t0t vereeni- dat alles w ordt opgeheven en weggevaayd
door de opnam evanallenin een Staat,waamn
ging geplant.
Hoogstnatuurljk is het dan 0ok,dathet althans hetm eerendeelvan de belangen een
familiewezen bj alle volken heteerstepunt belang voor allen wordt.DieOmkeeringgaat
van vereeniging tusschen de individuën uit- nietyl
otseling;eeuwenverloopenerover?voor
m aakt:waaruit een vaste band Ontstaat,die m en lnziet,dathet algemeenbelangOvereenverschillende belangen van meerderen t0teen komtmetdatvandenindividu,endatvandezen
belang van allen maakt.Daarna ontstaat llit metdatvanhetalgemeen.Veelstrjdopelkgede behoefte van .
verdediging van allen tegen bied,veelljdenheeftdemenschheidmoeten0nhet geweld van denatuur en van vjandige dernem enenduldenvoordieovertlligingalsgenaburen eene andere vereeniging,die vande vestigdk0n beschouwd worden.Bj demeest
familiën t0t een volksstam.Uit de regeling verliehte volken vanonzentjdiszjn0gverre
van gemeenschappeljke belangen op kosten van volkomen in aller hoofd en hartgegrift.
van allen,doorenkelen uitgevoerd,vormtzich Naarmatedekennisvandebehoeftenendebeshet gemeentewezen,de staat.N0g is de as- te vervulling daarvan aangroeit,zal0ok het
sociatie zw ak ,en de1:1st,om ookvoorandere begrip van het gepast gebraik m aken van
doeleinden kapitaalen arbeid bjeen tevoe- de vûordeelen der associatie toenemen.In de
gen,gering.
derde plaats noemdenwedengeestvanliefde,
ln onbeschaafde tjden ontbreken daartoe die Op een gegeven oogenblik heerscht:eene
én het begrip van het nut,én het gevoel oorzaak van de ztzcht t0tvereeniging,dieer
van zekexheidtten gevolge van Onderlinge bj een volk bestaat.Dit bljktuit de talvjandschap,en dus o0k de wil.Metdebe- looze associatiën t0t liefdadige of menschlieschaving en de vermeerdering van welvaart, vendedoeleinden,diewjinonzemaatschappj
na het ontstaan van handel en scheepvaart, kennen, vergeleken m et het aantaldaarvan
neemt de neiging t0tassociatie opelk gebied i
n vroegere tjden.ln Onzedagk
en doet zich
vexbazend toe.De verdeeling van den maat- de associatie in groote verscheldenheid van
schappeljken arbeid,nattlurljkuitdelevens- vormen voor. M en tracht door vereeniging
toestanden Ontwikkeld, doet hare groote van krachten allerlei dingen t0t stand te
voordeelen kennen;het aanwenden van ka- brengen, die ofdoor bjzondere persûnen in
pitaal en arbeid van enkelen tot werkzaam- het geheelniet klaar zouden komen)ot'a1heden, die de krachten van iederin 'tbj- thansveelmindergoed.Na hettàm iliew ezen,
zonder te boven gaan,leidt t0t het w erken dat voortspruit uitde heiligste behoefte aan
op groote schaal,vooralin den beginne toe- liefde en voox de voldoening daarvan noodgepast op w erken van publiek nut.W as de zakeljk is,noemen we het gemeentewezen,
vereeniging van krachten eerst a1s 't ware de vereeniging van gemeenten t0tgewesten,
slechtsfeiteljk,onwillekeuriguitdebestaando 0n Vlln deze t0t een Staat.De behoefte aan
toestanden geboren,nu wûrdt de associatie onderlinge bescherming tegen vreemd enbinmet oyzet gezocht en toegepasttOtverwe- nenlandsch geweld;de noodzakeljkheidvan
zenljklng van allerleiwenschen op godsdien- de handhavlng van Orde en rtlst onder de
stig, staatkundig en economisch gebied.D e ingezetenen; het verlangen naar ondersteumate,waarin op een tjdstipineenStaatvan ning van de zwakken tegenover sterkeren

de associatie wordtgebruiktgemaakthangt verklaren ons op voldoendewjzehetbestaan

afvanhetinzigt,datmenheeftln harewaarde, dezer associaties.De behûefte aan onderling
van hetbewustzjn,dat er heerscht Over de verkeer en aallllaallWegomoensohap methen,

beste voldoening van de persûonljke belan- die geljksoortige begrippen hebben OverG0d

F'
en van een ieder, en van den yeestvan en godsdienst?isde bron vanhetbestaander
llefde,die aan de inw oners eigen ls.
D e w aarde, de kracht en de uitw erking
der associatie,vroeger uitOnkundeofonmagt
vaak miskend,zelfsdooreigenbaatzuchtig geweld opzetteljk verkleind,isin Onze eeuw
aan

vereenigingen op ditgebied:vandaardekerkgenootschappen.
lniederekerk Ontm oeten w everdergenootschappen,diedebelangen der kerk Op allerlei

wjzetrachtentebevorderen.(Monnikenorden,
de andere zjde meermalen overdreven kloosters,zendelinggenootschappen,Gustaaf-

en te hoog geschat.Communisten en socia- Adolfvereeniging ,vereeniging van Vicentius
listen verwachten van haar eene herschep- di Paula,enz.)Aan nietminderedele drjt
l
ping,eene vernieuwing,eeneverbetexingvan veêren danken tal van vereenigingen t0tuitde geheelemaatschappj,die zoowelop we- Oefening van de weldadigheid,t0topbellring
tenschappeljke, a1s uitde ervaring geputte Van ûngelukkige m edemenschen,tOt bevorgrûnden gebleken is valsch en hel'
sensc'
him- deringvanonderwjs,verspreidingvandeugd,
mig te zjn.W e komen daarop naderterug. godsvrtlchtenkennis,haarontstaan.W ekun-

Methetbewustzjn,datdoorvereenigingvan nen ze onmogeljk allen opnoemen,en het

krachten de belangen yan ieder in den Staat zou noodeloos zjn eene keuze eruittedoeng
beterwaaryenomen worden,klimtdeneiging omdat een ieder in onze maatsehapptjze btJ
tot associatle.
ervaring kent en op de eene Ofanderewjze
M el! krjgt eene andere beschouwing om- hare werkzaam heid 'ondersteunt. Daarnaast

trent de wezenljke belangen.De strjd van vermelden wehetdageljksch klimmendaanll
ersoon tegen persoon de veeten van fami- talvan vereenigingen:wier taak is,den lust
le tegen familie) de
afgunst en najver van t0tsparenaan temoedlgendoordegelegenheid
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te openen tot het beleggen vankleinespaar- volk zelfin de eerste plaats geroepen en bepenningen ; en de vereenigingen, die door voegd is,om mede te beslissen in de gewighet voortdurend aahbrengen van kleine con- tigste aangel
egenheden van maatschapyj en
tributiën aan de leden onder zekere omstan- Staat;in hetkort:t0teenjuisterbegrlpvan

digheden hulp en bjstand beloven,wAnneer
eigen krachtentekortschieten om in '
slevens
Onderhoud te voorzien,(Tontines, levensverzekeringen ?ljfrenten,ziekenbussen ,begrafenistbndsen en zoovele meer.)

de ware reden van bestaaq van den Staat
nameljk, dat Staat en regéring erzi
jn tot
heil en in het belang van hetvolk en niet
het volk er is alleen om gerëgeerdteworden

en uitsluitend de belangen van de reyéring

Van zeer groote beteekenis isdeassodatie tedienen.Alleenindewaarljkconstitutlonéle
in het verzekeringswezen.D0orhetgeregeld statenvan den nieuweren tjd bestaat,èn in
betalenvankleinebjdragenwaarborgçnonder- thèorie èn in depractjk,het00k door0nZe
scheidene personen elkander de vergoeding Nederlandsche Grondwet erkende regt t0t
van deschade en deverliezen,die zj door vereeniging en vergadering.D e w et,die de
een ofander toeva'
lf)fongeluk mogtenljden. uitoefening van datregt regelt,w esrtalleen
H0e grooter nu het aantaldier personen, de vereenigingen,die Onbestaanbaar zjn in
h0e gemakkeljker de schade doorallen ge- een Tvelgeordenden Staat, zooals,wanneer
dragen wordt;en toch worden de nadeellge hetdoelis 0nAongehoorzaamheid ofovertregevolgen geheelw eggenom en vool-lzem ,w ien dilzg der w etten te bevorderen de goede
het ongeluk trof.En de angst?de onzeker- zeden aan te rânden of te bederven en de
heid voor mogeljlke Onheilentis tevensvoor regten van een ander te krenken. Verder

ieder deelgenoot weggenomen (zieAssgtrantie, zjn ernatuurljk eenigewaarborgennopdig,

Verzekeringsmaatsoltappi
jen).Menigvuldigzjn Om te zorgen,dat geenevereeniglngenopgede vereenigingen Ophetgebiedvanlandbouw, l'igt of vergaderingen gehouden worden,
njverheid en handel.Geen tak van produc- waardoor de openbare Orde en rustingevaar
tieven arbeid, geen bedrjf er in,datniet w orden gebragt. De gunstige gevolgen van

uitqeoefend wordtdool'eeneweldadige ver- dat regt zjn nietmet een enkelwoord te
eenlging van ltrachten e11kapitalen van 0n- beschrjven.Versoheidenevereenigingen zulderschelden personen. M en denke hier niet 1en in een afzonderljk artikel hareplaats

alleen aan de zoogenaam de maat-ofvennoot- vinden,W e verwjzen hier slechtsnaarx4zlfischappen, aan reederjen Ot'landontginning (lovnlatvleague, Baïtkeyt,M aatsckap ,Arbeld,
Ofbebouwing voor gemeenschappeljke reke- Armoede, Crediet.
ning; ()olt daar: w aar volgens Onze opperEene bjzondere soortvan assodatieisin
vlakkige waarneming eene zaak gedreven, de eerste helft van deze eeuw sterk 0p den
eene pndernem ilzg bestuurd w ordt door en voorgrond gytreden.'
W ebedoelen dearbeivoor rekening van êên persoon,den Olzder- dersvereeniglngen.Zeeronderscheiden inw ernemer, daar is bj Ilader inzien zjn belang king, inrigting en het gebruiken van de
zoo naauw verbonden aan dat van talrjke middelen t0t bereiking van haar doel,is dit
andere personen, dat we ()ok hier gerust doelin de hootdzaak toch éé1&en hetzelfde:
ktlnnen denken aaneeneassodatie,'tzjdan de verbetering van het l0t, de verheë ng
nietOpzetteljk) dan Onwilleketlrig metvele van den stand der arbeiders,die voor loon
anderen aangegaan.
arbeiden. Twee hoofdrigtingen in deze as-

De burgerljkewetgeving van vele volken sociaties zjn voûral kenbaar: de Trade-

heeft sinds lang, op hetvoorbeeld vàn het U nions , die door allerlei m aatregelen verR om einsch regt, de gelegenheid z00 rtlim hoogiltg van hetarbeidsloonw illenbew erken,
mogeljk opengesteld, om maatschappen aan en daartoezelfsalslaatstehulpm iddelgebruik
tegaan in onderseheiden vorm en ,dat is,om m akelz van de strikestot/rèl?et
:,werkstakingen.

dof)rhetbjeenbrengen van kapitalelzendoor De grondslagenhunnerredenérinqzjnwetende vereeniging van arbeidskrachtenbedrjven schappeljk onhoudbaal',en de mlddelen, die
uitteoefenen ofondernemingen tenuitvoerte zg aanwenden, meermalen ongeoorloofd en
brengen, met het doel Om de daardoor te strjdiy met '
slands wetten;hetkandanook
behalen w inst tusschen de deelgenooten te nietultbljven ofhunne,verwachtingen zullen
verdeelen.Deheilxjkegevolgen derassociatie in de hoofdzaak bedrogen uitkom en. Zie:

ep dit terrein worden sinds lang erkend. Arbeidersrereeniyiny, Arbe'
ld, Loont Cozz/zzlyHetheeftdeningezetenen vaniederen Staat nismetzsbcilliyzzle. De tw eede soort,de c0ölangen strjd gekost,vöôrzj zich devolle- peratievevereenigingenhebbenreedsbewezen,

diye vrjheid bevochten haddon.Om ziehnaar datzj gunstigeruitslag kunnen toonen van
wlllekeur te vereenigen t0t andere Oogmer- hun streven. De vereeniging van krachten
ken, dan het behalen van winst;vooral(Jm ishierwerkeljk heilzaam.
voor zich het regt te verkrjgen van onge- W everwjzen 0Ok hierkortheidshalvenaar
hinderd zamen tewerken en zamen tekomen, de Rochdale Society ofequitablepioneers,de
t0t gemeenschappeljke behandeling en be- meestbekende van deze vereenigingen.De
spreking van de belangen van het staatsbe- ovel'drevene voorstelling van de voordeelen
stuur en van hunneverhouding t0tden Staat. der assodatie en detoepassing,diede sociaNog is die strjd op verrenanietvolstreden. listen er van willen maken opalletoestanden
Hj voertt0t depolitiekevrjmaking van de des levens, zoo zelfs,dat de individualiteit
burgers; tot hetmet moeite afdwingen van van den mensch yeheelverdwjnten Opyaat
de erkentenis door de regéringen ,dat het in hetlidderassoclatie,zallen eenegeschlkte
23*
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plaats ter bespreking vinden onder & c$JMen heeft00k asronanter#-dzâ,diedoorlisme.
gaans weinig bevorderljk zjn aan de wel00k zonder datmen genegenis,Om volgens luidendheid, zooals de cursief gedrukte in
dat stelsel de wereld tereorganiséren,komt hetvers:

het somtjds voor, dat men te veelgewigt

hecht aan de associatie, doordat men niet t
dHj spreekt; debeulknerstmetzjntandgenoegzaam letop de nadeelen,die tegende
llledq
sc:,
voordeelen overstaan.
Toen op de blanke bjl zjn h'
and '
?
,
nee,
:,
Hjlachtden vreemdling jsljk aan,
Ge
me
e
n
s
c
h
a
p
i
n
'
d
e
ve
r
t
e
r
i
n
qe
n
he
e
f
t
me
n
w illen invoeren onder verschelden bew oners W iens aangezigtwordt groen en blanwrood,
van eene zelfde plaats.Eén huis z0u meerAlsofde roode chambellaan
deregezinnen m oetenbergen,endezem oesten Van Arkelhem reedsinzjnklaa'
amT/ppf....''
voorgem eenexekeningdehuishoudingskosten
dragen.Al ware hetvoordeelig,dann0gz0u
Assuan ofAnsoean is eene stadin opperde zucht t0t het leven in familie, in be- Egypte Op den regteroevervandeNjltegensloten kring , zich er tegen verzetten.Maar over het eiland Elephantine, waar zich de
0ok dat voordeelisnOgzeertwjfelachtig, eerste cataracten derrivier bevinden.Zj is
als we de kosten van ieder individu in een de mees
tlj
zk
uide
lj
legen stad van Egypte
eigen
he
tkog
ue
de
kazerne, werkhuis of hospitaalvergeljken en
Syéne, waarvan de
met die van een gezin uitden kleinen bur- puinhoopen nabj Assuan te vinden zjn. Op
ger-ofarbeidersstand.Deassociatiemoeto0k de heuvels aan de Njl groejen er palm-,

nooit zoover gedreven worden, dat zj de tel
-pentjn-en moerbeziënboomen.Deomtrek
mededinging wegneemt; ligt brengt ze Ons iserrjk aan oudheden.De Pharao'
sen de
in plaats van voordeelen alde nadeelen,aan Ptolemaeussen hebben er tempels gebouwd,
e ex thans half Onder het zand bedolven
een monopolie verbonden (zie Conenrrentie, di
@@
.Mb
zl& 0Iï:).
de Romeinen en Arabieren hebben
Zl
Jn,
Associatio idearum ,00k eoneatenatio ervestingwerkenenmtlrendoenverxjzen,ï#etxr'll- genoemd, is ttverbinding van denk- en op de puinhoopen daarvan leestmen de
beelden?''nameljkhetmerkwaardigverschjn- namen van krjgsliedenengeleerdenderjongsel in 'smenschen zieleleven,dat het eene ste eeuw. Dââr vindt men de terrassen van
denkbeeld het andere opw ekt en t0tbewust- 1.
ood graniet,waaroverde schuimende wate-

heidbrengt,bjvoorbeelddevoorstellingeener ren vandeNjlmetwoestgeraasnaarbeneden
plaats de gebeurtenis:dieer is voorgevallen, huppelen, en ginds degroeven,diedeslanke
en Omgekeerd. op die wjzezjn alledenk- obelisken en de reusachtigestandbeelden der
beelden verbonden door een band ,waarop

vroegereen latere wjsgeerenhtlnneaandacht
gevestigd hebben.
A ssollant (Jean Baptiste Alfredl), een
Fransch Romanschrjver, werd in 1827 te
Aubusson geborenent0tonderwjzerOpgeleid.
Daar de lnvloed der geesteljkheid op het
onderwjshem weinigbeviel,vertrokhjnaar
Noord-Amerika. O0k dit land beantwoordde
niet aan zjneverwachtingen,zoodathjnaar
Parjs terugkeerde en als schrjver optrad.
Zjne eerste romantische opstellen jaan het
Am erikaansche volksleven Ontleend,verschenen in de R evue desdeux mondesen w ekten,

vooralbj hunneafzonderljkeuitgave,groot
opzien.Daarna gafhj eenereeksvan romans
in hetlicht,diezich dooroorspronkeljkheid

Egyptische en Aethiopische tempels hebben
geleverd,en men Ontwaart er opdewanden
der rotsen raadselachtige hiëroglyphen.Aan

de ééne zjde der stad heeft men de catacomben en hypogaeën (Onderaardsche holen)
van Sypne,en aan deanderezjdeeenaantal
bekoorljke en vruchtbare eilanden in de
rivier.Eén van deze, hethedendaagsche El
Sag,is het beroemdeElephantinederOuden.

Hier zietmen de overbljfselen vandenreeds
doorStrabo beschreven Njlmeter. Debeide
tempelsuit del
4 tjd van AmenophisIIIheeft
men eenige Jaren geleden gesloopt, Om van
de steenen eenekazerneen een magazjn te
Assuan te bouwen.Derivierbedding ttlsschen
Assuan en Elephantine isdikwjlsgeheelen
aldroog.In denabjheidvandesteenenkaai,

enlevendigheidvan voorstellingonderscheiden die de haven van Assuan vormt, is een
en t0t de beste Fransche rom ans van den vierhoekige kuil,van onderen m ettrappen
Jongstentjdbehooren.00kindebelangrjkste voorzien, zoodat m0n hier hetstjgen van
letter- en staatkundige dagbladen heefthj deNjlgemakkeljk kan bepalen.Die kaaiis

boejendeartikelsgeleverd.
eengewrochtderArabieren.Debelangrjkheid
A ssonant is denaam van een geljklui- vandeze stad voorden handelisgelegen in
denden klanl
t, die in de poëzie gebruikt de omstandigheid, dat de Njleersthlerbewordt om een toestand Ofeene gebeurtenis vaarbaar wordt.
opeeneschilderachtigewjzetedoenuitkomen. Reeds in dedagen del'Oudheidmerktemen
Hj Onderscheidtzich van hetrjm doordien op ,dat de z0n op den langstendagteSyéne
hj nietaan het einde vandenversregelvoor- geene schaduw w erpt,zoodatm en hier den

komt.H0e fraai wordtbjvoorbeeld debewe- kreeftslteerkring trok ,die eigenljk watzuiging van het schaatsenrjden voorgesteld in deljker ligt. Bj Assuan neemthet granietde verzen van Tollens..
ûf eigenljk syeniet-gewest van Egypte een
aanvang.
JZj rl
jden en glnden hetbaantle ten end
A ssuay iseen departementvan deMiddelEn '
tviegen en rlieyen in de opene tent.''

Amerikaanscherepubliek Ecuador.Hetgrenst

ASSUAY- ASSYRIE.
ten Oosten aan Brazilië en ten zuiden aan

het Assyriselter'
t/k,een der oudste en aanPeru, en teltOp 6565 E)geogr.mjlen eene zienljkste rjken vall Azië,in hettjdperk
bevolking van Omstreeks S00000 zielen.De van zjn bloeieigenljk Assyrië,Babylonië,
grond is er bergachtig enboschrjk,en de Perzië,Mêdië,Bactrië en SyriëOmvattende.
Maranon vloeit er metvele zjstroomen als De naam van Assyrië in ruimeren zin wordt
grensrivier. Het bestaat uit de pl
%ovinciën bjuitnemendheid toegekend aan deeexstge-

Ct
lença,Loxa,JaendeBxacamorasenMainas noemde drie landen ,die de eerste en voormetevenzoogenoemdehoofdsteden.Erzjn0n- naamste bestanddeelen waren dermonarchie,
derscheidenestammen van lndianen gevestigd. en die naam bleef in wezen,toenhetrjk
A ssuncion of'Assomption isdehoofdstad zelf reeds lang vernietigd was.D0OrdeGrievan denZuid-AmerikaanschenstaatParaguay. ken werden in het algemeen alledoorSyriërs

Zj ligtop den linkeroeverderRio-paraguay (Aramaeërs)bewoondelanden?zooalsSyrië,
in een heuvelachtig en bevallig oord.M en

Cappadociu,Leuco-syrië aan dePontusenz.t

vindt er een bisschoppeljken zetel, eene metden naam van Assyrië bestem peld.
hoofdkerk,3 andere kerken,4 kloosters:en
15000 inwoners, die meerendeels op geen

De oudste berigten omtrentAssyriëvinden

w!
j in den Bjbel,waar (Genes.X ,l1)de
zeerhoogen trap van Ontwiltkeling staan.Zj stichting des rjks dool-Ass'
tr Of Nimk'od
drjven eenlevendigenhandelinleder,tabak, w ordt verm eld. Eerst omstreeks het Jaar
suiker en vooral in Paraguay-thee.D e stad

772 vôör Chr.komen koningen van Assyrië

is in 1556 gesticht en was langen tjd de
verbljfplaatsvan DsI'
rqneia.
Een anderAssuneion(Sonsong)iseeneiland
in hetnoordeljk gedeeltevan degroep der

voor)nameljk Phmq Tiylat TïJJdtV (741).
Salmanqssar (720),<S'tZZ?AeZ'i?? (714) en Aser-

zkssur wordt gehouden voor den zoon

Onbekend.Deze openen de rtjderAssyrische

ltaddon. Daarenboven noemt Jesaias een

koning Sargon,dien men waarschjnljk tus-

Ladronen OfDieven-eilanden.Het verhefter schen Dalmanassar en Sanheribmoetplaatsen.
zich tOteene hoogte van 650 Ned.elboven Die namen zjn,metuitzondering van Sande Oppervlakte der Zee.
Aerïl: bj de Grieksche geschiedschrjvers
Van 8em en voor den stamvader van het vorsten metNin'
tts Of Tltonus fbpcolerçfd.De

volk , dat van Sinear naar Assyrië toog en duurderAssyrischeheerschappj wordtdoor
er de steden Ninive,Kala enanderestichtte. ller6dotus bepaald Op 5S0,door Ctesias op

A ssurantie ,zie Verzekering.

l8C0 of 1206,door Stncelllts op 1460, en
ttsop 1240 Jaren. Daarna beginA ssus wasweleereene aanzienljke stad door Eusebi'
in Mysië (volgens Ptolemaeusin Troas,en nen de GriekscheschrjversmetAvbates(
)f
volgensStepltan'tts rtxzl Byzantium enanderen DejoeeseenenieuweMedischedynastie,welke
in Aeolis),aan deAdramyttischegûlfopeene voortloopt t0t Astyaq
lsche
tus. Om de Bjbe
hgoge,schier Ontoegankeljkerotsgebouwd. bexigten daal'm ede ln overeenstemm ing te
Zj waB de geboorteplaats van den stoïcjn bxengen,heeftmen hetafzonderljk bestaan
Cleantkes en werd laterAppollonia genoemd aangenomenvanhetNiet
lw-Assyrische<jk-

naarAppoloniau,demoedervan Attall
ts.
f.
6 'tgeen doorHer6dotts bevestigd wordt,daar
koning van Pergamus.Thansdraaytzj den deze na den afvalderMédiërsOnderDqjoces
naam van Beiram ofBehrem-ltalesl,enmen
vindt in haren omtrek merkwaardige bouwvallen.
A ssyrië is de oucle naam der landen,

van zoodanig gebied gew aagt,waarvanNinivé de hoofdstad was en dat zich eerst aan

hoogland in het noorden,de bergvlakte van

breidde zich Onder Tiylat T iIJ.
StV en Sal-

Cyaœares Onderwierp. Dit nieuwe rjk is

vermoedeljk in 780 vöör Chr.ontstaan uit
die gelegen zjn tusschen het Arménische eene Médische landvoogdj (satrapie). Het

Iran inhetoostentdeTiqrisin hetwesten wztxzlcw tr'rw eldraûverAlêdiëen Babyloniëuit,
en de Diala: naar de Tlgrisvloejende,in m aar begint onder Aserltaddoltin verval te
hetzuiden.Hlertoebehooren delandschappen: geraken. Nadat Médië onder De
joces zich
Areapacbitis, eene golvende, rotsachtige onafhankeljk had verklaard,verbrjzelt ook
streek bj dezuideljkehellingderArménische Babylûn het Juk, en de Médische koning
bergstreek.
CyaœaresverovertNinivé(sS5):waarschi
jnljk
Assnr,het Aturia der Grieken,ttlsschen
de Tigxis en de Groote Zab.
Zrbelith en Adiabene tusschen de Groote
en Kleine Zab.
Calael
tene of Cltalonitis in het zuiden.
De bew oners van deze streken vormden
het eerste volk van veroveraars in VôôrAzië, en hunne beheerschers maakten niet
slechts strooptogten of bepaalden zich niet

m et Babylonische hulptl-oepen. D e uittreksels uit de Arménische kroniek van Eltséblus

verwtl
'del.
d wonende volkeren.De vermelde
landen vormden metde steden Ninivé (zie
onderdezennaam),Ptesiphon,Arbêla, Apol-

wierphj Bactrië,Médië enPexzië.Hjwerd
daaxbtlkrachtig Ondersteund doordeschoone

strooken meer met hetverhaaldesBjbels.
Daarin vindtmen TA'
IfJ(520jaren naSeml9tx-i.
s),kbànherib,H.
spg
q
'#(
/zl,Dammnqltes.Nabopolqssar (Sardanapaltls) en Nabltoltodonosor
(Nebucadnésar). O0k Moze, tl/,
zi Cltorene

laat Sardanapâlus op Sanl
terib volgen.
Men meent, dat reeds Ninls,ondersteund
bj eene Onderwerping dernaburen:maaxzj d001* Ariaeus, koning van Arabië, en door
verwierven gedurende eene eeuw de heer- Barnanes,vorstvanAxménië,Babyloniëen geschappj Over onderscheidene andere en zelfs heelVôôr-Aziëveroverd heeft.Daarna onderlonia, Axtemlta en andere een gedeelte van

en schrandere Semlramis
een naam die
Jbergduif''beteekent - , eene dochter der
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AssYRI2.

godin llereeto of Mylitta. Zi
J* was na de rjk. Ph'
ttl deed in 773 een invalin Israël,
verovering van Bactra, d00r baar t0t stand maar lietzich dooreene aanmerkeljkegeld-

gebragt, zjne gemalin, en na zjn dood s0m t0tden aftogtbewegen. Zjn Oyvolger
volgde zj hem 0p.Na haren Ongelukkigen TiylatTiJJ:tV (741)kwam Ah'
a.
%konlngvan
togt tegen Stabrobates, koning van Indië, Juda, te hulp tegen Pekaelt, koning van
', die zich met R ezint den vorst van
verlaat zj te Bactra hettooneel, en haar lsraèl
zoon Ninyas treedt als heerscher te Ninivé Syrië, verbonden had.Rezin leed de nederOP. Hierna verandertde Sage in eene dorre laag,Damascusbezweek,deoverlordaansche
lsraëlieten en de mannen van Napktltali
naamljstvan koningen.
Het staatsbestuur der Assyriërs was een w erden Onderworpen,envelevan henwerden
oostersch despotismus. De koning toefde a1s slaven naar het binnenland van Assyrië

in zjn ontoegankeljken burg en lietdege- gebragt. Al
tas zelf moesthulde bewjzen
westen over aan de w illekeur der landvoog- aanzjnmagtigenbondgenootendeAssyrische

den. Hunne taal was een tak van den M e'
disch-perzischen stam, en hunne godsdienst
komt m et die der Babyloniërs overeen. D e
opperste hunner godenwas Nisroclt Of Assarak, en de hoogste godin leltis.Die g0d
wordt voorgesteld als de gevleugelde zonne-

afgodendienst te Jeruzalem veroorloven. Op

Tiglaf JNJJ:Cr volrde Salmanassar (730).

Deze belegerde H ozeel,denkoningvanIsraël,
in Samaria, veroverde deze stad na verloop

van 3 Jaren,bragtde 10 stammen naareen
Onbekend oord Van het Assyrischerjk en

schjf. 00k andere goden werden ergehul- zond Heidensche volkplantingen naar Padigd, en verschillende dieren, alsmede een
heilige boom,werdell beschouwd alsaan hem
gewpd.

laestina. Daarentegen gelukte het hem niet,
de stad Tyrus te vexoveren,schoon hj die

Omsingeld hield. Deblokkade werd na zjn
Ninyas en zjn opvolgershadden eenleger dood (716) door Sarpon opgeheven,maar

op de been van 400000 m anzzoow elbestemd Asdod, eene derPhillstjnsche steden,door
t0t het bewaken des Konlngs als t0t het denAssyrischenveldheerTAcrfAczlingenomen.
dempen van oproerigheden in de provinciën. Toen vervolgens Sanlteribmetdekoninkljke

Zj droegen helmen en waren van bogen en waardigheid was bekleed?volvoerde hj een
knodsen voorzien. Er w aren Omm tltlrde

tpgt naar Juda, dat onder koning Iliskia

steden, bj wier belêgering men zich toen afvallig was gew orden. D e m eeste steden
reeds van stormrammen bediende. U it de

bezweken; Jeruzalem werd belegerd,maar

beeldhouwwerken bljkt, dat de A:syriërs bleef behouden door de pest,die in het As-

bekend w aren m et het w even van katoenen syrische leger woedde. Sanl
terib keerde
en wollen stoFen, 't geen door een berigt terug naar zjn land,waar inwendige ver-

desBjbelsbevestigd wordt.
deeldheden zjnetegenwoordigheidvorderden,
De reeks der Assyrische vorsten wordt- wantnadat zjn broeder,stadhouderte Bazooals wj reeds mededeelden - gesloten bylon, gestorven was of gedood,had eerst
door Sardanapâlus of Thon'
as Cogzco/drzlly. Acises,daarna M erodack-Scltztfvzzen eindeljk
Tegen hen kw am en in 888 vöör Chr. de Belibns zich m eester gemaakt van hetgezag.
Médiërs onder Arbaees en de Babyloniërs Sankerib snelde derwaarts. Belib'tbs w erd
onder Belesys in opstand. Zj werden t0t gevangen genomen en A serkaddon t0tkoning
driemaal toe verslagen, maar versterkten van Babylon benoemd (711). Daarna moest
zich toen met een leger uit Bactrië,waarna hj een veldtogt ondernemen tegenGrieksche
zj de overwinning behaalden opden veldheer benden, die in Cilicië w aren gedrongen,en
van Sardanapâlns en dezen in Ninivé bele- de Assyriërs kochten met zw are verliezen
gerden. Na eene drielarigebelegeringkwam de zegepraal, zoodat Ranlterib besloot, Op
de Tigris, die buiten hare oevers trad en hetslagveld zjn standbeeld te plaatsen met
demuren derstadsloopte,deoystandelingen een Chaldeeuwsch opschriften de stad Tarte hulp,en k
%ardanapâl'
ttsgafzlch metzjne sus te stichten.

vrouwen en metzjne schatten aandevlam- Eindeljk werd Sanlterib doorzjne twee
men prjs. Volgens Athenaens gebeurde dit zonen Adrameleoh enSarezer in den tempel
te Bactra, en daar Sardanapâlus eldersals Van Nisroolt vermoord. Aserltaddoyt nam

verwjfd en kleinmoedig wordtvoorgesteld, wraak over dat gruwelstuk en plaatste zich
m eenen som migen,dat er tw eekoningen van op den troon zjnsvaders. Hj zond voorts

dien naam hebben geregeerd.
een leger naar Jlldaea,liet koning a%an@sse
Op de bouwvallen van den omgeworpen als gevanyene naar Babylon brengen en
troon verhieven zich tw ee andere,de Baby- bragt op nleuw volkplantingen naar Palaes-

pozlïdcl,e en de M ldhclte.en het eigenljke tina. Zjn opvolger k
%aosdwcl
bin (s68)handAssyrië w as aandezen laatstenonderw orpen. haafde tegenover Phraortesde heerschappj
Later verrjst er eene nieuwe dynastie,maar over Médië,en het schjnt,dat hj over het
het is onzeker, ofdeze doorN inns .H , een
zoon van Rardanapâlus,ofdooreen Médischen
stadhouder te N inivé is gesticht. D aaruit
sproot na 790 eene reeks van magtigevors-

geheelmetvoorspoed heeftgeregeerd.Deont-

binding van hetgrootel'jk nam eenaanvang
onder Cltyniladan, die gewoonljk voor den

Fklzlclt/zàgytv van het boek Judith w ordt

# *e** zich los,en
ten,die hunne heerschappj uitbreidden over gehouden. Eerst rukte N edl

Babylon, M esopotamië, Syrië,Phoenicië en daarna Mêsopotamië,waar deChaldeeuwsche
Palaestina t0t aan E gypte t0e en de grond- stadhoudereen zelfstandig rjk sticlltte.Cltyleggers werden van het Nieuw-Assyrische Z/ïJtXtft- zelf werd door den vorstderMédiërs

ASSYRIX- AMTER.
verslagen,en dithad w elligttoen reeds een
einde gemaakt aan het Assyrisehe rjk,zoo
een inval der zw ervende Scyten Cyaœares niet had belaagd. Cltyniladan w erd
doox Sarak Opgevolgd,en tegen hem veree-

850

Vroeger was zi
j(
l0k welgekroond metde
hoornen van een stier, als zinnebeeld van

koninkljke magt.De Phoenidërs plaatsten

haar beeld aan den voorsteven hunner schePen. De tempeldienst van Astqrteschjnt

nigde Cyaœareszjnekrjgsmagtmetdievan van hoogstOnzedeljken aardtezjngeweest,
den Chaldeeuvrsch-Mêsopotamisc,
llen vorst want hare priesteressen, rondom den tempel
Nabopo/assar. ln 6S5 veroverden zj Ninivé w onende,warenveelaldienaressen der zinne-

waar Sarak zich met zjne schatten ver- ljkheid.
brandde. Hierdoor ontglipte aan Assyrië de
Doorde handeldrjvende Phoeniciërswerd
teugelsderwereldheersehajpj;hetwerd in de dienst dezer godin overgebragt naar Cyde eerste plaats aan Médlé toegevoegd en prlls, Noord-Afrika, Griekenland en Sicilie.
m aakte vervolgens sleehts een deel uit van Zj zelve werd de Apltrodife derGrielten
de verschillende groote l
'jken, die in Azië en de Ven'tts der Romeinen, pn toen later
verschenen en verdw enen. Thans behooren

deze volken tot het Onsten dbordl-ongen,

Vesterslrhe elezjnelanden gedeelteljk tOthetTurkscheen nam de dienst van Aslarte A'
gedeelteljjk t0thetPerzischez'jk.Zie verder menten in zich Op. DeGriekennoemenhaar

vooral omtrentde Assyrisclle Oudhedenonder N iniré.
Ast (Georg Anton FriedriehheenDuitsch
letterkundige en wjsgeer,werd ill1778 te
Gotha geboren. Nadat l1j aldaar het gymnasium had bezocht, begafhjzich in 1798
naar Jena olfler in detheologietestudêren.
llier echter legde hj zich bepaaldeljk t0e
0P dehjOude letteren en wijsbegeerte.Eexst

Ven'
tts r-/kt
xzpït
x, de koningin des hemelsof
wel(1e doohter van Uranlts. OOk Jltlto en
L'
tbna werden dool' de Romeinen methaal'

hofkaad en lid der Aeademie Op den 8lsten

w as Semiramis,maar uit verdrietenergernis

-

in verbandgebragt. Adonis (Adon,deheer,
hetzelfde als Baöl f)fBel4 werd haar toegevoegd als de vertegenwoordiger der sc,
hep-

pende natuur.00k wordtzj voorgesteldals
debeminde van Kronos(Saturnus),enbeider
kinderenwarenPotltos(hetverlangen),Eros
W aB
privaat-docentte bena,later (1805) (de liefde)en 7 dochters(Titaniden ot'Artehoogleeraar in de Oude letteren teLandshut, miden). Volgens eene andere Grieksche
en eindeljk (1628)te Munchen,waarhj als mythebeminde zj een Syriër;beiderdochter
December 1841 overlqed. Hj heeft onder bragt Jstarte haren m innaar ()m hetleven?
anderen de Tragoediën van Sophocles Overgezet, en behalve een dtllandboek der Aesthetik''onderscheidene hand- en leerboeken
geschreven van geschied-en letterkundigen en

legde hare dochter te vondeling in de woes-

gemalin van Baöl. Eigenljk iszj de planeet Venus, geljk haar epktgenoot deplaneet Jupéter vertegenwoordigt. Zj vertpont
zich als het vrouweljke seheppingsbeginsel,
als de allesvoortbrengende en allesvoedende
kûningin des hemels (Melecheth hasjamahu)

binnenrand gekorven is. In vroegere ttjtlperken,vooralin dat flfal'Jl4ra-vnxmlng was
het zot) tcllri
jlt '
!'.:
-;'.
c'libî'IlII
.'ii..':.4E;1l1.
11en

tjn en storttezelve zic'
h bj Asealon in zee.

Haremeestberoemde tempelswaren teTyrus,
een gebollw , door Ilirant bpgetroltkell,te
wjsgeerigeninhoud.Tevenszjnwjeenevt
ll- Aphaca in Coelesyrië, te Thadmor Of Palledige uitgave derw erken van Platometeene myra en te Byblus.
A starte iseen geslaeht van tweeschalige
Latjnschevertaling aan hem verschuldigd.
Astarte? Ook Aselttoretl
t en Asclttarotlt schelpdieren, wier sthelpen van buiten nlet
genaamd, was eene Phoenillische godin,de concentrische'rimpels bedekt zi
jn,terwjlde

daarin lagen astarte-kallt aantreft. Ook nu
verspl.eidt het zich m et sgortcn,die zich in

het jstgdperk in het zuiden bevont
len, i0t

en tevens als de godin van liefde en heil in de Noo'
rdeltjke Ilszee.

(Asjerah),die doorde Babyloniël
'sM eni,dot)r

Astatisehe naald is de naam van een

de Assyriërs s
Hylifta (de voortbrenyende), toestel?w elltevervaardigdisvan tw eezooveel

doordeSyriërsAtaryatls,doorde Phillstjnen mogeltjk geljkemagneetnaaldeutdie in evenDereeto, dool- de Perzen Mltra (Moeder), wjdige rigting beven ell
tal
'tr at
ln dezelfde as
door de Cappadociërs,Armêniërs en in P0n- bevestigd en hierm ede in hotzelfde vertieale

tus Anaitls ot'Nqnqea, en bj de Puniërs
Tltolat werd genaamd. Zjj geeft leven,
vruchtbaarheid enlieftalligheid,en btj'smenstthen geboorte knooptzj den draad vast,
dien zj voortspint gedt
lrende zjl
z leven.

vlak opgehangen zjn,zoedatztjzieh,steeds

dienzelfklen onderlingen stand bew arende,

vrjeijk kunnen bewegen.D0()< den tegen-

overgl?stelden stand der polen w ordt demagneetkracht, die de enkelvoudige naald in de
De zee is aan haar gezag Onderwcarpen, en rigting plaatst van den magnétischen meridide vooxspoed der sts
hepelingen is van haar aan,nagflnoeg (lpgt?llevt?n?zoodat zelfs eene
afhankeltjk. Dtliven en visschen waren aan uiterst geringe kracht (1o astatische naald

haar rewjd; in Asealon en elderswerc
lzj daarvan doet afwtjken.Men gebrlliltt haarin

gehuldlgd in de gedaante van een vischmet den m ultiplicator? waar de geringste galvaeen vrot
lwenhoofd.Z!j is aan den hemelde nische Of electrische stroom haarinlleweging
aanvoerster der sterren?en Op aarde de ze- brengt,en in dergeljkewerktuigen.Zievergevierende krjsgodin. In deze waardigheid der onder M ayvtetismlts.

vertoont zt
j zich gezeten op eene leeuwin,
met eene stedekroon versiertl en met een

A ster (Aster .
r,) is de naam van een0mvangrjk plantengeslacht;zjne stlorten ver-

heerstshttrsBtaf cn mtpt den bliksem gew apend. sieten voorf
tldepraitieêqnvan Neord-/tukerika.

ASTER- ASTERABAD.

2s0

De aster behoort t0t de familie der zamen- vex versprei
den.Alen zeqt,datdeze asters
esteldbloemigen en onderscheidt zich door 00k voor veevoeder geschlktzjn.
llntvormige vruchtbare vrouweljkerandbloe- T0t Onze inlandsche soûrten behooren de
men, ter:vjl de buisvormige schjfbloemen gouttvater-aster (2t. Tripolium),die aan den
tweeslachtigzjn.Devruchtenzjnspilvormig, zeekant en op brakke gronden roeit,- de
eenigzins zamengedrukt en Op een naakten pnrper-aster (A.puniceus),die hlerendaarin
vruchtbodem ingehecht;ze zjn meteen ha- Gelderland en Utg
re
gevonden
ec
lht
esc
hjf-en pawordt
arse enz.
rig,eenrjigzaadpluisvoorzien.Destraalbloe- De eerste heeft
straalmenzjnpaars,blaauw ,roodofwit,deschjf- blûem en, de tweede stengelomvattende

bloemen geel.Zeerbekendisbj0nsdegewone bladeren en een harigen,rosachtigenstengel.
t
xdfer (A.chinensisL.),diereedslanginChina
A ster (Ernst Ludwig),een Pruisslsch
en Japan wordtgekweekten sederteeneeeuw generaal, werd in November 1778 te Dres00k in Europa aanwezig is. Men zaait het den geboren.Hj kwam in 1794bjhetSakzaad vroeg in hetvoorjaar op verschillende sische corps ingenieurs, werd luitenant in
tjden om te langerhetgenottehebben van 1800jstreed in 1806 tegen de Franschen en
den bloei. De planten vorderen een vetten werd in 1800 alskapitein bj den generalen

grond,veelzonneschjn en veelvochtigheid. staf geplaatst.ln 1811 werd.hj bevorderd
t0tmajoor,in 18l2 nam hjdeelaandentogt
naar Rusland, en in 1813 ontving hj zjne
'

benoeming t0t luitenant-kolonelen chefvan
den generalen stafindevesting Torgau.Toen
deze vesting weder door de Franschen in be-

h

Nw.

x

zit was genomen, nam hj zjn ontslag uit

A

de Saksische diensten zag zich a1sluitenant-

t

.G

N

:

-- !k

kolonelmetgeneraalThâelemann geplaatstbj
den Russischen generalen staf. Hj nnderscheidde zich in 1813 aan hethoofd eener
afdeeling Kozakken in de Lausitz doorverrnetele ondernemingen en vocht dapperbj
Bautzen en Leipzig.

Bj de reorganisatie der Saksische troepen
werdhj t0tOpper-kwartiermeester,latert0t
chef van den generalen staf bj hetderde
Duitsche armée-corps,en in 1814 t0tkolonel
t

'*

y

/

-w
w

Y/

/
///

en aan de belégering der grensvestingen.In

-

/

hetzelfde Jaar klom hj Op t0t den rang van
%eneraal-majoor,en de inspectieder3defor-
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tlicatie-linie werd hem toevertrouwd.Onder

w

zjne leidinq werden Coblenz en Ehrenbreitstein bevestlgd,waarhj in 1820 alsvesting-
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.
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hj luitenant-generaal, in 1837 lid van den

*e+Q
-*
-'

1j
*1
,

commandant werkzaam was. In 1857 werd

-- .

y
z

l

fl

bevorderd.ln dien rang ring hj overin1815
t0thetPruissische corps lngenieurs,en nam
jverig deel aan den oorl0g tegen Frankrjk

h
1jj

î

c
œlster %1-l-4zz?,<)l,
î@.5.

Van de gewone aster heeftraen een gxoot
aantalverscheidenheden.Andere fraajesoorten zjn A. alpinns L.met korten steelen
blaauwe straalbloemen, - en vooralA. & 7rkemensisWb/k.,dievalldenHimalayaafkom-

stig is. Van laatstgenoemde geven wj eene

afbeeldinq op 1/q der natlltlxljke grootte,
nameljk ln a een geopendbloemhoofdjezon-

Staatsraad,in 1828,na den dood van generaalA tzlc/z,chefvan het genie-corps en cu-

rator van de militaire schûolteBerljn,en

in 1822 generaal.- In 1849 vroeg en verkreey htl zjn Ontslag, en hj overleed te
Berlpn den 9den Februarj 1855. Asterwas
een schrander militair en een uitstekendwiskundige.Zjne DNagelatene geschriften''zi
jn
in 1856 te Berljn verschenen.
Zjn broederKarlJfez
âzlric:Aster,geboren
den 4den Februarj 1782,waskolonelin Saksische diensten heeftzich alsschrjverover
militaire aangelegenheden een goeden naam
verworven.Nadathj bjhetcorpsingenieurs
was geplaatst, klom hj spoedig op t0tden

der bloemen ,in b eene straalbloem en in c rang van luitenant-kolonel en werd leeraar
eene schjfbloem - beide laatste in natuur- aan de Artillerie-schoolte Dresden. ln 1830
lpke grootte.
Ilalll j z
jn ontslaq uitde dienst,maarverIn vele ttlinen heeft men Amerikaansche kreeghi
n 1844 den tltelvankolonel.Hj oversoorten,die meestaldoorscheuring derwor- leed op den 28sten December 1855.
telB vermenigvuldigd worden. Vele soorten
A sterabad ofAstrabad,eene Perzische
moetmen om de twee ofdriejaarvanplaats provincie, die zich van de Caspische zee in
doen veranderen,omdat zj zich anderste het zuidoosten t0t 580 O.L.uitstrekt en van

ASTERABAD-ASTERO'
îDEN.
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Daghestan doorde rivierAsloen gescheiden met avondmaalsbrood gestulpt,en een gazen
is, wordt doorgaans als een gedeelte van doek wordt er overheen geworpen ,zoodat
Mazenderan beschouwd.Hetis hetHyrcania dezehetgewjdebroodvolkomenbedektzonder ouden, het vaderland van de Parthers der het aan te raken.
en van de tegenwoordige Perzische dynastie
Men houdtden asteriscusvoor de ster der
der Kadsjaren.De horden,dieerrondzwer- Magiërs.
ven, weleer door verschillende namen aanAsterius,eengeleerdschrjvervandepargeduid,w ordenthansm etdievanTurkoman- tjderArianen(ziegnder-d.
ritzt
zzlycâ,eStrl
jdqtuit
nen bestem peld.
Cappadocië geboortig,leefde in de4deeeuw.

De evenzoogenoemde ltoojdstad dezer pro- Hj was te voren een Heidensch sophist en
plzl Antloeltlë -- een
vincie,gelegen onder 36050'N.B.bj eene werd door Lncianus '
baai der Caspische zee en niet ver van den

mond der Ester (Aste1'
),aan den voetvan
de noordeljke helling van den Elboers,bevatte gedurende langen tjd den zetelvande
Kadsjaren-vorsten.Dezewerdechter,wegens

Ariaan - t0t het Christendom bekeerd.Gedurende de vervolging der Christenen onder

de regering van M aœimius(202)offerde hj

aan de Heidensche goden,en deze afvalligheid schoon door latere boete verzoend,

de ligging van Astrabad aan een uithoekdes verhlnderdezjneOpnemingindengeesteljken

rtjks, later naar Teheran Overgebragt. Na
dien tjd is haarbloeiaanmerkeljk afgenomen, maar zj bljft evenwelwegensharen
uitgebreiden handelsteedseeneaanzienljke

stand,hoe groot zjn jveren zjn aanzien

als bevorderaar der Ariaansche leer0ok we-

zen mogten. In 230 vervaardigde hj zjn

Gsyntagmay''waarin Chrisbi'
l
tseenekrachtvan
stad en telttusschende80-en40000inw oners. G0d wordt genoemd, evenals de overige
Zj is daarenboven de eenigestaddergeheele schepselen. Men zegt, dat een ander werk
provincie.Dehuizen zjnereenigzinsin Euro- van Asteri'tbs degrondslagenheeftgelegdvoor

péschen stjlgebouwd en meerendeelsvan 2 hetSemi-Arianismus.Voortsheefthj tlitlegverdiepingen voorzien.Het klimaatiserheet kundige opmerkingen geschreven bj dePsalen en den Briefaan deR0en ongezond,maar de omstreken zjn zeer men,de Evangelivruehtbaar.
meinentw aarvan w eillig is Overgebleven.
A steriseus is afgeleid van een Grieksch
A steroxden,(bnkplanetoidengenaamd,zjn
woord, dat sterretje beteekent. Er wordt de kleine planeten,w elkezichtusschen Mars
eene doorgaans roode igtlur(* of+)mede en Jupiter bevinden.Daar de afstanden der
aangeduid, waardoor de oude geleerden in
een handschrift deze en gene plaatsen onthieven van hetverm oeden van onechtheid,Of
er de aandachtop vestigdenwegenshetmerkwaardige van haren inhoud.Een teeken van
tegenovergestelden zin is de obel'
as ot'obelis-

zigtbare planeten van de z0n aan eene be-

paaldewetOnderworpen zjntwerd men opmerkzaam op deverbazenderuimte:diebeide
bovengenoemde hem elligcham en scheidde.D e
sterrekundigen begonnen te zoeken, en ()p

den lsten Januarj 1801 werd de eerste aste-

c'
lf: (- Ot'+),dooryaanszwartvan kletlr, roïde Ontdekt. D aar het aantalw eldra ge-

w aardoor de onechtheld,de inlassching Ofde
onbeduidendheid eenllr plaats w erd aangewezen Zelfs gebruikte m en voor echte gedeelten, die Op eene verkeerde plaats ston-

den,den metobel'
as(* - ef- .
Y.
).In gedrukte boeken vindt m en den asteriscus of
het sterretle somtjds a1s aanwjzing,dat er
woorden ontbreken, en somtjds als verwjzing naar eene met een dergeljk sterretje

stadig toenam en in Onzen tjd t0tOverde

l00 geklomm en is, hebben som migen het

vermoeden geopperd, dat er aanvankeljk

tusschen Mars en Jupiter eenegrooteplaneet
heeft bestaan, m aar dat deze door eene ons
onbekende oorzaak in stukken is uiteen ge-

sjat.Hetbehoortintusschen t0tdeOnmogelpkheden,daarom trent iets met zekerheid te
bepalen.

aangeduide noot.
W j geven hier deljstvan denamen der
In de Grieksche kerk isasterLse'tçseenster- asteroïden met elk harer ontdelkkers en met
vormig avondmaalsgereedschap. Het bestaat den tjd der ontdekking,en wi
jvermelden
uit tw ee gouden, zilveren of geel-koperen voorts haren middelbaren afstand van dezon

strooken, kruisgewjs over elkander gelegd in vergeljking met dien der aarde,haren
en vastgemaakt en aan de uiteinden naar omloopstjd en de helling harerloopbaan.(zie
dezelfde zjde nagenoegregthoekig omgebo- verderonderPlaneten).
gen. De asterisclls wordt over den schotel

AsrEsofbEx.
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2
3
4
5

l

Pallas.
Juno.
Vesta.
Astraea.

Ceres.

Piazzi.

Olbers. 28Mrt.1802.
Harding. 1Sept.l804.
Olbers. 59Mrt.1807.
Henke. 8Dec.1845.

1Jan.1801. 2.77 4J.224d. 10 grad.37 min.

6

Hebe.

Henke.

1Julj1847. 2.42 3 r284 r 14

7
lris.
Hind. 13Aug.l847.
8 Flora.
Hipd. 18oct.1847.
9 Metis.
Graham. :5Apr.1848.
10 Hygiea. De Gasparis.12Apr.1849.
11 Parthenope. De Gasparis.11Mei 1850.
12 Victoria.
Hind. 13Sept.l850.
13 Egeria. De Gasparis. 2Nov.1850.
14 Irene.
Hind. 19Mei 1851.

2.
77
2.67
5.86
2.58

2.39
2.20
2.89
2.13
2.45
2.32
2.58
2.58

4 p 225 r
4 r 122 r
3 r 280 r
4 r 49 r

3 p 25l r
3 r 07 n
5 z 250 r
5 r 2l5 r
3 r 306 r
3 r 207 m
4 p 50 r
4 p 57 r

34
13
7
5

37 r
3 p
8 p
19

47

5
28 D
5
53 p
5
86 ?
3
47 ,
?
4
37 z
8 p 28 ,?
16 n 33 j?
9 p l r

15 Eunomia. De Gasparis.29Julj 1851. 2,
.64 4 z 109 ,, 11 p 44 .',
16
17

Psyche. De Gasparis.17Mrt.1852. 2.93 4 p 264 n 3
Thetis.
Luther. 17Apr.1852. 5.
48 3 p 325 z 5

18 Melpomene.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Hind.

24Junjl852. 5.29 3 r l74 r 10

Fortuna.
.Hind. 22Aug.l85S.
Massilia. De Gasparis.19 Sept-l855.
Lutetia.. Goldschmidt.15NOv.l85S.
Calliope.
Hind. 16Nov.1852.
Thalia.
Hind. 15Dec.1855.
Themis. De Gasparis. 5Apr.l853.
Phocea. Chacornac. 6Apr.1853.
Proserpina. Luther. 5Mei 1853.
Euterpe.
Hind.
8N0v.1853.
Bellona.
Luther. 2Mrt.1854.
Amphritite. Marth. SMrt.1854.

30 Urania.

Hind.

2.46 2 r S94 r l
2.45 3 r S70 r 0
2.44 8 r S92 r 3
2.91 4 r 351 r 12
2.63 4 r 98 p 10
3.15 5 r 207 n 0
2.40 3 r 2s3 r 21 r
2.66 4 r 1l9 n 3 p
2.37 3 r 2l7 r l r
2.79 4 r 227 r 9 m
5.55 4 ,) 38 r 6 r

22Jlllj1854. 2.26 3 ,)233 r 2 r

31Euphrosyne. Ferguson. SSept.1854.
32 Pomona. Goldschm idt.26Oct.1854.
33 Polyhymnia. Chacornac. 28Oct.1854.
34
Circe.
Chacornac. 6Apr.1855.
35 Leucothea. Luther. 19Apr.1855.
36 Atalanta. Goldsehmidt. 5Oct.1855.
37 Fides.
Luther. 5Oct.1855.
38 Leda.
Chacernac. 12Jan.1856.
89 Laetitia. Chacornac. 8Feb.1856.
40 Harmonia. Goldschmidt. 31Mrt.1856.
41 Daphne. Goldschmidt. 22Mei 1856.
42
Isis.
Pogson. S8M ei 1856.
43 Ariadne.
Pogson. 14Apr.1857.
44 Nysa. Goldschmidt.27Mei 1857.

3.16
2.59
2.87
5.69
3.01
2.75
2.64
2.74
2.76
5.27
2.76
2.41
2.25
5.42

Doris.
Pales.
Virginia.
Nemausa.
Europa.
Calypso.
Alexandra.
Pandora.
Melete. 1

Goldjchmidt.19Sept.l857.
Goldschmidt.19Sept.
1857.
Ferguson. 4 Oct.1857
Laurent. 22Jan.1858.
Goldschmith. 4Feb.1858.
Luther. 4âp1
*.1858.
Goldschmidt.10Sept.l858.
Seaxle. 10Sept.l858.
Goldschmidt. 9Sept.1859.

3.11
3.
08
2.64
2.27
8.10
5.62
2.72
2.76
2.60

9

3:
40
5
44
14
49
36
35
26
23
8

n
p
,:
r
r

6 p

5 m 22S r 56 r :5 ,:
4 n 55 r 4 r 44 p
4 r 31l r 1
57 p
4 r 180 r 5
27 ,,
5 r 77 r 8
11 z
4 r 203 r 18
42 p
4 r l08 r 3
7 p
4 r 196 n 6
58 ,)
4 y,S21 r 10
21 ,
3 r l50 r 4
16 p
3 r 244 n ls
3 ,
?
2 r 29C r 8
35 ,?
8 , 98 r 3
28 r
3 r 282 r 3
42 ,

45 Eugenia. Goldschmidt.27Junjl857. 2.72 4 rl78 r 6
46 llestia.
Pogson. 16Aug.1857. 2.52 4 r 5 r 2
47 Aglaja.
Luther. 15Sept.l857. 5.89 4 r 324 ,
? 5
48
49
50
51
52
53
54
55
56

4 '
36 ,,

5 r l76 r 6
5,
t 15S r 8
4 r 1l4 r 2
3 n 224 r 9
5 r lC7 r 7
4 r 89 ,) 5
4 r 170 r 11
4 n 213 r 7
4 m 68 p 8

85 p
0 p

18 r

30 ,
:
9
48
57
25
C
47
13
2

lDe afstantlderaardeis> $06833:9 geogr.mijlen.Vermenïgvuldîgtmendehiervoorkomendegetallen
metditgetal,danverkri
jgtmen (
leafstandenin geogr.mi
jlen.
2 DezeiseerstvoorDapbneaangezien,maarbleeklatereeneantlereplaneettezijn.
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57 Mnemosyne.
5

Luther. 22Sept.l859.
Luther. 24Mrt. !860.
Chacornac. 12Sept.l860.
Geldschmidt. 9Sept.l8s0.
Ferguson. 15Sept.l860.
Foxstex en 14Sept.1860.
Lesser.
63 Ausonia. De Gasparis. 11Feb.1861.
64 Angelina.
Tempel. 5Mrt. 1861.
65 Cybele.
Tempel. 9M rt.1861.
8 Concordia.
59 Elpis.
G0 Danaë.
G1 Echo.
62 Erato.

66

Maja.

''

3.16 5 J.223 d. 15 grad. 8 min.

2.70
2.71
2.99
2.39
3.13

4 r 159 r
4 r 172 r
5 r 58 r
3 m 25s r
4 ,,l97 r

2.29
2.68

3 ,,Z57 r 5
4 r 142 p 1
6 r 1l0 r 3

47
19

5.42 3 r 270 r 5
2.78 4 r 232 r 7
2.07 5 r 45 m 8
2.61 4 r 85 r 11
2.75 4 m 205 r 23
2.27 3 p l49 , 5

59
58
S0
38
19
24

3.42

ters.

73 Clytia.
Tuttle.
74 Galatea.
rrempel.
75 Eurydice.
Peters.
76 Freya.
d'
Arrest.
77 Frigga.
Peters.
78 Diana. 'Luther.
79 Eurynome. '
W atson.

Pogson.

7Apr.1862.
29Aug.l862.
22Sept-l8sz.
21Oct. 1865.
12Nov.1862.
15Mrt. 18C3.
14Sept.1867.

5.85
2.75
2.43
2.37
2.66

4 z 297 r
4 n S00 r
3 p 287 r
2 z 235 r
4 p l28 ,

8.09
3.49

5 p l58 ,? 4
6 p 102 z 10

4 r
r
n
r
n
r
r

7
2
5
9
11

2.65 4 r 118 ,, 5
2.53
3.12
2.36

4 r 12 ?: 15
5 r 195 ,, 2
4 r 34 r 2

3.2

5 r 259 r 9

2.75 4 ,? 208 ,?
3.16 5 p 23l p
3.07 5 r 138 ,
3.06 5 p 96 r
5.67 4 r l29 ,
y
:.88 4 r 324 m

'
W atson.

101
102

'W atson. 15Aug.1868. 2.57
Peters. 22Aug.1868.

'
W atson.
'
W atson.
M/
ratson.
'
W atson.
Pogson.
Luther.

28

2.66 4 r l28 ,
) 2
2.78 4 r 220 r 1$
:.67 4 r 132 r 5
3.89 6 m 85 r 2
2.67 4 r 136 r 2
2.63 4 r 93 r 8
2.44 3 r 299 ,, 4

10p Hecate.

1
1.03 Hera.
04 Clymene.
l
05 Artemis.
10
6 Dione.
l07 Camilla.
108 Hecuba.

m 2 n
r 37 p
p 17 r
,, 04 r
lS

2Mei1864. 2.30 3 r175 r 8

Sl Tevpslchore. Tempel. 20Sept.l864.
82 Alcmene. Ltlther. 27Nov. 1864.
83 Beatrix. De Gaspaxis.26Ap'
r. 18G5.
84
Clio.
Luther. 25Aug.1865.
85
Io.
Peters. 19 Sept.l865.
86 Semele.
Tietien. 4Jan. 1866.
87 Sylvia.
Pogson. 16 M ei 1866.
88 Thisbe.
Peters. 15Junjl866.
89
Julia.
Stephan. 6Aug.1866.
90 Antiope.
Luther.
lOct.1866.
91 Aegina.
Stephan. 4N ov.1866.
92
Peters.
9 U ndina.
7Julj 1867.
3 M inerva.
'W atson. 24 Auc'.1Q/t7.
94 Aurora.
Mratstln.
t5>..1,1.'-.'..
95 Arethusa. Luther. 53Nov.1867.
96 Aegle.
ooggia. 17'Feb.1868.
97 Clotho.
Tempel. 17Feb.1868.
98 Janthe.
Peters. 18Apr.l8G8.
99 D ike.
Borelli. 2,8M ei 1868.
H elena.
Miriam.

5
8
18
0
2,

Tt
lttle. 10Apr.1861. 2.68 4 r ll6 p 2

67
Asia.
Pogson. 17Apr. 1861.
68
Leto.
L tlther. 29Apr.l861.
69 Hesperia. Sciaparelli. 29Apr. 1861.
70 Panopea. Goldschmidt. 5Mei 1861.
71 Niobe.
Luther. 13Aug.1861.
72 Feronia. SatlbrtenPe-29Mei 1861.

80 Sap/ho.

xv..

8
8
12
16
11
15

11Julj1868. 3.11 5 m 182 ,
? 6

7Sept.l8s8.
13Sept.l868.
lsSept.1868.
10Oct.1868.
17Nov.1868.
SApr. 1869.

2.70 j4 r 160 r 4
3.18 j
l 5 p 246 r 2

2.28 l 5 , 277 m 21
3.20

p

4 n 1l6 ,
? 10

5 z 2G7 ,
? 4

r

88

52

29

42

109 Felicitus. Peters. j9Oct.1869. 2.70 4 p l56 p 8
ll0 Lydia.
Borelli. l19Apr.1870.
Asterolepis is de naam vaneenfossielen werk tegen de ontwikkelings-theorievanhet
visch uit den ouden rooden zandsteen (old geschapene,geljkdiedoorDemallleitZzt
rpztvck

red) der Orckney-eilanden aan de noordkust Oken en anderen wordt voorgesteld. Dat,

van Sehotland. Hj heeft aan IlltyltM iller werk isdoor Dr.L'
tbacl
tinhetNederlandsch
1 vertaald.

aanl
eiding gegeven t0t het schrjven van een
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ASTEROPHYLLIETEN- ASTON.

A sterophyllieten is de naam van een regten dan in een dwarsen stand.Ditnoruitgestorven geslacht van bedekt-bloejende m aal gebrek aan symm etrie wordt weleens
vaatplanten,- in lateren tjd heeftmen ze zöö sterk,dathetalseen wezenljk gebrek
echter gehouden voor de m et bladeren voor- moetbeschouwd worden,- vooralbj eene
ziene takken van calamieten. Zj bezaten wjdeoyeningderpupil,omdatwegensden4r00gelede, gestreepte en vertakte stengels m et teren llchtkegel,die alsdan inhet00g dmngt,
kransvormig geplaatste,ljnvormige,puntige debreking dermeestvanelkaârverwjderde
bladeren.Zj vormen het hoofdbestanddeel stralen te meer versohilt.00k de groottevan
der eigenaardige Bteenkolen-oora,zoodatzj den gezigtshoek, waaronder de voorwerpen
somtjds geheelelagendersteenkoolbeddingen worden waargenomen,komt hierbj in aanuitmaken. Men zoekt ze in de steenkolen- mexking. W ie gewoon zjn, alleen groote

voorwergen gade teslaan,merken vaakhun
Asthenie is afgeleid van een Grieksch astigmatlsmusnieteensop,hetwelkbjvoorwoord,dat zwakhelden uitputtingbeteekent. beeld bj lezen en schrjven zich reeds duivorming nergens te vergeefs.

Daardoor wûrdt in de geneeskunde een toe- deljk zou doen gevoelen. Bj sterk astigstand aangeduid,dienmenweleensbjhevige matismus vermindert de scherpheid van het

ziekten waarneemt,nameljk een wegzinken gezigt aanmerkeljk,zoodatde grenzen der

van de krachten desligchaams.Dezeuitdruk- voorw erpen zich in een zwevenden toestand
king is ingevoerd door & J. Wrp'
lt?zz, die vertoonen.Dezelfde stok schjntin een100ddaardoor eene Eaauwe prikkeling aanduidde, rpgten stand dunner en langer te w ezendan
alstegenoverstellingvaneenesterke(sthenie). in een horizontalen stand, en een lichtpunt
Hj verdeeldehaarin regtstreekscheenmid- wordteene lichtstreep.Datgebrek kaneenidelljke.In heteerste gevalwasgemis aan germate verholpen worden doûr het hoofd
uitwendige prikkels) in het tweede gemis scheeftehouden,- 'tgeen dan o0k bjveaan genoegzame vatbaarheid voor de wer- len, die er aan ljden,eene gewoonteis.Is
king der prikkels de Oorzaak der asthenie. het astigmatismus zeer sterk:dan ziet men
de waargenomene voorwerpen omzoomd met
A sthm a, zie Aamborstiyheid.
Asti,eenestadinde ltaliaanscheprovincie gekleurde randen.
De aanwezigheid en de graad van astigAlessandria, ligt aan de Tanaro en aan den
mond der Balbo - alsmede aan den spoor- matismus kunnen alleen d00r een ervaren
weg van Alessandria naar Turjn - in eene oogarts w orden bepaald, - vooral Om dat
schoone vlakte en telt omstreeks 55000 in- het dikwjlsvergezeld gaatvan btjziendheid
W oners. Men heeft er den zetelvan een bis- en andere gebreken. Somtjdskan men het
schop,een 0ud slot,een prachtiyen d0m - astigmatismus in de ongewone gedaante van
volgens somm igen een voorm allgen D iana- het hoornvlieszeer goed onderscheiden.Het
tempel- ,22 kerken,een seminarium en een isgewoonljk aangeboren,maarhetkanzich

gymnasium.Zj isdegeboorteplaatsvan den
dichter A@êri.In haren omtrek verbouwt
men een voortreFeljken muskaatwjn,die in
Italië zeer getrokken wordt.O0k is er een
aan:ienljke handelin zjde.
In de dagen der Romeinen droeg zj den
naam van Asta ofAsta Pompêji.Laterwerd
zjde hoofdstadvaneendistrict,hetwelkdoor

00k later ontwikkelen. Doorgaans zjn de

beide oogen er dooraangedaan.Opjeugdigen
leeftjd,bj een sterkaccommodatie-vermogen,
ishetminder lastig dan bj hetverminderend
accommodatie-vermogen van denrjperenleeftjd.Men verhelptdat gebrek doorbrilglazen,
dierolrond2of- z00 erbjziendheid mede
verbonden ls, aan de eenezjderolrond en
keizer H endrik VII a1s graafschap aan de aan deanderehOlgeslepen zjn.
graven van Savoje werd geschonken(1311). Aston (Luise),eeneDuitsche schrjfster,

Deze m oesten hetvervolgens missen,m aar die zich bekend gemaakt heeft door haar
kregen het in 1521 terug. Onderscheidene jveren voor de émancipatie der vrouwen,
rinsen uithethuisvan Savojedroegenden is de dochter van een predikantuitden 0mtltel van Graafvan Asti.In demiddeleeuwen trek van Halberstadt. Op haar 19de Jaar
werd de stad van vestingw erken voorzien, huwde zj meteen fabrikantteMaagdenburg,
SamnëlHzfpzlgenaamd,eenEngelschmanvan
doch deze zjn thans verdwenen.
Astigm atism us is een woord, dat,af- afkomst.W eldrascheidde zj vanhem :verkomstig van het Grieksch ,zoodanig gebrek bond zich na verloop van Zjaren wedermet
van het gezigtsorgaan aanduidt,waarbj de denzelfdenpersoon,om hem vervolgensw eder
voorwerpen zich in een verwrongen toestand te verlaten. Nu leidde zj hetleven eener
of met onjuiste Omtrekken vertoonen. Het geëm ancipeerde vrouw en vertoefde hier en
vloeit voort uit een gemis van symmetrie in daar in Anhalt en 00k te Berljn,waar zj
den llchtbrekenden toestel van het 00g, - inMaart1846wegenshareémancipatie-woede,
doorgaans uiteene onregelmatige kromming hare atheïstische rigting en hareultra-liberale
der Oppervlakte van het hoornvlies of van gevoelens uitde stad verbannen werd.Haar
de kristallens.Ook in hetgezonde 0og zjn scheidingsproces duurde t0t in 1847; toen
die deelen niet volkomen symm etrisch,maar werd zj schuldig verklaard,zoodatzj het
dat gemis van symmetrie isdââr z00 gering, jaargeld verloor,dataanvankeljk dooxhaar
dat het niethindert. lmmers het hoornvlies man was betaald.In hetJaar1848 bevond
is geenszins het segment van een b0l,maar zj zich weder teBerljn en stond erin bevan boven naarbenedensterkergebogen,dan trekking met de aanvoerders der radicale

van de linker-naarderegterzjde.Daarom partj. Vervolgens sneldezj naar Sleeswjkvertoontzich dezelfdeljn langerineen100d- Holstein, waar zj metloleljkevolharding
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hare krachten wjddeaan de verpleging der W ereld onder dak te brengen.In deJaren
gewonden.Vandaar keerde zj naarBerljn 18:
32 en 1884 toefdehj meteengedeeltevan
terug,waar haarwederom hetverbljfwerd zjn talrjk gezin te Parjs,waarhjzichaan
ontzegd,en begafzich toen naar H am burg, eenepjnljkeistel-operatieonderwierp,welke
w aar haar in 1849 hetzelfde l0t tendeelviel. door D'
upnytren w erd volbragt.
In het begin van 1851 is zj gehuwd met A stor overleed te N ew -York ()p den zostcn
Dv.M eierteBremen.ZjheeftOnderscheidene Maart1848.Zjnenalatenschap,f)p 30millioen
dichtwerken en rom ans in het lichtgegeven, dollars geschat,verhuisde gedeelteljk naar
zooals ttMTilde Rosen,''- ddAtls dem Leben Europa.Hj had 350000 dollarsvermaaktaan
einer Frau,'' - uluydia)''
tlnd Kontrarevolution''enz.

aRevolution

A stor (Johann Jakob), een der Ondernemendste kooplieden en eenderrjkstemannen Onzel
'eeuw ,werdden 17den Julj 1763
te W aldorfbj Heidelberg geboren.Reedsop
jeugdigen leeftjd begafhj ziohnaarLonden,
waar hj zich nog bevond,toen de Amerikaansche vrjheids-oorlog ten einde spoedde.
Hi
j wenschte zich bj een Ouderen broeder
te voegen, die zich sederteenigejaren in

de stad N ew-York om er eene openbare boe-

kerj te stichten,die den naam draagtvan
uAstor-tzibrary.''ln zjnegeboorteplaatsdeed
hj een gestichtverrjzen t0tOpvoeding van

behoeftige kinkeren en t0t verpleging van
oude,hulpbehoevende personen.

A storga (Emanuéle d'), een beroemd

componistvan kerkmuzielk,werd den lltlen

December 1681tePalermo geboren.Hjwas
dezoon van een Rjksbaron dieindenstrjd
tegen de vereeniging van SieiliëmetSpanje
de Vereenigde-staten bevond.Daarûm kocht door zjne soldaten uitgeleverd en terdood
hj voorzjn kleinkapitaaleen aantalkoop- qebragtwas.Emannlleontvingzjneopleiding
waren, die hj voorzjn oogmerlkgeschikt ln de muziek in een klooster te Astorga achtte, ging in Nûvember 1788 aan boord

eene stad in de Spaansche provincie Leon

en stapte in Januarj 1784teHamptonRoads gelegen - , waar hj dool'den invloed de<
aan land.Laterging hj meteenlandgenoot, princes Ursini wasgeplaatst.Laterkwam hj
een pelshandelaar,naar New-York,en voor aan heth0f van denhertogvan Parma.D00r

het geld, dat zjne waren hem opgebragt
hadden,kochthjpelterjen,diehj in Londen Op eellevoordeelige wjzevan de hand
deed.Hierdooraangemoedigd,keerdehjterug
naarNew-York en wjdde zich geheelen al
aan den handelin pelterjen.Hj begonzjne
zaken op zeerkleine schaal, maarhj wist

dezen werd hj aanbevolen in de gunstvan
keizer LeopoldI,en hi
j deedvexvolgenseene

reis dol)r alle beschaafde landen van Europa.
Astorga overleed den Slsten Augustusl786

in een klooster in Bohemen.Zjn voornaamste werk iseene meesterljke compositievan
het astabat matert''waarvan het oorspron-

het door ongemeene bedrjvigheid, gepaste keljk handschrift te Oxfbrd wordtbewaard.
spaarzaamheld,smetteloozeregtschapenheid, Zjne opera tDaphne'' is in 1726te Praag

een schranderen geest en een onw rikbaar ten tooneele gevoerd.
vertrouwen op de toekom st ver te brengen.
A storia is een handelsfort in denN0n<dHj deed reizen doorhetnoorc
len derVer- Amerikaanschen staat Oregon , en welaan
eenigde-staten,en daar deregéringdeslands den zuideljken Oever der Columbia-rivier,
gaarne eene m ededinging Z3g naast den niet ver van de plaats,w aar deze zich uithandel der Engelsehe compagnieschappen , stort in de Stille zee. Hetis in 1811 door

verkreeg htivan den StaatNew-York hetpri- de agenten van Asfor (zieOnderdezf
m naam)
vilégie,Om eene Am erikaansche pelshandel- gesticht. Het w ordt ook w el I'
ort Georye
compagnie te vormen m et hetkapitaalvan genoemd en is thans in gebrtlik bj de Ht
ld-

één millioen dollars- welk bedrar desver- sonsbaai-compagnie.Het om ringendedorptelt

eischt verdubbeld m ogt w orden.D le eompa- 800 inw oners.
gniebestond slechtsi11naam w antAetorwas
A straal-geesten. Het onwillekeurigbeschrander yenoeg,Om degeheele zaak voor sefvan een zeker verbtm d tusschen de stof-

zjnerekenlngtenemen.'
W-eldrakochthjde feljke en Onstoffeljke wereld ,tussehen de

actiën van andere compagnieën en dreef de aarde endenhemel,endew ensch Om ëaarvan
zaken in 'tgroet.Zjne schepen bevoeren de de draden op te sporen, bragt de Perzen

groote rivieren van Amerika,ofbragten zjne (Magiërs),Chaldeeuwen en Indlérstûtvelerwaren naar China en Europa. Zelfshad hj 1eien vaakt0thoogstzonderlingevermoedens,
het grootsche voornemen Opgevat,Om eene
geregelde scheepvaart t0t stand te brengen
om Kaap H oorn heen,maal'ditontw erpmislukte w egensden0Or10g,diein1812tusschen

waaruit zich de godsdienst dier volkeren
vooral bj de Perzen het gel
oofaan aard-,
lucht-,vuur-enstexregeesten - ontwikkelde.
O0k de Grieken en Romeinen waren nïet
Groot-Brittanjeen Amerikawasuitgellarsten. vrggebleven Van zoodauig geloof, het
Astortte New-Yorkgevestigd,wasgehuwd vervultinhunnemythologieenindenatuurleer
met eene Amerikaansche vrouw en zelfhad hunner wjsgeerige scholen eenebelangrjke

hj z00 sterk dezedenengewoontendeslands
aangenomen, dat het hem moejeljk viel,
zjne moedertaal tespreken en te schrjven.
Intusschen bleefhj eenewarmetoegenegenheid koesteren voor zjn vaderland.Hiervan
getuigthetAstor-fonds,dathtjstichtte,om

r0l.HetoorspronkeljkeMozaïsmushandhaafde

met gestrengheid het bestaan van éélz G0d
en sloot dus alle geesten buiten m aar v0lgens de Chaldeetlwsch-Babylolzisch-lsraëlietisohe geestenleer was de beneden-dampkring
met booze en de hoogere gewesten derlucht
de Duitsche landverhuizerstegenAmerikaan- met goede geesten - astraal- OfsterregeesschezwendelarjtebeveiligenenindeNieuwe ten - vervuld.Pltilo bevolktdendampkring

2ss
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met ondexscheidene soorten van geesten en

De krachten en eigensc,happen van sûm mige

beweert,datde sterrenbezieldewezenszjn, steenen w orden 0ok w e1 toegekend aan asdie zicA naar eigen welgevallen bewegen ,- traalgeesten,die daarin opgesloten zjn.
Astraal-lam p is eene gewone Argandbala m verband werd gebragtmetdesterre- sche lamp (zie onder Argandj, die vxj
aan den zolder ofhet plafond isopgehangen,
wigchelarj.
D e K erkvaders w aren van Oordeel, dat maar zich onderscheidt door een knop , die
het gansch heelalbewoondwasdoorgeesten, boven de cylindervormige pitis geplaatst en

een yevoelen,datin delatereJoodscheKab-

die zj in hemelsche,astraal-,aardsche en de geljkmatge verspreiding der vlam beonderaardsche verdeelden,en wjvinden bj vordert.
Tatiat
tus, Origenes,A'
twustin'
ts enz.de meeAstraallicht is hetschemerachtigschtjn-

ning,datde sterren metyeesten bevolktof sel,hetw elk m en in heldere naehten hieren
zelve vaneen geestvoorzlen zjn.De Kerk daar aan het uitspansel opmerkt.Het komt

hadwe1nietbeslist,ofmende sterrenals be- voort uiteene groote menigtekleinesterren,
zielde wezens moestbeschouwen.toch ver- die men met het bloote 0og,en zelfs met
oordeelde het Christendom hetastrologisch den teleseoop niet overal OndeTscheiden kan.

bjgeloof,dathetlOtdermenschen afhanke- A straea (Dike), eene dochtervan Zeus
1jk z0u wezen van de astraalgeesten.In de (Jupiter)envanTltemis,volyensanderenvan
theosophie der Neo-platonicitreedt hetdenk- Astraens en Aqrora,de gothn der geregtigbeeld,datdesterren bezieldendoordronyen heid,was de laatste dergodinnen, diein de
zjn van een levenscheppenden geest,dmde- koperen eeuw den aardbodem verliet.N adien

ljk Op den voorgrond. Volgens Hilrocles tjd schittert zj onder den naam van d
tde

bezitten zoow elde geesten der menschen als Maagd''aan den hemel, waar zj in den
die van hoogerenrangeenastraal-ligchaam - dierenriem is geplaatst.De beeldende kunst
een voertuig des g'eestes na den 'dood des stelt haar voor m et een diadeem van sterren
ligchaams Ofeenligchaam uitz00fjnestof, en met eene weegschaalin de hand.
dat het onziytbaaris voor'smensehen 00g. M en heeft dien naam ook gegeven aan eene

Die leer is ln gewjzigden vorm o0k door asteroïde (zie ondel' dit woord)welke den

Fieltte verkondigd. D e theosophen der 15(
le 8sten December 1845 door Henke is Ontdekt,
en 16de eeuw onderscheiden verschillende nadat er sedert 1807 geene nieuwe aan den
geslachten van booze geesten ot'daemonen , hemel W aS opgespoord.
en t0t deze behooren de astraalgeesten , die
Astragalus L.is de naam van een planzj op desterren ot'in dehoogehemelgewes- tengeslacht uit de familie der Vlinderbloemiten plaatsen. op lageren trap bevinden zich gen (Papilionaceae). Het onderscheidtzich
de ltzchtgeesten, en dan volgen de aard-, door de volgende kenm erken. D e kelk is
w ater-en helgeesten.A ic/ztxllP sellns, 71'i- vjftandig, de vlag der vlinderbloem langer
tltemiqs,Pamaoels'
tbs en anderen beschrjven dan de kiel en de vleugels,de kielstom p,
den aard en de werkzaamheid van zulke de peulin hokjesverdeeld, en denaarbinnen

geesten met de meeste naauwkeurigheid.Zj omgeslagen naad bjna geheel doorloopend,
waardoor de peul bjna z-hokkig is.Zjne
talxjkesûorten,meestalheestergewassen,zjn

vorm en eenesoortvanmiddelw ezenstusschen
de goede engelen en de m enschen, ofzjzjn
zielen van afgestorvenen ,meteen ligchaam

overalle w erelddeelen verspreid,m aarbehoo-

omkleed.Gedeelteljk echterbehooren zj t0t r0n vooralte huis in Midden Azië.A .'verlu

de booze geesten.Volgens C'
ornelins.
z
.
f#r@.
pJ Olir. Of de echte tragacanthstruik groeit in

ontvangt leder mensch bj zjne geboorteeen Klein-Azië,Arménië,inhetnoordenvanPerzië
astraalgeest, wier aard afhankeljk is van en is een heester,dieeeneNed.elhoogwordt
den stand der sterren op dat oogenblik.Van- en takltelz heeft.die m etdoornvormige bladdaar komt de invloed der sterren op de lot- steelen en metdesteunblaadjes,digt opeen
gevallen des levens. Groot isvooral in dit geplaatst,bedektzjn,terwjlde8-oflo-parige

opzigt de magtder (7)planeten,wantelk bladeren ljn-lancetvormigen debloemenreel
van deze heeft een goeden en een boozen zjn.Uitdegewondeschorsofvanzelfdrlngt
astraalgeest.Beidestaanonderdeheerschappj de tragacanth-gom (zie onder dit woord) te
der 7hemelsche troon-engelen,diedekrachten voorsehjn.A.glycypltyllosL.,eenegetakte,
der hoogere spheren besturen. De invloed nederliggelldeplantmetonbehaarde,eironde,
dier planetengeesten op de ondermaansche 5-6-parige bladeren,lichtgele bloemen en ge-

wezensoyenbaartzich hetsterkstinhetut
lr, steeldetrossen- ookhokjespeulenwildzoetden dag m de maand of hetjaar,waarin hout genaamd- behoortt0t Onze inlandsche
planten.A.ldfïc'
lf.:L.behoortinhetzuiden van
eeneplaneetheerschappj voert.
Behalve dezeastraalgeestenvanden eersten
rang kennen de oude en nieuw e daem onologen eene m enigte astraal- en luchtgeesten
van lagere orde,die oln de sterren zw even
en zich met de aarde en de hem elligchamen
in gestadigen cirkeldans bewegen. O0k de
ring-, glas- en m etaalgeesten w orden door

Europatehuisen haarzaad wordt onder den

naam van stragel-ofZweedschekoëjalseen
surrogaat van deze gebruikt.Talrjkeandere
soorten m et schoone blaauwe ofpurperroode
bloemen behooren t0t de sierplanten.Deze
vereischen doorgaans eendroogen grond en

veelzonneschjn.Menvermenigvuldlgtze in

velen t0tde astraalqeesten gerekend.Eigen- den regel dûor zaad, dat in April in tlen
1jk zjn zj afkomstlg uithetOosten,en in vrtjen grûnd ofin potten wordt gelegd.
de Arabische legenden mist men ze zelden.

A strakan,weleer een Tartaarsch koning-

ASTRAKAN.

2s7

rjk en n0g vroeger eene provinde van het
<jk der uGouden horde'' wez'
d in 1554 door
Iwan '
ctzdàt/er
lf
/if.
!/ aan de Russischeheerschappj onderworpen en met Cat
lcasië tot

rivieren zjn van weinig belangengedurende
den zomer meestal droog.Er zjn talrjke
meren en zoute poelén. Het klimaat hangt
er sterk af van den willd. De noordeltjke
een stadhouderschap vereenigd. Hetbevatte ennoordoosteljkewindenbrengenerdeswinde tegenwoordige gotlvernem enten Astrakan, ters eene koude van 37OC.,en des zomexs
Saratow en Orenburg,benevens de provincie kan er de warmte klimmen t0t 87 OC.
Caucasië -te zamen 1C- of17000 (ngeogr. in de sc,haduw. Hetiser gewoonljk vroeg
mjlen met31/amillipen inwoners. Hetland lente;teyen heteinde van M aart Ontw ikkeisergedeelteljk metbergen,gedeelteljkmet len er zlch de knoppen en in den aanvanr
steppen bedekt. Deze laatste geljken hier van M aart staan de boomen in vollen bloel.

en daar op woestjnen,vooralwaardeb0- In die maanden datlwthetersterk,terwjl
dem uit zoutbevattend lebm bestaat, ofzj de Bloeimaand droogte brengten wal'm wezjn met planten begroeid. Langsde rivie- der. De warmte neemterin Junj t0e en
ren vindtmen uitgestrekte moerassen,en in bereiktin Julj haar topptlnt.Alsdan begint
het zuiden groote zoutwater-m eren. In het de oogst der veldvruchten,maar de schadeNoord-oosten doorsntjden uitloopers der ()e- ljkeuitwasemingen doen ertevenshardnekralketen het land,en eene lage heuvelreeks kige koortsen ontstaan. In dien tjd komt
vormt er de waterse,
heiding tusschen de Oe- er zelden l-egen,maarbj zjnekomstgaat
ral-rivier en de W olga. Opk langs den htJ gewoonljk van onweder en ook wel
westeljken oevervan de'
W olgaverheftzich van storm vergezeld. Na dehitte van Julj
eene heuvelreeks, die weinig hooger isdan verschlnt er een aangename herfst,waarin
100 Ned.elen naar het zuiden allengslager bj eene frisscheluchten eenekoesterende
wordt. ln het noordenheet'tmenvruchtbaar zonnew armte de druiven en andere zuidebouwland, benevens veel bosch. De inw o- ljke vruchten tf
ltrjpheid komen.Nietvôôr
ners zjn Rtlssen,ofM ongoolscne stamm en het midden van Oetober begiut hette vrie(Baskieren,Kirgisen, Kalmukken,Tartaren), zen,maarde w inter kan er zeerongeljkenlangsde'
WolgazjnDuitschekolonistenje- zeer gestreng en zeer zacht w ezen.

vestigd,terwjlmen erBoecharen,Caucasiers

Het plantenrjk levert er graan,salade,

en zelt: lndiërs aantreft. Het aantalKalm ukken bedraagt er 100000,en deze,in 3
horden verdeeld,leidenerin het westen van
de W olga-steppen cen zwervend leven.Van

mangelwortels, mostert
l, Spaansche peper,
aspergies, m eloenen, druiven: ander Ooft
en vele geneeskrachtige gewassen, - het

volk en gem een volk,en bezitten meer dan
2 millioen stuks vee, waarbj zich 75000
kam eelen, 300000 paarden en S00000 runderen bevinden.
H et evenzoogenoemde Russische gouvernement Astrakan grenst ten noorden aan
Saratow,ten Oosten aan Orenburg,ten westen aan llet land der D onstshe Kozakken,
ten zlliden aan de Caspische zee, en ten
zuid-w esten aan Caucasië,en hetheefteene

hooren erkeukenzout,magnésia,glatlberzûut,
salpeter,leem)m ergel,gips,kalk en fOssiele
olifantstanden. De ilzw oners behooren er
t0t versehillende stamm en,tflt de Gro()t-en

dierenrjk paarden,runderen,schapen,zwjkeizer PaulI Ontvingen zj in 1800 belang- nen,kameelen,wildezwijnen,wolven,vossen,
xjke voorregten. Zj zjn verdeeldin hooge sprinkhanen,otters eenden,ganzen,zwanen
geesteljken,adeljken,gemeenen,Christeljk enz.T0tdedelfstofteljke voortbrengselenbe-

Klein-Rllssen) Kozakken, Arméniërs, Tjoewasjen, Tsjeremissen, Groesiniërs,Kalmukken, Kirgisen, Tartaren, Perzen, lndiërs
enz. D e Kozakken tellen er om streeks

12000 zielen en vormen een afzonderljken
stam. Zj noemen zichOud-geloovigen (Rasoppervlakte van bjna 4000 (a geogr. mjlen. kolniken) en zjn zeer ruw en onbeschaaftl.
H et land w ordt verlleeld in S steppen,die D e Kalmuklten? pmstreeks 90000 zielen,
van Astrakan en die van den Oeral. D en vûrmen een zwervend volk. Ook een groot
besten grond vindt m en er in het distrit!t deelder Tartaren w oont eronder draagbare

Tjernolarski, vooral Op deW ûiga-eilandel
z tenten ofjoerten. De geheelebevolkingdes

en aan den linkeroever van de Achtuba,
w aar de overstroom ingen der rivieren eene
laag slibgrond hebben gevorm d.Eldersheeft
m en er kiezel, zandgrond en zotlte m oeras-

lands w ordt Op ruim een halt'millioen ge-

schat. Men heeft Onder haar beljders van

de Grieksche en van de M ohamm edaansche
godsdienst, Vuuraanbidders, Bramanen en
sen?die ongeschikt zjn voor den landbouw. Boeddhaïsten. De njverheid staat er op
Alleen op de W olga-delta aau de zjde van Z00r lagen trap.
Astrakan heeft men metmoeiteeenigetuinen
De evenzoogenoelude hoofdstad van het
aangelegd;voor 'toverige groeit t)rnietvtlol gouvtlrllom ont, op don linkërfltlver van tltt
anders dan lage struiken,rietensteppengras. '
Wolga gelegen,is eene derrgkste,fraaiste
Hier en daar vindtmenvrj hooge zandheu- en meestbevrllkte steden van Rusland. Eivels Of duinen, waar de Kalm ukken genljk verheft zj zitsh op de heuvels van
in de luwte den winter doorbrengen. T0t een lang eiland in deW olga,waarzj 0mde voornaam ste bergcn behoorenerdegroote geven wordtdoor rivierarmen envruchtbare

t lC voorsteden en 50000
en kleine Bogdo, de Tsjaytsjatsji en de eilanden. Zj heet'

Asargar. De voornaamste rlvier is er de inwoners en is de zetelvan een Griekstt
hen
W olga, die er zich m et haren arm Achtuba aartsbisschop en van een Armênischen bisuitstort in de Caspische zee. De overige schop. Er zi
J*n 37 Grieksche)2 R.Katho-
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lieke, en 2 Armênische kerken:eeneProtes- Astrakan in de handen van den Czaar.
tantsche kerk,15 Moskéën en een Indische Toen deed deze uit de puinen der stad en
tempel. De hoofdkerk, in 1696 onder de uit die van het oude Zarizun hettegenw oorrege'ring van P eter de Groote gebouw d,is dige Astrakan metzjne vestingwerken boumet 5 koepels gedekt, en 00k de hoofdkerk wen?die2jaren daarna sultan Selim 11 met
der Arméniërs is een prachtig gebouw. 30000 Janitsaren zegevierend hethoofd b00d.
Voorts vindtmen er Onderscheidene scholen O0k later (1574) werd de stad vruchteloos
en wetenschappeljke inrigtingen,en vooral belegerd door een Turksch leger van 70000
vele fabrieken,waar men zich methet ver- man.De Tartaren uit de Krim maaktenzich
werken van zjde en chagrjn bezig hotldt. van haar meester in 1s6l,maar verloren

Traan, visch en kaviaar zjn erbelangrjke haar een Jaarlater. In 1669 werd zj door
muren Omgeven en van krjgsvoorraad voorAstrakan is zeer gunstig gelegen. Zj zien, om dat m en vrees koesterde voor de
verheft zich nabj den mond van de groot- Kozakken. D eze verschenen het volgende
ste bevaarbare rivier van Et
lropa,en zj Jaar, aangevoerd door Stenka (Stephanus)
handelsartikelen.

staat doqr de Caspische zee met Toerkoma- Rain,en de gouverneur trok hun met2600
nië en de noordeljke streken van Perzië, Strelitsen en 50 kanonnen tegemoet. De
en door de D 0n en de W olga m ethet hart soldaten gingen echtert0tde zjdeder aanvan R usland en met de kustgew esten der vallers Over,trokken den 25sten Junj 16'
70
Zwarte zeeinverband. Zj werddan(
)ok - m ethen de stad binnen en m aakten er zich
toen de vaart om de Kaap de Goede H00p aan de grootste gruwelen schuldig. Stenka
n0g onbekend was - de stapelplaats van werd echter weldra door een der zamengeden Indischen handel.Dezeontwikkelde zich zworenen,den hetman CornelisJ'
txlp
lt?
/'
,verop de Caspische zee zeer sterk tegen het raden, aan de Rtlssen uitgeleverd en door
midden der lsde eeuw,en Astrakan en S01- dezen ter dood gebragt.Nu kwam Astrakan

daiaan de Zwarte zee werden debelangrjk- weder onder Rtlssische heerschappj. De

stekoopsteden der Tartaren. Vooralbloeide
er de karavaanhandel,die er de waren aanbragt,w elketewaternaarE tlrgpaw erden uitgevoerd.Nadat in 1280 deGenuézen dekust
vanTatlriëinbezithaddengenomenywerdKaFa
het middelpunt van den handelmetAzië?en
deze kolonie bleef het t0t aan deveroverlng

overgeblevene Strelitsen veroorzaakten erin
1705 een 0P1'00r, hetwelk door generaal
Aprazin beteugeld werd. Ten tjde vanden
valschen Demltri'
ttsw erdAstrakangeplunderd,

in 1692 en ls03dooreene vreeseljkepest

geteisterd, in 1719 door de Perzen ingenomen en in 1767 door een fellen brand groovan Constantinopel (1451
$) door M oltammed tendeelsin asch gelegtl. Catltarina11 schonk
J'
f, waarna de volkplantingen van Genua aan alle vreemdelingen,die zichteA strakan
voor de halve maan moesten buigen,terwjl ofin dat gollvernem ent vestigden,eene vol-

deoostersche handelzjn zetelnaarSmyrna komene vrjheid van bedrjfen tevens vrjverplaatste. Toen verdw enen de karavanen,
die voorheen langs de W olga en de Koeban
trokken,en descheepvaartOp de Caspische
zee kwam in verval, zoodat de votarmaligo
w elvaartvan Astrakan allengs verzonk.Pef:r de Groote deed vrtlchtelooze m oeite,om
den handelsstroom weder Over die stad dpor

d0m van belasting voor een tjdvan 50Jaren.
Daardoor is de bevolking der stad m et ()lzgemeene snelheid vermeerderd.

A strantia L.isdenaam vaneenplantengeslacht uit de familiederSchermbloemigen met
devolgendekenm erken:D ekleine digtop elk-

aâr gepakte enkelvoudige bloemschermpjes
zjn rjk teldiden.Laterheeftdeuitbreiding zjnomgevendoorschutblaadjes,dielancetvom
van hetRussischerjk t0taan deoeversvan migvan gedaanteengekleurdzjn;voortsisde
de Terek en Koeban iets bjgedragen tot vrutthtvan denrtlgafnaarbenedeneen weinig
vernieuwing van den bloeider stad. W eder zamengedrukt. T0t zjne soorten behooren :
begonnen de karavanen hare poorten binnen
te trekken,m aarde beperkendem aatregelen
der regéring belemmeren er deOntwikkeling
van den handel. In 1839 bevonden zich te

A.-tip't?rL.methandvorm ige,s-deeligew ortelbladeren,stekelpuntigekelkbladen en onregelmatige witte of rozenroode bloemschermen,
A.wzïz
3t?
r L. met 1- Of g-deelige, langgeAstrakan slechts 47 kooplieden van deneers- steelde, scherpgetande bladeren,enz. Eerstten rang en niet m eer dan48schepen,w aar- genoemde groeit in de bergstreek van Midonder m aar 12 handelsvaarttligen.
del-Europa,en laatstgenoem de Op de Alpen.
Omtrent den oorsprong van Astrakan en Beide worden als sierplanten gekweekt.

de lotgevallen der stad in ouden tjd heeft
saen geene voldoende berigten. A1sverblik
ifplaats der Tartaarsche vorsten lag zj l/z
geogl*. mjl meer noordwaarts. In de lzde
e0l1W was zj wel de residenti
e van den

A strapaea Lindl. is de naam van een

plantengeslacht uitde familie derMalvaceën.
De bloemen vormen een scherm, dat door

een rjken bladerenkrans is omringd. D0
kelk is vjfbladig en met een dekblaadje
khan, maar slechts een dorp zonder muren. voorzien;de 5 bladeren der bloemkroon zjn
I11 l395 w erd zj door Tim'
ar verwoest,en aanvankeljkzamengerold,endemeeldradent0t
in het begin der l5(
1e eeuw was zj een eene lange buisvereenigd.Alssiergewaskenklein vlek. Doch reeds in 1475 vond de nenwj A.IFAJDCAiiLodd.lh.speciosaDietr.),
Venetiaansche gezantA mbrosio Cpzlftvizlb er een boom , die middelmatige bladerell en
een aanzienljken hanëel. Toen deRussen scharlaken-roode bloem en draagt.Dezeboom
in 1552 Kasan veroverd hadden, viel 0ok vereischt een lossen, vetten grond, veel
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warmte, lucht en water, en laat zich door is hetgeschikt voor alle poolshoogten, dan
@
stekken vermenigvuldigen.
heeft m en een algemeen astrolabiqnn (a.tl111
Astrodeiktikon ofster-aanwiizerisde versale). Tptlaatstgenoemde soortbehooren
naam van een werktuig,hetwelk door W ei- de astrolabiums vanGemmaF'ri,izlftç,Joltannes
geluitgevonden is en hetvintlen dersterren de .2o./c.
: en de!t:Ilire,en t0tde eerstgeaan hetuitspanselgemakkeljk maakt. Men m elde dat van P tolemliis. D at van Tycho
heeft een eenvoudig en een zamengesteld waseen ringspheer,evenalsdatvan Hipparastrodeiktikon. Het hoofdbeginsel van het cAffé'
,maarmet groote naauwkeurigheid verinstrulnentisdaarin gelegen,datéén ofmeer vaardigd. Het gebxuik van astrolabiums en
evenwjdige linialen deplaatsaanden hemel het hiermede zamenhangend bepalen van
aanwjzen van de ster,wierplaats men Op den stand der sterren t0t den zonsweg in

de hemelglobe door middel van een stiftje plaats van t0t den evenaar (regte klimming
heeftbepaald.
en afwjking),zooalsmen te voren gewoon

Astrognosie,afkomstigvaneen Grieksch was, heeft den vooruitgang der sterrekundo
w oord,datsterrekennis beteekent,is de we- aanmerkeljk bevorderd,hoewelhetastrolatenschap van de nam en der sterren en ster- bium in onzen tjd van de sterrewachten
rebeelden aan het uitspansel en van htln verdw enen is.
onderlingenstand.Zievoortsonderzdfrozlo-ie.
lntusschen isde naalu behouden gebleven
Astrograaf (De) is een toestel,uitqe- V00r e0n gew oon Tverktuig Om hoeken te
vonden door SteinlteilteMiinehenengeschlkt meten.Zoodanirwerktt
ligkanopverschilleno:a luet grooten spoed sterrekaarten 0P het de wjzen ingerlgtwezen. Hetkan uiteen
papier te brengen. Hj heeftnameljk een geheelen Of halven cirkel, alsmede uit een

platten syiegelvastgemaaktaan eeneas,die vierde (quadrant), een zesde (sextant) of
evenwjdlg lsaan deaard-as?enaaneerstge- een achtste (octant)van eencirkelbestaan.
noemde as in dezelfderigting de snelheiddel' De l-and van dezen cirkelis naauwkeurig
sterren gegeven,zoodatmen in dien spiegel ingedeeld,enlangsdienrandloopteenwjzer,
een volkomen rustig beeld van het gedeelte
des hem els aanschouwt, hetwelk dt
tardoor
Tvordt teruggekaatst. Daarm ede is een c0piëer-toestel in verband gebragt, die het
spiegelbeeld metdem eeste naauw keurigheid
teruggeeft. D at zulk een w erktuig t0t het
ontdekkenvanplanetenOfkom etengrootedien-

meteennonit
lsvoorzienen methetandereuiteinde in het middelptlnt van den geheelelzof

gedeelteljken drkel bevestigd. W anneer
nu Op den cirkelenden wjzervizieren of
kjkers bevestigd zjn,zoodatdezemetdkander en m et het middelpunt in hetzelfde
vlak liggent zoolang het o-punt van wtj-

stenbewjzenkan,zaliedexgemakkel/kinzien. zer en rand onderling Overeenstemm en,A strographie is een woord van Griek- wanneer men nu den kjkervan den cirkel
schen Oorprong; dat sterre-besehrjving be- op een voorwerp rigt en vervolgens, bj
teekent. Zj ls derhalve de voorstelling Onveranderljken stand van dien cirkel?den
van het uitrendig voorkomen dersterren. wjzer voortschuift totdat zjn ki
jker een
A strolablum is een woord van Griek- tweede voorwerp Ontm oet,dan zal men op

schen oorsprong,dat ster-opnemer beteekent.
H et is een sterrekundig w erktuig,w aarvan
Hipparelt'
tts zich heteerst bediende,Om den
stand der sterren m et betrekkitlg tOt den
dus hare lengte en bxeedte zonsweg
te bepalen. Zj w as aanvankeljk eenesoort

den rand de grootte van den hoelt kunnen
aEezen,w elke de lichtstralen,van dil)tw ee
voorwerpen afkom ende,in 0ns 0Og m et elkander maken. Zulk 00n instrument is van
libellen of luchtbel-buizen voorzien 0rn het
te kunnen
f!14 in
)

waterpas
plaatsen,
de kjvan ring-spheer (zie Armilla-s
pkeer): twee kel's zjn kruisdradengespannen,Om deplaats

loodreyt Op elkaâr geplaatste ringen stelden Van 00n V00rW erp m et naauw keurigheid
de echptica (zonsweg)voor en den colurus te kunnen bepalen.
solstitialis (den merldiaan, door de ptlnten
Andere inrigtingen van zoodanigw erkttlig
loopende, w aar de ecliptica de keerkringen beschrjven wtl Onder Ocfmvf en Seœtant.
raakt), een derde ring ging door deyolen Zie voorts ondex Tlteodoliet.
der ecliptica,en een vierde droeg de vlzierA strolatrie of sterrediensh zie Sabaeopeningen. P tolemliis verandexde dit werk- 7,
9-'
1f.
:.
tuig in een glanisphaerium doorde projectie Astrologie,zie Sferrenwùcl
telari
j.
te nemen dler ringen op een plat vlak en
A strom eteorologie, een naam,dic uit
het 0og in hunne as te plaatsen. Naar het 3 Grieksche woorden is zamengesteld,beverschilvan grojectie verkrjgtmenverschil- teekent de lkunst om uitden stand de< stex-

lende astrolablums,bjvoorbeeld hetanalemm@ oferennacltts-astrolabi'
tbm ,waarbjhet00g
zich in het voorjaarspunt (hetpuntAriës,
het voorjaars-snjpunt van evenaaren zonsweq) bevindt en hetvlak dercolurus s0lstitlalishetprojectie-vlakis,- enhetyppl-t
utvolabi'
um , waarbj het 0og zieh in een der
polen bevindt enhetprojectie-vlak datvan

rel'l

het weder te voorspellen. Schoon zj

t0t de sterrewigcllelarj moet gexekend wor-

den, bezit ztl zelfsin onzen tjd n0g beoefenaars.

A stronom ie, zie Dterreknnde.
Astronom ische enz., zie Dterrekîtn#s.çd enz.

Astrophotometrie, eene uitdrukking,

den evenaar is. Is het w erktuig ingerigt uit 3 Grleksche woorden zamengesteld,bevoor eene bepaalde poolshoogte, dan heeft teekent de kunst om de lichtsterkte der
men een buzondertufrolt
zlff
xzzà(a.particulare): sterren te bepalen. Die kunstis pas in den
1I.
24
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aanvang van hare ontwikkeling, maar zj hoofdsteden de namen droegen van Anturia
heeft door de bemoejingen van Zöllner de OriJ#o en Asturia de &% zlfilllzlc. De ge-

r
eeds belangrjke vordexingen gemaakt, heele provincie is bergachtig,en de Sièrra
vooral daar men thans in hetbezlt is van de Asturias, een tak van het Cantabrisch

een werktuig, dat aan alle telescopen aan- gebergte,loopt er overheen. Vooral in het
gebragt kan worden en den w aarnem er in Oosten en zuiden verhelen er zich hooge
staat stelt,om zelfsvan de iaauwstesterren toppen,en deschil
derachtire,welbebouwde
die zich in hetveldvandenkjkervertoonen, dalen zjn er door vele rivleren (de Navia,
de lichtsterkte te saeten. D00rmiddelvan de Naloll, de Sella, de Nocera,de Basaya,
dien cirkelvond Zöllner devolgende cjfers: enZ.)besproeid. Het klimaat,sehoon kouder
dan ergens Op het Schiereiland,iser gemaZ0n
Z0n
tVl
J-kaan = 610600 Mars zz 6064000000 t'igd. Op de grensgebergten naar de zjde
Van Leon bl
jft de sneeuw in t
len zomer
Z0n
Z0n
Saturnuszond.ring = 130980000000,Jupiter wel eens liggen,en in den winterheerscht
er eene donkere, vochtige lucht. De voorcz 5472000000 en Z0n
8486000000-- naamste voortbrengselen zjn:koren,maar
niet in voldoende hoeveelheid,vopral maïs,
Uranus
dat wilzeggen,het licht van de z0n bj tarwe en een weinig rogge en gerst,boonen
haren gemiddelden afstand is 6964 millioen uitmtlntende groenten, Ooft, aardappelen,

maal zo()sterk a1s dat van Mars bj zjne
gemiddelde Oppositie.
D00r deze cjfers heeft men vooxts het
terugkaatsend verm ogen (albedo) van de

verschillende hemelligchamen van Onszonnestelselbepaald.Ditis voordeMaan = 0,119;
voor Mars = 0,2674 voor Jupiter = 0,624;
voor Sattlrnus .
< 0,498; voor Uranus =
'
0,6414 en voor Neptunus = 0,4659- dat

kastanjes,noten,vlas, henne? en druiven.
Erzjn fraaje weiden,en statlge eiken;n0te- en kastanjeboomen versieren er de berghellingen. De veeteelt is er een van de

voornaamste bedrjven,vooralheeftmen er

schoone paarden. In de bosschen is veel
wild, in de rivieren veelvisch ,en de ber!
en leveren er veelmarmer)m olensteenen,
pzer,kopererts, barnsteen,steenkolen enz.,

wi
l zeggen,Marskaatstruim li deropg
e- terwjlbelangrjke zilvermjnen n0g nietOntvangen zonnestralen terug, Saturnus b'
pna gonnen zjn. De ontwikkel
iny van hetfade helft enz.
Bj het onderzoek van het terugkaatsend
p0n heeft
vermogen Van aardsche 5'00rW 01*
Zöllner de volgende uitkomsten verkregen:

briekw ezen wordt er begunstlgd door den
overvloed van hout. M en vindter glasbla-

m aan althans lo-maal de lichtsterkte der
donkere bezitten, kan m en opm aken, dat
de eerste uit eene witte,de laatste uit eene
grtlze of zwarte stof bestaan. De witte
stof kan SneellMr 0fi
J
-s WeZ0n. O0k heeft
men uit deastrophotometrie,in verbandmet

Cudillero,Aviles enz.
De Asturiërs hebben een krachtigen lig-

zerjen, porselein- en aardewerkfabrieken,
koper- en jzersmelterjen enz. Hoornvee,
hetis bp
i'vexschesneeuw = 0,783;bj wit paarden,gezouten visch,kastanjes,linnen,
papier = 0,7004 bj witten zandsteen = huiden en jzer worden ernaardeOverige
0,237; bj mergelleem = 0,156;bj klvarts- Spaansohe gewesten:- huiden, leder,kasporier = 0,1084btivochtigen bouwgrond= tanjes,noten,wol,hout,steenkolenenz.naar
0,0794 bj donkergrjs syeniet = 0,0784bj hetbuitenland uitgevoerd.T0t de invoer-arkwikzilver = 0,648;bj glas = 0,040;bj tikelen behooren: wjn,graan, olie,zuideObsidiaan = 0,032, en bj water = 0,021. ljke vrachten, koloniale waren,katoen enz.
Alzoo bezit de maan Ongeveer hetlichtweêr- De zeehandel is er aanzienljk. De belangkaatsend vermogen van m ergelleem Ofvan rjkste haven is Gjon (Xj0n),en t0tdeminzandsteen. D aar de lichtste plekken op de der druk bezochte haveks behooren Luarca,

de spectraal-analyse (zie onder dit woordl,
de gevolgtrekkingafgeleid,datdeOppervlakte

van Venus vermoedeljk grootendeels uit
water bestaat, - dat Mal's aan de polen

doorsneeuw-e1ljsgordelsisomringd,- dat
Jupiter en Saturnus n0g licht en water
uitstralen, en dat op Uranus en Neptunus

chaamsbouw; zj zjn dapper, regtschapen,
jverig en zeer kalm. Zj zjn trotsch op
hunne afkomst van de Gothen, maar vele
zoeken niettemin elders in dienstbaarheid
een bestaan. ln de bergstreek zjn vele
Onbekende gew esten, en er w orden inw oners gevonden, bj w elke de Overbljfselen
van het voormalig heidendom nOg niet verdwenen zjn, zoodat m en er zelfs afgoden
vindt,die alsheiligen worden vereerd.Scholen Ontbreken er nagenoeg geheel;de kerk-

de oppervlakte wel uit sneeuw en jszal dorpen zjn ervaak eene dagreisvanelkander verwjderd, en wegens de armoede der
bestaan.
Asturië (Asturias),eeneSpaansche pro- ingezetenen zjn er zelfs weinig kloesters
vincie, die ten noorden grenst aan de zee gesticht.
van Biscayeo ten oosten aan Burgos, ten
Asturië droeg zjn naam reedsin den tjd
zuiden aan Yalencia en Leon en ten westen

aan Gallicië, telt op l93 EEI geogr. mjlen
ruim 570000 inwoners. Voorheen bestond
zj a1s vorstendom uit 2 hoofddeelen,zoodat
men haar ook we1 in het meervoud (Las
Asturias) vindt genoemd, die naar hunne

der Romeinen en behoorde toen t0t Hispania Tarraconensis. L eon en Valladolid tot
aan de Duéro was er toen onder begrepen.
Reeds in die dagen w ashet bekend wegens

zjne goudmtjnen en zjne edele paarden.
Debew onerswerden voorgesteldalszeer ruw
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en verdeeld in 22 volksstammen met 240000

vrje mannen. Men onderscheidde Transntonft
zzlitbergbewonersin eigenltjk Asttlrië)met
destad ovetum (Oviéd0) en Auysstani(bewonersderzuideljke vlakten)metdehoofd-

Overeenstemt.Hier vinden wj,datAstyages
den titel van koning t0t zjn dood behield)
terwjl zjn kleinzoon (v
'
yrushem a1sgrootvisierterzjde stond, en zjn zoon en 0pvolger Cyazares Of Darlns de* J#6r desge-

stad Asturiea Augysta (Astorga). De Astu- ljks. Eerst toen deze stroo-koning overlet
bsvolgensregtvanerfriërs boden gerlllmen tjd wederstand aan den was,beklom Ctr'
deRomeinen,maarmoesten zich in hetjaar opvolging den Médlschen troon.
22 vöôr Chr.aan de magt van A'
uyust'
us0nA styanax, eigenljk k amandri'
am, een
derwerpen. Omdat zj gedurig Opstonden, zoon van Ileotor en Andromaehh werd na
verplaatste de K eizer een gedeelte der be- de verovering van Troje doorde Grieken
volking naar het zuiden (vandaar Augus- van den muur gew orpen en gedood, omdat
tani), terwjl een ander gedeelte aan de hj naar de voorspelling van Calcltaseens
slavernj werd prjs gegeven. Later werd den val van T1'ole zou wreken. Volgens
Asturië de wjkplaats der Gothen, die een ander verhaalis hj behouden gebleven
hier stand hielden, toen de Mooren (711) en heeft hj latermetAseaniusheerschappj
bjna geheel Spanje hadden Overweldird. gevoerd Over de Trojanen.
De Gothische vorstPelato versterkte zlch A syl.Dit woord) afgeleid vanhetGriekmet 1000 krjgsmakkers ln hetAsturische sche asylon , duidt aan eene onschendbare
gebergtebj Ausena.Hiertrotseerde hj ze- plaats,een toevlugtsoord,eene wjkplaats
gevierend de aanvallen der M ooren, veroverde zelfs Leon (722) en stichtteer een
koningrjk dat eerst Oviédo werd genoemds
en later Leon,tûen koning Ramiro 11 hier
zjn zetel vestigde (9l6). ln 1230 werd
Asturië met Castilië vereenigd, en w asna
dien tjd,als vorstendom, eerst eene provincie van de Castiliaansche en daarna van de
Spaansche monarchie. De kroonprins van

voor misdadigers, weggeloopen slaven en
door hunne crediteuren vervolgde schulde-

naars.Bj de oudstevolkenreedsbestondhet
gebruik , dat er op zekere heilige, aan de
Godheid gewjde plaatsen geen geweld mogt
wordengedaan,- daterdtls00k niemandmogt
gevangen genomen worden.De reden van
deze gewoonte lag bj eenige volken in de
eerbiedige vreeze voor schennis van de

Spanje droeg sedert 1288 steeds den titel ernstiye,plegtige rust,die er opeenaande

van prins van Asturië. D at gew est genoot Godheld gewjde plaatsdientte heerschen,
van ouds veel vrjheden; de koningen van bj andereinpolitiekeOverwegingen,bjvoorSpanje waagden het niet,deze te schenden, beeldy het bevorderen van de toename der

en zelfsdeinyuisitiewerdernooitgeduld.De bevolking,ofhetgastvrjopnemenvanvreemquintas ot' llgtingen voor de krggsdienst delingen, die om de eene Ofandere reden
w ordenernOg m etgrooteOmzigtigheidgevor- uit hun vaderland verdreven w erden.Elders
derd,enveleAsturiërszjn steedsvrjvanbelas- n0g was het een gevoelvan medeljden en
tingen. Dievoorregten zjn doordeOmwen- menschlievendheid dat doo1'hetaanwjzen
tellng van 1822 opgeheven, doch in 1823 van dergeljke vrjplaatsen trachtte tebevorgedeelteljk hersteld.Zelfs hebben er dein- deren,dat zj,dieonwillig eenige misdaad
w oners in 1880 van Ferdinand VIIeen voorregt herkregen,dat zj in 190jaren nietin
toepassing hadden gebragt, nameljk de bevoegdheid Om eeneoypersteJuntatebenoemen,
eene soortvan provlncialecortes-vergadering.
A styages ook Aspadas en Astyiyas genaamd,w as de zoon van A stibarasOfCyaœares f, koning Van M 0'd.1
*0** in de Jaren 695
tot 560 vöör Chr. Volgens Herndotns gaf
Astyages zi
J-ne dochter Afandane ten huw e1jk aan een P ers, Cambyses genaamd, en
bevalvervolgens,dooreen droom angstig ge-

gepleegd hadden, Ot'die als slaven de hardvochtige behandeling des naeesters Waren
ontloopen, of buiten.eigen sehuld in verval
van zaken waren geraakt,door hetbereiken
vaneenasylonttrokkenw erdenaandestrenge
bepalingen der wetgeving Ofaan de w raakzucht des m eesters en de hardnekkige vervolging der schuldeischers.De w etgevingbevestigde dit gebruik ? datbt
jalle volken tOt

kort vöör onzen tjd in meerdere ofmindere
mate bleefbestaan.
Bj de Grieken was hetasylontstaan uit

maakt, Om den zoon (Cyrus), uit dit htl- godsdienstigeenpolitiekeoorzaken.D emeest
tts te Thebe?en
weljk geboren, Om het leven te brengen. bekende zjn die van Cadm'
tste Athene. De stichter van
H arpagus, een bediende van het Hof,ver- die van Tlteset
trouwde hetkind echter tOe aan eenherder, Rpme,Romnl'
tbs,rigttedadeljk een asylOp,
die het Opvoedde. Het werd later herkend om zoodoendedebevolking derjongestat
lte
en aan zjneoudersteruggegeven,terwjlde doen toenemen. Later werden verscheiden
ongehoorzaamheid van Harpagus daarmede altaren en tempelsdenGodengewjdalswjk-

gestraftwerd,dat men diens zoon doodde en plaatsen , waar allen ,zelfsmisdadigers,in
het vleesch den vader voorzette. Deze vrjheid verkeerden. D e toevloed van m 00rlaatste nam wraak door Oyr'tts t0t opstand denaars 0n andere boosdoeners,Van voortugtige slaven en vervolgde schuldenaars
tegen zjn grootvaderaan te sgoren.Astya- vl
ç:.
:leed de nederlaag en w erd ln 560 als de werd ten laatste zo0 groot, datde senaat
.
laatste Médische koning van den troon ge- onderkeizer Tiblri'tts m oest besluiten tOtOpstooten. Naauwkeuriger voorzeker is het heëng van het regt van asyl.- Dat men
berigt van Xenoplton in de Cyropaedie,een O()k vöör dien tjd in sommige ernstige geljktuit
herigt,dat metde mededeelingen desBjbels vallen hetasylnietaltjd ontzag,b:4*
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de geschiedenis van Pausanias, den koning

vreemden staat handhaven, 0n de gelofte

vanSparta,enuitanderevoorbeelden,waarbj gestand doen dathj allen,dieopdatgebied
m en den vlugteling, door hem telaten uit- vertoeven, geljke bescherming van yersoon
hongeren of door het gebouw in den brand en goederen zalverleenen.Noodzakeljkeuitzonderingen Op dit beginselworden naauwkeurig Omschreven in de wet, die de toelating en uitzetting van vreemdelingen regelt,
endiedealgemeenevoorwaardenbevatj
w aarop
verdragen ten aanzien van deuitleveringvan
vreemdelingen met vreemde m ogendheden
kunnen worden gesloten.De Staatkan geene
delingen''eenevrjplaatskpnden vinden.Hj w erkzaam heid van vreem de staatsmagten op
die met list doodt,zalvan het altaar geno- zjne gebied dulden, doch evenmin mag hj
te steken , noodzaakte hettoevlugtsoord te
verlaten. O0k de Mozaïsche wetgeving kent
het regt van asyl, maar zj geefthetniet
onbepaald aan alle overtreders der wetten.
Zes steden Waren aangeWezen, Waar zj
ttdie eene ziel onvoorziens geslagen hadden,
en dit zoowel de kinderen lsraëls a1svreem-

-deljk toezien destraFeloosheidbevormen worden;dathj sterve.(NumeriXXXV, doorlp
6;Deuteronomium XIX ,3,5,9).
deren vailgroQte misdaden,alzjnzjbuiten
Na de invoering van het Christendom in zjne grenzen gepleegd.Daarom bestaan de
den Romeinschen staat ging hetasylregtvan

de tempels en altaren Op dekerkeljkegebouwen over.NietsisnatuurljkerzegtM onfezgsfzd'
?
zin zjn Espritdes Lois,dan datde
Christeljke leer,bewogen doorhet10tvan

verdrayen tOt wederkeerige uitlevering van
misdadlgers. Uitgewekenen om politieke of
godsdienstige vervolgingen zjn door debeschaafde staten meestal nooit uitgeleverd,

zoolangzjindenStaat,diehenontving,geene

ongelukkigen ,aan deze heilige plaatsenaan- Onruststpokten ofplannen beraam den tegen
wees,waarzj voorvervolginggevrjwaard vreemde mogendheden.Z00 de Hussieten in
waren.Verscheiden wetten zjn doorde kei- Saxen,de Hugenooten inDuitschland en NeZers na Constantî
jn over het asylregtuit- derland.De Fransche adel,in 1789 gevlugt,
gevaardigd.D e K erk trok zich voortdurend hield dien pligt,aan degastvrjheidverschulhet l0t van hen, die bj haarbescherming digd, niet altjd in het oog. O0k wanneer
zochten , zeer aan;reeds op de synode van deze handelingen niet vallen in de term en

Orange (441)werd vastgesteld,datzj,die derstrafwet,kunnen ertochbelangrjkevolkenregteljke geschillen uitontstaan,zooals
uityeleverd. De vrjplaats werd lateruitge- er in de pesehiedenis meerderezjn aan te
breld t0t eenigen afstandrondom hetgebotlw. wjzen;bkvoorbeeld tusschen Oostenrjk en
In de meeste oude volksregten wordt het TurkjenadeHongaarscherevolutievan1850;
asyl op ruime schaal gehandhaafd en zelfs tusschen Engeland en Frankrjk in 1858;
rulmertoegekend.De toenemendekrachtvan herhaaldeljk tusschen Zwitserland en aanden jongen Staat in hetbegin derMidden- grenzende l
anden.De bepalingen in denieuin een kerk vlugtten, nietmogten worden

eeuwen stelde daaraan echter perk en paal; were wetgevingen,00k lnde Nederlandsche,

de verbeterde regtspleging k0n niet bestaan
m eteene inrigting,die aan de grootste misdadigersstraffeloosheidw aarborgde,z0o'tgelult hun slechts diende in het bereiken van
een asyl. De vorsten en regéringen beperkten hetregtm eer en m eer op het voorbeeld
van Karel de Sz.
oofd) zoodat de kerk w el
genoodzaakt was.aan den maatregelvan den
Staat gevolg te geven.

dat geen schuldenaar gegjzeld mag worden
in deaan de godsdienstgewjde gebouwen,
gedurende de eeredienst,-.-noch op deplaats

en gedurendeden tjd der zittingen van gesteldemagten,- noch op debeursgedtzrende
den beurstjd,kunnen nietin verbandgebragt
w orden met asyl en asylregt.Andere redenenktlnnen alsgrondenvoordezeregtsbepalin-

gen worden aangevoerd.Geenegjzeling mag
In Engeland bestond het prlrillqe OJ plaats hebben in een particulier huis,tenzj

met inachtneming van door de w et gestelde
formaliteiten; ook hier denke men nietaan
het oude asyl, maar aan de bepaling der
Fropdwet dat niemand de woning van een
geheelaf;dePausbeperktehetzeerinzjne lngezeten diens ondanks mag binnentreden,
staten in 1852. 00k dewereldljke asylen, dan op last van het daartoe bevoegd open-

sanctqary t0t 1624; de meeste staten volgden dit voorbeeld van afschaëng reeds vö0'1*
1789.Alleen in Italië bleefhet regt t0t in
dezeeeuw bestaan.Sardiniëschaftehetin 1850

voor zooverre zj te voren bestonden, als baar gezag en volgens de bj de wetaange-

kasteelen , slotpleinen , woningen van ge- W eZ0n Vorm en.
zanten van vreemde mogendheden , hebben
N0g sgreektmen van asylindealgemeene
hunne kracht verloren.De gezanten en hjt beteekenls van toevlugtsoord van ongelukpersoneelderambassadezjnenbljvenonder- kigen t zooals hier te lande hetasyl Steen-

danen van den vorst,dien zjvertegenwoor- beek bjZettenonderIlemmeninGelderland,
digen; geen voorregt is verder aan hunne w aar boetvaardige gevallen vrouw en ktlnnen
persoonljkheid Of verbljfplaats verbonden. worden Opgenomen,om er opgebeurd en teMinderJuist ook wordtergesprokenvaneene regtgebragt te worden.
soort van asylregt in hetvplkenregtinonzen
A sym ptoot (mislooper) is een van het
tjd,waarmedemendanbedoeltdebescherming, Griekseh afkomstigenaam ,diegegeven wordt

welke een Staatverleentaan iemand,die in aan eene regte ofin somm ige gevallen aan
een anderen Staatvervolgd w ordtendaarom eenekrommeljnvanonbepaaldelengte,welke
uitgewelten is.lederStaatmoetdeonschend- naast eene andere kromme ljn, desgeljks
baarheid van zjngrondgebiedtegenoverieder van onbepaalde lengte, voortloopt en steeds
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tf
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haar
nader
o
snjd
en. tDe
zonder haarooit te raken knperoxyde metkoperlthloride)dus oxyllhlokegelsneden verschaFen riden.De fraaje kristallen van L0sRemotwee asymptûten bj de hypérbel. Men kan linos bestaan uit 16,6 deelen chloor, 12,7
deze asymptoten trekken,w anneer m en Op deelen water en 74 deelen koper,terwjl
de as der hypêrbel en welaan de toppen de zandachtige soortenbgna18procentwater
van deze loodljnen oprigt, die geljk zjn bevatten.Dit atacamietvertoont zich in zaaan de halve kleine as,en doordeuiteinden mengevoegde stangen ) in niervormige gedierloodljnen en hetmiddelptlntdergroote daante Of in vormlooze massa's. Men vindt
as twee regtttljnen trekt. Men kan de hetin Atacama,Peru,bj den Vesuvius en
asymptoten beschouwen a1s raakljnen,wier elders. In Atacamawordthetfijn gestampt
xaakpunten op een oneindigen afstand gele- en onderden naam van ttarenilla''als strooizand gebruikt.
gen zjn.
Asyndeton is een Grieksch woord,dat
Atahualpa ,de laatste ltoning van Peru
onverbonden beteekent.Daardoor wordt eene uit hetgeslachtder Inca'
s (zie onderdezen
zamenvoeging van Onderscheidene woorden naam)had zjn troon bevestigt
ldoorhetOverOf volzinnen zonder voeg- Of koppelwoord Tfinnen van zjn broederIluasear,toen Piaangewezen. T0t voorbeeld nemen wj: zlrrp in 1525aan hethoofdderSpanjaarden
UHj kwam, zag, overwon.'' Eene sterke o1* binnendrong, hem verraderljk gevangen
verbinding met koppelwoorden draagt den nam en hem in 1533 deed ter d00d brengen.
naam van tdpolysïndeton.''
Atair is eene ster van de eerstegrootte
A syr (Asir) ls de naam van eene Onaf- in het sterrebeelt
ltdde Adelaar.
''Zj lseene
hankeljke landstreek in MTest-Arabië. Zj dubbelster met een bleek geelachtig licht.
Atalante is de naam van twee heldinnen,
ligt tussehen Hedsjas, Yemen en Nesdj en
telt op 160 D geogr. mjlen Omstreeks die reeds door de Oude fabeldichters met
100000 inwoners. Hetmildbesyroeide,schil- elkaâr verwisseld worden.

derachtige land wordt als Arablsch ZwitserDe eene is deArcadisclte italante eene
land voorgesteld. D e hoofdplaats I'S M
x e- dochter van koning Jasas en van Clymene.
nadar.
Haar vader,in de verwachting van een zoon
A tacam a iszooweldenaam vandemeest teleurgesteld, legde haar te vondeling,en

noordeljkgelegeneprovincievandeZuid-Ame- zj werd dooreenebocrin gezoogd.Toenzj
rikaansche republiek Chili als die van de volwassen was, werd zj doorhare Ouders
meest zuideljk gelegene der Zuid-Ameri- herkend en aangenomen)Wzarna Zjeenaan-

kaansche republiek Bolivia. Deee/rq
sfegrenst tal heldendaden verrigtte en Onder de Argoten noorden aan Bolivia'
:ten zuiden aan de natlten bj deljkspelen van Pelias deelnam
provincieCoquimbo, ten westen aan deStille aan den worstelstrjd.
zee, en ten oosten met de Andesketen aan
De andere is(1e Boeötiselte al./tzltzzdfe,eene
î,koning van Scyrus,
deArgentjnscherepubliek.Zjteltop1462E) dochter van k%cltoene'tb.

geogr. mjlen rtli'
m 50000 inwoners. Met en beroemd Om hare bekoorljkheid en om
uitzondering van de smalle zoomen derri- hare vltlgheid.Haarvaderverlangde,datzj
vieren Coplapo en Htlasco, is de grond er in hethuweljkzot
ltreden,maarzjbepaalde,
Onvruchtbaar, vooral in het noorden,waar dat ieder Jongeling, die aanzoek om haar
de woestjn van Atacama zich tlitstrekt. deed , een wedloop met haar z0u houden ,
Het gebergte bevat er rjke goud,-zilver- en ,zoo hj overwonnen werd,van haargeen kopermjnen, die echter t0t nu tOe niet dood z0u w orden.Nadatvelen het waagstuk
zooveel opleveren, als m en m et reden zOu
m ogen verwachten. Intusscben beginnen

m et hun levenhaddenbetaald,verw ierfH '
lpZZC6Z/e: de overwinning doorgoudenappelen,
.PJ

er handel en welvaart te bloejen,vooral diehjvanHwlg
rtltfffetvenuslontvangen had,(
)p

na de opening van den spoorweg van Cal- de baan tew erpen.A talavttekOnnietnalaten,
dera naar de hoofdstad Copiapo. Atacama, ze Op te rapen,en dezevertragingbezorgde
voorheen t0t Coquimbo behoorende,is eerst aan Hlpp6menesdezegepraal.Laatstgenoemde
in 1843 eene afzonderljke provincie gewor- vergat echterApltrôditevoordatgeschenk te
den,welke uit 3 departementen bestaat.
bedanken,en de godin deed zjneliefde zo0

De fl
nedc/eheeftop 1s00 L geogr.mjlen
slechtsruim 5000inwoners,van welkebjna
de helftte Ptlërto (1el Mar of Cobja, (
le
eenige haven van Bolivia,gevestigdis.Bjna

sterk ontbranden,dathj Atalanteomarmde
in het heiligdom van Cybele Hierover was

deze z00 vertoornd,dat zj beiden veran-

derde in een paar leeuwen ,dieharen wagen
moesten voorttrekken.
A tacam iet iseene delfstof,die uitlang- A tam an ,zie Hetman.
werpige octaëder-kristallenbestaat,een glasA tapoepoe is een dorp Op het eiland
1''
/a0stevan den gxond is e1.Onvrtlchtbaar.

glansheeft en aan (
1e kanten doorschjnend Timor, waar zicheen aanzienljkemilitaire
t0t ondoorzigtig is. Zj is groen van kleur, post bevindt.D ezeligtop 90Z.B.en 12205l'
oneffen van breuk en niet broos.Hare hard- 0.L.In 1826ishj doorrooversovervallen,
heid is3,0 t0t2,5,en haarsoorteljkgewigt en in 1840 heeftF.vonStl-wzdz.,een Duitsch
4,0 t0t 4,2 Zj smelt voordeblaasbuisen aardkundige, in zjne nabjheid rjke kopermaakt de vlam fraaigroen en aan deranden ertsen Ontdekt.
blaauw.Men heeft haar in tweesool'ten,van
Ataraxie is een woord van Qrieksche
welke de eene w!t meer water brvatdande afkom st, dat kalm e onverschrokkenheid des
andere, maar belde zjn verbindmgen van gemoeds beteekent. Zj was het verheven
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doelder oude sceptischewjsgeeren,omdat
men bj het gestadig twjfelen door geene
tegenstrjdigemeeningen gepjnigd wordt.
Atavism us, een woord van Latjnschen
oorsprong, is de naam , dien men gegeven
heeft aan de wetdererfeljkheid van som-

Atellanen (fabulaeAtellanae)zjnvroljke
volksspelen tdie 00k weloscische volksspe-

vooralzoodanige erfeljkheid,waardoorzich
de gesteldheid van dengrootvaderduideljker
openbaartbj den kleinzoon danbjdenzoon.
Ietsdergeljksvertoontzich vooralstel'
k bj
sommige dieren.Alleverschjnselen,diemen
bj levende schepselen opmerkt en die op
voorvaderljke eigenschappen ofhoedanigheden terugwjzen, heeft men metden naam

Om de smarteljkeaandoeningendertoeschouwers te matigen. Romeinsche Jongelingen

len (ludi Osci) genoemd werden,omdatzj
afkomstig waren uit de Oscische stadAtella.
Van hierkwamen zj teRomejwaar zj t0t
aan den tjd der Keizers bleven bestaan.

mige eigenaardigheden des ligchaams, als- Toen er het Grieksche drama door Iuiri'
a.
n
m ede van den aanleg t0t bepaaldeongesteld- zlzl#rlzzïcf
z:was ingevoerdy werden de Atelheden en van eigenschappen desgeestes, - lanen dikwjlsalsnastukjesgegeven(exodia),
traden er in op als spelers,'tgeen in het
drama nietgeoorloofdw as.D evastepersonen
in de Atellanae waren: M aeou ,een d0m j
Onnoozel en linksch m an , die doorallen bedrogen,bespoten mishandeldwerd, - Bnceot
de schuimlooper der nieuwe @
comédie,zich
van atavismusbestempeld,zonder t0t ntlt0e onderscheidende door schranderheid, 0PV0ruimdheid en geestigheid 2 - Pappns,een
die verschjnselen te kunnen verklaren.

A tbara (De)iseene zjriviervandeNjl, bjgeloovigeen gierige grjsaard,- enDos-

en welde eenige,diedoordezenadezamen- dezl'?:,
s,een sluwe bedriegeren toovenaar.De
vloejing van hare twbebron-rivieren wordt voorstellingen waren ontleend aan hetleven
opgenomen. Zj Ontspringt op hethoogland der w einig ontw ikkelde landlieden, zoodat
van Abessinië en ontvangt vervolgens de spoken en geesten daarin eene belangrjke
Mogren.De jongste reizigers zjn van 00r- r0l vervulden. De handeling wa's nietzeer
deel, dat haar bovenloop en de Tacazzé ingewikkeld, daar men zich enkel ten doel
stelde, karakters te teekenen en grappige
één zjn.
Atcha ofAts
ja iseen Aziatisch-Russisch toestanden te vertoonen.Hetvieldaarom den
eiland, hetwelk t0t de middelste groep der tooneelspelers niet moejeljk, er geesti
.ge
Aleoeten behoort. Het is 15 geogr.mjlen verzen vool-de vuist tusschen te voegen.Of
lang en 2 breed.Er verheft zich een vuur- men zich daarbj te Romevan de Latjnsche
spuwende bergtdie zwaveluitwerpt.Hetis of van -de Osdsche taal bediend heeft,is
zeer schraalbevolkt.
onzeker.Cn..
lad/
pi'
ll
,
sen L.Tp-yozlï'
l
:.
qzjnde

Atchafalaya is een arm van den Mis- eersten geweest, die dergeljke bljspelen

sissippi-mond In den Noord-Amerikaanschen werkeljk geschreven hebben.
staatLouisiana. Hj verlaatomstreekseene A tem pera ,zie Tempera.
A tem po ,eene uitdrukking uithetItaligeogr. mjl beneden den mondvan deRed
River de hoofdrivier en stroomtna velerlei aanseh, beteekent Jtegeljkertj'd''
.In demukronkelingen en na de Placquem ine te heb- ziek heeftdeze term doorgaansdebeteekenis,
ben opgenomen,in de Atchafalaya-baaiinde dat de speler f;f zanger den vorigen tact,
Golf van Mexico.DeAtchafalaya vormt de de vroeger aangegsven snelheid van maat,
er op m oetvatten,w anwesteljke grensder Mississippi-delta;zj is in de voordragt w ebevaarbaar, maar wegensde groote massa's neerdezeopdeeeneofanderewjzeisafgebrodrjvendeboomstammen zeergevaarljk voor ken,b.v.na een recitatief,na eene passage.
de schepen.
die à piacere,Ofsneller oflangzamer,rallenA te is een Grieksch woord,datdebetee- tando of acelerando (zie onder Rallentando)
kenis heeft van zedeljke verblinding,wan- moest gespeeld of gezongen worden.Komen
bedrjfen Onheil.Hetisdenaam eener on- er in een muziekstuk verscheidene wisselingeluksgodin,eene dochter vanZeus(Jupiter), genindesnelheidvan voordragt,in detempo's,
welke over de hoofden der menschenzweeft, voor, en wil de oomponist,dat men terughenverbjstertenhent0tmisdrjvenaanspoort. keere t0tden tact,in hetbegin van 'tstuk
ZelfsZeusbezweek voorharemagt,toenhj, aangenomen, dan duidt hj dat aan door a
door haar vervoerd,in overjling den eed tempo .pri-p.
A.Jpzzœp giusto beteekent,datdespeler of
zwoer, waardoor Heraeles (Herl
mles) aan
EqrystlteusOnderworpenwerd.Devertoornde zangergeheelvrj is in de opvatting en de
vader wierp om die reden de verleidstervan voordragt van het stuk,zoodat hj den tac'
t
den Olympus;na dien tjd toeftzj Opaarde kan aannemen,die hem in het karakter van
t0t verderfder stervelingen.Alleen door ge- het stuk hetm eest passend voorkomt.
beden kan men zich tegen haar beveiligen.
Aterm oyem ent,eenFranscheregtsterm ,
Bi
j de treurspeldichters der Ouden komtzj welke een uitstel van betaling beteekent,
voor a1s de wreekster van het onregt,z00- door den schuldenaarverkregen,'tztjdoor

dat zj er op dezelfde 1jn staatmet Nlmesis eene overeenkomstmet zjne schuldeischersm
en Aaraatee.

coneordat geheeten, of door eene uitspraak

A telier is de werkplaats van den kun- van den regter. H et Fransche wetboek,de
stenaar,- de plek,waar deze a1s hetware Code Napoleon, dat t0t October 1838 ook
ingespannen is.Hieruit ziet men,4atatelier hi
erte lande van krachtwas,gafinhetverteregt van het Fransche woord atteler(in- leenen van zulk een uitstel rulmermagtaan
den regter, dan het heden geldend NederBpannen)wordtafgeleid.

ATERMOYEMENT--ATHAMAS.

landsch Burgerljk W etboek.De algemeene
regelin beide wetten is, datde schuldenaar
zjlle schuldmoetvoldoen op hetbjdeovereenkomstbgpaalde tjdstip?enbjgebrekevan
tjdsbepaling Op hetOogenblik,datdevoldoe-

vrede te Njmegen (ls79)vervielzjweder
aan Spanje,maar deFranschen Onder aan-

voering van Catinat heroverden haarin 1697.

In 1706werd zj doordeGealliëerden inge-

nomen,en een aanval derFransehenin 1708
ning gevraagd w ordt.Verder is geenschuld- mislukte. Deze namen haar echterin 1745.
eischer gehouden,debetaling van 'tverschul- In 1781,na deOpheënq van hetBarriêredigde bj gedeelten aan te nemen. Nu qaf tractaat,w erdenharevestlngw erken gesloopt,
de Fransche wetden regter debevoegdheld, dieevenw el in 1815hersteld - doch later0ok

om den debiteur evenwelgedeelteljke aQos- wedergeslechtzjn.
singen tOe te staan? en tevens 0m,w anneer
A thalia Fas eene dochter van Ael
tab,
eene derpartjen nletvoldeed aanharever- koning van Israël en van diens gemalin
pligting, ln het algemeen voortvloejende uit Jeslbel. Zelve was zj gehuwd metJoram ,
eene w ederkeerigeovereenkom st,alsnogaan

haar een texmjn te gunnen?binnen welken
zj hare nalatigheid k0n herstellen.
De Nederlandsche wetis nietz0O vrjgevig jegens de nalatigeschuldenaars,Omdat

K oning van Juda,en dem oedervanK oning
A lbasia.Tnen deze dool'JJAV,verm oordw as

(884 vöör Chr.),zettezj zich de kroon Op
het hoofd, en deed alle manneljke telgen
van het koninkljk huisom hetleven bren-

hetilaarongeoorloofd voorkomt,den regter gen. Haar kleinzoon Joas werd echterd001de vrjheid te geven, Om deheiligheid der den pxiester gered en in een geheim vertrek

overeenkom sten tusschendeburgerstesehen- desTempels verborgen en opgevoed.Naverden, en alzoo een gezag in het leventeroe- lO0p van 6Jaren (877 vôôrChr.)kwam de
pen, dat meer geldtdan de uitgedrukte w i1 zam enzw ering der priesters t0t eene uitbar-

van de partjen zelve. Alleen voorhetge- sting. Joas werd uit zjne schuilplaatsgeval, dat in wederkeerige overoenkomsten, haald en plegtig tOtkoninggezalfd.opmerkwaaruit voor beide partjen verpligtingen zaam gew orden door hetuitbundig volksge-

voortvloejen, de Ontbindende voorwaarde joel, spoedde Atltalia zich naar den tempel,

niet m et zooveel woorclen staat uitgedrukt, waar de krooni
ng plaats qreep, en aandatis:wanneernietexyressisverbisisopge- schouwde er Joas in het m ldden der pries-

nomen datbj nalatigheld van eene derpar- ters.W oedendversllheurdezjharekleederen,
J*verraden was. Doch de
tjen de Ontbinding der Overeenkomstkan uitroepende,dat zi
gevraagd worden,staat hetden regtervrj, hoogepriester Jojada deed haarwegbrengen

0m,naaryelangvanomstandigheden,aanhem, uit den Tempel en gafbevel Om een ieder,

tegen wlen de ontbinding in regten wordt diehet waagde haar te verdedigen,methet
gevraagd Op zjn verzoek, een termjn te zwaard te dooden. Daarna Tverd zj bj
gunnen van nietlanyerdan éénemaand,Om den ingang van hetknninkljk paleis Om het
alsnogaanzjneveryllgtingtekunnenvoldoen. leven gebragt. Hare lotgevallen hebben aan
Uitstel van botallng aan alleschuldeischers Raeine de stof geleverd t0t een praehtig
tegeljk kan in sommige gevallen aan den tretlrspel. ook is er eene Opera ttAthalia''
schuldenaar verleend worden door k*rseance van Polszl.

A tham antha Koeltis de naam van een
Over het qecoord, door de schuldeischers plantengeslacht uit d(a familie der Schermaangenomenendooz'denregtel'gehom ologeerd, bloemigen. ZiJ-13e gOWaSSOn hebben een 5-

17
4:4 betaliny (zie aldaar).

waardoor de staat van t'
aillissem ent w ordt tandiyen kelkzoom , omgekeerd ei-ofhartopgeheven,en de schuldenaar bevrjd wordt vorm lge bloembladeren en eene langw erpige?
van de betaling van eendeelzjnerscht
llden, naar boven versmalde vrut'ht. D e soorten
zie onder I'aillissement.
behooren m eestal te huis in Zuid-Europa
A th is eene stad in deBelgischeprovincie 0n in N oord-Afrika. Hiervan noemelz wtj:
-clJtx L. met 3-m a,
alvindeelige, zacht
Henegouwen.Zj ligt aan deDender?welke A@.s'I
-? Sicilië
hier bevaarbaar is, en bezit binnen hare behaarde bladeren en in Calabrie
sterke vestingm uren 5kerken,een w eeshuis? en Op den Atlas groegende,- A.J.
fhff/zzo/i
tbl.F.metdergel
een hospitaal? eene Latjnsche school,eene W '
jke,maar onbehaardeblaFroote kazerne, een arsenaalen rtlim 8000 deren,Op dezuideljkeAlpen voorkomende,lnwoners.De njverheidisersterk Ontwik- A.vccetfozlsco Spr.metdergeljke?bjna,kale
keld;men vindtereenebleekerj,eeneklok- bladeren,een iuweelaehtig-vlokkig behaarden
makerj,eenekatoendrukkerj,eeneververj, stengelen talrgke bloemschermen enz.
eene kant- en eene handschoenen-fabriek ,
A tham as was een zf
lonvan Aeolus,vorst
eenezeepziederj?eenebrouwerj,eenebran- van Thessalië? en van E narete,een broeder
ss enz. Bj Nlpltele
dewjnstokertjenz.00k iserlangsdeDender van C'reteqs,van Slsyplt'
een aanzienljke handel,- vpt,ralin steen- hadhjPltriœ'
llsenHelletenbi
jJzlt??(lene(lOch-

kolen ,kalk ,steenen,graan enz.
ter V2n Cadmlts, Learehqs2 Rlellcertes en
'ryoletb. f'
p'o haatte de klnderen der verHet Oudste gebouw is er detorenBurbant, E a
door Bondet
rl
jlt in 1150 gesticht.De stad stûntelze Nqpl
tele 0n deed door een Orakel
begon bj de ûpl
tomst der Nederlandsche vaststellen , dat P ltviirust ter afwending van
steden in de 13de en 14de eeuw te bloejen, m isgew as, als OFel- gedood moest worden.
en werd vervolgensdoor de SpanjaardentOt Nepltele redde echter hare kindel-eu door
eene vesting van den eersten rangverheven. m iddel van den ram methet gouden vlies
Vanban bevestigde haar in 1667.D0or den (zieArgonauten).
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ATHAMAS- ATHANASIUS.

sop te den, nam hj de wjk naar Constantinopel,
A tltamas en Ino,bereid om WcccAx.
voeden, die hun door Hermes (Mercurius) om zich hier in persoon voor den Keizer te

was toevertrouwd,ondervonden om diereden

regtvaardigen.Het geltlkte hem :een keizer-

den toornvanHere(Jun0).Atltamasverwond- 1jk bevelschrift teverkrjgen,waardoorde
de in eene vlaag van krankzinnigheid Lear- Keizerdebisschoppenopriep,om zichaanzjn

cFzf
xh en Ino wierp zich met M elicertes in
zee. A tlzamas nam de vlugt w egens den
gepleegden moord: vestigde zich in eene
vlakte i11 Boeötiè, naar hem Atltamantis
clzzlp'lfd genoemd, 0n huwde met zïkeïnisto
eene dochter van .S'
:
yy:e7f:.Vanhenwasonder
anderen Scltoeneus,devadervanAtalante,een
Z00n. De fabel van Atltamas is het onderwerp geweest van treurspelen,doordemeestberoemde treurspeldichters der otldheid ver-

H0f te verantwoorden,maardiemannen hadden reeds eeh besluit genomen, waardoor
Atltanasi'tbs van zjn ambtontzetengeëxcom-

municeerd werd.Toen zj hem tevens aan
den Keizervoorsteldenalseengevaarljkman,
die gedreigd had,den uitvoer vankoren van
Alexandria naar Constantinopelte verhinderen,werd Atltant
uius naar Trier verbannen.

Eerst in hetjaar228 werd datvonnisdtlol
.
de zonen van ConstantunOpgeheven,waarna
vaardigd, maar door den stroom des tjds AtkanasinsnaarAlexandria teruqkeerde.
verzwolgen.
Toen nam de reqtzinnigereactle een aanAthanasia L.is de naam van een plan- vang.Ariaansche blsschoppen moesten overal
tengeslacht uit de familie der Zaamgesteld- voor orthodoxe plaatsmaken.W eldraverhiebloemigen. Zjne soorten hebben een schub- ven zich klagten tegen Atltanasilbs,waarnaar
vormig omwindsel en eenstoppeligen vrucht- de Ariaansche keizer Constanti'
as gretig luisbodem. Zj behooren meerendeelstehuisaan terde. A thanasilts belegde daarentegen eene
de Kaap de Goede H00p, zooals A. czzzl'yl synode van bjna 100 bisschoppen, die de
L .m et een regtstandigen, vertakten,onbe- aangevoerde beschuldigingen wederlegden,
haarden stengel ter hoogtevan '/aNed.el en er vertrokken gezanten naar Rome,om

en sierljkegele,digtbjelkaârstaandebloe- erde geesteljkheid t0tdezjdevan Atltana-

men , A. z'
ctvïpyt
z Edon, een heester met tsi'
ld over te halen.Dit geschiedde:patls J'
œomgekeerd-eironde bladeren en tOt bloeitop- Jï'
lf.
skoosde partj vanAtl
tanasiu ,dochdaar
pen gerangsc,
hikte bloemhoofdjes.Deze sier- 00 Ariaansche bisschoppen op eene synode
planten worden ook in Europa in een l0s- te Antiochia (231) hetbesltlithadden genosen, vetten zandgrond gekweekt en verei- m en, dat een bisschop,die dooreenesynode
schen des wintcrs eene warmte van 1 t0t was afgezet,niet weder metdiewaardigheid
5 O C.
mogtworden bekleed,z00 werd hjvanzjn
Athanasius , een der meestberoemde ambt beroofd en door Gregoriusuit Cappakerkvaders en ?de vader der orthodoxie''bj- docië vervangen. Athanasiu nam de vlugt
F'enaamd'
.i
werd te*
g'en het einde der 3deOf naar Rome,waar paus J'tblius terstond eene
ln den aanvang der 4tle eeuw geboren te synode zamenriep, waarop Atl
tanasi'
ts dol
)r

Alexandria.Hj wjdde de Jaren zjner Jeugd emstreeks50 bisschoppenvrjgesptokenwerd.
aan de godgeleerdheid de Grieksche letterA tltanasiusleefde als balling te Rome,totkunde en ascetische oefeningen.Zjne uitste- dat zjn begunstiger,keizer Constans,zjn
kende gaven bezorgden hem de toegenegen- broeder Constantius tOt het houden eenera1heid van bisschop Aleœander, en reeds in gemeene synode wist te bewegen,waar de

4l9 was hj diaken der gemeente te Alexan- Kerkeljke zaken behandeld en geregeld zoudria en vertrouwderaadsman vanzjnbegun- den worden. In 347 verschenen te Sardica
stiger.Toen in die dagen deAriaanschetwist in lllyrië omstreeks l70 bisschoppen,waarzich verhief, ondersteunde Atltœnasi'
tts met onder zich 70 uit hetoostenbevonden.Toen
w oord en daad de maatregelen van A lezan- deze vorderden, dat A tltanaséustals aangeder teren Arilu.Hj vergezelde a1seerste klaagde,geene zitting z0u hebben indeverdiaken ln 225den bisschopnaardealgemeene gadering,en deW esterschegeesteljkenzich
kerkvergadering te Nicaea, waar hj door daarmede niet konden vereenigen,verlieten
zjne krachtige wederlegging der stellingen eerstgenoemden Sardica en hielden eene at2
van Arius veler bewondering en veler haat zonderljkesynodete Philippopolis,waarda
chop A leœander in Athanasianen, die te Sardicawaren vrjge32
F
a6
andover
e ma
akte.Toen biss
leed, werd Atl
tanasi'
tbs tegen zjn sproken,methunnebegunstigers,den bisschop
wensch t0t diens opvolger gekozen.Van Hosi'
tbsvan Cordova,pausJ'
ulinsvanRomeen
dien tjd afbegintzjnlangdurigestrjdtegen bisschop de Protogenesvan Sardica,geëxcomdeArianen(zieonderAriaanschestrb
qd).Door municeerd werden.Alduswerddebanddergedezewerdhjvalschbeschuldigd.Desynodete meenschaptusschendeW estersche-enOosterCaesaréa z0u de zaak Onderzoeken , maar sche kerk verbroken ,en de verbittering der

Atl
tanasius weigerde e1.te verschjnen,0mdat zjne aanklagerstevenszjneregterszouden zjn.Terstond ontving hj hetbevel?om
op eene Synode teTyrus(335)zich teverantwoorden.Hj kwam er,om debedreiging

partjen wasz0o groot,datteAdrianopel10

Christenen,die degemeente derArianen verlaten hadden,onthoofd werden.
Nadat Constanti'lu , door de bedreigingen

van zjn broeder Conntans verschrikt, het

des Keizers te ontgaan,die hem met gewa- banvonnis derverjaagde bisschoppen had0ppenden wilde laten halen, en was door 49 geheven,begafzich A tlzanasius,die na den
Egyptische bisschoppen vergezeld. Daarhet aooop dersynodete Sardica zjn verbljfge-

fevoorzien was)dathjveroordeeldzouwor- vestigd had te Aquileja,opuitnoodigingvan

A'rHANASIUS- Ar
rHAPASCA-INDIANEN.
Coytstanti'
gs naar Constantinopel,stelde hier Venetië isgevoerd,waar hetin de kerkder

tegenover den eisch des Keizers totvrje
godsdienstoefening der Arianen in Alexandria
dif
m van een dergeljken vrjdom voor zjne
partj in Antiochia:en keerde OverJeruzalem naar Alexandma terug.Zjn vertoefin
het M'esten wasvan grogteninvloed geweest,
daar hj ernietalleen aan zjneleer,maar

nonnen van hetHeilige Kruisisbjgezet.Hj
isvervolgensheilig verklaard!en zjn feestdag valtOp den Zosten Mei.Hj onderseheidde zich door een veelom vattend verstand en
(l00r een gestrengen aard,door eene uitge-

breidewjsgeerige kennisendooreenegroote
mate van beschaving.ln zjn jvertegen al

o0k aan de ascese en het m onnikw ezen in- wat hj als ketterj besehouwde, bleefhj
gang had weten te verschaffen.HetArianis- niet altjd binnen de gepaste grenzen.Met
m us, datinm iddels in Egypte grootevorde- kracht streed hj tegen hethoofdbeginsel der
rinyen had gemaakt,werd dpnrhem zonder Arianen,maar metbetrekkingt0tdwalingen
eenlge verschooning onderdrukt. Ilveriger van Ondergeschikten aard washj zeer vrj-

dan Ooitdeed hj de Ariaanschebisschoppen gevig.Loffeljk ishettevens,dathjbjzjne
plaats rtlimen voor (1e orthodoxe.
kerkeljke twisten nooitdenwereldljkenarm
Hetjaar350 wasgettligevaneenkeerpunt heeftte hulp geroeyen.Alsgodgeleerdschrjin zjn leven. Zjn beschelmer Constans Ver Onderscheidthtlzich (loorzjne diepzinwerd door M aynenti'
ts vermoord, en reeds nigheid,maar zjne bewjsvoering isnietalbegonnen de Eusebianen weder het hoofd tjd volkomen juist. Zjne geschriften zjn

op te stelten. Intusschen bleef Constantl'
tbs meerendeels van polemischen aard en handewerkeloos, om dat de magtige bisschop van 1en Over de drieëenheid,de menschwordi
ny
Alexandria hem gevaarljk k0n worden,en Van Cltrist'tbs en de goddeljkheidvandenhelvooral00k om dat M agnentius in Egyptezich ligen geest.Zjne historische werkenZj
Jl
*lArayj
aanhang zocht te versehalen. Maax toen groot belang voor de kerkgeschiedenis.M en
deze het Onderspit dolf:vonden de aanklag- heeft meer dan ééne uitgave zjnergezamen-

ten tegell Atkanasi'
t
&s beter gehoor bj den ljke werken, en Onderdezedievan M ontKeizer.00k in pausJ'
ul'
L%(s was den bisschop Jlzfcozl(Parjs,ls98).
door den dood een steuu Ontvallen,terwjl Athanasius (Geloojsbelî
jdenis '
pJ3l),00k
zjn Opvolger Liberiltsseheen tewankelen. kSymbolum v.
ff/zc3
zcàzrzzlofnaarzjneerstewoord
Vruchteloos beproefde Atltanasi'
us dooreen Symbolz
lm Q/
zïcllzlg'
lle genoemd,is een der
gezantschap aan den K eizer den storm te Oectlm enische Ofalgem een geldige symbolen.
stillen. Op eene synode teArles(253)werd Hetis dien rang verschuldigdaanhetnaauwhj Op nieuw veroordeeld,en hetvonnisOnt- keurig,daarinbepaald gevoelen vanden kerkving twee Jaren later te Milaan zjnebe- vader Atltanasius Omtrent de drieëenheid en

krachtiging. 4tltanasius Aierd 0P 00n Vl
*gl
@- demenschwording Ytln (hrist'
ts,en eerst1aliën-feest (9 Februarj 352)doorkeizerljke ter hebben sommlgeu de meening geopperd,
soldaten overvallen, zoodat hj alleen door dat die geloofsbeljdenis dgor Atltanasi'
tszel0en0 haastige vlugt aan het dreigend le- ven is Opgesteld. H are geldigheid OpenVensgevaar ontkwam.Hj zocht eeneschuil- baart zich het eerst op het Coneilie te Atlplaats bj de kluizenaars en m onniken der tun (668), en na dien tjd iszj,zonderOp
Egyptische woestjn? waar hj toefde tot eene synode bepaald erkend te wezen,algeaan den dootl van Constanti'
ts (t
$1C). Toen meen door de W estersohe Kerk gehandhaafd
J'
allanus na zjne troonsbeklimming alle ver- en zelfs door de Lutherschen en Hervorm den
bannen bisschoppen tertlgriep,spoeddeAtlta- behouden. De Grieltsche Kerk heeft haar in
zich naar Alexandria?waar hj eene de 12deeetlW VerWorpon.
w erkzaamheid aan den dag legde,diezoow el
A thapasca-lndianen is de gemeen-

chappeljke naam van aldestammender0f)1*pleit voor tle vastheid zjnerbeginselenals s
voor de wjzegematigdheld van zi
jn geest. spronkeltjke inwoners van Noord-Amerika,
Dit was echter niet naar den wensch des w iergebied gelegen is tussc,
hen het land der

Keizers,die van debekende stjfhoofdigheid Eskimo's in het noorden t0taan eene ljn?

van AtltanasiMs de vernietiging der Ooster- die m en trekken kan van den m ond der
sche kerk verw achtte. Toen de prediking M issinippi,langsdezetotaan deBeaver-kiver
van den bisschop alleelz nadeelig w erkte op (540 N. B.) en van hier t0t aan de Rocky
de Heidensche tempels, zond hj dezen het M ountains. D e naam is ontleend aan een
bevel,om terstond destadteverlaten,zoodat evenzoogenoemd m eer. In het m idden der
A tltanasi'
tbs zich wederom m oest verbergen. l8de eeuw zjn echter stammen van de meer
Een nieuw e keizer,Jorianus genaamd,her- zuideljk wonende Knistino's op da'
tgrondstelde hem echter in zjne bissehoppeltjke gebied getrokken, zoodat de aangew ezene

waardigheid (3G1),maar toen deze doûr V'
a- rrtnsltln eigenljk nietmeer volkûmcnjuist
lens?een voorstander derArianen, was0y- ls.De Oosteltjkestam derAthapCtsca-lndianen
gevolgd (864),werd Atltant
uiusalwederln heet bj de agenten der Htldsonsbaai-comballingschap verwezen.Men zegt,dathjzich pagnie Noordeljke Indianen ofopk Chippetvyans niet te verwarrenmetChippeways.
langerdan viermaanden in hetgrafvanzjn '
vader verscholen heeft,totdat Valens einde- De Chippewyans beschouwen de landen tus-

schen het Groote Slaven-en het Athapascaljk hetbanvonnisOphief.
Atkaîtasiws Overleed in hetjaar:
373.Men meera1shun jagtgebied en Onderhoudenmet
verhaalt, dat zjn stoffeljk overschot eerst zooevengenoemde compagnie eene vreednaar Constantinopel,en in del5t1eeeuw naar zame gemeenschap.Zj vol
'men wel is waar
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ATHAPASCA.INDIANEN-ATHE'
fSMUS.

den talrjksten stanl, maar tellen n0g geen wjzoeken aan te vullenmetdekrachteener
2000 zielen, schoon dit bedrag in de laatste buiten 0nsaanwezigemagt.Kunnenwj deze
Jaren niet Ferminderd is.Ten noorden van niet opsporen in de zigtbare w ereld, dan
hen w onen de K oper-lndianen Op den Ooste- wenden wj 0ns t0tdeonzigtbare,enhetver-

ljken Oever der Mackenzie-rivier, - ten langen rjst bj 0nsop,Om 0nsin verbandte

westen van deze de Hondsrib-lkdianen ,- stellen m et een alm agtig wezen, dat onze
voorts de Berer-, Bery ,Seltaap- en H azen- zwakheid en beperktheid t0tkracht en v01Indianen,en de Louclteuœ.
komenheid verheFen kan.Z00 komen wj in

A thapasca-m eer en rivier,zie -4fAo- eene godsdienstige stemming,waarin wj de
gedachte aan G0d in 0nsvoelenopkomen,Athapescow ofAthabascaisdenaam van en die stemming isde bron dersubjectieve

pe8eolll.

een Noord-âmerikaansch meer op hetgebied ot'natuurljkegodsdienst.overal zien wj de

der Vrje Indianen (500N.B.en 88t0t94O godsdienstige gevoelensgeworteld in subjecW .L.van Ferro).Men noemthet 00k het tieve behoeften,dieveroorzaaktworden door
Bergmeer.
ten hetheeftbj eene aanzienljke de zwakheid der menscheljke natuur.Tot
lengte eene geringe breedte. Ten noorden
staathet doordeSlaven-rivierin verbandmet
het Slaven-meer, en in het zuidoosten ishet
vereenigd m ethet Blaauw ethet W ollastonen hetDeer-meer,en door ditlaatstemetde

verzachting van smart,t0t vernietiging van
vrees, t0t verhooring van dankbetuigingen
en sm eekingen, t0tversterking van kracht,
t0t bevrediging van het geweten heeft de
m ensch een almagtig envolmaaktW ezenn00-

Missiniypi (Churchil), die zich in de Ht1d- dig, dat door zjne kracht in al die behoefsonsbaaluitstort.Hetontvangtaanzjnwes- ten kan voorzien.Aan 's m enschen behoefte
teljken zoom dePeaceRiver,dieindeRocky Yiordt niet voldaan zoolang hj meent,dat
Mountains ontspringt en de wateren van het zulk een wezen bloot in zjnevoorstelling
Kleine Slavenmeer en van hetBuFelmeer in bestaat,- want ditovertuigthem niet,dat
zich Opneemt.
hj inderdaad hulp zalvinden.Hiertoe moet
A thd sm usis een woord van Griekschen het voorwerp zjner voorstelling werkeljkoorsprong,hetwelk beteekentazonderG0d.'' hei
d verl
trjyen.Gelukthethem ,zjn denkH et wordt gebrui
ktom hetniet-yeloovenaan beeld metfelten te ondersteunen,daniszjne
het bestaan van G0d aan te dulden, Of het behoefte bevredigd.
gevoelen, dat het denkbeeld van een G0d
Laten wj hierbj bedenken, datwj,om
geene werkeljkheid bezit. Doorgaans vem het bestaan van G0d teontdekken ,denkring
deelt m en die leer in eene tlteoretisch'e en in onzer gedachten niet hebben verlaten.Dereeneqraotiuche.De eerstebestrjdtalleen de halve hebben wj dat bestaan alleen door
objectleve waarheid van hetGods-idée,maar yeloo.fgevonden,wanthetgeloofiseeneigenontkentgeenszinszjnesubjectievewaarde,- w illig voo1' waar houden van datgene w at
zj erkenthetzelfsalseen noodzakeljk be- wj wenschen en hopen.
ginselvoor 0nsdenken enhandelen.D etweeH et atheïsmuskan dat doel nietbereiken,
de verwerpto0k de subjectievewaarheidvan omdat het op geheelanderesublectievegrondhet Gods-idée,dat volgens haar,evenals de slagen rust,nietop het gevoel van onvolkozedew et,geenszins in onze rede gelegen is, menheid en afhankeljkheid,- integendeel
maardooropvoedingenmaatschappeljkeom- op een hooglazoedig vertrouw en op dekracht
standigheden ontstaan.De grondslag van het van hetik,datweliswaarvoorzjndenken
yractische atheïsmus issteeds eenemateria- en w illen nog grenzen ziet,m aar deze niet
llstischedenkwjze,diealhetidealealsjdel- onoverkomeljk rekent en van de toekomst
'he
id beschouwt.Toch isatheïsmusvolstrekt verwacht,wat het tegenwoordige noy niet
nietgeljk aan goddeloosheid,omdatwjhier- geven wil. Zulk een zelfvertrouwen ls den
onderzoodanigeeneverwerpingvanhetGods- mensch nietvreemd in hetkrachtigste tjdbegrip verstaan, die zich in daden Open- perk van zjnleven.Alsdanishjblindvoorde
baart,- 't geen men ook welopmerktbj waarheid, dat al het aardsche de kiem der
hen,die in theorie het bestaan van G0dniet vergankeljkheid en desdoodsinzichdraagt,
loochenen.Ontkentmen alleen demogeljk- en het toenemen zjnerkrachtschenkthem
heid om een voldoend bewjs voordatbe- de overtuiging,dathjelkentegenstandoverstaan te leveren,dan huldigtm en het scep- winnen kan.W anneer soms de gedachte bj
fïdcA atlteismus, hetw elk weder geheeliets hem opkomt. dathj van zich zelven niets
anders isdanhetdoqmatiselttTJA6IZZI'M:,dathet ontvangen heeft,dan weethj toch aan het
niet-bestaan van d0d zoektte bewjzen.
ontvangene een natuurljken oorsprongtegeDaarhetatheïsmusin strjd ismethetal- ven,zoodathj aan het bestaaneenerbovengemeen geloof aan G0d,z00 moet het O0k natuurljke magtgeen geloofbehoefttehechuittegenovergestelde bronnen voortvloejen. ten.Daarom isveelalde krachtigy jeugdt0t
Het geloofaan G0d komtvoort uithetgods- ongodsdienstigheid geneigd. HetJeugdig ge-

dienstig gevoel,ketwelk zjnOorsyrongneemt m oed is een vruchtbar: bodem voor atheïsuit het besef onzerafhankeljkheld en zwak- tisch Onkruid.tenzj llen aan het iere zelfheid.D atgevoelis van onzegem oedsgesteld- vertrotzw en,w aaruithetatheïsm usontspringt,
heid,en deze laatste van onze lotgevallen en eene goede ri
gtiny geve.ln den regelisde
omstandigheden afhankeljk, en alzoo ge- volheid van godsdlenstige gevoelens hetdeel

heel sublectief.Bj wederwaardigheden 0n- van den meer gevordorden leeftjd.De wisdervinden wj 0ns gemis aan kracht,hetwelk selingen des levens m oeten hethoogm oedig
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vertrouwen op eigen krachtverbreken,om paalde leerstellingen gebogen.W ie daarentein het hart een godsdienstig verlangen naar gen in de twjfelarj volhardt,zagzjnedenkden Oneindige te doen ontwaken.
beelden niett0trjpheidkomen.
Omtrent de pogingen Om hetbestaan van
De godsdienstige twjfelarj,waaroverwjj
G0dtebewjzen (zie God)vermeldenwjhet boven hebben gesproken,is eene geheelanvolgende:Uit onze theoretische kenniskun- dere dan die,welke in de tweede helft der

nen wj datbestaan slechtsOp elne gebrek- l8deeeuw hethoofd verhief.Zj Ontstaatuit
kige wjze aantoonen.Hetpractisch geloof hetbesef van onze onvoldoende theoretische
heeft wel eene voldoendezekerheidvoorhen, kennis van God,en wordt veelal opgeheven

die het bezitten,maar mistalleobjectieve doorpraetische gronden desgeloofs.W jmoewaarde. Die zekerheid immexsgeldt slechts ten hierbjdoen opmerken,dathetpractische
v00< een bepaald persoon;zj isvoordezen bewjsyeenegeringerewaardeheeftdanhet
eene behoefte,en we1devoornaamstegrond- theoretlschetmaar dat beide onafhankeljk
slag van zjn zedeljk leven.Hoewelwj aan naastelkander staan.Een atheïsmus,verbonde gestrenge eischen der wetenschap niet den met eene vrome gezindheid desgemoeds,
kunnen voldoen,toch hebben wj d00r de ontwaren wj bj FicAfe.Deze kwam door
omstandigheid,datwj nietalleen ietswen- het aannemen der zedeljke vrjheid?geljk
scheljksgelooven,maax0okietshoogstwaam die door Kant verkondigd w as,t0t het beschjnljks en iets, dat uit een zedeljk sluit, dat het goede t0t zelfbehoud en het
oogpuntnoodzakeljk is,eene vaste overtui- boozetOtzelfvernietigingstrekte.Geljknameging verworven,waardoorwj in staatzjn ljjk de zedeljke mensch doorzjne vrjedaom weêrstand te bieden aan het atheïsmus, den zichzelven behoutlt,en de onzedeljke
en daarwj hetbestaan eener zedeljkewe- zichzelven vernietigt, z00 draagtin het alxeld-orde aannementz00 zullen wj moeten gemeen hetgoede de kiem vanzjnvoortduerkennentdat de beperking van onzekennis rend bestaan en hetboowe de kiem zjner
van G0d t0teen redeljk geloofdaarmedein vernietiging in zich zelf.Daarom taoeten de
overeenstem ming is. W ant eene bew ezene
zekerheid van dat geloof z0u Op 'smenschen

goede daden de overhand behouden,en uit

vrees voor de straffende geregtigheid desA1lerhoogsten zouden worden volbragt.Uitdit
oogpllntvertoontzich het atheïsmusalseene
miskenning van hetverhevenewereldplan en
van de Orde der natuur,en wjkunnendaar-

0ns doet opklimmen t0teeneVoorzienigheid,

keert:zoodra men door de beschouwing der
inrigtlng van het geschapene t0t een ZOdSdienstig standpunt w ordt gebragt. De denkende m ensch staat dusin dezelfde betrek-

men het pantlteismns -- zonderzelfs te letten op de verschillende vorm en,w aarin dit
is opgetreden
m et het athe'
fsmus wilde
vereenzelvigen. Het grondbeginsel van het

de soya van dezeontstaateenezedeljkeTvegeesteenebelangrjkewerkinghebben,waar- reld-orde,die Op de medewerking van ieder
doordemisdrjven zeldzamerzoudenworden. afzonderljk persoonrekent,daarandershare
Daarentegen zouden de daden,die thansuit voleindiging vertraagdwordt.Dezezedeljke
debetrachtingderzedewetvoortvloejen,veel w ereld-ûrde is de godheid van FïcAf:, die
van hare zedeljke waardeverliezen?daarzj het bestaan van een anderen G0d Ontkent,
niet z0o zeer uit zuivere gezindheid,uiteen terwjl het zedeljk-teleologisch bewjs van
objediefwelbehagenin hetgoedoalsweluit het noodzakelijke bestaan diex wereld-orcle
die haargeschapen heeften zich daarbj ten

doel stelde,het volbrengen onzer goede da-

den mogeljk te maken.
Ten allen tjdeisdoorleerstelligejveraars
aan geene andereplaatstoewjzendandievan iedere afwjking van hetaangenomen kerktwjfelarj Op hetgebied dergodsdienst.Het geloofmet den naam van atheïsmus bestematheïsmus zal steeds zjn voornaamsten steun peld,en ditschonk steedsaandedweepertjeen
vinden in de w aarheid,datonzetheoretische voorwendsel,om deafvalligen op de vreeseljkkennis zich niet uitstrekt t0t G0d.Het is ste wjze te vervolgen. Men z0u zich het
echter niets anders dan een deelder scepti- verwjt op den halshalen,datmenhetvoetschewjsbegeerte,waaraan men denrugtoe- Bpoor dier jveraars bewandelde,wanneer

king t0thet atheïsmus als tot de twjfelarj pantheïsmus, nameltjk de immanentie (aanin het algemeen,en oOk ten opzigtevan het wezigheid) van alle dingen in G0d,schtjnt

atheïsm us geldt de spreuk :pW ie zich opde het reeds van de beschuldiging van athe'
fs-

wjsbegeertetoelegt,isindenbeginneeentwj- musvrtjte spreken,en Hegelzegt,dateene
felaar!''H ieruit laat zich hetOm gekeerde0p- wjsbegeertetwelkeleert,datG0d en G0dmaken,alis hetnietvolkomen logisch,rdat
elke twi
j aanvang bejfelaa'
r zich eerst bi
vindt 0P 4en weg der wjsbegeerte, en
tevens dat m en geen beyinner en dus o0k

alleen bestaat, geenszins a1s atheïsmtls mag
beschouw d w orden? daar m en zelfs aan de
volkeren,die beelden,dieren enz.vereeren,
n0g godsdienst toekent.Die redenêring van

geen t'
trjijelaarbljvenmoet.W ienooitgetwj- H eyelhoudt geen steek.Heteigenljke kenfeld heeft,Ondervond nooitden schok, dool' merk van hetatheïsmus ishetloochenen van

den valzjnervroegere voorstellingenenge- hetbestaan van een geesteljken,persoonljvoelens veroorzaakt,en hierdoor alleenwor- ken God.Zonder zjn bestaankanhetwezen,
den wj in staat gesteld, om het toevallige dat als Godheid vereerd wordt?nimmer als
van het noodzakeljke, het wezenljke van zoodanig worden aangenomen.Bj deafgohet schjnbare te Onderscheiden ,- wienooit dendienst,waarop Heyel zich beroept,is de
getwjfeld heeft,gaat onder hetJuk van be- geesteljke en persoonljke G0d opeenedich-
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terljke wjze voorgesteld dooraanschouweljke voorwerpen.Van ditstandpuntkunnen
wj 00k dewjsbegeertevan Ffclfenietvan
atheïsmus vrjspreken,want eene zedeljke
wereld-orde is geen persoonljke G0d.De
pantheïstische leer van Spinoza nemen wj

1i
jke beginselen,welke men bj elk zedeljk
wezen onderstellen mag.De zedeleer enhet
pligtbesefzjn dusnietgevestigd op hetge-

lo0f in God.00k als er geen G0d bestond,
z0u het goede eene Onschatbare waardehebben,en het gevolg hiervan z0u wezen,dat
evenmin tegen de beschuldiging van atheïs- men het als pligtmatig erkende,het goede
mus,door Jacobiingeleverd,in bescherming. te bevorderen. Het is echter waar,datwj
Immers de Oneindige stofmetde attributen zonder geloof in G0d,hetwelk onze kracht
van de uitgebreidheid en van het denken, Om tehandelen inrrootemateversterkt,veel
welke als G0d wordtbeschouwd,isenkelde vaker in de vervulllng Onzer pligten zouden
zinneljke en bezielde wereld, en men Z0u struikelen.De mensch zou zonder datgeloof
dat stelsel cosmothefsmus kunnen noem en , vele voorschriften der zedew et als hoogst
Spinoza het niet aRn zjnnavolgerIlegel bezwaarljk ter zjde schuiven,z00 hetverhad overgelaten,de stofte bepalen als sub- trouwen op den bjstand der Voorzienigheid
Jecten alsqeest,datwi1zeggen)z0odestof, en de belangstelling in degunstvan G0dhem
het heelalultmakend,tevens als een geeste- niet m et zelfkerloochening,m oed en volharljk en persoonljk wezen ware erkend.Hier- ding vervulden.
Z00

dool-ontstaat hetverschjnsel,dathetpan-

theïsm us zich in een athekstisch en in een
theïstisch gewaad kan vertoonen.

Hoewel men tjdperken kan aanwjzen,

waarin deverregaande ligtzinnigheid zich om
G0d en diens geboden weinig bekreunde,
toch heeft zich hetatheïsmus nooit kunnen
ontwikkelen t0t eene duarzame leer.De behoeften des harten brengen den mensch gedurig weder t0tGod.Daarentegenishetathe-

Atheïst Of godloochenaarisdenaam )dien
men geeft aan de voorstanders van hetatheïsmus.

A thenaeum is eigenljk een tempel Of

heiligdom van Atl
zene (Minerva),de godin

der wjsheid, en hetheeftdien ten gevolge
de beteekenisontvangen van inrigting van

hoogerOnderwjs.Volgensanderen heefthet
deze beteekenis Ontleend aan de stadAthenej
die in haren bloeitjd dehoofdzetelwasvan

ïsmus door alletjdenheenalgemeenverfoeid. kunst en wetenschap in de beschaafde weMen heeft hettevuurentezwaardvervolgd, reld. Het eerste Athenaeum van dien aard
zoolang het beginseln0g geeninganggevon- werd in de Jaren 182 t0t136 na Chr.door
den had,datwetenschappeljke denkbeelden keizer Hadrianlts- waarschjnljk digt bj
aanspraak hebben op vrjheid zelfsdan, hetForum ,aan den voetvan den Aventjnwanneer zj met een nadeeligen invloed be- schen heuvel - gesticht.Een aantal leeraren
dreigen.Deburgerljkeregtermagalleenbooze (professoren) gaf er onderwjs in verschildaden strafen, 0n deze alleen voor zoover lende wetenschappen, vooral in de wjsbezj met booze bedoelingen geschieden.llet geerte en in de welsprekendheid. 0Ok de
atheïsmusgaatgebogen ondereen zwaarvoor- openbare voorlezingen,sedert den tgd van
ttyltst'
tts in zwang gekomen,w erden
oordeel,dat wj in hetbelang der waarheid keizer A '
moeten beetrjden.Men meent,dathetaltjd dââr gehouden. Later veranderde meù haar
vergezeld gaat van onzedeljkheid of althans onder den naam van Sekola Apzzzczll in eene
den mensch hiertoe leidt.W j zullen Onshier keizerljke universiteit,waar t0t aan de 5de
nietberoepen Op het voorbeeld van mannen, eeuw veleJongelieden van hetW estersche
die m en m et reden van atheïsm us k0n be- rjk hunne Opvoeding voltooiden.Zelfsin de
schuldigen en toch alhunne krachteninspan- wingew esten, zooals te Lyon,Nîm es enz.,
den Om het goede tebevorderen,maarwj werden Athenaea opgerigt,en in hetOosten
us 11 in 424 na Chr.eenederwillen de Onafhankeljkheid der zedeleervan deed Tlteodosi'
de godsdienst gehandhaafd zien. De eerste geljke school te Constantinopel verrjzen.
heefthare beginselen geenszinsaan delaatste 0Ok in Onzen tjd dragen inrigtingen van
ontleend zoodat zj zonder deze nietz0u hoogerOnderwjs,waarvooralOudeletterenOnkunnen bestaan, zj rust op hare eigene derwezenw orden,den naam van Athenaeum.
grondslagen.De wetten derzedeljkheidkun- In 0nsVaderland bestonden voorheen Athenen naar haren aard nietbeschouwd worden
als geboden van G0d, welke als zoodanig eene verbindende kracht hebben.W j
hebben reedsopgemerkt,datzjhierdoorevenveel aan zuiverheid verloren als aan invloed
geBronnen hebben. Intusschen heeft de zedeleer er niets op tegen,hetzedeljkealsden
wi1van G0d en hetgeweten a1seene stemme

naea te Franeker na deOpheëngderAcademie aldaar ,te Maastrichtj teDeventer

en teAmsterdam.Alleen debeidelaatstezjn

overgebleven. Dat te Deventer is dool'het
geringaantalstudenten vanweinigbeteekenis,
en schiergeheelin dedâârgevestigde Iloogere
Burgerschool opgegaan,- dat te Amsterdam
daarentegen is,vooral dool'hetverplaatsen
Gods te beschouwen, omdat de Goddeljke der school v001*militairegeneeskundigenderwi1 niets anders eischt dan de zedeljk.men- waarts:in bloei toegenom en.Zulk een athe-

scheljke wil - in dit ééne Opzigt toch is naeum lsvanstedeljken aard.bj eenebehoorhet onderscheid tusschen het eindige en on- ljke inrigting kan men er dezelfde kennis
eindige w ezen geheel en alopgeheven - , opdoen als aan eene academ ie, m aar geen
en om dathetreingeweten,datgevormdm oet senaatheeftaldaar,iooals dieeeneracademie,
w orden en geenszins t0t de gaven der na- het regt om aan de studenten na afgelegd
tuur behoortj Juistde s0m is van die zede- exam en erkende graden te verleenen.
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O0k tjdschriften dragensomsdennaam van de opmerkzaamheid van P uleklria,de zusathenaeum .Het Engelsehe ktAthenaeum''isal- ter van Tlteodnsius, en werd door deze t0t
gemeen bekend.
gemalin des keizers gekozen.Atkenais werd
Athenaeus, een Grieksch taalkundige, door den doop onder de Christenen opgenoredenaar en wjsgeer,een van debekwaam- men en verkreeg den naam van E'ttdoœia,
ste letterkundigen der Oudheid,werd gebo- d
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Jaar l70na Chr.Hj vestlgdezilthteAlexan- Keizer 0p e0n0 last
zeoro
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ja
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j ze
ich
van echtdria, en het schjnt,dathj zich Op gevor- breuk beschuldigd
genoodderden leeftjdnaarRomeheeftbegeven.Van zaaktzag ûm naarJeruzalem dewjk tenede geschriften van A tltenae'
tts is alleen het men. Eerst kort voer zjn dood riep Tl
teottGastmaal der geleerden (Deipnosopsistael'' #tldi'
l
f.
vhaar terug.Na 450 vestigde zj zich
overqebleven. H et is in 15 boeken vervat, wederom te Jertlzalem , waar zj om hare
en hlervan zjn de beide eerste en hetbegin weldadigheid algem een werdgeëerden in 4s0
van het 3de wanneer wj een uittreksel overleed. O0k a1s dichteres heeft zj zich
niet rekenen dat daarvan in de llde eeuW grooten roem verworven bj hare tjdgeneovervaardigd is
u0g verloren gegaan. ten. Men vermeldt? dat zj onderscheidene
Dat boek isvervaardigd omstreekshetJaar boeken desBjbels ln verzenheeftOvergezet,
280 na Chr.Hj deeltdaarin zjneuitgebreide alsmede,dat zj de daden van Theodôsi'ts in
kennis m edeindenvorm vantafelgesprekken, zjn oorlog tegen de Perzen in een heldenwaartoe hetweelderige gastmaalbt1
'eenaan- dicht bezongen heeft. Van aldie gedichten
zienljken Romein van dledagenruimschoots zijn enkel de dcentones Homerici''overgegelegenheid aanbiedt.Meerdan700schrjvers bieven,een verwonderljkzamenstelvan2344
e uit geheele ofhalve verzen
zjn daarin gcnoemd,en uithunne --mee- hexâmeters,'
.di
rendeels verlorene - geschriften w orden van Homer'
l
ts z;n zamengesteld en waarin
fragmenten medegedeeld.Eenemenigtefeiten hoofdzakeljl
t hetleven van Jezusbeschreven
en Om standigheden uit de geschiedenis der wordt.Volgens Zonarasheeftzj datwerk,
v,enkelv01letterkunde, uit het huiseljk en openbaar afkomstig van PelayiltsT cfriciçf.
leven,uit de gesteldheid derdicht-,taal-,na- tooid,terwjlanderen beweren,datAtkenais
tuur- en geneeskunde der ot
ldheid zouden er volstrekt geen deel aan heeft. Hetis 0140ns Onbekend wezen, indien hetw erk van der anderen toegevoegd aan de AmsterdamAtltenae'
l
ts ons daaromtrent geen licht ver- sche uitgave van H omer'ttsvan 1648.
sehafte. Zjn werk is door ée'n enkelhand- A thene, zie M inerva.
schrift,hetw elk zich thans te Venetië in de
A thene (Athenae)isdewereldberoemde
boekerj van St.Marcusbevindt,behouden hoofdstad van het Oude Attica en het midgebleven.De beste uitgaven zjn van Cal
tsa- delpunt der oud-Grieksche beschaving.

sozl'
lf,
s (Genève, 1507? Lyon 1s00,lsl2en
Bj de beschrjving van hetoudeAthene
1664) en van Scltlveiyltiinser (Straatsburg, maken wj een aanvang bj den Bltrg (Ac1'o.
1801- 1807). Ook bestaat er eene uitgave pelis),vanwaarde stad zich zuidwaartsheeft
van Taueltnitz.
uitgebreid. Men verhaalt,dat hj omstreeks
Athenâgoras,eenChristeljkPlatonisch hetjaar 1550 vôôrChr.door Cecropsisgewjsgeer, een van de sierljkste verdedigers sticht,weshalvehj fl0k wel Cecropla wordt
(apologeten) van het Christendom in de Sde genoemd.Hj verhief zich r)p eenesteilerots,
eeuw ,werd geboren te Athene,m aar begaf
zich na zjne bekeering naar Alexandria,
w aar hj aan de Catecheten-schoolde leerm eester w erd van Clemens a#./dztzv#rizzzrt
ç.Dit

wier t0p eene hoogte bcreikte van l54 Ned.
el boven de oppervlakte der zee en l80Ned.
elboven de stad.Die burg was duseenena-

tuurljke vesting en daarenboven O1Mgevon
althansiszeker datl)j t0tdezelfde Christe- dtlol- een m uur, die (1001- de Pelasgers uit
ljk-platonische rigting behoorde, die later Tyrt
ls aan de noordzjdeopgetrokkenen door
door Clemens en Orlyeneste Alexandria vex- Cimon (Olymp. 7S,4)oflk aan de zuidzjjde
tegenwoordiyd werd. AVj bezitten van hem voltooid w erd. Daarin bevonden zich vele
twee geschrlften,nameljk eene tBedevoor kostbare kunstgew rochten. Aan den no()rdde Christenen,''na l63 Opgesteld ent0tkei- westeljken toegang verhieven zich de bezer M arcus x4çf/relï'll.
ç en diens zoon Commo- roemde Propylaëen,Op lastvan Pêricles(436

#'
?z.
9 gerigt, en eene verhandeling over ttDe tot 43l vô0'r Chr.) dpor M nesieles uitwit
Opstanding uit de dooden?''geschreven 0m- marmer gebouwd. Zj bestonden uit een
streekshetjaar 180.Zj zjnuitgegevendoor breeden trap en eene prachtige poort,(1001*
Rtepltanlts (Parjs,1557)en anderen.Atltenâ- w elke m en hetbinnenplein van den burgbeptlrtz.v vertoont zich in die werken als een reikte.In hetm idden van den trapw aseene
vrjzinnig en sehrander wjsgeer.Zjnetaal ruimte, bestemd voor den plegtigen optogt
is bezadigd en klemmend. Vooral verdedigt met de Offerstieren naar den tempelder be-

hj de Christenen tegen de besehuldigingen schermgodin (Athene, Pallas,Minerva)ten
van dien tjd - tegen atheïsmus,onzedeljk- tjde der Pan-Athenaeïsche feesten.Aan (1f
?
heid,kindermoord enz.
zjden derpoort bevonden zich viexandexe
Athenaxs was eene dochter van den s0- poorten en sierljke vooruitspringendevleuphist Leontin'as,volgens anderen van H era- gel
s, --aan den regterkanteen tthmyelder
clïfe,v te Athene. Schitterende door schoon- Ongevleugelde Overwinningsgodin (Nlkeal?heid en verstand,wekte zj in 421 na Chr. texos),een klein maar sierljk marmerenhel-
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ligdom met 6 lonische zuilen, dat na 1835 gin weggehaald. Het hoofdgebouw is ruim
doorden jver van Rosz,k%eltauberten Han- 20 Ned. el lang en ruim 11 Ned.el breed.
ddzl van het overdelvend puin is ontbloot, Nabj dien tempelvan Atkenestond deOljf-

en aan den linkerkanteene schilderjen-Of boom ,aan die Godin gewjd.
De rotsen van den burg langs de voorste
beeldenzaal (Poikile), waarvan n0g muren
aanwezig zjn.Voetstukken metruiterstand- of noordeljke zjde droegen den naam van
beelden versierden aan weêrszjden den in- tdluange rotsen''. Dââr bevond zich hetheigang. Binnen op het uitgestrekte burgplein

ligdom , aan Aglanr'us, de dochter van Ce-

aanschouwde men hetheerljkste sieraad der eropsgewjd,welke zich Op die plek vande
acroyolis,nameljk hetwjdvermaarde,retls- A cropolis naar beneden stortte,en in denaachtlge Partltenon, een tempel,aan Atltene bjheid daarvan de Grpfvan Pan.Tennoord-

Ttvf/zezlo.
v gewjd en 0?, bevelvan Pêricles w esten van denburg,tegenoverdePropylae(444vöôr Chr.
)doorIctenusenCallicratesop ën, verheft zich een heuvel, die in de na-

d.eplaatsvan eenvernieldentempelvan Atltene bjheid van den burg deaanzienljkstehoogte
gebouwd.Die tempel,met hetfrontnaarhet erlangt.Deze is de Areôpagns,deheuvelvan
oosten gewend en op eene verhevenheid ge- Ares tMarsl, aan wiensvoethetheiligdom
plaatst, is omyeven door een eenvoudigen van dien G0d verrees.Een trap,in hetgezuilengang (perlpterus). Aan elke voor- en steente uitgehouwen,voerde naar de plaats
achterzjde verrjzen 8 en aan elke leng- waar de regtbank zitting hield. Van hier
tezjde17zuilen vandeDorischeorde.Gevels k0n men Op den heuvel Pnyz nederzien:
enljstenwarenmetdeprachtigstebeeldhouw- w aar de volksvergaderingen werden gehotlw erken versierd,vooralm etzoodanigedie,be- den. Hier was eene halfzcirkelvormige vertrekking haddenOpdegeschiedenisderGodin. gaderplaats met een omvang van 290 Ned.

Onderscheidene daarvan zjn doorlord Elgin elin de rotsen uitgehouwen.Anderen zjn
van oordeel,dat deze plek aan Zeuswasgeoosteljkenzuilengangkwam menindeneigen- wjd,en dateeneandereplaatsvoordevolksljken tempel(cella),waarzichhetbeeldvan vergaderingen was bestemd. Op den steilen
A tltene,door P ltidias van goud enivoorver- rotswand was door M eton een natt
lurljke
vaardigd,ter hoogte van 15 Ned.elverhief. zonnewjzeraangebragt,daardeschaduw van
De Godin was voorgesteld in volle wapen- den berg Lycabettusert0twjzerdiende.rusting en in eene kalme houding,metde Van hier kon men de markt bezoeken,die
regterhand de lans omklemmende5 zj had aan de oosteljke helling gelegen was. Ten
naar het Britsch Muséum 'geveerd. Uit den

blaauwe oûgen,uit edelgesteenten gemaakt.
Alhet vleesch benevens het onderkleed was
van ivoor, en het opperkleed van goud gewerkt. Op de borst droeg zj hethoofd Van
M edltsa, dat oorspronkeljk van goud was,
hetw elk geroofd en toen door ivoor vervangen w erd.Die tempeliseeuw enlangin stand

gebleven,en welt0t aan hetjaar1687:toen
hj door een bombardementderVenetlanen
grootendeels is ingestort. Zjne beeldhouwwerken zjn, zoo a1s wj reedszeiden,gedeelteljk door lord Elgiltweggeroofd.Hiervan is veeldoor schipbreuk verloren gegaan,
terwjl het overige in Muséa te Londen en
te Parjseene plaatsheeftgevonden.Hethalf
vervallen Parthenon is 0ok nu n0g een sierljk en indrukwekkend gebouw . Tusschen
dezen tempelen de Propylaeën verhief zich
in de Open luchthetgrootstestandbeeld)door

Pl
tidias vervaardigd, nameljk de bronzen

westen van de stad ligt het hoogste rotsgevaarte,het M 'ttslum met het bewaard gebleven gedenkteeken van den Seleucide Pltilo-

PGPPH'
Y,hetwelk,omstreekshetJaar1l4 na
Chr.verrezen,Op dezuidzjde van denheuvel zich verheft.De heuvelzelfis door D ez
>lfz'
i,
l
4.
: Poliorcetes (299 vöör Chr.
) in eene
vesting herschapen.D00r hetdaltusschende
heuvels van Pnyx en van het Muséum
liep dè beroem de w eg van den Piraeusnaar

t
le stad. Deze bereikte de stadsmuur bj de

Piraeïsche poorten liepdanm eteenekronke-

lendeljnlangsdemarktnaardenbury.Vandie
poort t0taanden Kerameikos(Cerâmlcus)was
de weg aan weêrszjden bezoomdmetzuilengangen, waarin koperen standbeelden prjkten.Totden Kerameikosbehoordendem arkt,
eenevoorstad (voorde Dipylon-poort,waar
degesneuvelde krjgsliedenbegravenwerden)
en eene lange breede straat,die desgeljks

xc/zlly: ter hoogte van ruim 16 t0t m arkt diende.Die weg liep door de geA tltena .prowzt
Ned. el. De zeelieden,om de zuidpunt van heele stad van het noorden naar het zuiden
Attica zeilende,ontwaarden den helm en de en geleek op den Corso der ltaliaanschestelans der Godin, die boven de Propylaeën en den.W aar diewegdemarktbereikte,verrees
hetParthenon uitstaken.Dâârtegenoverstond het koninkll
jkpaleistwaar deArchon Basihet vereenigd heiligdom van Atltene Tplït
z,
: leus en 0ok de Raad derAreopagieten,ziten Poseidon .& ecAfAeï/d.Dit aloude gebouw tinghield.Hetwasmetdenachtergevelgewend
Yverd gedurende de Perzische oorlogen ver- naardeterrassenvan hetMusêtzm,enalzoomet

woest en in Athene'sbloeitjd in Ionischen
stjl weder opgebouwd.In den Christeljken
tjd isdaarin eene kerk qesticht,waarvande
overbljfselen nog aanwezlgzjn.Indenlaatsten tjd heeftmen pogingen aangewend,om
dien temqelteherstellen.Van de 6lonische
zuilen,dlehetdak ondersteunden,zjn n0g
5 kanwezig,

de 6de is door lord XJ-

de voorgevelnaarhetoosten.lnzjnenabjheid waren onderscheidene standbeelden grplaatst,zooals van Conon, Thâmothelts,Eva'
gtlrtz.
s en Zens ZZJ:ZIJA:rit),:.Achter dit laatste
stond de tempel van dien G0d,en daarnaast
die van Apollo.zzdrfz.t?t'
p.Bergopw aartsgaande

.

kwam men bj den tempelvan Hepltaest'
asen
aan

dien van Apltrôdite yrtxzzitz.Aandew est-

ATHENE.

zjde van de markt en aan dehelling van
den heuvel Pnyx verhiet' zich de Bonte
zaal(Poikile)?z0
'ö genoemdwegensharetalrjke schilderjen, maarin den tjd van L%bcitzzl'
l
f.
:devergaderplaatsderStoïcjnen.Tusschen hetkoninkljk paleisendeBontezaal
stond,op de markt,hetvoortreFeljk koye-
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voudigen zuilengang en ieder front telt 6

zuilen terhoogte van sl/aNed.e1.Hj is34

Ned. el lang, 15 Ned.elbreed en t0t aan

degevelspits11 Ned.elho0g.Dezuilenhebben eene middelljn van rulm lNed.elbj
eenehooyte van ruim 6 Ned.e1.Hetbinnenste van dlen tempelheeftlangen tjdt0tbe-

ren standbeeld van Rermes xd.
/tl'rtze'df.:,en nlet graafplaats van vreemdelingen gediend.Men
-t
ver van daar eene trium fpoort,metzegetee- heeftereehtern0g overbljfselen van beeldkenen versierd.Die plek was de druksteder hotlww erken uit de schoolvan P ltLdias,die
de heldendaden vanH eraclesen Tlteseqsvoorvolkrjke stad.

W aarschjnljk lag tegenover hetkûnink- stellen.Tegenwoordig vormt hj eene soort
ljk paleishetheiligdom van Cybele,demoe- van Muséum ,waarin zich opschriften,reliéfder der goden,ofhetM etroön,benevens het
B onleuterion of raadhuis,waar zich volgens
de instelling van Solon 400 raadsleden vereenigden.D e geheele marktisthansgeëFend
en onder den ploeg gebragt.In hetM etroön

w erken,standbeelden enz.bevinden.Dietem-

peliseen van debelangrjkstegebouwender
Oudheid, die t0tnu t0e zjn bewaard gebleV0n.

ln de ruime straat,die tenzuidenvanden

stond hetstandbeelddergodin,desgeljksvan tempel van Ap0llo Patroös t0t aan deIlissus

de hand van Phâdiastenhetheiligdom diende voortl
oopttschjnen weinij openbaregebouvooralt0tbewaring van volksbesluiten,wet- wen te hebbengestaan.MTp kenneneralthans
boeken enbescheiden vanstaatskundigen aard. Feen vôördatwj hetOdlon t
:cz
lde.
/'
Ji,
S,'
I.
M,

Daarnaast bevond zich in zeer ouden ttjd
een gat(Barathron),waarinmisdadigerswerden geworpen. Nabj het Bouleuterion bevond zich de Tltolos(Skias),datmen vaak

ln de nabjheid derthansn0gaanwezigebron

Calllrrkoë bereiken.Men moetditOde'onniet

verwarren m et een van P lrieles en m et een
van H er6des.Het schjntgebouwd tewezen
in den trant van een theater met cirkelvormig geplaatstebanken.D e zooevengenoem de

met het Prytanéum verwisseld heeft, een
cirkelvormig gebouw , m et een gewelfden
koepel gedekt, w aarin Offeranden gebragt bron was de belangrjkste binnen den xingwerden aan Ze'
tts AVJ:'
Z..Van hier Oostwaarts mutlrvan Athene en werd deelsgevoeddoor
w andelend,zag men de markt meteene me- eene waterleidi
ng uit een verpaderbak,op
nigte standbeelden versierd,waarbj zichdie hettempelpleinvanhetOlympielonaanwezig,
bevonden der stam-lteroè'n of eponymoi,aan deels door het water van de llissus,dat
welke deAtheensche stammen (phylen)hunne elders onder kiezel enrotsklom penverdween
namen ontleenden.Hier werden dewets-ont- en na een Onderaardschen loop dââr weder

werpen openljk opgehangen, -- hier stond te voorschjn kwam. Tegenwoordig vloeit

het standbeeld van Dem6stltenes? hier ver- het water dier bron uiteene rotsklooftdie
rees het Altaar der f'
l
ccc/ Goden.Ditwas met de bedding der Ilissus in verband staat.

(
loorPyslstratus,een kleinzoon vandenT(- Hoogerdan diebron,0J)denlinkeroeverder
ran,gesticht en m erkw aardig,Omdatvan dlt llissus, lagen twee helligdomm en, en van
punt af alle afstanden in Attica berekend êén van dezezjnnoy'overbljf
selenbehtluden
werden.Onder de standbeeldenbehoorden er in de kerk der HaglaMarina,,nameljk een
0ok die van Harmod'
lus en Aréstoylton.Hier- gemeenschappeljlte tempel van Demeter en
aehter, hooger op de helling van den burg- Kore,en een tempelm et een standbeeldvan
heuvel,vond m en den tempelvanApltr6dite Trl
ptolemus. Op geringen afstand van deze
P andemos.Een ander merkw aardig gebouw ,
verder dan de markt gelegen,w ashetGymzllà'lrpzran .P/p!:z4J'
?'F.
?, in een daltusschen
'
den Areopagtls en den heuvelvan den tem pel van Tkeseus gelegen en versierd m et de
standbeelden van P tolemlkis,Jobas en Chry-

tem pels bevond zich een heiligdom vanA rte-

lzlz.
sL'
nkleia,na den slag bj Marathon resticht.Het sehjntbewaardtezjn iudeklelne
kapel, die zich aan den vflet van een rotswand op den zuideljken oever der llissus
verheft. Van de bron Callirrhoë afdalend
.
:ly?'
lf.
ç.Ten noordenvan ditgebouw verrjst wjzen Ons zware zuilen op den regteroever
een woeste het
lvel met een Ouden,vrjgoed der Ilissus de voorm alige plaats van het
bewaard gebleven tempel, die nOg kort ge- Olympieion,den tempel van Zen.% Olympius.
leden als kerk van den heiligen Georgew el'd Hier verrjst n0g eene groep van 13 zuilen
gebruikt? nameljk llet beroemde Thesl'
ttm , m et de architraaf, watverderzien wj
hetaanzlenljksteheiligdom dervier,dieaan er n0g een tTveetal, en een derdeis in 0cTlteseusenHeraeles(Hercules)tezamenwaren tober1852 dooreen vreeseljken orkaan 0mgewjd.Hetisgestichttoen (nimonhetgebeente vergew orpen.Deze zuilen,doorgaansdievan
vandenheldvan heteiland ScyrosnaarA thene Ilàdrian'
lts genaamd , zjn in Corinthischen
had overgebragt. D ie tem pelbehoorde wel- stjl,gecanneleerd en uitmarmervan Paros
eer t0t de Jongste heiligdommen der stad en Opgetrokken.Zi
j zjn meer dan S0Ned.el
isin een zuiveren Dorischen stjlvankunstig hoog en hebben eene middelljn van 2 Ned,
zamengevoegde platen van Pentelisch m ar- e1.MenzietindeOverbljfselenhetbestekvan
mer gebouwd.Hj is,metuitzondering van den geheelen tempelontwoxpen.Htlwasdo(
)r
een klein gedeelte van den zuilengang en 2 rjen zuilen Omgeven.In hett'
rontzagmen
het dak van het eigenljke heiligdom , vrtj 10,en aan de zjden 21 zuilen.Dezetempel

goed gebleven.Hj is omgeven dool-een een- w as een der oudste gebouw en van Athene.

ATHENE.
Men vermeldt zelfstdatDel
te@lion de kloof
gedempt heeft, waarop later het heiligdom
verrees.De Pisistratiden gaven hetbevelt0t
het bolwen van dien tempel aan een viertal
kunstenaars?die het w erk naareengrootsch

bouwen versierd waaxonder die van Lysicrlfe: en van Tkrasyll'lts uitmuntten. Iets
verderdan het eindederTripodenstraa'
tstonden de twee Tempels '
tl4:?lDionys'lts en het

Odlon '
pmzzPérieles.Aandewestzjdevanden
plan in Dorlschen stjlaanvingen,maarniet burg bevond zich hetgrootesteenen Tlteater.
voltooiden.Drieeeuwen later(165vöörChr-) Hiermede begon men te bouwen in den tjd
vatte Antlyonns .
'zpsAt
us(olymp.70,1),maaxhetbflvenxzle.
:van Syrië dat van Aescltyl'
.

plan wederom op, maar zonder hetgeheel

ste gedeelte is veel latervoltooid (Olym?.
ten uitvoer te brengyn. Ditgelukte eerst 100- 112).Er isbehalve de zitplaatsen,dle
(Olymq.227,8)aan kelzerHadrianns,diein in denatuurljkerotszjnuitgehouwen,wei-

dat helligdom tevens een reusachtig stand- nig van overgebleven.Daarnaastverhiefzich
beeld dergodheid plaatste.Binnen zjn ring- de Stoa ./744:4:41, ofde zuilengang van .r?xmuurwas0ok n0geentempelvanKronos(Sa- m enMnt die zich van het Theater uitstrekt
/
lc'
z Herôdes.Dit laatste
turnus)en Rl
te@,alsmedeeengewjdveldder t0t aan het Odlon '
Ge Olympia.Ten oosten van het olympieion is desyeljks een schouwbtlrg en werdaanwas het Pytltion , door de Pisistratiden ge- het zuldwestel
jk uiteinde van den burysticht, en hieraan grensde het Del
pltinion. heuveldoor Iler6dnsdffïcgt: ter gedachtenls
Verder naar beneden lagen de tuinen ,en Van zjne overledene gemalin gesticht.Iets
dââr Verrees 2al1 den Oeverder Ilissus het hooger,Op dehellingvan dien heuvel,1agde
altaar van Boreas,den Thracischen g0d der tempelvanx#.
sclepft
).
î(Aesculapios),waarinzich
winden.Aan de overzjde derrivier bevond de bron d0rAldppebevond ,die,even alsde
zich een oord? Ayrae genaamd, w aar de bron Call
irrhoë, voor gewjde reinigingen
kleine mysterièn werden gevierdeneentem- en godsdienstigeplegtigheden werdgebrulkt.
pelvan Artemis Agrotera zichverhief.Toen De oude q
sftTt
f.
szz
ll
fslr van Athene was in 476
Pausanius deze plaats bezocht, keerde hj vôörChr.opraad van Tltemlstoolesmetgroote
naar de stad terug door het bew onderens- overhaasting opgetrokken.Thanszietmen gewaardige Stadi'
tbm .fAlzztzf/zdlzt:ïcv- ,door H e- deelten van zulk eene vest, die van het
rJtf:.
: Aftie'
lts gesticht. Ditlag derhalve tus- Musêum Over den Pnyx-berg,den Nymphenschen den tempel van Artemés en dien van heukel enz.naar den Dipylon loopen, maar
Demeter en Kore en was fraaimet marmer zj zjn, zooalsdoorForoltl
tammer isaangeversierd.
toond, geenszins afkomstig van den mutlr
Keizer H adrian'
tu , diezichsterkbejverde, van Tltemlstocle',maar van eene veellatere
om de Grieksche kunst tedoen herleven , versterking der stad.De muurvan Tltemls-

verfraaide vooralhetzuidoosteljk gedeelte
van Athene;hierdeed hj prachtige gebouwen verrjzen, waartoe in de eersteplaats
het olympieion behoort.Voortsstichttehj
er een H eraeon , een Pantlteon en een P anltellenion.Daartoe moeten waarschjnljk 00k
een tempelvan H era,de Stoa en het Gymltzt
sï'
ll
zz
l gerekend worden. Dat zuidoosteljk
gedeelte werd om die reden H adrianusstad
genoemd.

focledhadveelgrooterenomvang;hjomsloot

alde merkwaardigeheuvelsmethunneprachtige gebouw en , m aar werd doorR'
ttlla gesloopt. De stad is eerst op nieuw bevestigd

ten tjde van keizerTralerian'
tts,toen zjdoor
een inval der Galliërswerdbedreigd.Zjwas
inmiddels kleiner gew orden door de vermindering van het aantalinw oners,zoodat de
nieuw e muur niet zO0 grooten Omvang be-

hoefde te hebben als de oude.Ten tjde van
Aan denoordzjdevandenBurg(Acropolis) Jnstinianus is die nieuwe m uur w eder in

vond m en epn ruim gebouw met stylobaten, goeden staat gebragt.

waarschjnljk uitden tjd van Hadrianusafkomstig.O0k verrees hier de Torender'lcizl-

Athene bezatin zjn bloeittld:Piraeusen

Munychia medegerekend,althans 10000 hui-

den, door AndronicusCyr'
r/ledfd.
çin hetjaar zen en 21000 vrje burgers, zoodatwj er
100vôörChr.gebouwd.Zjne8zjdenwaren hetaantalinw onersm ogenschatten op200000.
naarde zjden der hoofdwinden toegekeerd, Het voornaamste gedeelte van een burgeren op den toren stond eene Obelisk ,waarop huis was hetplein,hetwelk somtjds door
een Triton meteen stafals windvaandienst
deed. Op den buitenmuur van dezen toren

een muur van de straatgescheidenwas,ter-

waseen zonnewjzer geplaatst.Thansishet
gebouw in eene kapel herschapen. Aan de
noordzjdevan den Burglag hetPrytaneion,
waar grjsaards?vreemde gezanten en verdiensteljkeburgersop kosten van den Staat

ken bevond , die met eene deur in de straat
uitkw amen. De bovenverdiepingen verhieven

werden gevoed.Hier stond ,evenals in den
tempel van Venta te Rome, de Hestia van
den Staat, wnarop l
zet vuur steeds onderhouden moest worden. Niet ver van hier

verrees het H eiligdom ranSe/
rtœ is.O0k moet

wjlhetzich veelalachterde woonvertrekzich gewoonljk Opzuilengangen.lndeneersten tjd waren de woningen erzeereenvoudig,terwjlde Staaterprachtigetempels
en andereopenbaregebouwendeedverrjzen.
Later -- in de dagen van Demdstkenee Ontwaart men het omgekeerde verschjnsel.
Toen bouwde erEptkuruseenefraajewoning
met sierjk aangelegde tuinen , waar zjne

men bj hetPrytaneion den aanvangzoeken leerlingelz zich vereenigden.
van de Tripodenstraat, w ier loop men 00k
D e ringmuur der stad was d00r 3 muren
nu n0g kan nagaan.Zj was eene derprach- m et de haven - den Piraelts - in verband
tigste straten van Athene,metkostbarege- gebragt. Een van deze- de Phalerische --

ATHENE.
was 35 gtadlën , en (
10 twee andcre waren
40 stadiën (eene geogr.mtjl) lang.D e eel-stgenoemde en de ngordeljkelange m uurw erden het eerst opgetrokken nadat de beves-mon.had
tiging der haven WaS voltooid. C't
hiertoe den moerassigen bodcm tusschen de
stad en de zee doot*steenen tot vastheidge-

28!

zifz
h deetlgevoelen om datplan opkosten van
den Staatten tlitvoertebrengen,isaandenBei-

jerschengeheimraad Schlnkelhetvervaardigen

van een ander plan opgedragen. Naar dit

laatste is de nieuwe stadswjk gebouwd en

de oude hersteld.Deze ligt,alsmen van de

Piraeus komt, achter de Acroyolis,en de

bragt.Zj waren gereed tentjdevanPericles eerste strekt van dââr zich ult naar het
(Olymp. 80:4). Toen deed dezehetvoorstel noordopsten. De straten werden regelmatig
om nog een middelmuur te dûen verrjzen, aangelegd.Devoornaamste zjn deHtlrmes-,
en het bouwen van dezen werd Opgedragell
aan Calllcrates, den bouwmeestcr van het
Parthenlln. De beide eerstel'lltll'en moosten
bj eenebelegering de genleenscllapbew aren
ttlsschen de stad en de haven ,en demitldelm uur beoogde datzelfde d0olvool-lletgeval,
datde vjand één derbuitenmuren zolzllebben overweldigd.Daardoor bloeide tevensde
Atheenst
rlle handel en Ontwikkelde zicllde
Atheensche zeemagt.Die muren waren tege-

ljk een tot
wlugtsoord voorde lant
lbtlwonels
bj het naderen van vreemdekl-jgsbendell.
Toelz de Lacedaemonillrs Atheneovtlrweldigden,hebben zj tweevandi0murengesloopt;
later zjn t
lebeidelangsted()0l-Oî-ozàhersteld.

de Acolus- en de Athene-straat.DeHermesstraat verdceltde stad in twee helften ,die

met de Acrf
lpolis evenwjdig loopen,en de

Aeolusstraat strekt zich uit t0taan dentempel van A eoln . D e stthoonste straat is de

Stadiolz-straatin denieuwewjk.Deregcring
heeftnietsverztlimd,waterbevprdel'
ljk kpn
wezen aan de gezondheid.Deltanalen ztjn
verbetel-den denabjgelegenmoerassendroog
gemaakt. ln de stad het!ft men 20 Ollenllare
pom pen geplaatst en de gebouwen tevens
dflor waterleidingcn van hetnofldigltw att?r
voflrzien , dat van dttll l'Iyllïlkletttls iln tlcn
Pentelicon vloeit.

D(
)vpornaamste openbare gebouwelz zjn

Het l
nedendaavqsekeXIJA:C
?
,
:ligtin hetqou- er:deMtlllt,deKonillkljltedrtlkkerj,twee
vernementAttica,aan de Golfvan Aeglna, kazernen,tw ee hospitalen ,hetuniversiteitstegenoverde Oostkust van denPelopflnnêsus, gebouw , en vooral het nieuwe koninkljk
bj de zamenvloejing van de riviertjes Ce- paleis, waarvan de cerste steen in 1816 is
phissusen Ilissus,in eeneschraalbebotlw dej gelegd. llet is naar het plan van Seltlnkel
welcermetoljl
kaarden bedektevlakte.Van aan het einde der Herm esstraat tusschmz de
de zeemetharedriebaajen,Piraeus (thans Acropolis en L ycabettus gebouwd en m aakt

PortoLeone),MunychiaenPllalereus,waar- Iflet zjne fraatjecolonnade een aangenamen
mede zj weleerdoorhechtemurenvcrbonden indruk.Menheefterl3kerkcn- f)13êénenaalle
wns,is zj ruim eenegeogr.mjlverwjderd. Grieksch-lçatholieke. De universiteit telter

W anneer men uit deAegeeschezeedekleine,
maar veilige haven van
val
tz
lehe
nt
Pi
eriaeus
land Sa
binnenlamis
loopt, links de punt
achter zich latende, dan Ontwaartmen eene
door middelnlatig hooge bergen omgcvene

honderde studentcn,en een uitstelkend gylunasium is er in verband gebragt m et eene
voorbereidendestx11ool.DebevolkillgteAthene
is in den loop dezereeuw reeds zeer gering

gewecst,maar bellraart volgensde laatste
vlakte,welkeOmstroeks2geogr.mjlenlang opgave41298zielen.Ztlbestaatuiteen zonen éêne geogr.mjlbroed is.Debergaande derling mengsel van personen, niet alleen
regterhandisdeHymettus,terwjldetoppenaan uit verschillende Grieksche stamm en .maar
de linkerhand geene afzonderljkenamen dra- o0k uitdeinw onersvan ontlerseheidenestaten
gen.Aan den weg naaa'Eleusis zictm en er
deintlrulkw ekkendebouwvallenvan hetklooster Daphne. De vlal
tteis bjna geheelen a,
1
doorsneden van e0n smaloljvenbosch.Regts
vanditbosch!om strcekseen llalfutlrgaansvan
den voet van denHym ettus,aansc,
houw tmen
een rotsgevaarte,m etdcn tempelvan A tltene

van E uropa.
Het hoofdbew ind is er in handen vnn den

prefectvanAttica(A(otz:T$ç),(lieonmiddelljk

ondergcschikt isaandtln ministervan Binnen-

landsche Zaken.De stedeljke aangclegenlleden w orden behartigd dor)r eenburgem eester

kLyxlzzçj,btjgestaalldol)
r wetllouders en
(Minerva)gekroond,deAl
ll-ollol'
lsvanhetoude (
door een gem eenteraad,diedoorde gemeente
Athenc.Digt aehter die rots isin eenhalvt'n
cil-kel detegellw oordigestad gelegen ,zûodat

(Ait
f
zsçA34vxlrovlgekozla
.nwordt
an.Dcnjver-

d is er nog w eillig ontw ikktàld, en de
zjzit'
h aan hel
n,dievandenzeekantnadel-t, hei
handelwas er vôör tlian laatsten opstandaan-

eerstlaatvertoont.Vantli,mtlrttn?diellaarweleer met de haven verbtlntlen, is weinig zienl*ii#lter dan nu.D i,votlrnaam ste uitvoertikelenzi
jnerwi
jn krenten,zi.jde,Oli
j'
ven,
nzccrtezicn. Bjhetht
?rstellenvanAthene, ar
r
ijgc11
. 0n ltndere zuifltli
jltevruit
lltelz,b0n0hoeftel
zvan dlt
lz Ru
w enschte men ,zonder (10 btt
tegcnwpordigen tjd uithet()0g tevtlrliezen, vens w 0l,honig en was.
Deyeseltieden'
u'
tl
tzzlAtltene,vel-eenzelvigd
de nieuwe stad in verlpand te brengen met
de gl'ootsche gedonkteekenen der Otldheid. metdle van Attica,zullen wjinkortetreklperken zoeken
Een plnn,daartoo in de dagenvanhetminis- ken in hare verschillendotjt
terîe Capodistrias doorden AthenexCleantltes mede te deelen.
Atkene onder de A'psïz?.çdz)(1800t0t1068
ontwol-pen , werd door den Koning gcedge).De oudstebekendekoning was
keurd. Toen het echter bleek ,dat gemeld vôör Chr.
not'Ogyges.Men verhaalt:datCeeropy
ontw erp niet op 25000,m aar op 100000 in- Actaelb.
w oners berekend was,en hctgrootebezwaar een Egyptenaar uit Saïs,omstreeks hetjaar
25
11

2s4
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1550 vôôr Chr. eene volkplantlng naar Attica gevoerd, de bewoners des landsin 12
vlekken (liJ
z&t) vereenigd en den burg Cecropia -- later de Acropolis- gestichtheeft.

onderstcun; d00x de Heracliden en dopr de

Lacedaemoniërs,een invalin Attica.De god-

syraak verkondigde,dathetvolk,welksk0nlng sneuvelde,de overwinning behalen zou.

lndientjdschiepAtkene(Minerva)erdenoljf- Hierop beslootCodrnn,zich op teoFerenvoor
boom,zoodatzj t0tbeschermgodin der stad zjn volk. Als houthakker vermomd,begaf
gekozen werd.Erysielttl
ton,de zoon van Ce- hj zich in hetvjandeljk legeren werd er
00r een Doriër gedood. Toen devjanden
crpzh stierfkinderloos,zoodathj door Cra- d
wx ,
xwerd opgevolgd. Deze moestdewjk onder die vermomming de teeltenen der k0inkljke waardigheid herkentlen,namen zj
nemen voor zjn schoonzoon Amphictyonj n
ugt,en Athene was gered.
4en zoon van Dewcalion,die op zjnebeurt deTvl
-c'z de ïzlyfellïwtg der H rcAoz/fes fof aand6
'
verdreven w erd door E reelttltens,den zoon
ztz
yl
z; 1)@n J7it
vz
'
.
vfrcfl.
: (1068 t0t 5s0
van H epkaest'
lts en Atltene.Naar hcm wer- AecrycF
den de volgende koningen t0t aan Apltida& vöôrChr.).De Athenersvereerden denagets door hem geen 0pv0luErechtiden'' genaamd. Men meent,dat de dachtenis van Codrl

r tegeven,en benoemden in zjne plaats
stad onderzjn bewind Athene genoemd is, ge
rchonten. De eerste van deze was M edon,
en dattoendeapan-athenaeën''zjningcsteld. a
de
te zoon van Codrns,naar wien die
Hj werd opgevolgd doorzjnzoonPandionJ; waaouds
l
qi
g
he
idbekleeders 00k Medontidcn weo
onderwiens 40Jari4eregering zich delanden wjnbouw ontwlkkelde. Op hem volgde den genaamd, omdathet ambt voox levenszjn zoon Ereclttlteus 11,die oorlog voerde lang toevertrouwd en erfeljk was.Erwaren
metde bewonersvan Eleusisen tex verkrj- 13 archonten. ln hetjaar752vôörChr.werd
e tjd vanhun bestuul
-op lolarenbepaald,
ging van de zegepraalzjne dochterOFerde. d
Daar hj echter Immaradgts,den zoon van en na 684 vôör Chr.benoemde men telkens
Enmolplts, deed sneven,werd hj doorden 9 archonten voorslechts éênJaar.Delaatste

vertoornden Ze'ttsmet een bliksemstraal gc- der archonten vool*levenslangwasAlemaeon,
d00d. Volgens sommigen regeerde na hem wiens nakomelingenna 600gedurigteAthene
eerst Ceerops 11 en toen Pandlon fJ, die aan het hllofd der zaken stonden.Dat bestuurvanarchontenhadintusschenvelebezwadoordeMetionidenverjaagdwerdeneenigez0- <e
n,te meer omdatde Eupatxiden nagenoeg
nen achterliet,die (le Metionidenwederverthaddenverkregen,terwjl
dreven.Volgens anderen wel-d Erecl
ttl
te'
lts11 al hetyrondbezi
opgevolgd door X 'MfAl:,den zoonvan H ellen de overlge burgers, a1s schuldenaars, hun
en den echtgenoot van 's konings dochter moesten dienenten hctvolk naarmeervrjCrlusa.onder de l'egérende zonen vanPan- heid verlangde. Daarom werd Draco in 624
dïpp wordtAege'
isgenoemd,gedurendcwiens belast met de taak, (jm hetplan van eene
bcwind Athene door M inos van Creta ver- nietlwe staatsrégoling te ontwerpen. Hj
kte gestrenge wetten, die, zooals men
overd werd,waarna de inwonerstelkenjare maa
7 Jpngelingen en 7 maagden als schatting zeide, met bloed geschreven waren,zoodat
naar dat eiland moesten zenden. D0 m eest- hj naarAeginamoestvlugten,om zichaan
beroem de koning van Athene w as Tltese'lts, de w oede des volks te onttrekken)en aldaar
de zoon van A egeu , die de burgers der in ballingschap stierf.Een andere w eg w erd
omliggende vlekken tût burgers van Athe- dOo1* Cylon gevolgd, diezjne schuldenaars
ne verhief. Hj verdeelde dc burgers der met zachtheid behandelde en de behoeftigen

van levensmiddelen voorzag,zoodat hj on-

stad in 3 klassen:Euyatrida'
i(aanzicnljken)?
Geomoroi (grondbezltters) en Demiourgoi
(handwerkslieden), terwjl de opgenomene
vreemdelingen den naam van Metoikoi(bjwoners) droegen.Deze instelling heeftstand
gehouden tot aan den Perziscllen ool'log.
Terwjl Tlteseus op avonturen uittoog,had

der aristocratie (vooraldatderAlcmaeoniden)
tefnuiken.Ondersteunddoorzjnschoonvaderj
den tiran Tlteâgenes van M egara,Overweldigde hj (sl2 vöör Chr.
)de Acropolis.Hj

wilde terugkeerenj maar de verraderljke
bondgenootdooddezjngast.Menestlteussneuvelde v00r dewallen van Troje,en Demo-

bj de altaren der goden gedood.Hjzelfontsnapte met zjne broeders,en wegens het
bloed, op die gewjde plaatsen vergoten,

(lerdegeringeklasseeen gronten aanhangverkreeg enhetvoornem en Opvatte,Om hetgezag

M enestkeus,een achterkleinzoon van Ereeh,- werd er echtor dpor de aristocraten onder
fAev.
v zichmeestergemaaktvan deheerschap- aanvoering van M egaeles belegerd,en toen
pj.Tlteseus begafzichnaarScyrtls,vanwaar hj met dezen wilde Onderhandelen j werden
hj,doorLyeomedesonderstellndjnaarAthene zjne krjgsknechten overrompeld en t0tzelfs
pkoon, een zoon van Tlteseus en van P ltaedra,Averd koning.Op hem volgdeOœyntltes,
zï#c&.D e zoon
en Op dezen diens zoon H.
.p/
van dezen, Tl
zymoetes genaamd,werd door
X antltns een Boeotiëruitgedaagd,maartegen

welden de Alcmaenniden als beleedigel's der
goden vervloekten inballingschapverwezen.
D e w oelingen te Athene bleven voortdu-

ren t0taan den tjd,waarop Solon,een afstamm eling van Codr'tbs,t0t eersten axehon
rd benoemd (594 vöör Chr.).Deze riep de
den strjd Opziende, belocfde hj de heer- we
rdenaars van Cylo3ttervcrantw oording,
schappj aan dengene,die met den uitdager moo
zor
gde dat Salamis veroverd w erd en gaf
strjden en de overwinning behalen zou.Dit eene
nieuwe staatsregeling,om aan dennoodgelukte Melanthms,den zoon van Nelens.Hj
ottigen strjd derpartjen een einde te mawerd opgevolgd doorzjn zoon Codrws.Ge- l
iuren4e zjne regering deden de Doriërs, ken.Degrondwctvan Dblonwasdchlocratisch,

ATHZNZ
lpâax de volksmagt werd er l11bepcrkt door
dqn census,door de instelling van den Areopygus en door (le bepaling,datde onbemiddtlde klasse we1stem had in de volksverga-

andere Jongellngen vereenlgde cn Ilèparc/z'
l
f.
xop het feestderPanathenacën m0tdolksteken om hetleven bragt.Hippian behield

den troon, maar zjûe gestrenghei; veroor-

deringen,maal'geene bevoegdheidom staats- zaakte verbittering,en hj werd (510)door
ambten tebekleeden.Hj verdcelde de inge- de Alcmaeonidenj bjgestaan doorde Spam
zetenen in 4 klassen en kende het hoogste tanen, uit Athene verdreven. Nu streden
istltenes,het hoofd der Alcmaeoniden,en
gezagt0eaanden staatsraad (B:u)$),waar Kl
voorafbehandeld werd,wat op de volksver- Isdgoras, het hoofd der aristocraten,om de
gaderingen zou worden voorgedragen. O0k heerschappj. Eerstgenoemde behield de
de areopagus was een aristocratisch ligchaam . overhand, handhaafde de wetten van Solon
le magtdesvolksaanmerkeljk
D e archonten bleven bestaan,maar m et be- en breiddc (
pprkte magt. Vooral bragt hj in den toe- uit door dit in 10 klassen te verdeelen en
stand der schuldeischersen schuldenaarseene aan elke klasse de bevoegdheid te schenken,
f te vaardigen,
groote verandering,doorde schulden gedeel- om 50 leden naar den raad a.
teljk doorte halen en gedeelteljk metlig- zoodat deze nu 500 leden telde.O0k werd

t1r geld te doen delgen,terwjltevensde het ostracismus (zie onderditwoordl ofde
isvordering bj ljfsdwang werd afgeschaft. sl
thelpen-stemming door hem inyevoerd.Inbaarenboven bevattede wetvan Solonv0or- tusse,
hen washettjdgerk van zpneregering
schriftenywelke dienen moesten tOtontwik- zeer Onrustig. De arlstocraten hielden zich
keling van huiseljkedeugden,t0tbevorde- niet stil,maarzochten zich met denaburige
llken tegen Athcne tevel.bint
len :- Sparta
dering van kunst en wctenschap,vanbesclla- vf

Ving en mensts
hlicvende gezindheden.Al die was najverig op de toenemendemagtdier
w etten, op groote blatlen ofbol'den gegl*if- stad, - en Hlppiasvervoegdezich bjArfeld, werden Op de Acroyolis)ten tjdevan ftztrerzc.<, den Perzistshen landvoogd in Sam
Demlstltenes in hetraadhuls op de markt,en des, met het verzottk, om hem bj te staan
egen deAthcners.Delandvoogd zondgozll,1llatexin hetPqtaneion geplaatst.NadatS0- t
dp'zzjnewetgevlngdool'hetorakelteDelphi ten naar Atlzene met den eisch om Hippias
had doen bekrachtigen,en nadat de burgers in zjne waardigheid teherstellen,maarde
enkteAthenersondersteundende loniërs
Ren eed hadden afgelegdjdatzj indeeerste lrnckr
K lein-Azië, die tegen de Perzen w aren
10 jaren daarin geene verandexingen zouden
O
pges
aan,met S0 stthepen.ToendieOpstand
brengen, begaf hj zich opxeis.B!jzjn te- ondert
drukt was, wilde Darltts,koning van
m gkeervernam htjechter,datdaarin wjziziu, wraak nemen Op de Atheners, en
jingen waren geschied.Uitverdriethierover Per
pn tevens omdateen zjncrbloedverwantenj hierdûor ontstonden de Perzische oorlogen
Pislstratus genaamd, naar de Opperheer- (490 t0t449),wnarin dedappereAtheensche
Rhappj streefde,verliethj Athene en ein- veldlleeren M ilflades, Arlstldes en Tltemls-

tocleseen onvergankeljken roem verwierven,
nie(561- 404vöörChr.).DewetgevingvanSo- BtjArtemisium bleefde slag Onbeslist,- l)j
lonhaddepartjenniett9trustgebragt.Nahet Mycalewerd de zegeyraalmethulpderSpardigde zjne dagen op Cyprt
ls.

Vanzaidfdfrcf'
l;.
sfpfaanFzdfmcrlïedArSk-t/dûzlo- strjdendebj Marathon,Salaluisen Plataea.

loor de
vertrekvan dengrootenw etgeverstondLyeur- tanen bevochten,en ln 480 Athene (
g1,:aan hethootklderaristocraten en M êgacles Perzen verbrand. Cimon m aakte in 449 een
aan het hoofd valz het geslacht der Alc- einde aan die oorlogen.Gedurende dezewa-

,

maeoniden,terwtllPislstrat'
tts,een weldadig
en w elspreltend man!die zich een telg van
L'
odrus noemde,de leldexwasdervolkspartj.
Hj verwierf door de stemmen der geringere

ren teAthenebelangrjkeveranderingen voorgevallen?die de grondslagen legden vool'de
toekom stige grootheid der stad.Na den slag

bj Plataea hadden Ook de onbemiddeldende

klasse in 56l vöör Chr.eene met knodsen

bevoegdheid verkregen tothetbekleedenvan

M, lgaeles nam alle middelen te baat,Om de

der Grieksche staten t0t stand,om zich ge-

gewapende ljfwacht, maakte zich meester staats-ambten, - in 476 versterkte Tltemlsvan de Acropolis en hcerschte over Athene. toeles de Piraeus en hj bragt cen verbond

overwinuinggtebehalen.Zelfsvel'
liethjLy- zamenljk tegen de aanvallen der Perzen te
dfzrpzf,
xom zlch metPlslsfrat%ste verbinden, kunnen verdedigen.Aanvankeljk hadSparta

maar verdreef 0ok dezen ,die echter,gehol- aan het lloofd gestaan van het Bondgenootapen door de Thebanen, Athene binnentrok schap,maar wegens de trotschheidvanPa'

z.
s werd ten tjde van Aristldeshetopen er de koninkltike waardigheid verwierf tstxzlit

rbeveloverdevloot(hegemollie)aanAthene
(528voorChr.).Nutrokken deAlculaeoniden po
naar Macedonië en deden vruchtelooze P0- toevertrouwd. Deze Staat bl'eidde nu,nlet

gingen, om zich w eder van Atllene meester hulp der vloot,zjn gezag uitoverdeeilante maken.Pislstrat'us handhaafde de wetten den der Aegeesche zee en zelfsovel.dekusvan Rolon, deed prachtige gebouwen verrj- ten van Thracië en Klein-Azië en betoonde

zen en ordendede liederen vanIlomerlts.Hj zich steedsvjandeljk tegenSparta.Hetwas
werd Opgevolgd door zjne zonen Hippiasen tevens in oorlog met Aegina en met CorinH ippareltlts. D eze verwierven zich de gunst the.Aeji
na werd ingesloten en hetlegerder
des volks,maar H ipparckushad hetOngeluk, Corinthlërs dûor M yrônidesgeslagen.Minder
H armoah'a en diens Munter te bpleedigen?

zoodat de beleedigde zich metAristogitonen

telukkig waren de Ajhenerstegen de Spaxg
anen,- zj leden ln 4p8 bj Tanagra (te
$;?
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nederlaag. Zti namen echtcr wraak op de derSpartanen,maarhj zelfwerd a1sde0û1.
bondgenooten van Sparta.- Intusschenwerd zaak diervreeseljke ziektebeschouwd,omop raad van Cimon de stad door een muur dathj de digtbj wonende bevolking b'
lnnen
met de haven verbonden, terwjldestrjd de m uren der stad had opgenom en:en men
zich bepaalde t0t eenigeverwoestingen,door beroofde hem van zjn ambt.MTé1koosmen
de Atheensche vloot onder Tölmides en TJriclea op de kust van den Peloponnêstlsaangerigt. Cimon versterkte die vloot t0t 2000
schepen en overleed in 449 vöör Chr.na
eene dubbele overwinning op de Perzen op
en bj Cyprus.

Na zjn dood had zjn mededingerPêrlcles
een okbeperkten invloed op hetvolk.Gedurende 20 Jaren werd deze om zjne onbaatzuchtigheid algemeen gehuldigd.Hjbejverde
zich om hetbezit derhegemonievoorAthcne

hem kortdaarna weder totaanvoerdcr,maar

hj Overleed reedsin 429.

Na Plricles ltreeg Cleon,eenlageenharts-

toyteljkevolksleider,deteugelsvan hetbewlnd in handen.Hj verwierp devredes-aanzoelkcn der Spartanen (425),trok tercn hen
op, behaalde aanvankeljk de overwlnning,
maarverloprin een tweedenveldtogtbjAmphipolisden'slag en hetleven(422).Nuwerd
de vrede met Sparta vooreen tjd van 50
Jaren gesloten; maar reeds 7 Jaren daarna
barstte de oorlog wederuit,daarineenstrjd

te handhaven. Hiertoe breidde hj dezeemagtuit,terwjlhj zorgde,datgeenandere tusschen de inwoners van Segestum en Sy-

Grieksche staat oenig gezag op zeeverw ierf. racuse de eersten doorAtlzene endelaatsten
Onder zjn bestuurbereikteAthcnehettop- door Sparta werdpn Ondersteund.Alcéblades,
punt van Lloei.Hetschitterdedoorrjkdom en die na Cleon aan het hpofd der zaken was
magt en was in degeheelebeschaafdewereld geplaatst,had zjnemedeburgershicrtoeaanhet middelpunt vnn ktlnst en wetenschap. gespoord. D e onderneming was noodlottig
Met de schatten der burgers en derbondge- voor de Atheners.Deze stredcn in Griekennooten w ez'd de stad verfraaidjendeonover- land met afwisselenden voorspoed totdatLytroflbn m eesterstukken der bouw- en beeld- sander door de Spartanen t0t bevelhebber
houw kunst rezen er omhoog.P ltidias,fcfï- dervlootwcrd geltozen.lndenslagbjAegos
n.s, Calllerates en andere kunstenaarswer- Potamos (405) werd hetgezag van Athene
den doo1-Pêrieies opgeroepen en in staatge- vernietigdj en de Spartaansche vlootvoogd
steld om al de gaven van hun uitmuntend zeilde terstond derwaarts.De stadm oestzich
genie aan den roem en denluistervanAthene overgeven cn harde vredesvoorwaarden 0n-

te wjden.
ln hetJaar447vsörChr.voerden de'
Atheners weder oorlog met Sparta,daarzj de
PhociërsOndersteundenineen strjd,dieover
het voorzitterschap bj de spelen te Delphi
was uitgebarsten. Tdlmides veroverde Chaeronêa,maarwerd bj Coronêageslagen,zoodat de Atheners een groot gedeelte van hunne heerschappj in den Peloponnt
hsus verloren. De Spartanen zonden een leger onder
aanvoering van P listianaœ naar Attica.P 1Hcled wist echter door omkooping het dreigend gevnar afte w enden en keerde dew apens tegen Euboea,dat zich w cldra onderw erpen moest. M et de D orische stamm en,
waartoeook deSpartanen behoorden,werdnu

derschrjven.Demurenvan dePiraeusmoes-

ten gesloopt, de schepen op 12 na overgeleverd,debezittingenbuiten Atticaafgestaan,
de aristocraten teruggeroepen en cene door
Sparta verordende staatsregeling ingevoerd
w orden.
Van Aef rerlles der H egemonle fof aan de
tlzztlrtfrzfkkio.gvanHf
Aezle'.
v'
vrjjkeid door .
PAi-

lipplts '
ptxz
l M acedonië (404- 338 vöér Chr.).
Volgens de nieuw e staatsregeling stonden er
30 mannen (tirannenlymeerendeelsAthenersy
aan het hooftl der zaken.T0t hen behoorden
Critias, de ziel van hetbestuur, Tlnerâmewe', Cltâricles, AesckinesjAristoteles,Fz
l
fc/ides, Aresias, Dracontidesenz.Drie duizend

burgers stonden hunalshandlangersterzjde.

een wapenstilstand gesloten voor dentjdvan W eldra aasden zj, vof
lral Cr%tias, op het
30Jarcn,waarnaPériclesonderscheidcncsta- goed en hetlcvcn hunnerstadgynooten.Naten en stoden veroverdeofgestrengtuclltigde. datdewelgezinde Tlterâmenes,dlezichvruchHj zond voortsuitnoodigingennandeGrick- teloos tegon zulke ongeregtighedenverzette,

sche staten, om gezanten naar Athene nfte *ter dood w as veroordeeld,w erdenalledem ovaardigen,ten eindeInaatregelen teberamen cratcll niet alleen uitAthene,maar uit get0t een duurzaam behoud van veiligheid en heel Griekenland verbannen. Ook k
bkicrates
vrede.De vereenigde en aflankeljke staten en ullcibladeswaren slagtoffers dier dwingegaven daaraan gehoor,maar eldersw ektede landen.'
W egc'ns die w illekeur noemtnlenhet
trotschheid der Atheners, die zich als de tjdperk van del'egering dier30datderanarheerschappjvoerders 05:0r Griekenland ))e- chie (regeringloosheid).Hun bewind duurde
schouw den, eene groote m ate van veront- echter keen iaar,want Thebe,ArgosenMewaardiqing,zoodat er slechts cene geringe gara, door (1e gestrengheid van Sparta veraanleidlng noodig w2s om de staten van den bitterd,openden hunne poorten voor de balPeloponnésus in hetharnas te Jagen.Poti- lingen.Aan het hootkl van deze plaatstezich
daea vetqehafte die annleiding? w aarna de Tlkraayndlua, tlifl zich met30 geestverwanten
Peloponne'sische 0orlog (431vöör Chr.)uit- in eene vesting aan de grenzen van Bocotië
barstte.Toen een JaarlaterdepestteAthene versterkte en steeds grooteraantalm edestanbegon te woeden,bleefPlrieles wel iswaar dersom zichverzamelde.Hj greep dePiraeus
metmoedvolharden enbedwong dooreenenaar aan en versphanste zich teMunychia.Vrllch-

:en Pelnponnésus gezonden vloot den inval teloos streden de 30 Tirannen tegen de dap-
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pere bende. C$'lt'
las sneavelde,de overlgen W !1 zochten Athcne en deoverigeGriekgche
namen tle vllgt naar Eleusis,en Thrasybilws Staten zich aan den vreemdellinvloedteontwerd meester van Athene.De anarchie nam
een einde (1001*het volksbesluit,dat de wetten derTirannenafschafteen dievanEtbclides,
den toenmaligen archon,geldendverklaarde,

trekken, maar de verwûesting van Thebe
dool.Alezander deGroote,diezitt
h dool'gelukkige veldslageneen grootenroem eneenuitgebreid gebied had verworveu,hield henterug.
terwjl er tevens eene amnostie werd uitge- Intusschen waagden de Athenerseenepoging
vaardigd.
om llunne onafhankeljkheid te llerwinnen

Nu zien wtj Conon optreden als de hell
der Atheenschegeschiedenis.lljversloegmet
eene Perzische vloot de Spartanen bj Cnidus(394),terwjlzjne stadgenooten metde

na den dood van Aleœander.Hz
lftplfdr,die
zich te L am ia,in het zuiden van Thessalië
versterkt had, werd er dgor de Atheners

ollderLeâtltenesbelegerd.Bj eenuitvalder

Thebaners en Locriërs te lande metdeSpar- belegerden w el'd laatstgenoemdeveldlleer getanen oerloogden. Hier waren de Atheners doody en de onervaren Anti
pltllns waszjn
minder gelukkig,wantzj werdendoorAye- opvolger. Antlpater, in een ruitergevecht
dillll: bj Coronéa geslagen,maardeze kon overwonnen, verliet Lamia, verbond zich
zjne overwinning nietvool'
tzetten,daarC0- met Cratlr'us en versloeg de Athoners met
non zich aan de ktlst van den Peloponnésus hunnebondgenooten bjCranon(322).Daarna

vertoonde.Daarnal
teerdeht
jterugnaarAthene rt
lkte hj op naarhunne stad.om eene been herstelde er de muren en de haven.Deze lêgering te verhoedel
z,vaardigden de Atheoorlog met Sparta eindigde met den Vrede nersgezanten afnaarAnt#ater,di
e hun de

van Antâleidas(287)?waarbjAtltenedeeilan- volrende voorwaarden voorschreef:dedemoden Imbros, Scyros en Lemnos behield.In cratle wordt afgesehaft en slechts zj,die
den oorlog van Sparta met Boeotië bewaam eenvermogenbezittenvan2000drachmen,zjn
den de Athenershtlnne enzjdigheid.In 358 bevoegd om staatsambten te bekleeden, volgde de Bpndgenooten-oorlog,waarin zich
Byzantium .Chios,C0s en Rhodt
ls tegen de
Atheners vereenigden.DezehadtlenCltabrias,
T'
Lmotlteus, Ipltierates en Cltares t0t veld-

veorts w orden de havens Piraeus en M uny-

chia door Macedoniërs bezet,terwjlAthene

de oorlogskosten betaalten Demôstltenes uitlevert.Deze had echter reeds de vlugtgenohceren, maar er werd niets belangrjksvol- men en zich ep Calauria d0tl1-vergifom het
bragt,omdatde wederzjdsohestrjdkracllten leven gebragt.
Toen trol
tken vele onbemiddelde burgers
nagenoeg geljk waren.Van onderscheidene
rampeu,zooalslletverliesdtlrvlootbjChios ui
t
At
he
ne
n
aar Thracif
l. Gedt
lrendedientjd
en den engeltlkkigen slag bj Samos,kreeg - van tlenBondgenlloten-oorlogt0taan 3l8-Cl
tares de schuld, maar hj wierp dezeop had Pltoeiongrooteninvloedop deaangelegenIpltierates en Cltabrias,die t0t groote geld- heden teAthene.Ilj had den vredemetAnboeten w erden veroerdeeld. ln den Heiligen f'
Jyyfe'
r t0t stand gebragt, maar word van
oorlog (856- 246)ondersteunden deAtheners verraad beschuldigd en t0tdengiftbekerveren de Spartanen de Phociërs tegen dttinwo- oordeeld. Thans werd A thene gewikkeld in

nersvan Dglylli.De afloop wasvoordePho- den strjd derveldllecren van Aleœander.De
ciurs ongul
lstlg,'tgeen welnietdadeljk na- stad gafzich eersteveraan Cassander(1
317)
deelige gevolgen had voor Athene,maar in el1 tien jarit
n later aan dienstegenstander
zoover nûodlottig werkte als Macedonië nu

Demétri'
as Wolïf
lrcdfeq
:. HtJ herstelde den deeenbelangrjkeninvlûed verkreeg op deaange- m ocratischen regeringsvûrm ,om degtlnstder
legenhedenvanGrieltenland en w eldraAthene Atheners te winnenyen dezo deden zelfseen
aanviel,als de voornaamste staat, teneinde standbeeld van hem verrjzen. Na d0n slag
zieh in het bezit te stellon der hegemonie. bj Ipsos (301) bleven de lotgevallen van
In dien tjd was Pltilippns koning van Ma- Athene met die van M acedtlnie- en van het
cedonië en deze had reeds lang de Atheen- overige Griekenland op hetnaauwst verbunsche bezittingen op de kust val
z zjn gebied àell, en na de verwoesting van Corintlle

veroverd.Nu poogdol1j zichdoorûmkëoping door de Romeinen (l4Gvö0'1*Chr.)voegden
aallhangers te verw erven in alle staten van deze het bj de provincie Achala.De stad,

Grieltenland, Ook in Athene.Demôstltenes zelfsnog(jçtlttllemltriusP#llerelfd,dieerinden
echter, de beroem de redonaar,doorgrondde tjd van Cassander bewindvoerderwastaanhetylan van Pltili
ppusenspandezjnel
krach- merkelijk verfraaid,behieldonderdeRomlliten ln,om weêrstand te bieden aan den in- nen haren omvang en hare pracht. Later
vlned van den Macedoniërop de Grieksche echter,taen zj zich op aansporingvanAtl
tezaken,(
loch Aescl
tlnes,zjn staatkuudigcvil- szozl met M itlbridâtes verbonden had, werd

and, trok partjveorPltll'
i
ppus,en toen de zj door Sltlla belegerd en ingenomen (86
Atheners, na hetbezetten van Elatea door vöör Chr.
).Toen verloor zj een groûtaande Macedoniërs, zich met de Thebaners te-

ta1burgers en vele m erkw aardigegebouw en.

gen deze verbonden,werden zj bj Chaero- Schoen zj o0k in lateron tjd haren roem
nêaverslagen (338).Hierdoorwerd(
leinvloed behield en m en er de eer van hetburgervan Pkillppus '
p(:y M acedonié bevestigd.
schap op hoogen prjsstelde,- schoen zj
Atkene onder deav ccedoidc/zd en zozzleia- nog altjd een brandpuntbleefvan ktlnsten
dc/zel
teersckappq.Terbevegtigingzjnermagt wetenschapjtoch verhiefzj zich nietwet
ler
verordende Pltlllppws een algem eenen veltl- t9t haren vûormaligen luister, zeltk niet
togttegcn Perzië,maarl1joverleedvoordat toen H'erodes z ffàcff,s en keizt,r llàdrlaitas

hj hetberaam4e plan ha; vulvoerd (335). hare havens en vestingwerktm herstelttcn ea
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er nleuwe tempelsdeden verrjzen,- toen
zj wederom den naam droegeenervrjestad,
4ie onderRomeinschebeschermheerschappj
hard eigene wetten handhaafde.In dien toestand bleefAthenet0taan den tjd van Arctxtfix,
v en H onorius.Toen - in denaanvang
der 5t
leeeuw na Chr.- verscheen Alarieen
vernielde er de meesterstukken der bouwkunst. J'
ustinianus sloot er de scholen der

werd Athene een deelvan hetGrlekscherjk
en op den lxten April1833 door de Turken

ontruimd. In Deeemberdesvolgenden Jaars
werd de Ri
jkszetel van Nauplia derwaarts
verlegd, waarna de stad, geljk wj reeds

vermeld hebben,volgens het planvan Sc/zizlkelis hersteld.In het midden van September
1843hadereensoldaten-oproerplaats,w aarna

eeneconstitutie werd afgekondigd (zie GrieTvjsgeeren1en na dien tjd Tvasdestad een kenland). ln Augustt
ls des volgenden Jaars
prachtige bouwval.
herhaaldezich de opstand.InFebrtlarj1854
Atkene ïo de A ï##dlde?
:'
?
z?eAl. Athene,van ontstond er e0n0 revoltltionaire beweging
Griekenland gesdleiden: werd de zetel valt tegen de Porte,zoodat er zich bendcn van

eenigeLatjnsche vorsten,en toen de Latj- GriekschevrjwilligersvereenigdenenAthene

nen zich in de l3(
leeeuw meester maakten
van het Grieksche keizerrjk,werdenonderscheidene Grieksche gewesten aan de voornaamste kruisvaarders toegewezen. Athene

op den zssten Meid,00r de Franschen werd
bezet, - 't geen voortduurde t0t aan den

zeld had, werd door gewelt
l van wapenen
hertog van Athene.Op hem volgde Offp de
11 Roche,en op dezen W altlter van .rrip'zlzld,
w iens zoon W altl
ter door een Florentjnsch
krjgsman Reinier Aeoiqjltoliverslagen en in

kenland vermelden.
A thenodorus,00k Athenodor'
l
u lc>glïtes of van F/ltzrd'
ll,
ç genaamd,was een stoïcjnsch wjsgeer,een leerlingvanPosidoniws
te Rhodus en een leeraar der stoïcjnsche

28sten Februarj 1857. - De verdere lotgevallen van Athene onder het bestuur van
werd een hertogdom,enBonjfaein ,dieBo'
t- koning Otto en van zjn opvolgerztlllenwj
de/
zlï/s van Vlaanderen naarPalaestinaverge- bj de behandeling dergeschiedenisvanGrie-

den kerker reworpen werd (1264).Daarna wjsbegeerteteApollonia inEpirus.Hjwerd
viel Athene ln de handen der Venetianen, door Octarianu& uitgenoodigd om zich naar
maar werd later doorAntonio I Hccfg/ffpl'
l, Rome te begeven en zich metde opvoeding
den Onechten zoon van Reinier, met htllp van Tiblvius te belasten.A'ttgustu'gluisterde
der Turken heroverd.Dezevllrfkaaidedestad, gaarne naarzjn raad.Laterkeerdehjterug

en na zjn d00d streden zjne neven Reinier naar Tharsus,waar hj zich doorhetontff en Antonio om deheerschappj.Laatstge- werpen eener doelmatige gemeente-verordenoemde behaalde de overw innlng,m aar na ni
groot
e achting verwierf,datsaen
heng
m lz00
angna
zjn
dood nog oferanden bragt.
zjn doot
lkeerdeReinierterug.Hj wasechtergeheelafhankeljk van deTurken,enzt
jn Van zjnevele geschriften - bjvoorbeeldteopvolger M aroo a4ccitz-/l
rtllimoesthetbewint
l gen de Categorieën val uiristoteles Overde
in 1456 nederleggen,waarna Athene onder- pligten enz. - zjn slechtsde titelsen 011w orpen T7erd aan de Turksche heerschappj. kele fxagmcnten bewaard gebleven.
Athene onder de AdcrdcAtv pt/ der rlfrkd/z
Atherom a is eene zielteljke gesteldhei;
(1456--1823). De Turken vergunden aan de der slagaderen,waardoor ze ligttotverwjinwoners van Athene eene groote m ate va'n di
ng (zie anenrysmaj overgaan.Eigenljk is
vrjheid, zoodat zj telken Jare 4 archonten atheroma de brjachtige stof,die zich daarbj
.

konden kiezen en hun aartsbisschopaanzien- afscheidttusschendenbinnenstenenm iddelsten
ljke inkomsten genoot.In 1687werd destad slagader-rok en zich hier en daar in deslagdoor de Venetianen onder aanvoering van ader afzet. Daardoor verliezen de slagadeM orosini en Königsmark belegerd en inge- ren hare veêrkracht. Vervolgens gaat het
nomen en daarbj werden veleprachtigege- atherom a t0t verzw ering over en vernielt
bouwen der Oudheid verwoest. Eene b0m den binnensten en somtjds zelfs denmiddelviel in hetParthenon,waar de Turken een sten rok. 't Gebetlrt echter ook wel,dat
krtlidmagazjn hadden geplaatsten deed een het atheroma t0tverharding overgaat.
groot gedeelte van dien tempelin de lucht
Athleten ofkampvechterswaren bj de
vliegen.Intusschen werd de stad eenlaar1a- oude Grielten en Romeinen de zoodanigen,
ter door de Ttlrken heroverd. ln nietlweren diebj feesteljkeplegtigheden ofspelen het
tjd zjn veleoudhedendoorvreemdelingen- worstelperk betraden en er een handwerk
vooral door lord Elyin - weggevoerd,of van maakten,doorgymnastischen strjd,die
doordeGrieken zelvengesloopt,om desteenen kracht en behendigheid des ligchaams vert0t het optreltken van nielzwe gebouwen te eischen, de oogen der tqeschouwers te vergebruiken.In 1821iseengedeeltevan Athene lustigen.Reedsvroeg vinden wj hen bj de
door brand vernield. Gedurende den Griek- Grieken vermeld,bjvoorbeeld indeIliasvan
schen vrjheidsoorlog (1822) werd Athene H omerws,w aar 0nsde w orstelspelen worden
door de Grieken geblokkeerd en de Acropo- voorgesteld, ter eere van Patroclus gehou1is door gebrek aan levensmiddelen tot de den. In die dagen ontsproten zulke worsteovergave gedwongen,maar de Turken bele- lingen uit het gevoel van kracht en m oed,
gerden de stadin 1826en 1827,endezemoest en zj waren n0g nietop eenestelselmatige

zich op den 5t
len Junjvanlaatstgenoemdjaar wjze geordend.Zöövertoonenzj zich bjde
aanRen
jidpdql'
a overgeven.
groote feesteljke spelen derGrieken,maar
Atlteneïsden JbsgfelTjd.Na de troons- wie hier tot aan hetJaar420vötsrChr.de
beklimming van konlng Otto1,
44Griekenland

overwinning behaalden,waren n0g geenath-
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leten van beroep,wantztlbehoorden tptde dââx VymlAlstiek - en alleen ln de cudste
edelste geslachten, en na het behalen van tjden en later b$9hetwerpen van discusen
den krans der zege keerden zj naarhunne speer bonden de strjdel'seen schortom de

haardsteden tert
lg, om er als burgers van leudenen. Hunne leermeesters droegen den
den Staatwerkzaam te wezen.Eerst na het naam van gymnasten en aleiptenqdeze laatJaar400 vöpr Cllr.begonnenJongelingenuit ste waakten over het diëet ter versterking
den geringen stand zich geheelen alaan de des ligchaams. In Ot
lden tjt
lbestond,v01-

worstelktlnsttewgden.Toenwerdzjeenbe- gens Paltsaniqs, de voornaamste spjs der
roep, aan bepaalde regels verbonden. Z00

a'
thleten in versche kaas,qedroogde vjgen

vertoonde zj zich vooral te Rome.Volgens en tarwe-brood. De Arcadlër Dromens uit
Liri'
tbs zjn er de eerste athleten,uitGrie- Stymphalus,en vplgens anderen de aleiptes
''//,,'./x',was de eerste,die vleesch verkenlandafkomstig,in hetJaar186vöôrChr. P '.11b,

n grofbl
'o(
)(
1.Het
o
jgetreden. Later vindetntllawt
j hen vermelt
l ordenbe en eene soortva'
bp de trawanten van i%'
en Caesar.Het
vleescll en de toespjsmoesten afzonderljk
beroep van athleetbereikte zjne volkomen- genuttigdw orden.Het voornaam ste gedeelte
heid onder de keizers.De athleten werden

van het diëet der athleten was vervatin de

toen Xystici genoemd,daarzj hunneoefe- anangkophagia (dwang-eterj)twelket0tontningen hielden in overdektegangen,diemen wiklkeling der spieren diende.Eerstmoesten
met den nAam van xystibestempelde,of()ok zieh deleerlingen geweldig vermoejen,dan

H ere'
ttlaneiofaan H eracles(Hercules)geljkvormige.Zj vormdtneenesool'tvangild,en
aan hun hoofd stond de Xystarchus ofArchiereus. O0k bezaten zj te Rome een afzonderljk gymnasium,eene raat
lkamer (aria
athletarum), een tempel en e0n eigen archief (tabularium). Zulke gilden vond men
in nagenoeg alle groote steden desrjl
ts,en
(
le l-oemrjkste daarvan waren,behalve die

eenegroote hoeveelheid van bovenreeds4e-

voornaamste feesteljke spelen, en de overwinnaarswerden op eene schittcrentlewjze
beloond.
De athleten warcn öft
litsluitendweélooRel-s,worstelaarsOfvtlistvechtersöfpancratlasten (worstelaars en vuistvechters)öfvjfstrjders (pentathloi),nameljk wedlnopers,
springers,worstelaars,speer-en schjf-tdis-

wjldeoverwinnaaxsveelalwerkzaam bleven

npomde spjzen gebruiken,en eindelgl
tzlch

overgeven aan een langen en gerusten slaap.
Voor'toverigeonthielden zich dotoekgmstige
kampvechters van alles, wat de ligchaamskracht z0u kunnen verminderen. De voornaamste eigenschappen van een goeden athleet waren kracht, buigzaamheid en behen-

digheid des ligchaams.I1t1zochtzich diedoor

te Rome, die te Napels,te Puteoli,te Cy- onderscheidene Oefeningen teverwerven.W ie
rene, te Alexandria en in de steden van op zt
jn 35stejaarn0g geene overwinningbeKlein-Azië. De atllleten traden er op in de haald had,trad uitt
le l'
tjderathleten,ter-

cus)w erpers.De w edloopersw aren ook nog

wederinklassen verdeeld (stadio-,diaulo-en
poplito-dromen). De agonisten in de ridder-

ljke worstelspelen, in de hippodromiën (te
Rome drcenses),met hunne wagenmenners
behooren eigenljk .niet t0t de athleten,en

alsleeraarsen in vele Staten t0tdendood t0e
op algemeene kosten Onderhouden werden.
Die hiëroniken Of overwinnaarsin deheilige spelen deden doorgaans een plegtigen
intogt in de stad,vof)rwelkezjinhetstrjdperk waren opgetreden,en de geheele sta;
nam deel in den behaalden roem.Zelfswerd
bj hunne nadering een deelder stadsm uur
omgew orpen,ten teeken,dat eene stad,die
zulke mannen onder hare inwoners telde,
geene muren noodig had. D e Overwinnaar
tkok er dan binnen op een w agen m et vier
w itte paarden bespannen en gevolgddooreen

de gladiatoren of zw aardvechtel's evenmin. Juichenden stoet.Zoobegafhj zichnaarden
De athletische worstelstrjd van later dagen tempelvan debeseherm endegodheid derstad,
onderscheidt zich van dien dergroote Gmek- waarhj aan een feestmaaldeelnam.Despesche feesten door m eer kunst en kracht- len, die het regt t0t zulk een intogt ververtoon. Ook werd in het vuistgevecht de lecnden, waren de Olympisehe, de Nemeïhand gedurig ypeeryewapend,zooalswjont- sche,dePythische en delsthmische.Daaren-

waren in den Romelnschen caestusofstrjd- boven ontvingen zj groote belooningen.
handschoen.
V oorts maakte m en onderscheid tusschen
ligte en zware gevechten. T0t de li-qte behoorden de wedloop en, met uitzondering
van het w orstelen, de overige deelen van

Reeds in de w etvan Solon w as bepaald,dat
aan de Atheensche overwinnaarsindeOlympische spelen 500 en in de 3 andere l00
drachm en zou w orden uitbetaald.Eldersw erden standbeelden voor hen opgerigt, en in

het pentathlon,nameltjk desprong,despeer- Syartagenoten zj de eervannaastden koen de discus-wûxp. H et schitterendst ver- nlng te mogen strjden.Die belooningen en
toonde zich de kunst der athleten in de gunstbewjzen bleven voûrtduren onder de
z'
tvare gevechten,in hetw orstelen,hetvuist- Romeinsche heerschappj,- vooral onder
gevecht en het pancration.Bj de olympi- A'
tynstus, Titus, Trgiann jDioeletianlts en

sche spelen washetderrootste eer,opden- M aœimianns.De opheëng van degrooteHe1zelfden dag de overwinmng te behalen in de leensche feestspelenin het16(
leregéringsjaar

worsteling en in hetpancration; wie zö6 van Tkeodosiu was de ûndergang van het
gelukkig was, werd een navolger van He- gild derathleten.
rlcled genoemd. Men streed zonder eenige
Onder de hiëroniken verdienen deperiodokleeding - gymnos beteekent n>akt,van niken eene afznnderldke vermelding. Ileze

20)
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warenccrspronkeltlk athletenydiebtldeviex 21 kloosters,en de grenzen dlerhezittlngex
groote heilige spelen den krans deroverwin- hebben dikwjls aanleiding gegeven t0tverning verworven hadden, maar in den keï- deel
dheden enregtsgedingen.DeHeiligeBerk
zerstjd droegen 00k zj diennaam ,welkebj metzjn maagdeljk wotld is,
dehartadervan
veelvtlldige gelegenheden de zegepaalhadden
behaald.O0k knapen werden allengs t0tden

het Grieksche geloof,het Vaticaan van h:t
oosten,hettoevlugtsrlord van hen,diezich
kampstrjd toegelaten, - te Olymqia eerst te Byzantium met de weeldederwereldhebt0t den wedloop,toen t0tdeworstellng,vem b0n verzadiyd.Deze kleineKerkeljkeStaat

volgenst0thetpentathloneneindoljkt0thet
pancration maar die Gl'ieksche gewoonte
vond geen ingang bj de Romeinen,ofschoon
Domitianus in het stadium te Rome weleen
wedloop van meislesdeed houden.
Het athleten-beroep!in zjne verbastering

reeds door Plato,Ari8tôteles,if
xz.
tpïA.
/
:en

anderen afgekeurd, werd vooral door het
Christendom verfoeid. Ook Galenus spreekt

er een ongunstig oordeel over uit,terwjl
hj degymnastiek ten sterkste aanbeveelt.
Bj de Overigevolkeren derOudheidvindt
men een enander:datopathletisc'
heoefeningen

geljkt,vooraldaàrwaarligchaamskrachten
behendigheid op hoogenprjswerdengesteld;
maarnergensontmoeten wj zeindiekunstmatige gcdaante, welke ztJ bj de Grieken hadden aangenomen.T0t die oefeningen

isschatgligtlg aan Turkjeopdenzelfdenvoet

alsServlë,MoldaviëenW allachje.GeenMtlzelman, zelfsgeenwereldljk Christenmager
zich vllstigen.Jaarljks wordtereene regeringslunta gel
tozen, die de begrooting 0pmaakt,de belastingen regeltenz.
Het binnenlandsch besttlur is er tweevpudig,daar een gedeelte der kloostersdenm0narchalen en een ander gedeelte den dem ocratischen regéringsvorm huldigt.De eerste
dragendennaam van CoenobLën,endemonniken
gehoorzamen hier aan een abt,die voor levenslang met onbeperkt gezag is bekleed.

Niemand heefthiereenig eiyendom,enelke

monnik behoortmet1jfenzlelaanhetklooster,dat hem daarentegenonderhoudt,klee4t,
verpleegt, begraaft en vergeet. Men hotldt

er gemeenschappeljke maaltjden en draagt
behooren de tournoojen der middeleeuwen, een eenvoudig gewaad,- er heerscht eene
voorts het boksen in Engeland, en vooral de schwingfesten Ot' worstelspelen in
Zwitserland.00k op onzeJaarmarkten ontm oet m en n0g w elmannen,die zware gewigten kunnt,n opheFen ofdragen en inhet

doodsche regelmatigheid.Geheelandersishet
in de republikeinsche kloosters,Idiorytltma
M onasteria genoemd, of zoodanige, waar
ieder naar eigen goeddunken leoft.Hierwor-

A thor,eene oud-zgyptisohe godheid,zie
E athor.
Athos (De berg), o0k Ilaglon Oros,
M onte zsWzlfo ofH eiliye B erg genanm d,iseen
gebergte in E uropeesch Turkje,een voo1*
gebergte van Macedonië, aan de Aegeesche
zee,met 21 kloosters, 300 kapellen enkluizen en om strecks 6000 bew oners.Die berg
is de natuurtempel der Anatolisclle Christenen.Een bergeiland,ter breedte van 5 of6
en tel'lengte van 20 urengaansen dooreene
sm alle landtong met den vasten wa1verbon-

sluiten worden dooreen secretarisoggetee-

den de bestutlrders eenmaal '
sJaars d001*
algemeen zulkebuitengewonebljkenvanlig- moerderheid van stemmen gckozen,en alde
chaamskrachtgeven,datzj metdenbjnaam monnikellnemtln deelaan de beslissing Over
van t
lathleet''ofdHercllles''prjken.
hunne gemeenscllappeljl
te belangen.De bekend en uitgevaardigd. leder monnlk Ont-

vangtwel'tgeen l
zj voor de bereiding van
zjn voedselbehoeftuithetmagazgn vanhet

klooster,maarhj heeftbj zjn verbljfzjne

eigene keulken; ieder kleedt zich ,met uit-

zondering der geljlte hoofdbedelkking,naar
eigen welgevallen,en elk heeftzjn afzonderljk vermogen.Zj
r hebben nietsandersgemeenschappeljk dan de godsdienstoefening
en het kerkhof.
D e m onniken van den Bergzjnafkomstig

den,rjst met klimmende hoogte en steilte van verschillende volkeren, vooral van de
uitde wateren,terwjlzichaanhetuiteinde, Russen, en behoorcn t0tde orde vandtm hei-

aan drie kanten door de golven omspoeld. ligen Basillns. De aanwezigheid vltn vrouen ter halve helling met bosch begroeid,de wen,zelfsvan dieren vanhetvrouweljkgereusachtige koepelvan denAthos(2100Ned. slacht is er verboden.I11 het onderhoud van
el boven de oppervlakte der zee) verheft. dien Grieksch-Kerkeljken Staat Tvordt ge-

Op den afgeplatten t0p prjkt eene kerk -

deelteljk voorzicn doorland-,wjn-en ooftde hoogstyelegene der Oostersche Christe- bouw , gedeelteljk door het uitzenden van

nen - .,dle tot op verren afstand zigtbaar monniken ter bedelarj,gedeelteljk door de
is. Men heeft 2 of 3 uren noodig,o1n van geschenken van bedevaartgangersen vanaan-

hetstrand den t0p tebereiken.Dewegl0ogt
v00r een groot deel door bosschenj die u1t
plataan-,beuken-,eiken-,oljf-,vjge-,note-,
kastanje-en denneboomenbestaan,- voorts

zienljken der Grieksche kerk,gedeelteljk
door devervaardiging van gewtjde voorwerpen ,en gedeelteljk doorwdena:aathandelen
door hetverkoopen van amuletten.M enveruit cypressent wjngaarden, laurier-en ha- bouwter graan,groenten,katoen enoljven,
zelnotenboschles, moerbeziën- en ooftboo- en er is een belangrjke bjenteelt.Hoewel
men,m yrten,rozen,meidorens,klimopenz.,
zoodat het er niet aan geuren en kleuren
entbreekt.
Het gcheele gebied van den Athosis se-

er de monniken in den regel op een lagen
trap van ontwikkeling staan,wordt de Heilige Berg door de bedevaartgangers als de

zetel der wjsheid beschouwd. W ie de we-

jçyteeqwep hetonschendbaar eigendom 4er rel; verzaken,maar toch indemaatschappj
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dermenscllen bldven wll,zoekteeneschull- geslingerd. Herldotun verhaalt, dat Xerœen

plaats in een der 21 kloosters.Ishj echter de landtong , die den berg met den vasten
o0k w arsch van de zamenleving,dan wordt walvereenigt, deeddoorgraven;ook Thacydihem tegen eenezekeresom een afgelegenver- desm aakt daarvan gew ag ,en de naam van
bljfaangewezen,waarhj meteen paarl0t- eene groene strook gronds,diealdaargevnn-

genooten ztjne dagen sljtenkan enhjnoemt
zich anaehoreet.Bj ztllk eene woning behoort eene kapel, een tuin, een wtjn-en
oljfgaard enz.,en hetis denanaclloreetgeoorlooM ,zjnkeldervanhetuitgeperstedrtlivensap te voorzien,versch brood te bakken
en alles te gebruiken, wat men nuttigtin

den wordt, schjnt er Op t,
e wjzen.Hct
schiereiland wasook in hetHeidensche tjdperkeenebedevaartsplaats.Vraarnulletkerkje
Maria Hemelraart zich verhet'
t: stontl tnen
een reusachtig standbeeltl van dtln Thratli-

schen Zeus(Jupiter),en in een temllelaan

hetstrand,waarnu het klooster Phllothêos

de abdj,waaronderhtJ
'behoort.W iet0t1100- gevonden wordt,vierdemen feesten terzjuer
geren trap van heiligheid wi1 opklimmen, eer.Een stuk vanhetverbrjzeldafgodsbeeld

wordt kluizenaar.Avelvindtmen degrotten, li
gtn0g heden ten dayei1
zeelzekloot', niet
die deze asceten tot woning verstrekken,op ver van den top.T0t ln het midden van de
de bekoorljksteplekles,in de nabjheid van 9de eeuw bew aart de geschiellenis het stilruischende watervallen en in hetdigte,scha- zwjgen over dezen berg.Eerstin dien tjd
duwrjke woud,maar zj zjn verstoken van wordt gew ag gelnaakt van kluizenaarstdie
het genot,hetwelk tuin en gaarde,keuken er zi
ch hadden gevestigd.Ontlerdereyering
en lteldernog opleveren aan denanachoreet. van Basilias M aeedo(807 tot889) stlchtte
Jo
ha
n
nes Ooloù'
l
f:, een mrlnllik vanConstanZj leven van wat boonen,vjgen,kersen,
peren en kastanjesmetbeschuit?envoorzien tinopel,er het eerste steenf)n klooster?niet
in hunne behoeften door den arbeid hunner op den berg zelven ,maar op de landtong.

handen.Zj vervaardigenallerleivoorweryen, Denieuweabtverzochtonzdeubergwoestjn

vooralvan ktlnstig gesneden hot
lt,schrtlven van den Athos''alseigondom voorzjnklot
ls-

boeken af, verzamelen geneeskrachtige of ter, en dat verzoek werd door den Keizer
geurige kruiden en verrtlilen dat allcs te- toegest
aan in eenemetgouf
lgezegelde Oirgen dageljksche benoodigdheden. Onder- konde, die thans n0g aanwezlg is.Daar de
scheidene kluizen, op een afstand van elk- geesteljke broedersbjvoortdt
lring lasthad-

ander en om eenegemeenschappelijlte kerk den van hunne wereldljkeburen,werddoor

elegen, vormen eene gemeellte.kulk een B asili'us in eene tweede bul bepaald,dat
kluizenaarsdorp noemtmenSkitiOfAskitirion , niemand de vrome vaderellin hunneOefenineene afzonderljke kluis heetkellinn ofkel- g0n m ogt hinderen.Toch vttrgtlnden de f)plaeon (cel)en haar bew oner kelliotes. D e volgers van Colobtts aan de hertlers van don
voornaam ste kluizenaarsdorpen zjn erKera- omtrek, Om er, tegon betal
inq van eene
qs
ïtxtXte.
stl/rcli
/tt
l
ïtz(de warme hutten) en 11a- zeltere schatting,hun vee tewelden.K eizer
t
#f
4Anna (DeheiligeAnna), die alle op de Leo -PAi!o.
:owAM.
s (889 t0t 912)beperkte de
steile helling van den Atllos-kegel zjn ge- magt der Colobieten ,en zi
n ollvolger ver.j
sticht en tot het klooster Lavra behooren. klaarde de kluizenaars onafhankeljk valz t
le
Grootsch en indrtlkwekkend is vool'aldelig- abdj.De volkplallting der Alool
'en op het
ging van Korasia,bestaande uit 10 kltlizen eiland Creta(827 t0t061)wasvool-devrome
.

in het donkere woud aan een rotswand, die vaders eene bron van ellende , vooral onder
ter hoogte van 650 Ned.el loodregt uit het deregeringvan Constantin,
œs.rfar.pA.j''ro.gezlz
l/zf,
ç,
water verrjst.HagiaAnna telt60 kluizen. Saraceensche zeeroovers verdreven hen uit
In de Z1kloostersbevinden zichongeveer hunne kluizen,zoodatde H eilige btàrg meer
2000 m onniken, maar de helft van dltaan- en meer verlaten w erd.In 9C9 stond ern0g
ta1lloudtin de vier grootste - Lavra,Va- geen enkelvandelaterzo0btlroem dekloosters.
topaedi,Iwiron en X eropotamos - zi
J-n verEindeljk verscheen in denpersoon van een

bljf. W ie de booze wereld wilterugzien, monnik ,van Atltanasi'
us, de eigenljkestichw ordt m et tûestem ming der broeders,naar ter der thans nog bloejende kloostersopden
de talrjke uithoven in Grieltenland,Tt
lrkje Athos.Hj begaf zich uitGriekpnlandshoofdendeD onau-gew esten gezonden.Dieuithoven stad derwaarts ten tjf
le va'
n Flarilts At
lwztzdragen den naam vanMetocllion(aanhangsel). nusdeJongereen N lcepltornsTAtlctz:,denoverMen ontmoet in de wouden van Chalddice, winnaarderSaracenen (959 tot969).Aanvande muildieren van den Athos, met wjn, keljk leefdendemonniken erineenellendigen
oljven,kaviaaren gedroogdenvischbeladen toestandt aan de w isseling van het w eder
en door een monnik vergezel;.terwjlde in de verschillendeJaarretljden blootgesteld.
goëletten van den Heiligen Berg met korenladingen van deGriel
tscheeilandcnderwaarts
stevenen. Ook residéren monniken als gezanten der Heilige gemeente te Salonikatte
Athene en zelfste Constantinopel.
De naam van dezen bergisvolgenssommigen afltomstig van Atlnos,een zoon vanPo-

Toen bouwde A tltanasuls aan den voet des

bergs,op eenebekoorljlte plek,hetfkw
aaje

kloosterk%.Larra.Demonlliken gehoorzaam -

den aan hun opperhoofd. Men ploeyde,
plantte,zaaide en oogstte,menlegdetulncn
en boomgaarden aan en hield zich bezigmet
deveeteelt,- a1le8 in het gemeenschappe-

seidon (Neptunus),en volgensanderen van ltjk belang.De arme, vrje grotbewoners
den ret
ls Ath'
os, die in don strjd met de verwonderen er zich over. Aveltlra was de
gotlen dien berguitThessaliëderw aartsheeft Berg in twee vjandeljke partjen verdoeld:
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4ie derLavrlpten en d1edervrdhûidlievende heid aanmerkten. llat gehelm van d1t a:nkluisbewoners. ln de oogen van deze laat- schouwen van God werd door Barlaam,een
sten was de zamenwoning der mt
m nikeneen Latjnschen mûnnik, bj zjn bezoek op den
achteruitgang op den weg der heiligheid.

Athos in het midden der l4de eeuw aan een
Volgens het gevoelen der Anatolische kerk der asceten ontlokt,enhjsteldehetOpenljk
staat de anachoreet Op een hoogerentrap van ten toonalseeneafschuweljkeketterj.Eerst
volkomenheid, en er barstte weldra een 0p- baarde die zaak groot opzien,maar op eene
stand uit Onder de kluizenaars.Zj zonden kel-kvergadering te Constantinopelwerd beafgevaardigden naarJolbannes Tzizzlbsbce.
v,den sloten,datgemeld lichtop den Athf
)sgeljk
opvolger van Pltocas (969 t0t 975); maar was aan het ongeschapen licht van denberg
Atltanasius werd in het geljk gesteld,ende Thabor, en daarmede nam die zaak een
Keizerdeed een steenen toren verrjzen,het einde. Grooter was het gevaar dat de
bolwerkvan St.Stephantls,tegen deaanvallen Feesteljkovereeni
gingbedreigde indeeerste
der oproerige kluisbewoners. Nu verlieten Jaren der regering van Catltarlna Tf.Toen
deze hunne eenvoudige grotten, cellen en bevond zich eengeleerdemonuikuitCorfuhutten en bouwden vaste woningen. Zo0 E tweni'tbs ./?zl-ilr'
l genaamd (f 1806)- aan
lverden er vooral ten tjde van Constanti
jn het hoofd van het klooster Vatopaedi.Hj
Monomaekus(1042t0t1054)anderekloosters vond er slechts 7 leerlingen,maar dit getal
gesticht,nameljk hetfraajeXeropotamosen Nvas Tveldra t0t 200 aangegroeid.De vrjzinhetgroote Vatopaedi,benevens srelesteenen nige,wjsgeerigegeestvan dienleeraarwekte
kluizen met kapellen , tuinen en gaarden, de bezorgdheid der monniken?die hem z00waarna de bezitters dier verschillendeeigen- lang kwelden totdathijeindeljkafstanddee;
dommen elkander vervolgden , sloegen en van zjnebetrekking.Degeheeleschoolwerd
mishandelden. Daaraan werd een einde ge- eindoljk,als d
tgevaarljk voorde godsdienst
maaktd00rlaatstgenoemden Keizer.Og zjn en de zeden'' door een besluit van den
last trol
t de abt Cosmlte uit Constantlnopel oecumenischen patriarch opgeheven.
derwaarts en riep er de kloosterlingen en
Gedurendegeruimen tjdwasdebergAthos
kluizenaars bjeen.Hetbleek,datmen zich in de middeleeuwen de zetel der Grieksche
ergerde aan de opnam e van slavenin deorde wetenstt
hap.Deboekerjen derkloostersweren vooral aan den uitgebreiden en winst- den in die dagen voorzien van hoogst merkgevenden handel,die erdool-rjkemonniken waardige handschriften, die er 0ok nu n0g
gedreven werd.Men bepaalde,dat voortaaa een kostbaren schat uitmaken.Vooralheeft
alleen kleine schepen mogten gebrtliktw or- men erhandschriftenvanBjbelboekene11van
den ,die niet verderzeilden dan t0t Enosin de werken der kerkvaders, elt m eerm alen
Thracië aan de ééne en t0tSalonikiin Ma- hebbenletterktlndigen uithetW estenzich de

cedonië aandeanderezjde.De abt(Protos) reis derwaarts en hetverbljfindekloosters
van hetklooster Protaton tin hetvlek Kary- getroost, Om hunne weetgierigheid te beaes gelegen, werd vervolgens het geesteljk vredigen.
opperhoofd van den geheelen berg m et de
Atlar isdenaam ,diendeMalejersgeven

waardigheid van bisschop.De stichting der aan voort
brenrselen van hetplantenrjk,die
21 kloosters, die er zich thans verheFen , in zul
lr zjn lnqelegd.Atlar bamboe zjn,
valttusschen deJaren970 en 1387.Omtrent bjvoorbeeld,de ln azjngelegdesprtlitender
hetmidden der 15(
leeeuw zjn zjdoorpltln- w ortelstoltken van het bamboesriet.

derzieke soldaten ingenomen en gedeelteljk

verw oest.Algemeen heerscht onder de m onniken de overtuiging,datdit geschied isop
last van den Paus te Rom et omdat de m onniken van den Athos de leerstellingen der
W esterschekerk nietwildenaannemen,schoon

hethoogstwaarschjnljkis,datzjdooreene
bende zeerooversovervallen zjn.Nad0nva1
van het Oostersche <jk hadden de vrome
vaders00k metde Tarlten testrjden,maar
zj werden daarentegen ondersteund en be-

A tkins (sir Robert),een Engelschregts-

geleerde en staatsman en de telg van een

aanzienljk geslacht,werdin 1621 te Gloucester geboren.Hj werd in 1621t0t ridder
van de Bath-orde,en in 1671totopperregter
van Engeland benoemtl.Uit ontevredenhcid

over de regerinr legdehj in 1679 ditambt
nederen begafzlch naarzjnegoederen.Van
hier gafhj in 1683 de tweeberoemdead-

viezen in het Rye-house-proces ten gynste
van lord Rassell. Zjne stem verhiefzlch te
sfhermd door deRussenen doorde bewoners vergeefs bjhetwoestgetiervan Jyerl
esen
diens medestanders:R'
assellbeltlom hetschader D onau-gew esten.
De kluizenaars van den Athos droegen in

ouden tjd den naam vanKesycltasten,- een
woordt dat de beteekenis heeft van een v01komen verzonken zjn in G0d.Om hiertoe
te komen,plaatste zich deingewjde in een
hoek der gesloten kluis, boog het hoofd,
verwjderdealleaardschegedachten enstaarde
zoolang op deborstholtetotdathj de plaats
van het hart en den zetelvan de zielaanschouwde;daarbj werd zjn geestomstraald

v0t, en het ministerie zocht in een vlugschrift den moord te verdedigen.Hiertegen
kwam Atkinsin verzetin een Jverdedigingsgesehrift voor den Onschuldig omgebragten

lord Russell,''waarin hj een veroordeelen;
vonnis uitsprak over detoenmaligeopvatting

der wetomtrentmajesteitsschennis.Metbeter
gevolg veriedigde hj in 1684 den spreker

van het Lagerhuis, sir içrillian% IJrïJIJJwI,j
aangcklaagd wegenshetvervaardigenvaneen

door een geheinzzinnig licht, hetwelk de oproerig geschrift.Hj was jverigwerkzaam
hesychasten a1s hetzuivere wezen 4er G04- om de revolutie van 1688 t0t stan; tebren-
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gen.Konlng W lllem verhief hem ln 1589 beweging gebragt.Dekennisvan diestroûmen
tot eerSten voorzitter van hetschatkamem isdoorgaansvoor den zeemanevenzoobelang-

geregt, en in hetzelfde jaar werd hj t0t rjkalsdievandeeilanden,ltlippenenbanken.
spreker benoemd in hetHoogerhuis.ln 1695

keerde hj naar zjne goederen terug, en
overleed erin 1709,belangrjl
te redevoeringen en staatktlndige opstellen achterlatende.
Zjn zoonRobertwasdaarentegen een ge-

ln het midden van den Oceaan tllsschen de
lteerkringen loopt de stroom van hetw ater

naar het westen, htjverdcelt zich aan t
le
kust van Amerika btj Kaap San Roqt
lein

2 armen,die in verschillenderigtingen langs
trouwe aanhanger van tle Sttlarts en hoeft de kusten der Nieuwe Rvereld vlotlàjen.Op
eene zeer geroemde geschiedenisvan Gl0t
l- 50Z.B.ontwaartmendezen stroom ,die het
vaartuig nlet snelheid ztlidw aarts stuw tnaar
cestershire geschreven tLonden,171S).
Atlantis (Atlantis instlla) is een fabel- de straat van Magelhaens,waar een koudachtig eiland in den Atlantischen oceaan, waterstroom uit de Pnolzoe hem tegomoetvolgens eene ollde Egyptische sage in het ltomt, waardf
lor llet varen om de zuidpunt
verre w esten achter deztlilen van H ercules van Amerika nietweinigbelnoejeljktwordt.
(Gibraltar) gelegen. Men noemde het een Anson had 3 maanden uofldigo111KaapH oorn

h thans
uitgebreid rjk, grooterdan Azië en Afrika voorbj tekomen,Cook 24dagen dots

te zamen.Daar bloeideeensdegoudeneeuw? is eene w eek daartoe voldoentle.De andere
m aar w egens de toenem ende boosheid der arm stroomtvan San Roqllemetgrootesnelinwoners zonk het door eene aardbeving in heid voorbt
j den mond der Amazonen-rivier
de diepte. Zo0 luidthetdichterljk verhaal naar de Antillelz,voorts ttlssellen het vaste
van Plato, waaraan velen eenige waarlleid land en het eiland Trinidad doordenDrakenhebben toegekend,zoodatzj deAçoren,de m tlil en vereenigt zich daamza m eteen uit

Canarische eilanden enz. als overbljfselen
van Atlantis beschotlwden. Uitlateren tjt
l
kennen wj het d
tNieuwe Atlantis,'' door
Baco'
?
ltzz
l Verulam (f 1626)in een afzondem
ljk boek als een hoogstvoortreFeljk land
voorgesteld.

Atlantische Oceaan of Atlantiselte zee
is de naam dergrootewaterkom ,diezichtusschen Europa en Afrika aan deéêneen Ame-

hetoosten afkolnstigen stroom ,waarna hj,
in zjnefelle vaartgesttlitt
lool'hetvasteland
van Middel-Amerika? in een grooten boog
dool
* de Golfvan Mt
lxico snelt en zich tussehen de zuidpunt val
zFlorida en hetoilant
l
Cuba heenspoedt,om deoostwaartsgelegene
Bahama-eilanden tebereiken.Doordezewortlt
de stroom zöt; verdeeldy dat de éêlze arm
door het oude Bahal
zla-l
kanaal langs Cuba
zuidoostwaarts ltlollt en zitàh ttlsschell de

rika aan de andere zjde tusschen 50eN.B.
en 400 Z.B.,uitstrekt.Hj ontving volgens klippen verliest, terwjlde andere arm ttlssommigen zjn naam van hetAtlas-gebergte schen het schiereiland FloridaendeBahama-

en volgensanderen van hetgewaandeeiland eilanden voorwaarts snelt.D eze laatsteisde
Atlantls.Hj is tusschen de Ot
lde en de Golfstroom ,digzich metzjne warlt
le wateNietlwe W ereld en de Poolcirkels besloten ron in eene sclluinstthe rigting m eer en nleer
en vormt den band,die de beide llszeeën Van de kustvan Noord-Alnerika verwtjdert.
vereenigt.Zjne lengte bedraagtvanTlslands De zeeman , die hem van de Europésche
zuiderzoom t0t aan den zuidpoolcirkel 1950 zjdebereikt,bepaaltdaardoorzjne lengte,
ranklin, Williams
geogr. mjlen, en zjne breodte is op ver- daar zjne ligging tloorI'
schillende plaatsen zeer verschillend.Hj ge- en Polvnal naauwkeurig is aangewezen.Op
l w endt deze stroom ,
ljkt op een groot lengtedaly dat van llet den 4lsten breedtegraaf
noorden af in breedte toeneemt,en hj 0n- die bj het verminderen zjner snellleid in
derscheidtzichvan denStillen Oceaan doorde breedte toeneemt,zieh naarhetoosten.Vôör-

eigenschap,datzjne oosteljke enwesteljke
oevers sterk op elkander geljken ,- zôö
zelt
'
s,dat zj op 3 plaatsen t0t Opbetrekkeljk korten afstand t0t elkander naderen,
nalneljk aan de kust van Noorwegen en
Groenland,- van Ierland en Labrador,en van Afrika en Brazilië.

dathjdewesteljkeAçoren(Haviks-eilanden)
bereikt,splitsthtjzich wedt
lrintweearmen,
van welke de éénezit'h ,althansin bepaalde

Jaargetjden,naar lerland en Noorweren,en

de andere zich naar de Canarische ellanden
en naar de w estkustvan Afrika w entlt.

TerwjldeGolfstrooluzjnebreede,blaatlwe
De aanzienljkste diepte dezer zeevond w ateren m ct snelheid naar het noorden en

kapiteinBarrow in 1851 op 220 6'N.B. en noordoosten stuwt, komt een niet millder
44G47 W .L.ten bedrage van 9650 Ned.elj gew eldige stroom hem uithet noorden,uit
zoodatdeze de hoogte vanden hoogstenberg Baënsbaai, te .
gemoet.Beide stroomen k0op aarde overtreft. Hoogst belangrjk voor m en te zam en op de bank van New foundland
de kennis van dezen Oceaan is de kaartvan zonder zich tevermengen.Dekillestroom uit
M anry ,waarop volgens peilingen de bodem het noorden bezorgteen lagcn warmtegraad

van zjn zuideljk gedeelte isvoorresteld.-- aan (1e oosteljke kusten van Noord-Amerika

Zjn warmtegraad is zeer verschlllend en en vloeit vervolgens a1s onderstroom naar
staat in naauw verband metdenloopvan den den evenaar,terwjlde voornaamstetakvan
warmen Golfstroom.Deaanzienljkstewarm- den Golfstroom vanNewfoundland noordoosttegraad van dezen bedraagt 30* C.
waarts snelt en aan de noordwesteljke kt
lsMenmoetzichdenAtlantischenOceaangeens- ten van Europa eene veel hoogere tenlperazins voorstellcn a1seenerustigemassaw ater, ttlur verleent?dan z!janders 01
)t
lie llroedte
wantdezewordtaanhoudenddoorstroom enin zoudenbezitten.Hjlooptom dilNool'dkl
Aa.
ll
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ln deNoprdel/kellszee,van waarhj met naar gelang van hetJaargetjde,- en dat
een zwaaiin den Atlalltischen oceaanterug- overeen dergeljk gebied(gemiddeldtnsschen
keert.Deze arm van den Golfstroom brengt 00Z.B.en 90N.
B.)in hetzuideljkegedeeltd
voorwerpen der keerkringslanden op de1111st van den oceaan de zuidoostewind aanhoqvan Ierland,Schotland en Neorwegen.
dend blaast.Beide laatstgenoemdeluchtstrodEen andere arm van den Golfstroûm vloeit, men zjn de jassaat-o1
*streekwinden.In 48

zooals wj reeds zeiden,naarde Açorische Golfvan Gulnéawaaitregelmatigdemoessdi
eilanden en de noordwesteljke kusten van van Junj t0t het einde van Novemberea
Afrika en sttlit op het strand,dat zich vau brengter hetnattt)Jaargetjde.EindeljkverGibraltar uitstrekt naar het W itte Voorge- mel
den wj den Stilte-gordel, die bj de#
bergte (kaap Blanco),zoodatde se.
heepvaart evcnaar gelegen is, maar 0()k wel hevige
hier vooral des zomerszeergevaarljkis.Van storm en en vooralvele onwetlers kent.
den noorderkeerltring afworden deze wateVestigt men het o0g op de gedaante vén
ren weder westwaarts gestuwd.De grootste den Atlantischen Oceaan,dan l
tan men hem
diepte van den Golfstroom ,die men t0tnu in twee vrj geljke helften verdeelen.De
t0e gepeild lleeft, bedraagt 2650 Ned. el. noordeljke,zich van den evenaar t0taande

W aar hj de straatvan Florida verlaat,kan NoordeljkeIlszeetlitstrekkende,draagtmeer
m en zjne donkerblaauwe wateren gemak- bepaal; den naam van Atlantisehezdd,terkelt
jk van de groene oppervlakte van den wjldeandere,t0taan de ZuideljkeIlszee
Oceaan onderscheiden. Het valt ligt in te voortloopende met dien van Aetltiopisckezdd
zien -. wat door Aleœander 'pozzIlhmboldt ofZeeran (J'
IIIJIT bestempeld wordt.

op eeneschilderachtige wjze isaangetoond
-

,datde warmtevanden breeden Golfstroom

Komen wj doorhetEngelsche kanaalin
deAtlantische zee,dan bereiken wjerind:

een weldadigen invloed heeft op de noord- eerste plaats de Golf van Biscaye,aan de

westeljkelanden van Europa.

Behalve de Golfstroom ,doorvon.
/T
7f/zzkit?/#f
te regtdegrootekringstroom va'
n denAtlantischen Oceaan genoemd,verdient deAgullasstroom verm elding, die uit de lndische zee
langsde Kaap de Goede Hoop in den Atlantischen Oceaan vloeiten erlangsdekustnaar
den evenaar snelt. Een andere strooln,uit
de Golf van Guinéa afkomstig,trekt zuidwaarts den Z0O0V0X g0DO0md0X to g0mQ0t,
en beide bemoejeljken de zeevaartaan de

zuidzjde doorlletCantabrisch gebergte0msloten, waar de voornaamste rivieren van
Frankrjk met uitzondering van deSaône
zich uitstorten.Langs de Fransehe kust
lleeft men er talrjke eilanden, die er bj
Spanjeontbreken.Dekustvan Biscayeofde
Syaansche zeeisdiep envoordescheepvaart
ultnemend geschikt,daar de kusten haar te-

yen stormen uithetoosten en zuiden beveillgen. Van kaap ortegal looptde kust met
eene kronkelende 1jn naarhetztlidwesten,
ztlidkustvan Afrika.Een andere belangrgke vormt er de baai van Cortlnna en raatin
stroom in dezen oceaan is ée Aequatoriaal- dezelfde rigting verder naar Kaap Finlsterre.
stroom , die tusschen de keerkringen van het

Dan ontmoet men zuidwaarts eenige boezems

oosten naarhetwesten loogten vernloede- ttlt aan de grenzen van Portugal,w aar de

ljk het eerst door Colambîtslswaargenomon. M inho zich uitstort.D e kuststrelktzicllverTen Kuidoosten van het eiland Trinidad begeeft zich deze stroom naar hetwest-noordw esten ,hiertoe gedrongen doorden stroom ,
die langs de kust van Brazilië en Guyana
van het zuidoosten naar het noordw esten

loopt.Opmerkeljk ishet,datdestroom ,diein
denStillen Oceaannaardckustvan Chilivloeit,
Juisteenetegenovergestelderigtingheeft.
Niet minder belangrjk dan de rigting der

der uit naar den m ond der Duero beneden

de stad Opûrto en looptvan hiermettalrjke
baajen wedernaar hetzufdwesten.Deeerste
dierbaajen liktvöörde stad Coimbra ende

volgende vöör den m ond der M ondego.Dan
steekt hetland meer westwaartsuitenbuigt
zich eerst achter K aap Rûca naar het ztlidoosten. H ier vorm t de mond va'
n de Taag
een breeden,diep landwaartsdoordringenden

stroomen is die der winden op den Atlanti- boezem,welkedoorKaag Espi
chelvan dien
sche oceaan.VooralColn enMaury- beide van Setubal gescheiden ls, waarna de kust

Amerikanen - hebben zich bejverd olzl0ns in eene zuidwesteljke rigting vooxtlooptt0t
daarmede bekend te maken.Door het raad- aan kaap St.Vincent,den zuidwesteljken
plegen van talrjkeseheepslournalen hebben uithoek van Portugal. Over de Middellandzj op bepaalde wetten gewezent dievool.de sche zee (zie onderdien naam),de grootste
meteorologie hoogstbelanjrjk zjn.Hetisge- golfvan de Atlantische zee en doordestraat
bleken ,t
lat de zuidoostelplte en noordooste- van Gibraltar methaar verbonden,spreken

ljke winden,wannrerzj gewesten van 1a- wj later.
gere temperatuur bereiken? nevelen en reAan de kustvan Afrika zjn in de Atlangenvlagen doenontstaanenlnhetomgelteerde tische zee de uitgestrekte massa'sdrjven;
gevalverdam ping veroorzaken en dllsdroogte zeewier (sargassu) merkwaardig, die haar
brengen , - voorts dat de noordw estewin- tusschen kaap Blanco en de Kaap Verdische
den op het zuideljk halfrond hevigerwaai- eilanden op eene groene weidedoen geljken;
Jen dan de zuidwestewinden op het noorde- Yan 10@ tot 25@N .B.en van 3200 tot 335
ltlk halfrond,- datdenoordoostewindheer- W .L. (50000 u geogr.mjlen) is nagenoeg
schappj voertovereen gebied van afwisse- hare geheele oppervlakte met ;at gewasbelcnde breedte, tusschen 17O en 35O N.
B.ge- dekt. De wortelsdierplanten zjn zoodanig
legen, zi:h zelfs uitstrekkende t0t 70O Z.B. doorelkander gestrengel;,datzj desdleep-
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vaarthoogstmoeilelilk maken.E1
-isvoor'
t ltenfle waterplas, tegenwoordig isztjde
overige eene aanzienljke diepte. Somtjds hoofclweg van hetdrukkellandelsverkeerder
worden gedeelten van den plantengroeidier verschillende werelddeelen.De jongstewaarSargasso-zee door stormenenstroomenvoort- nemingen em trent de temperatuur:destroo!n van dien ocoaan hebben
gesleurd en naar verschillende kanten ver- men en de windt

strooid, zelfs t0tin deNoordeljke en Zui- belangrjke vruchtengedragenvflordescheepdeljl
te Ilszee.Volyensvon#if-lp/#fbestaat vaart; zj hebben den zeelatan in staatgedie zee eigenljk u1teene Groote en Kloine steld,0ln dtlol-het ltiezen dctrgunstigekoerVarec-twier-lbank en onderscheidenekleinere sen zjno reizen aanmerkeljk te bekorten.
metwierbedekte gedeelten.Bj denevenaar Twee w egen verbindenE tlropam ctdeNoordzjn somtjds redeclten dcrAtlantische zee Amerikaansche havens. D e eerste lollpt
bedelttmet pulmsteen,datsoorteljjk een wei- buiten den passaatgordel dwars over den
nig ligtel.is dan w ater,manr op het w arm- Oceaan ten noorden van (1e Açr
lrische eilanste van den dagonderzjneoppervlaktewcg- den en wordt uit 0nsVaderland in 48 dngttn
zinkt.- Voor'toverigelevertde Atlantische bj gt
lnstigen oostt
awind in )I8 dagclz,enmet
zee aan de Afrikaansche kustw einig m erk- stoom bootcn in 10 dagen volbragt altllans
waardigs 013. W êl vindt men er een aantal wanneer m en m et geen tegenspbed te w or-

groote en kleine golven,maar zjjOntvangt stelen heeft in het Engttlscllo Kanaal.Bj

er- behalvedeSenegal-- geeneenkelebelang- aanhoudenden w estew ind llogeeft zich de

rjke rivier. Ten noordwesten van destraat zeeman zuidwaarts,onl(1(?n ntlordotlstpassaat
van Gibraltar verrjzen de Açorische cilan- op te zoeken en hj laat zif'h doordezttn
den met Madeira, ten zuiden van deze de voflrtstuwen ttàtop den mcridiaan zjnerb(
)Canarische eilanden, en n0g verder zuid- stem ming,wanrna,lliJ-deze not,l-tlM-aal-ts stewaarts, aan de 1111st van Senpgambië de venend zoekt te bereilten. A'f4,11 kcill-t uit

Eilanden van hetGroeneVoorgebergte(Kaap Nogrd-Amerika terug langsden nof
lrdeljken
rand van den Golfstroom ,door wiens vtltlrVerdisthe eilallden).
A1s men deze ltust van AfrikametdeOost- waarts rollendo wateren dereisaanmerkeljk

bespoedigd wordt.00l
t om naar Mrest-lllt
lië,
naar de havens van Venezuêla, en naar
de Golf van Mexico te reizen,maalkt ulen
gebruik van den noordoost-passaat.Gaatde
togtnaar fleGroote Antillen,New Orleans,
Veracruz ofTampico,dan zeilen de schepen
cirlkel (loor dit land om sloten,ten noortlen naar het kanaal,dat Guadeloullo en Antigua
door de Vertlenigde Staten begrensd en ten stlheidt. D atkanaal is de llobl-tder Caraïbioosten dof
)r de qroote eilanden Cuba,Ja- schezee,waardflormttn zich naarSt.Thonlas,
maïca en St.Domlngo gedekt,-- cn deCa- Portorico, Pol'
t-au-prince (llai
'
ti),Kingston
raïbische zee, tusschen St.Domingo en Ja- (Jamaka),Havana en dehavensde1*6olfvan
m aica ten noorden,de Mfest-lndische eilan- A'
Iexico begeeft.Om de havens dcr kustvan
den ten oosten en de noordkl1st van Zilid- Venezuêla, te bereiken-, zpilt nken (1001.-het
Amerikayelegen.Eerstgemeldegf
llf,waarin K anaal, dat tusstàhen Santa Lllcia en St.
de Mississlppien deRiodelNerteziph uitstol-- Vincent gelegell is.Moejeljk isin diegeten :isdocj
rhetBahalna-kanaal(tusscf
hen Cuba w esten de reis van het westen naarhetpos-

kustvan Amerika vergeljkt,dan zietmen,
dat deze laatste JuistOp dieplaatsen vooruitspringt,waareerstgemeldegolvenofbaajen
vormt. OOk dââr
bj Amerika - vindt
men groote boezoms,nameljk de Golfvan
Mexico, aan de westzjde met een halven

en Florida) met de Atlantische zee verbon- ten, w aartegen w ind en stroom zicll vexzetden. Van hier loopt de k11st,m et eene ge- ten. Bj eene reisuitdehavensvan Veneringe helling naar hetOosten,bjna nool-d- zuêla, of Ctlmana naar Etlropa vorlaat men
w aarts tot aan het eilandN ew foundlandvoor do Caraïbische zee tlobr de Mona-passage
den mond dcrSt.Laurens-rivier.Zj vormt (tllsscllen I-laïtien Porttlricf)l en melzlzoudt
ereen aantalbaajon en ishiercndaardoor noordoostw aarts aan,(Jm dt!parallelvan zlo(1
eilanden beveiligd.
N .B.tusschen demeridianen van 30O en 3JO
V an de andere helftvan tlen Atlanlischen %V.L.van Gl
-ct
èllwit'llte snjk
len.Yan'
Velar
Oceaan,van(
jl
jAetltioplseltezedjisweiniymerk- cruz,Tampilto,New Orlnausc'nHavana,nan,

wnardigs te vermeldcn. Zj strekt zlch uit Etll'opa zeilentlt),laatlueu,na hetllassêi-ea
van t
len evenaar tf
ltaan (
1e zuideltjke land- tlerstraatvanFloritla,terstond flelzGolfstroom
punten van Afrika en heeft geene afzonfler- aan de regterhand liggell.Alel
zbehûut
ltbj
ljkewaterl
tommen.Bj denevenaarOntvangt zjn zuidelgken zef
aln et
l11 nûûrt
loflstoltjkt?n
zj vt
llzdeAmerikaanschezjdedeontzettend lcoers en doorsnj-fIthetn eersti1
zdeuOmtrek
groote Amazonenrivior, en terwtjlhierhet d0r Açorisl'he eilanden. Avil men zich uit
land pûstwaarts vooruitsplingt,wjktdcAlk'i- E tlropa nartr de tlostlk11st van Zllill-Am crika
kaallsche kust in dezelfde lnate nchtcrw aarts
in f
l0 Golt'van Guinêa. Aan beido kusten
w Orden zeer w einig eilanden gcvonden.Afidden in zee liggen St. Helena, Ascension ,
Martin Vaz en Tristan d'Acunha.Vullrland

behoortreedst0t(
len Zuideljken Oceaan.

begeven, dltn legt men aan naar hetzuidzuidwesten tlin de Açorisclle eilanden te bereiken, waaratzhttar do nûol-doost-passaat al

spocdig begintto wnajen.Daar dezebjhet
naderen van den evenaar nllongsoosteljker
wordt, zeilt men zf
lo veellnogolt
jk bj den

T0t aan de ontdeklting van de Kaap de wind oostwaarts, om dcn evenaar tusschen
Goede Hoop en van Amerilta was de Atlan- 18Oen 23OV-.L.van Grcenwich tesnjden.

tiaclzo Oceaan cenhuiveringwckkende,onbe- H ior ontm oet men 4en zuidoost-passaat, 4iQ
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erdesgel/ksu1thetoosten waait,wnarmen kaarten.Die naam is in zwang gebragtd0o:
wederom bj den wind zeilt,om boven kaap M eroator,dieop den titelzjnerkaartenverAugustjn aan de ltust van Brazilië te ko- zameling Atlas,de hemeltorscher,ha4 voor-

men,waarlangs men verder Ri0 Janeirobereiken kan. Van Europa naar de Kaap de
Goede Hoop houdt het schip den laatstbeschreven koers tot.aan den evenaar,stevent
vervolgens naar het eiland Trinidad,Om z00-

gesteld.

Atlas.Hetqebergte van dien naam ,in

het noordwestelpk gedeelte van Afrika gele-

gen,was bj de Ouden de westeljkegrens
der belkende aarde. Zjn hooge,vaak bene-

veelmogeljkvandenzuidoost-passaatgebruil
t velde sneeuwtop scheen inderdaa; eene hete maken, zcilt er aan de westzjde langs m eltorschende zuil1 en de daarmede verbonen vaartnumetdewesteljke winden,welke dene sagen van P erseus en H ercnles maakbuiten dien passaat.gordelheerschen,naar de ten de berigten omtrent dien berg zelfs nog
zuidpunt van Afrika,de parallelvan 30O Z. in den tjd der Romeinen t0teen mengsel

B. OP ongeveer 20O W .L.van Gxeenwich van waarheid en verdichting.De Ouden versnjdende,- een togt,dieuit0nsVaderland halen Van uitgestrekte wouden, kosteljke
gewoonljlt s0 of70 dagen duurt.W ilmen vrllchtboomen,doodsche stilte,rondwarende
van Montevidéo of Ri0 Janeiro naar Et
lropa geesten , vurige verschjnselen des nachtsj
terurkeeren, dan bljfthetschip aanvanke- W allneer zi
j m elding maken van den Atlas.
ljlk ln de nabjheid der kust,om zich van De Arabische aardrjksltundigen beschouwde regelmatig afwisselende en verandorljke den den Atlas als een eiland,datzichtegen-

winden te bedienen.Aan de noordzjde van Over Andalusië verhief?terwjlzj aan zjne

den evenaar wordt koers gezet naar deAç0- terrassen eene groote tlltgebreidheid gaven.
rische eilanden,em digtbj den noordoost- Het Atlasgcbergte loopt van de Kleine
passaat den togt voorttezetten.VandeKaap Syrte (G()lf van Sidra),dus van Tunis door
de Goede Hoop zeilt men Onder begunstiging Algérië naar Marocco, waar het zich tusvan den zuidonst-pnssaatnaar het eiland St. schen Mogador en Agadir met steilewanden
Helena en men snjdtden evenaarop20OW . uit den Atlantischen Oceaa'n verheft. Kaap
L.van Greenwich,waarnamendeAçorische Ras Ghir is erzjn westeljkst punt.- M cn
eilanden opzoekten deze aan de regterhand verdeelt dat gebergte in den Hoogen Atlas,
laat liggen, om vervolgens Europa te berei- in het'zuidwesten gelegen,in den Kleinen
ken langs den breeden waterweg dieo0kvan Atlas der noordeljke kustj en in de bergAmerika derwaarts loopt.
streek van den Grooten Atlas.Het gebergte
A tlas, volgens de Oudefabelleereen zoon loopt ongcvettr van het zuidoosten naar het
van J'
apetus en Clymene Ofvan Aziatofvan nonrdwesten.De HoogeHJIJ.
:ismetsneeuw
Aetlter en de aarde, was een broeder van bedekt en klimt in sommige toppen t0teene
M enoetins,T'
Z.PwZJJJ,:/If.
:,Epimetlteus en Jles'- hooyte van 3300Ned.el.Zjn Oudenaam is
peru , de gemaal van Pleione en devader Dyrls of Dara, en hjdraagt 00k weldien
der Pleiaden.Htjwordtvoorgesteld a1sstaan- van Dsjebel '
1'el$ of Sneeuwberg. HtJverde aan de grenzen der aarde- eerstin Grie- rjst digtachter de mildbesproeidelandenvan
kenland,toen in ltalië en ten laatste op de Fez en M arocco en m en kan hem langsbergnoordw estkust van Azië.- :om het hemel- passen ter hoogte van 1200 tot1500 N ed.el

gewelfte dragen.Hj ishiertoe veroordeeld, boven zjn voet,wegens zjnegeringebreedte,
omdat hj heeft zamengespannen met de'he- zeer spoedig overschrjden, waarna men de

m elbestorm ende reuzen.Laterhceftm enhem
t0t een koning in Arcadië ofin Afrika gemaakt, die zich dopr oligem eone sterreltundige kennis Onderscheidde en .de leervan de
bolvormige gedaante desuitspansels verkon-

steppen der Sahara bereikt.HetvOornaamste
rotsgevaarte bevindtzich tenzuiden van M arocco en is 3650 Ned.elhoog.Verdcr zuid-

reden in een berg veranderde.Men gebruikt
hem Oolt thans nog a1s het zinnebeeld van
een mcnsch, die een zwaren last torschen
kan.
Op het gebieddersterrekundeisAllaseene

geven.De geheele Atlas van Marocco iseen
w oest gebergte, dat ten zuiden m et steile
wanden aan de Sahara met hare vruchtbare

ln de Ontlccdkl
lndc geeft men dien naam
aan den eersten halswervel, die het hoofd
draagt,en w aarop ditlaatste zich in een halven cirkel om den tw eedcn halsw ervelkan

M iddellandschc zee t0t eene hoogtevan2300
Ned.elverheft.Voorts heeft hj inTunisen

waartsvormcn belangrjkeuitloopenhetlandschap Goezoela,datveleertsen bevat.- Tus-

digde. lets anders vindt men bj O'
tidins. schen l3Ben l40 0.L.wendt zich dehoofdDeze verhaalt, dat Perseus,hetblocjende keten noordwaal'tsen zj gaatop 33ON.B.
rjk van Atlas bezoekendey de gastvrjheid ovel'in de Sahab elMarga,eeneuitgebreidej
van dezen vruchteloos inriep enhem Om die dorrehoogvlaltte,doorboschrjkebergen0moasen grenst.In AlgériëbehoorendeDsjebel
Oada (1700 Ned.el)endeAuras-bergen(1760
Bter uit de grocp der Pleiaden (zieOnder Ned.e1)t0t zjnevoornaamstetoppen,terdezep naam).
wjlhj zich in Kaap B0n (RasAddar)aan de
Algérië talrpke vertakkingen.De Fransehen

geven in laatstgenoemd gewest aan dekust-

bewegen (zie werrelkolomt.
keten den naam van Kleinen Atlasjterwjl
Eindeljk geef'
t men den naam van Allas zj eene daarmede meer zuidwaarts evenwjzoowel aan reusachtige beelden,aangebragt dig loopende keten met dien van Groofen

aan gebotlwen Om ,in plaats van zuilen,b0- Hflc,
ybestempelen. Tplrjke wadi'sofrivievenverdiepingen, balcons enz.te dragen,als ren dalen er van de besneeuwde toppen,om
aan verzamelingen van land- en andere zich naarde Middellandsche zee te spoedenj
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ofzich in de zoute meren van het zuiden of behool't t0t de famille de< nachtvlinders en

in debarrezandvlakten teverliezen.Aanzjn
zuideljl
ken voet vindt menBiledulgerid ot'
ul-let land der w erpspietsen''m et eene m enigte dadelboomen.DeKleineAtlasverrjst
in hetwesten bj Tanger en Cetltaendraagt
verder oostwaarts den naam van Rif(Kustland), en in Algérië dien van Sahel(Zeez00m).In Marocco bfzstaathjuitOnderscheidene ketens,wieraanzienljkstet0p 1000Ned.
el hoog is.Vooralin het oosten van Algêrië
wordtdezebergstreek wild enwoest.Hjbe-

wêlt0tdegroepderspinners(bombycçs).Hj
beslaat bj eene volkomeneuitspreiding (ler
vleugels eene oppervlakte,die 20Ned.duim
lang en 15 Ned.duim breed is.Htlwordt

in Oost-lndië gevonden.
Jktnlonleter is e0n wOord aan het
Grieksch ontleend,hetw ellt rerdampingsmeter beteekent. Hiermede bedoelt m0n 00n
w erktuig,w aarmedem enOndergegevene0mstalldigheden het bedrag der verdampingvan
water bepalen kan,.- 't geen dientOm na
staat er uit een zwarten, porcusen zand- te gaan, hoeveel w ater erin een Jaarvan
steen v0l kloven en grotten,die er aan de de oppervlakte dcr aarde in damp Oprjst,
kust der zee door den golfslag zjn uitge- waarmedemenvervolgenslletbedrag vanden

brokkeld, terwjl de jzerhoudende aderen gevallen regen vergeljkt.TOtnu tf
lezjnde
weêrstand bleven bieden.Ten zuiden van den
Kleinen Atlas ligt eene landstreek ,die van
den Atlantischen oceaan door Marocco,A1gérië en Tunis vportloopt en ten zuiden (
1oor
eene tweetle bergketen wordtbegrensd.Aan

toestellen,die men daarvooraanwendt,w einig bevredigend,Ofschoon diezaak van groot
belang is.In den beginne stelde men slechts
het watel'van een vat van jbekenden inhotld
aan de verdamping bloot, waarna men de
dennoordeljken voetvindtmen hierendaar hoeveelheid in den (lampkring ppgel-ezenwavruchtbal'e vlakten, znoals die van oran, ternaarmaaten gevciytbepaalde.M'
usscltenArzen, Metidqla (btJ
'Algiers),die bj Bona, broelc te Leiden gebrulkte vnten van dezelfPhilippeville enz. V001''t Overige isdit ge- de wjdte en kwam dooxwaarnemingen t0t
bergte langs de kust derMiddellandsche zee hetbesluit,datde vel'dampingen in deopen

op Onderseheidene plaatsen Onderafzonderlj- lucht t0t elkander sttlnden a1s de teerlinrke namen bekend.
w ortels uit de hoogten dier vaten5 m aar ln
Volgensdejongstebeschrgvingen- v001'
al de kamer a1s hunneOppervlakten. lsheteene

volgens die van Gerkard .
/p#(/'
:,diein1864 vat8 en hetandere 57palm ht
.
lf
prbjgeljke
den Hoogen Atlas bezocht- isditgebergte
wjdte,dan dampen zj dus uitlndevrje
aanzienljker dan men tOt nu tOe lmeende. lucht in de verhout
ling A-an IJz'8 :p,
* 27,

Genoemde reiziger althans spreekt van of 2:3.Diezelfklc verhotlding vindt menbinsneeuwtoppen,die 4000 t0t4500Ned.elhoog nensltamers bj vaten metoppervlakten van
moeten zjn.
? en 3 vierkante palmen.Anderenatuurkunj
Atlas, ook welnati;
'n genoemd,iseene digen vonden eene a'
ndere verhoutling, m aar

zjden stof,die een eigenaardigen glansbezit
doordien men bj hetweven de fllne,fraaj:
draden del
'scheringaan de regte zjdezigtbaarheeftgemaakt.Bjgeringesoorten wordt
zelfs katoen t0t inslag-draden gebruikt.W 0llen en katoen atlasztln gebrekkige namaak-

sels dier zjden stof. Het schoonste atlas,
vooral de zwarte soort,komtuit noordeltjk
Italië.O0k heeft men vele atlas-fabrieken in

Frankrjk ,vooral t,
e Lyon en te Avignon ,
terwjl het o0k in Engeland en in Duitschland vervaardigd wordt.
A tlas-erts,zie M alaeltiet.

hefblet,k BteedB,datdeverdampingOngeljk
wasbtjvaten metOngeljke hoogte vanwa-

tex. s%altssure deetldaarom het voorstel, Om
het w ater in zulke vaten door eene com m anicêrende buis stceds op dezelfde hoogte te
houden.
Te U trecht,te Iueiden en opZwanenburg
tusschen Amsterdam en Haarlem heeftm en,
,
waarnemingen gedaan met den atm ometer.
llit die
vangezet
Zwane
voort
--nburg
heeft om streeks eene
eeuW
m en Opgemaaktj
datde hoeveelheid verdampendwatererjaar-.

ljksgomiddeld 59lNed.streey bedraagt.De

A tlas-hout is eene soort van hout,afkeurigheid der waarnemlngen en dus
komstig van Ferolia guianensis,welks glans naauw
de
j
u
i
s
t
ciddierbepalinglaatcchtern0gveelte
opdienvan satjn reljkt.lletiBvooralgeel w ensclzhcn
Over.Zieovcrdeverdampingvoorts
en xood,en w ordtln Engelanddoordedraai- Onder Ilyyrometer.
jersen meubelmakersgebrtlikt.
A tlas-spaat is eene delfstof, znmenge- A tlrospheerjzie Damykring.

steld uit een aantaldikkeen dunne,lanye
en korte kdstallen van koolzuren kalk,dle

A tol! zi0 ILoraal-eilanden.
Atonle is een Mrool'
d van Griekschen 00r-

sprong, dat in de geneeskuude wordt ge-

op verschillendewjzengerangschilttztln.Het bl'uiltt.llet beteekeltt slapheid ofgtllnis van
is doorgaans aan dc kanten dûorschjnend, veêrkraeht.Alle wettfselsvan llt)tdierljkligdool,metaaloxyden geklcurd en met cen zj- chaam bezitten eene zekere mate van veêrde-glans versierd. Is het w it,dan zietm en ltracllt, en de spieren daarenboven het verhet met een aantal glinsterende stipjesbe- t
mogen
iliteit).Om
Aanzich zamen tetrekken (contraczaaid. Het is ver van hard bezit een s00r-

die eigenscllap geeftm en den

teljk gewigt van 2,Ct0t2,7,wordtvoora'
l
tœ ,en het ontbreken hiervanis
in Engeland gevonden en dient t0t het ver- naam van lon'
vaardigen van sieraden.

aionie. De atonie kan zich t0thet geheele

Of t0t bepaalde deelen uitstrekA tlas-vlinder (Saturnia Atlas) is f
le ligchaam
n. D e algem eene atonie,die m en w él onnaam van den grootsten bekendenYlinder.Hj ke
dersts
heiden moet v8n zwakheid,is het ge-
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volgvan stel'
k aangrilpende ziekten?vanhevige koortsen! of van een geweldlg bloedverlies.Zj kan doorgebrekaanvoedselworden veroorzaakt,terwjl0ok een gebrekkige
toestand des ligchaams - bjvoorbeeld bj
exetinismus- haarkantovoorschjnroepen.
Plaatseljlte atonie kan na eeneongesteldheid achterbljven en zich 0ok door een 0n-

@

1S. Het

ontkennen van het e'/n zpowela1:

van hetanderleidtt0tongerjmdheid.Eene
oorspronkeljke eigensehap der atomen is de
beweging;dezevolgtderigtingderlpodljneh
is voor alle even snel,schoon de zwaarderk

bj het ontmoeten van tegenstandmetmeei
ypoed hun w eg vervolgen dan de ligtere.Z0@

washetgevoelen vanLeuclppqsenDemôcréhbh
doelmatig gebruik van het orgaan ontwik- terwjlMpicurltsaandeatomendeeigenschap
kelen. Doorgaans is de atonie gelegen in toekende,(
Jm onderonbepaaldepmstandigheeene gebyekkige contractiliteit der spieren. den van de loodregte rlgting aftewjken,

Do0r het geheele ligchaam zjn vezelsver- omdat hj anders dewording van allesniet
spreid,dievoorzamentrekking vatbaarzjn, uitde atomen verklaren kon.De atomen onen als zj nu doorhetvatten van kotlde of derscheiden zich door grootte en gedaante.
donr andere oorzaken die vatbaarheid verlie- In beide bestaat eene eindelooze verschei,
zen,dan Ontstaatatonie,diebjverergering denhcid. Dit allesis,in verband mct de 1eovergaatin verlamming(zieonderditwoord). dige ruimteyvo0r Epiturus voldoende,om de
Yoora,
l de gevorderde ouderdom staat bloot wortling,de inrigting en hetleven der dinvool.atonie.
gen te verltlaren.De voorwerpen zjn verDe behandeling der atolaie is van de 0m- stshillendw egensdegrootte,gedaanteenranp

standigheden afhankeljk. Zj wordtvoorze- sthikking deratomen en wegensh0taantal
kerhetkrachtigstbestreden doorgyzondeen vandeze.Daardeatom en nietlnelltanderktlnvoedzame spjs,door eenedoelmatlge bewe- nenilzdringen,zoo zjn dedoorhengevormde

ging in de opcn lucht en door het gebruik dingen aggregaten en conglomeraten(zamenvan baden.O0k het prikkelcnderaangetaste voegsel
on). De eigenschagpen der dingen
deelen door middel van 0en ralvanischen worden uitdeatomenafgeleld.Smaak,kleury
stroom bewjstweleens goededlensten.
hardheid enz. ontstaan uitden toestand der
A toom is een Grieksch woord,hetwelk zamenstellende atom en. Z00 is de bittere
een deeltje aanduidt, hetwelk v00r geone smaak van den alsem afkomstig van haakverdere verdeeling vatbaar is. Volgens het vormige atomen, die de tong kwetsen,en
gevoelcn van Lellcippns en Demôcritus - 1a- de zoete smaalt van honig van kleinejb0lterdoorEpicurltshreedvoerigerontwikkeld - vormige atomen ,die het gehemelte streelen.
zjn de atomen de kleinsteen eenvoudige, O01t het vuur ontstaat door kleine, bolvoronverdeelba,
re deeltjes, waaruit de stofbe- mige atomen.De pvereenkomst van hetvuur
staat.Zjwordenvonrgesteldalskleine,vaste, en den bolis gelegen in beiderbewegeljkhamen vormen ,
van alle poriën vrje ligchampn. Zj zjn heid. Geljk de atomen ligc,
zoo klein, dat men ze dof
)r verdeeling nim- Z00 vormen deze werelden. llet Heelal i:
mer verkrd
'gen kan,en zj liggen buitenhet onbegrensd wantm en kan het zich nieta1s
bereilt van de waarneming onzerzintuigen. begrensd voorstellen.Geljlt dopr devereeniZi
j zjn aan geenerleiverandering onderwor- ging van verschillende atom en in onderscheipen en vormen dushetbljvende te midden dene verhotldingen eeneverbazendeverscheidcr algem eene verandering.Daarom zjn zj denheid van ligcham en geboren wordt.zoo
het ongeschapene. Tegen hen over, a1s de ontstaat door eene dergeljke zamenvoeging
ontkenning tegenover de bevestiging, staat Yan ligchamen eeneoneindigeverscheidcnhei;
de ledige ruimte. D e eeuwige onverganke- Van w erelden. De atomen vereenigen zich

ljke atomen zjn heteeuwige,- en deledige ruimteishetnictbestaande,schoonzj
in werkeljkheid bestaat.Ditbestaanbehoprt
tot de natuurljke wjsbegeerte de< Grieken,

van zelf, omdat zj metdecigenscha?der

ging. Deze lnatste toch is verandering van
plaats, en een atoom z0u niet van plaats
kunnen verandercn,zooergeeneopcneplaats
bestondtdie door geen ander atoom wasingonomen - - datw i1 zeggen,indien ergeene
ledige ruimte was.W as er geene beweging,
dan z'
oll er geene verandering - geen ontstaan en vergaan - wezen.Eindoljk beroepen zich de voorstanders van delle1-derato-

stooten elltander af.MTorden en veranderen

bewcging zjn betleeld,maardievereenlging
is aan geenerleinoodzakeljltheid onl
lerworpen! zoodat zj toevallig t0t stand komt.
wa.
nt volgens hen is (le ledige ruim to even- Niet alle atomen kunnen zich echter met
zeer eene voorwaarde van het a'
fzonderljk alde overige vereenigen:de geljksoortige
bestaan der ligchamen als van hunne bew e- voegen zich bjelkaâr,detegenovergestelde
is niets anders dan eene wjzigil
zg van de
Onderlingeverhollding deratom en.D eatomen
vereenigen zich en gaan weder vanpên ,en

hicrbj vervulthettoevaleenebelanyrjl
ter0l.
Yolgens hetgevoelen van hen,dle op het

gebicd der zielkunde (psychglogie) t0t de

voorstanders van de leer der atom en behoo-

ren,is00k de yedachteietsstoFeljksenhet

mcn op hetverschjnsel,datmenindezelfde denken een stoheljk verloop.Zjmeenenden
ruimte verschillende hoeveelheden stof be- stoflbljken aard der ziel te bewjzen door
sluitcn 1<a,
n, waaruitbljkt,datersomtjds op temerkcn,datdcze ljdten werkt.Onmeeren somtjds mindertusschenruimten of ligchalneljk toch is uitsluitend llet ledige,
poriën tusschen de stoFeljkebestanddeelen hetwelk niet ljden of werken kan, maar
der ligchamen bestaan.Hetaantal atomen is alleen gedoogt,dat de ligchamen er zich in

onbeperkt,terwjl4eledigeruimteoneindlg bewegen.1: de zielligchameljkjdan moet
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zg u1tatomen zamengesteld wezen,endaar van de tweetlc orde enz.Een zamengesteld
wjinonzevoorstellingen,gewaarwordingen, atoom wordt, even als.het enkelvotldige,
wenschen en gedachten eeneverbazendsnelle
afwisseling ontwaren,moetendieatomen zeer

stellingen der verbeelding zjn eigenljk niet
onderscheiden van die derzinneljkewaarneming; zj zjnEineren minderscherpbe-

als ondeelbaar aangemerkt. T0t h0e hooge
orde de natuur opklimt, is onbekend.T0t
opheldering diene hetvolgende:zwavelzuur,
kali en aluinaarde behooren t0t de eerste
orde,omdatzj uithetradittaal en uitzuurstof bestaan. Verbindt zich hetzwavelzuur
met de beide andere stoflbn, dan verkrjgt
men zw avelzuur l
kali en zwavelzure aluinaarde,
dus zamengestelde atomen der
tweede orde,en a1s men dezetweeverbindt,
dankomterzwavelzurekali-aluinaardealuinyduB zamengestelde atomen del- derde orde.
De verhoudingen, waarin zamengestelde
atomen zich verbinden ,wordenbepaalddopr
de omstandigheid, dat de bestanddeelen een

Ziedaax eenebeknopte voorstellin,g van de
atonaen-leer der Ouden.

zôô,dat de hoeveelheld daarvan in hetêêne
t0tde hoeveelheid daarvan in het andere in

glad, fjn en <0n; wezen, om geschiktte
zjn voortlie snellebewegingen.Devoorstellingen der ziel bestaan uiteenefljnestof,
die zich in de zielophooyten'rangschikt;
wantvandevoorwerpen?dlewjwaarnemen,
scheiden zich uiterst fbne,zamenhangende
deeltjesaf,welkede gedaantediervoorwer?en vormen.Zj stroomen door de zintuigen
In de ziel en doen er waarnemingen ,voorstellingcn en gedachten ontstaan.D e voor-

grensd. Gedurende den t
lroom werken die gemeenschappeljk element bezitten,d001
-beelden in onze ziel,evenalsbjhetwaken. gaans van electro-neçatieven aard,en wél

In den nieuweren tjd heeftdenatuurkun- dezelfde verhouding staatalshet ejfer ltot
dige wetenscltap,bepaaldeljk descl
teiksnde, decjfers 1,2,3,4,5,6 enz.ofa1s3 tot
eeneatomen-leerverkondigd,w elkeeenigzins 2,- zeer zelden als 3 t0t 4 of als 5 t0t
op die Rer Ouden geljkt,maar zich tevens 2,3,4,6. Dc eerste verhoudiny Ontwaart
daarvanonderscheidt,doordien zj bjhetont- men bj g/zodederbekendeverbindlngen,bjstaan van scheikundigeverbindingenbepaalde, voorbeeld in zwavelzuur kali, waarin do
onveranderljke verhoudingen aanwjst,vol- verhouding van de zllurstofvan het kalitnt
gens w elke de enkelvoudige stoFen zichver- die van het zwavelzuur is als l t0t 3.
binden.OOk zj loochentdeeindelooze deel- Geljk de enkelvotldige stofl'en zich ill
baarheid der stof en stelt deze zamen uit vastegedaanteverbi
ndenvolyenshetgewigt,
verbazend kleine,enkelvoudige: ondeelbare zoo vereenigen zj zich ln gasvormigen
deeltjesvan verschillende grootte en gewigt toestand volgens het volumen. Intusscllen
en waarschjnljk vanbolvormigegedaante.- gelden de medegedeelde wetten oolt voo1-de

Eene andero wjze van voorstelling - de gassen,hoeweldeze zich daaraan bj hunne
dynamisclte- isdievauKant.Dezebeschouwt verbinding somtjds schjnen te Onttrel
tken,
de stof als hetresultaat van elkander in be- omdat zj dan we1 eens digter worden en
dw ang houdende krachten ,van de aantrek- eene volum en-vermindering ondergaan kende enafstootendekracht,waarbj deele- 'tgeen voorde atomistische theorie van Bermenten elkander doordringen.Ditwprdtdoor
de atomistische theorie verworpen. Volgens
Berzeliusontstaatdevereeniging deratom en,
die door de medewerking der eleçtrieiteittot
staud komt,door eene naast-elkO r-plaatsing

zelil,çeen onoplpsbaal'raadselis.
Volgens de electro-chemische theorie bezit
iederatoom eeneelectrischepolariteit,'tgeen
uit de door Xeman ontdekte unipolariteit

voortvloeit. Datwilzeggen :geljk de ééne
dier klcinste deeltles, waardoor bp geljk- pool van een magneet sterker kan w ezen
soortige cgnmechanischezamenhang (cohae- dan de andere,z0o heeft ook bj de electrisie) en bp ongeljksoortige eene chemische sche polariteit der atomcn één d0r beide
verbinding geboren w ordt.D ievereenigingge- polen de overhand,en hierdoor ontstaat het
schiedtvolgensvasteverhoudingen.Somtjds vcrschil van clectriciteit. Nu zOu men meeverbindtzichéén atoom eenerenkelvoudigestof nen, dat de onderlinge rerwantscltap der
metl,2,3 enz.atomen eenerandere enkel- atom en afhanl
teljk was van htlnne tegenvoudige stof,- somtjdsverbinden zich o0k2 overgestelde electriciteiten. D it is echter
atomen van de ééne met 3 of 5 atomen van nietaltjd hetgeval,daarnietzeldenatomen
de andere. In heteerste geval is doorgaans m etdezelfde electriciteit zooals zuurstot'en
de eenheid hetelectro-gositieve,enhetveel- zwavel, zich veel inniger verbinden,dan
voud het electro-negatleve element. ln het andere m et tegenovergestelde electriciteiten.
tweede gevalvindtmengewoonljk2atomen Hierdopr komt men t0t het besluit,datde
van hetelectro-positieveen 3 Of5atom envan verwantschap derligchamennietenkelberust
het electro-negatieve elementvoorhandcn.ln op hetverschilvan eletttriciteit: maar vopr-

ammoniak zjn volgens de eerstewetlatoom

nameljk op de sterkte(intenslteit)hunner
vrtjsalpeterzuur2 atomen stlkstofen 5 ato- eene sterke verwantschap bj ligchamen met
m 0n zuurstof. Die Oorspronkel
jke atomen, tegenovergestelde electriciteiten,zooalszuurBtikstofen3atomenw aterstofy- in hetwater- polariteit.D aarom ontw aartmen niet alleen

door wier vereeniging naar bepaalde ver- stof en de radicalen dervastealkaliën ,maar
houdingen de ligcham en ontstaan, vor- oolt bj ligchamen met geljke, maar zeer
men zamenyestelde atomen van de eerste stexke electriciteit, zooals bj dereeds georde.Vereenlgen zich deze weder,dan zjn noemde zuurstof en zwavel, die bovenaan
de hieruit voortkomende ligchamen atomen Btaan op de ljst derelectro-negatieve zelf11
26
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standigheden. De graad van intensiteit is eene stof,dan kunnen zj ontbondenwordea
intusschen zeerver/nderljk en hangtafvan in kleinere deeltjes,die atomen worden gqe

de warmte.W anneertwee ligchamen op het noemd en waaman het denkbeeld van voly'
puntzjn om zich m etelkanderteverbindeny strekte ondeelbaarheid is verbanden. Dezû,
dan m oeten er tegenovergestelde electrici- atomen kunnen niet afzonderljk bestaaa;
teiten vrj wezen. Dit is 0ok hetgevalbj worden de atomen van eenigemoleculen véhr
ligchamen met dezelfde electriciteit.A1heeft elkandergescheiden,dan vereenigen zjzitA:
0ok bj zwaveldeelectro-negatievep00lvem terstond weder,maar zj worden dan dik-:
reweg deoverhand,toch voldoetbj de ver- wjlsopeeneanderewjzegerangschikt,ene4
binding met de desgeljks electro-negatieve ontstaateenenieuwestof.D eatomen,dieeene
zutlrstof hare zwakkere positieve p001 aan zekere molecule zamenstellen,kunnenonderdien eisc.
h.- Om eene verbinding t0tstand ling geljk zjn,dan vormen zj eenestof,
te brengen zal volgens (
len regel ucorpora die de scheikunde als enkelvoudig, als een
n0n agunt nisi soluta (alleen opgeloste lig- element beschouwt; of de atomen van ze:

chamen werken op elkander)''althansée'n kere moleculezjn ongeljk,dan ontstaater

der twee ligchamen nloeibaar moeten wezen. eene scheikundige verbinding,eenezamenge-!
Hierdoor ontvangen de atomen va'
n hetvloei- stelde stof.Omdat aan atoom het denkbeel4
bare ligchaam zooveel bewegeljkheid, dat van ondeelbaarheid isverbonden,kan ineene'
zjzondermoeitede tegenovergesteldepolen scheikundige verbinding nooit minder daa.
der atomen van het andere ligchaam kunnen één atoom van een derzamenstdlende elemenopzoeken en z0o digttot hen naderen ,dat ten voorkomen; o0k zullen de veelvoudea

zj in elkanderselectrische spheerkomen-

Bteeds in geheele getallen moeten zjn.DA

want alleen hier kan eene verbinding plaats scheikunde noemt dan een atoom de kleingrjpen.De chemischeverbindingbestaatdan ste hoeveelheid van eene enkelvoudige stof,l
in eene evenwirtsherstelling dertegenover- die in eene verbinding kan volrkolen.De:
gestelde electriclteiten. De warmte en het kracht,waardoor de atomen zoo#anig vervuur,diezich daarbj ontwikkelen,ontstaan eenigd worden,dat er moleculen ontstaan,
(loor het overspringen vantalloozeelectrische is dezelfde, die scheikundige verbindingO

vonkles, en daar hetwezen derelectrische t0tstandbrengt;zjwordtverwantsaap,aJ.
vonk n0g geenszins verklaard is,mag men l
zifeif genoemd. Mrorden moleculen t0t één
vermoeden , dat licht en warmte in het al- geheel,t0t één ligchaam vereenigd,dan bljgemeen nietsanders zjn dan electrischever- ven zj bj elkander doordiekracht,welke
schjnselen.Deelectro-chemischetheorieweet in de natuurkunde cohaesie wordt geheeten.
geene verklaring tegeven van de verschjn- De niellwere natuurktlnde heefta1s eene
selen der kraeh,t'
ptfzlzamenkang (cohaesie), harer waaxschjnljke uitkomsten gevonden,
bjvoorbeeld van hardheid,weekheid, taai- dat bj gassen, die onder geljke Onfstanheid, broosheid enz.Daarentegen verklaart digheden van druk en temperatuur verkeezj de keurrerwantseh'
ap zeer natuurljk door ren, geltjke ruimten (volumina) een gelpk.
(le sterkere electrische polariteit, waardoor aantalm oleculen bevatten.'W ordtditin verr.
Bommige ligchamen zich onderseheiden.D oor band gebragt met een aantal w aarnemin-

denclteidiny derligchamen herkrjgen de be- gen van de Bcheikunde, dan komtmen tet.
standdeelen hunne voormalige electriciteit, de uitkomst,dat eene molecule van eene'
zoodat zj nieuwe scheikundige verbindingen enkelvoudige stof (element) meestal gevorm; is (1001*de verbinding van twee atokunnen aangaan.
D o0r latere ontdekkingen in de natutlr- men.Om hetaanlalatomen in eene zamenkunde(physica),vooralin hethoofdstukOV0r gestelde molectlle te Ontdekken gebruikt (le
de w armte,en doornadere scheikundige 0n- scheikunde verschillendemethoden.Eenezeer
derzoekingen heeft de atomistische theorie gew one is deze, dat de volum ina volgenB,
eene belangrjke wt
jziging Ondergaan.Wordt welke zich debestanddeelenvan een ligchaam'
een ligchaam aan den invloed van werkttli- verbinden,in gasvormigen staat worden ge-,

geljke krachten ot
lderworpen,dan kan het meten.Zj is dan alleen mogeljk,wanneer

steeds in kleinere deelen verdeeld worden. men de enkelvoudige ligchamen ,wier v0lq-.
:
Deze deelbaarheid is evenwelbegrensd;men men men meten wil, afzonderljk en in t
le
verkrjgt ten slottedeeltles,diev00rwerk- gedaante van gas verzamelen kan.Meel'ingefiwçdl'
#/cdverdeeling onvatbaarztln,waarvan wikkelde methoden zjn indegrooteroleeo'
eene verdeeling door m echanisch werkeide boekenvanscheikundebeschreven,Bjdebepahulpmiddelen zelfs nietdenkbaar is.D e zoo lingvan hetaantalatomenkom tde isomorphie
verkregene stofdeeltles bestempeltmen met (geljkvormigheid)zeertestade;wantligcha-

dennaam van moleeltlen(zieonderditwoord). men,diebjkristallisatiedenzelfdenvorm aam
Men beschrjftduseenemoleculedoortezeg- nemen,zjnopdezelfdewjzezamengesteld.gen,datzj dekleinstehoeveelheid vaneene Hetg- spfderatomenwordtregtstreeksgevop.
stofis,die op zich zelve kan bestaan.
den door de enkelvoudige stoFenin gasvormyIn het begrip va'n eene moleeule ligtin gen toestandtewegenenhaarsoorteljkgewigt'
hetgeheelniet,datzj volstrektondeelbaar onderling tevergeljken,waarbj hetgewigt
is.Behalvedewerktuigeljke krachten zjn van waterstofof zuurstofals eenheid wor4t
er andere,w elke Op de stofkunnen werken aangenomen.Daardezemethodezeexgoedopr
met die uitkomst dat er verdeeling ontstaat. debepaling vanhetatoomgewigtvan zuurstof,
W orkt zulk eene kracht Qp(
lemoleculen van waterstof,stikstof en een aantalandere kaq.
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Y/orden toegepast, 'aaar bg vele enkclvou- redeneringent0e yekomen was.Hetverschil
digeligchamenaangroptebezwarenonderhevig van digtheid der llgchamen - hetsteunpunt
is,analyseert men doorgaans metdegrootst van de leerderatomen enderledigertlimte-

mogeljkenaauwkeurigheid eenigeverbindin- zocht hj te verklaxen door de volgendeongen dezer ligchamen.Zoodramen hierdoor de
zam enstellinge1!hetaantalatomen dierverbindingenkent,vindtmenhetgewigtvan hetradicaaldooreenezeereenvoudigeberekening.Be-

derstelling :De graadderaantrekkingskracht

is afhankeljk van de hoeveelheidstofdeeltles
der aantrekkende ligchamen. De graad der

afstootendekrachtkan bj liychamenmetde-

staatbjvoorbeeld eeneverbinding uit3ato- zelfde hoeveelheid stofdeeltles verschillend

m en zuurstof en 1 atoom radicaal,dan isde wezen. Dit laatste is de oorzaak van het
gewigtsverhouding van l atpom zllurstof tot verschil htmner digtheid.= Ecn middelweg
1atoom radicaaldezelfde a1sdievan '/ader tusschen de atomen-leer en de dynapische
gevondene hoeveelheidzuurstoft0tdegeheele theorie is ingeslagen dof)r H erbart.
gevondene hoeveelheid radicaal.
De leer van debeperkte deelbaarheid der
lstaan van moleculen
De oplossin.q van een vastligchaam in eene stof,en dtls van het bf
vloeistof gaat geenszins - zooals de schei- en atom en, is niets anders dan 00n0 0nkundige verbinding - van eene evenwigts- derstelling , die in hare uiterste PO11S0%1l0nherstelling der electriciteiten ofvan de ver- tie t0t Ongerjmdheden kan voeren en op
wantschap vergezeldj want het opgeloste Verre na niet alle verschjnselen verklaart.
ligchaam behoudt zjne scheikundige eigen- Toch is het eene w aarheid , dat niemand
sehappen,welkebj hetchemisch-verbonden ooit op eene bevredigende wjze de eigen-

ligchaam onmerkbaar worden en eerst bj schappen en verschjnselen der ligchamen
n atode scheiding weder te voorschjn treden. heeftvoorgesteld zonder hetbestaanvn'
Yoo1* eene oplossing gelden 0ok niet de m en aan tenemen.W anneerm en in hetmidvroeger vermelde veelvouds-verhoudingen; denlaat,ofdeoneindigkleine?one elbaredeel-

zj bestaatœnkelin eene symmetrischegroe- tjesinderdaaddeoorspronkeljltedeeltiesofde
WarO atol
xon Zj11,- Wallneor1101tOVPIISb0denktdathetbestaandierdeeltlesenkeleeneonderstelling is: geljk alles wat botreklting

pêring der moleculen.De moleculen van het
opgeloste ligchaam plaatsen zich regelmatig
tusschen de moleculen dervloeistof1wiertusschenruimten ertevens dooruitgezetworden,
zoodat hetvolumen der vloeistofer grooter
doorwordt.Elke moleculedervloeistofisdoor

heeft op hetlnwendig zamenstel der ligcham en,dan kan m en gertlst van atom en spreken. Doorgaans zal men zich met de daar-

eengeljk aantalmolectllen vanhetopgeloste medeverbondene voorstellingen vrj wat1)e-

ligchaam omgeven,en a1s men versllhillendo ter kunnen vereenigen,dan metdeverklarinzelfstandigheden in dezelfde vloeistof oplost, gyn der(
lynamische theoriën,welkedezwadan wordt hetzamensteln0g ingewikkelder. rlgheden ontduiken, maar niet ppheffen en
Nattlurljk kandewjze?waaro?demoleculen doorgaans zôô in het onbepaalde zwoven ,
van verschillendc stoFen zich ln dett
lsschen- dat zj niet toepasseljk zjn op btlzondere
rtlimten der vloeistofplaatsen,verschillend gevallen. W at door den scheikundige doorwezen, maar zj isvoordezelfiestofaltjd gaanseen atoom ofeen atoomgew igtwordtgevolkomen regelm atig. Het opslorpen van noemd,isgeenszinseenafzonderljkatoomofhet
gassen door poreuse ligchamen kan men op gew igt daarvan, m aar eeno massa van vele
atom en,eene bepaalde gew igtsmassa,zoodat
dezelfde wjze verklaren.
D e atomen-leer der Ouden, afkomstig van htjin den regelde woorden l
cleinste deelqies
Demôcrit'tts en Epiclir'
tbs,vindtm en vool*ge- en rerbindin-qsgewiyt gebrtlikt.
steld doorden Romein Lncretlusin zjn ge- M en noem tde tegenw oordige schciktlndige
dichtttovordenatuurderdingen (Dererum atom en-leer o0k ntoeoltlomeh-ie.

natura)''en is later verdedigddoorGanendi.

Atoom qewigt is (
1e naam der ctgfers,

D e natuurkundige wetenschap heefthaarvan

dic de yewbgtsrerkolnd'ln,
yen van de atom en

den tjt
l van Newfon af(Principiaphilosophiae naturalis) Op den voorgrond gesteld,
totdatK ant,Sckellin.q en FicAfe opgetreden
zjn alsvoorstanders derdynamischeleer.De
grondslagen deratomen-leerzjn:de stofbestaatuitonnaspeurljltkleine,ondeelbareen
ondoordringbaredeeltles,- diedeeltleszjn
geltiksoortlg ,maar onderscheiden zich alleen
door verschilvan gedaante,terwjl zj bj

ofde vcrhotlding waarin ztl in verbindingen
voorkomen (zie atoom) der enkelvoudigeligchamen aanduiden,terwjlde aequivalentgetallen de verhoudingen aanwtjzen, waarin
de stoFen elkander vervangen. In water

heeft men bjvoorbeeld lvolumen zuurstof
en 2 volumen waterstof (HaO).Diecjfers
zouden ook voor het gewigt gelden,indien

het soorteljk gewigt dier stpFen geljk

hunne vereeniging t0t ligchamen doorgroo- w as! ditis echter volstrcktniet het gevaly
tere of kleinere tusschenruimten gescheiden w ant zllllrstof is 16-maal zoû zw aar als
zdn.Daarentegen beriep zich Kant op do waterstof.W ordt de waterstof als grondslag
oneindige deelbaarheid der ruimte, w elke aangenomen en = 1 gelteld, dan is het gedoor het uitzettend vermogen der stofwordt wigtvan een volumenzllurstof= l X 1C= 16
gevuld en op de oneindige deelbaarheid der zoodat water,wath0tgewigtbetreftgeljk
l 1 waterstof en 16 zuurstof.
Btof en verbond daarmede hetJuistedenk- is aan 2 maa'

beeld van e0n wederzjdsch doordrinren bj Daar het bj naauwkeurir onderzoek geblescheikundige verbinding,schoon hjhlervan ken is, datdeatoomgewlgten van vele enlcn zjn van
weinig partj trok,omdathjerdooronjuiste kelvoudige ligchamen veelvoqt
25*
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het atoomgewigt van waterstof, z00 heeft bloembladen.T0t de soorten behooren A.c;men in den laatsten tjdditlaatstealsgrond- pina L .m et een klimmenden stengelen vuile
w itte, geelachtige, roode ofpaarsche bloeslag aangenomen.
n ,die op de Alpen groeit;- A.q
Wldricl
Atoomyolum en is de çewone?schoon me
eigenljk nletzeergepaste ultdrukklng,Om L.,eene sierplant metblaallween1-oodebloepeWclfpril L.1 eene blaartrekde betrekkeljkevolumina van zulkemassa's men. - A. '
van verschillende zelfstandigheden aan te kende plant, die aan de Kaap groeit,enz.

duiden,welke (volumina)evenredig zjnaan
de verbindingsgetallen Ofatoomgewigten.Men

Atram entpm ,eenLatjnschwoord,door-

gaans door %'nkt vertaald, beteekent elke
heefthet001twe1soorteljk volumen,aequi- zwarte kleurstof,die,uit ivoor,sepia ofam
valent-atoom ofmoleculair-volume genoemd. derestoFen.bereid,doorschilders,schrjvers,
De verbindings-ofatoomgewigtcn wjzende boekdrukkers enz.wordtgebruikt.Indexnidgqwigtsverhoudingen aan, waarin de lig- deleeuwen gaf men den naam van atramenchamen zich scheikundig verbinden, en de tum 0ok we1aan den steen der wjzen.
atoomvolum ina verm elden de ruimten,w elke
AtratotRio)iscenerivierinhetnoordwestd00r de ligchamen van dat gewigt worden teljk gedcelte van Nieuw-Granada in Zllidingenom en, alzoo in welke volum en-verhou- Amerikatenbjdeplannen,om deAtlantische
dingen zj zich scheikundig verbinden.Zjn en de Stille zee dooreenkanaalteverbinden
de atoomgewigten van tweezelfstandigheden dikwjlstersprakegebragt.Zjontspringterop

A cn B endecjfersvan haar soorteljk ge- hetwesteljkCordillera-rebergteterhoogt:van
wigt a en b,dan staan devolumina,d00rdie 3300 Ned.elenisdoord1tgebergtegescheiden
zelfstandigheden ingenomen in verhoudingals vaneenezjriviervandenMagdalena-stroom.z;
A
B
stortzich uitindeAntillischezeeen wélin de
-

t0tg,door wier quotiënten (
leatoom-volu- GolfvanDarië,nadatzj150rivierenendubbel
mina worden aangedtlid.Bj veranderingvan zooveelbeken heeft opgenomen.Hare lengte
het grondgetalvoor het atoomgewigtveran- bedraagt55 mjlenenhaarstroomgebiedheeft
15D gepgr.mjlen.
dert dus o0k hetcjfer voorhetatoomvolu- eene oppervlakte van 5*
men, daar het enkeleen verhoudings-cjfer Reeds Alezander von Ak-lo/df had opgeis. Het atoomgewigt van zwavelis200als merkt!datzich tusschen deCuyica-baaiaan
dat van zuurstof 1s = 100 en haar soor- de Zuldzee en de NapipiofNalpi.eene zjteljk gewigt1,98,- het atoomgewigtvan rivier der Atrato,slechts eene heuvelachtige
lo0d 1295 en zjn soorteljk gewigt 11,39; landstreek bevindt ter breedte van 4 Of 5
de atoom-volumina van zwavel en 100d staan geogr.sajlen. llj vermeldde daarenboven,
200 1295
at reeds in 1788 een monnikeenkanaalhaë
dus t0t elkander als 1,98 11,39 = 101:114. d
gegraven van eene zjrivierderAtrato naar
Eene meer bepaalde, maar willekeurige

de San-luan-rivier, welke zich uitstortin

beteekenis verkrjgen de getallen voor de de Stille zee,- een kanaal,dat in den reatoom volumina, wanneer de atoom gewigten gentjd kOn gebruiktworden.Eindeljk wees

hje O
pdesmalledraagplaatsvan San Pablo,
hetstroom gebied derA trato scheidt van
van gewigt.NeemtmendaartoeNed.wigtles, dl
dat
der
San-luan.Toch werd eerst in 1852
zoodatmen aan deatoomrewigtenvoorzwabetrekking hebben op eene bepaalde eenheid

ve1 en 100d deze beteekenlstoekent,datzich

200 wigtjes zwavel met 1295wigtles100d
verbinden, dan zjn de atoomvolumina kubieke Ned. duimen. Immers het soorteljk
gewigt wjst aan, hoeveel wigtles een ltubieke Ned. duim eener stof weegt.Alz00:

200Ned.wiçtleszwavelvtlllen eene ruimte

van 101 kubleke Ned.duimen en 1295 Ned,

een naauwkeurig onderzoek van hetAtratodalingesteld door Kelley van New-York,een onderzoek, dat door het Congres der
Vereenigde Staten,hetwelk er 25000dollars
voor toestond, bevorderd w erd. M en heeft
toen het plan der doorgraving van San Pablo en het graven van een kanaal van Cupica naar de Napipi ondoelmatig geoordeeld
en een nieuw ontwerp ingeleverd.Men wilde

wigtleslood eenevan 114 kubiekeNed.duimen,welkegezamenljkekubiekeduimenzich nameljk qebruik maken van de Truando,
tot zwavellood verbinden.
eene zjrivler der Atrato,en vervolgens een
Dea,
toomvoluminavangl&rpr-ygd,enkelvou- kanaal dopr twee tunnels - één door de

digeligchamenzjnevengrootofhunneverhou- Siërradel0sSaltoseneendoordeCordillerasding w ordtdoorgeheelegetallenuitgedrukt.

naar de Rio Paracuchichi brengen,om langs

A tow ai iseen eiland,hetwelk t0tdegroep deze de Zuidzee te bereiken.D e kostenvan
der Sandwich-eilanden behoort. Het ligt ten d2t kanaal,dat eene lengte zou hebben van
noordwesten van Owaihi cn heefteene 0p- 132
/, georr.mjlen,33Ned.elbreed en10

y
ervlakte van 24D geogr.mjlell.Debodem Ned.eldlep,zjn - metdie derdaarbjb0ls er bergachtig en gekroond mettoppenter hoorendo havenwerl
ten - berekendop1341/:
hoogte van meer dan 2000 Ned.el.Dedalen millioen dollars of 376 millioen gulden.Die
zjn er ongemeen vruchtbaaren hctaantal s0m is ochter niet groot in vergeljking met
inwoners is ongeveer'7000.M en heeft er de do voordeelenjw elkozulk een kanaalaanden
havens W aimca en Hanalei.
Atragene L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Ranuculaceën
en met Clematis verwant.Hethceftecn ge-

wereldhandel z0u opleveren.Nu het kanaal
van Suez vpltmoid en geslaayd is, Zal

men waarschjnljk op devcrbindlngvanden

Atlantischen oceaan met de Stillezee ernstig

klçurden kelk en een grpot aantal smalle bedacht Mrezen.
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A trebates of Atrebatl is de naam*van fel zouden worden gezct.Droûgte en hûneen Gallisch volk in Belgica Secunda.De gerst
lood teisterden toen het rtlk van dien
hoofdstad was Nemetoeena (Nemetacum)Qf wreedaard, terwjl Thyestes de vlugt nam
tbsin Epirus.ToenA treas
Atrebatae,thans Arras.Datvolk bragttcgen naarkoning Tltesprot'
Caesar 15000 man in het veld.O0k werd hem ,op bevel der godspraak,vandââr wilde
die naam gegeven aan eenevolkplanting van terughalen,huwde hj,zonfler hetteweten,
deze, wdke aan de Teems in Engeland ge- m et P elopla,de dochter van Tltyestes, en
vestigd was, met de hoofdstad Uallova of Aeylstlttts,devrtzcht vanharen vroegeren omCallena,thans W allingfûrd in Berltshire.
gangmetdezen,werdgeboren.Aegistlnus,dgor
A treus opgevoed, w asdof)r dezen bestemd,
A trecht,zie Arras.
gn vader om hetleventebrengen,
Atresie (imperforatio,niet-doorboort
l-xjn) om later zis een woort
l van Griekschen oorspron'
g en maar hjwerd van zjneafkomstverwittigd
wordt gebruikt om te kenncn te geven,dat en keerde het zwaard,waarmede reeds het

een kanaal zich niet in den natuurljk schandeljk gedragvanPelopLawasverzoend,
geopenden toestant
lbevindt.Zj iseene mis- tegen Atreus zdven.
vormdheid,maar kan otjklaterontstaan doûr
De zonen van Atrew8en Aeropezjn Agaontstekingvan de wanden der kanalen,door vevlzlpzz en M enelaus,doorgaans de Atriden
drukking of opvulling. De aangeborene yenaamd. Zj vervul
len eene belangrjke rol
atresie, uit eene gebrekkiye vorming van m de heldendichten der Oudheid,waarin de
geheele organen voortsprtutend, kan v01- belegering van Troje beschreven wordt.Y01
gens de plaats, waar zj zich openbaart, gens anderen waren ztjeigenljk zonen van
zeer verschillond wezen. O0k wordt zj op Pklistltenes,maartloor Atreus als eigen kinverschillende tjden ontdekt.Atresie vanden deren aangenem en.
anus wordt bj yasgeborenen spoedig opge- A triplex ,zie M elde.
A trium was het voornaamste gedeelte
merktdoorhetmtbljven derontlastlng.Bj
andere deglen,w aarsterkeafscheidingen eerst van een oud-Romeinsch huis en bevond zich
later plaats yrjpen,kan zj lang verborgen tusschen het vestibulum ef voorhof en het
bljven.Atresle van de oogleden,van den cavaedium. Het was vermoedeljk van Ttlsmond,van de pupil,van hetuitwendig 00r cisehen oorsprong en aanvankeljk klein en
enz.kemen zeldzamer voor.- De behande- eenvoudig,terwjl later een grooten fraai
ling deratresieisnietgemakkeljk.Gewoon- versierd atrium t0t de merltwaardigste ge1jk maakthetgeen bezwaar,een kanaal,dat deelten des huizesbehoorde.lletwasdevoorslechts met een vlies gesloten is,teopenen, ste en grootste overdekte zaal,door het 0smaarmoejeljk ishetom datkanaaloyente tium (de detlr)methet vestibultlm verbgnhouden.Hierbj heeftmen dehulpnoodlgvan den. Achter het atrium volgden het cavaeeen ervaren lleelkundige.

ditlm ,tablinum enz. Het atrium bevatto de

Atrqus wascen zoonvanPelops,koning beeldtenissen der voorvaderen, het washet
van Ells, en van Hippodamia,een kleinzoon slaapvertrekvanhethogfddesgezins,dewerkTantalns en een broeder va'n Tkyestes. kam er voorde wevende huisvrouw en haren
M et dezen vermoorddehj zjn halven broe- stoet,ende audiëntie-zaalvoor haren echtgeder Chrysippus en nam ,vreezende voor den noot.Eenafzonderljkeslaaf(atriënqis)wa'
sbetoorn zjns vaders,de vlugtnaar Mycenae, last met de zorg voor het atrium.- Merknaar koning Earistlteus,m et w iens dochter w aardig w aren tevensdeatriadertempels,en
van

Aerope hj huwde.Toen zjn schoonvaderin
den strjd tegcn de Heracliden gesneuveld
was,erlangde hj de heerschappj overMyeenae.De vloek, die van oudsop zjn stam
rustte (zie Tantalusen Pelopsj,trofook hem.
Tltyentes,door hartstogt vervoerd, verleidde

de gemalin van zjn broeder, en hiermede
begint eene lange reeks van gruwelen,die
aan dichters van den ouden en nieuw en

te Rome vooraldie van den tempelderV1-jheid bjhetFort
lm ,benevensvandienbjden
Aventjnschen berg,waarmen halsmisdaden
onderzocht, lotingen hield,w etten uitvaar-

diyde enz.ln laatstgemeldatritlm Libertatis
stlchtte Asinius 24ollio de eerste openbare
boelterj te Rome,en ten tjde derxepubliek
was er het archiefen de vergaderplaats der
censoren. ln den Cllristeljken ttld gafmen

tjdstofhebben geleverdvooronderseheidene den nam van atrium (aula,impluvium) ook
treurspelen.Tkyestes,dienevens Atrensinhet aan eene Overdekte plaats btjdekerken,bezuiden van M ycenae regeerde:w erd verban- stemd voor boetelingen en voûr hen,die de
lm)gebruikten.
nen.Om zich tewreken ,zond hjPhlistenes, kerk als eenevrgplaats(asylt
den zoon van Atrens,dien hj geroofd en a1s A tropa? zie Doodkrnid.
zjn eigen kind opgevoodhad,naarMycenae, A trophle (tabes)iseenwoorlvanGriekom den vader te vermoorden.Hetopzetwertl schen Oorsprong, dat een toestand van otT0verraden en Pltlistl
tenesdoorzjn vader,die brekkige ofgeheel opgehevene voeding aanhem niet kende,op eene wreede wjzeter duidtvan levende ligchaam sdeelen ofvanhet
(lood gebragt. Van alles onderrigt, neemt geheel
e liychaam.De atrophie veroorzaakt
Atre'
t
çs eene verschrikkeljke wraak.Hjver- eene vermlndering in omvang en gewigtvan
zoentzich in schjn metTltyestes,roepthem het door haar aangetaste deel, zoodathet

en zjne zonen terug, doodtdeze laatsten, allengsongeschikterwordtom aan zjnebedoetden vaderetenvanhettoebereidevleesch stemming te beantwoorden.Terwjlbtleen
zjner kinderen, en beveelt vervolgens,dat gezonden staat der stpfwisseling de opnam e
tle heofden en handen der slagtohbrs op ta- van nietlwe bestantldeelen het verlies van
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verbruiktestofen vergoedt,heeftbjatrophie gee ltl(zie Congestieb.Hetgeheeleligchjam
het verlies de overhand.

wordt er door aangetast,wanneer hetgdno-

Bj eene eenvoudigeatrophieveranderthet ten voedsel ûngeschikt is voor zjn on4erweefbel niet,maar deelementen,waaruithet hotld!- wanneer despjs wegensvernaatlzichvormt wordenarm eraan diedeelen,wel- wing van den slokdarm de maag nietbereike de stofwisseling Ollderhouden,en erOnt- ken kan,- en in hetalgemeen bj een siestaatvermagering.Zj bepaaltzichindeeer- keljken staatderspjsverteringswerktuigen.
ste plaatst0thetvet,- vervolyenst0tver- O0k kan atrophie ontstaan door diarrhée,
,s
chillende klieren, - en tastelndeljk 0ok bloedverlies, verettering,g'ebrekkige bldedandere organen aan, zooals de hllid en de vorming enz. Deelenj die lang werkeloos
spieren.Men kent de vermagering en ver- bljven,bjvoorbeeld eengebrokenbeen,worslappinq der ouden van dagen,- eeneatro- den aangetast door atrophie.Niet alleen de
phiejdle men gewoonljk marasm'
un dezlïlï.
s zenuwen, maar 0ok de spieren ondergaan
noem t. D eze atrophie gaatintusschen veelal daarbj verandering, en dezelaatste verlievergezeld van eene Ontaarding der w eefsels. zen haar zamentrekkend vermogen. IntusOverhetgeheelwordtditbj atrophieveelal schen staan do deelen desgeljks blootvoor
opgemerkt,omdatzjinhareneenvoudigentoe- atrophie wogens Overmatig gebruik ofoverstand zelden lang dtlurtzonder dat deweef- spanning, zooals men bj de spieren onder
sels onder den invloed eenergebrckkigevoe- anderenbjschrjfkramp,enbjdezenuwenbj
ding van physiologischen aard veranderen. hevige prikkeling opmerkt.Ookveroorzaken
Dikwjlsiszj f
levoorloopervanhypeetropl
tie somm ige zelfstandigheden atrophie, zooals
ofonermatiye'
tl
oeffize ,diedesgeljksverwoes- iodium die der klieren, terwjlhetbj aantend w erkt.
houdend gebruik verm agering doet ontstaan,
Atrophie, waarbj de elementaire deelen - en 100d, kwik, koper,zink en alkaliën
(cellen,vezelse1z.
)eeneonnatuurljkevorm- desgeljks. Atrophie kan ook te voorschjn
verwisseling ondergaan - deyeneratiereJfrp- treden als gevolg van ontsteking> en hqeft
pltie is aanvankeljk niets andersdaneen dan - vooralmetbetrekking t0t de hersescheikundig verloop, maar langzamerhand nen en t0t de lever - eene snelle,doodewordt er ook het ontleedkundig zamenstel é
lijke werking.Het is daarenboven bekend,
doorgewjzigd.Zj openbaartzichdaninvem at koortsenmetsterk nachtzweetendiarrkée
harding ofverstjving (induratie,sclerose)oi
' en met afscheiding van eiwitin de urineeen
in verl
zietiging verweeking of vervloejing belemmerenden invloed hebben opdevoedlng
(malacie,colliquatie)der aangetaste deelen. en vermagering veroorzakcn. - Dikwjls
Deatrophâselte '
tpdrAcrtfizl.g vertoont zich in komt atroph'
ie'
t
lczljongeJ7
ïAltfdrezlvoor(paeverschillende vgrmen.Bj de eenrondiyever- datrophie),vooralbj kunstmatigopgebragte,
harping verdroogen de elementaire deelen, slecht verzorgdeen gebrekkiggevoede kintrekken zich zamen en worden digter, ter- deren, die daarenboven aan geerfde kwalen
wjl de bloedvaten zich vernaauwen ofslui- ljden.Voor deze is doorgaans geen baat;zg
ten,en hetgeheele deel verkrpgteenkraak- vermageren, krjgen oude gelaatstrekken,
beenachtiq voorkomen. Bj '
verkalking ge- dikke baiken, opgezette levers en eene
schiedt d1t door de afscheiding van kalk en heesche stem , en sterven ten laatste,nadat
magnésia-kouten. De .
vekachtige verharding zj tot een geraamte zjn uitgeteerd.Doo1-vertoont zich nietalleen in de groote klier- gaans neem t deze atrophie een aanvang m et
achtiqe deelen,zooalsdelever,denierenen diarrhée en braking, door gebrekkige spjsde mllt, m aar o0k in andere w eefsels en vertering ontstaan,en wanneerdiebeidevjontstaat door de vorming eener stof,die op anden van den kinderljken leeftj;nietsppeplantaardig cellulosege1jkt.Eindeljkbehoo- dig enmetkrachtwordenbestreden,danheeft
ren hiertoe depiymentrormingen ofdeveran- de atrophie weldra de overhand.Hetspreekt
dering van verdroogde bloedligchaamplesen van zelf, dat hïerbj eene gepaste voedi'
ng
van de hierin aanwezige kleurstofingedaan- met moedermelk en het gebruik van zllurtelooze korrels,kristallen enz.
verdrjvende en maagversterkende middelen
De vernietïging ofatrophlsch'
e'
tl
drf
zh
ddlo .g iemeeste dienstbewjzen.
wordt veroorzaaktdoordien decellenw egens
Een andere vorm van atrophie is het crdeene gestoorde voeding kleinevetkorreltjes tinism'
t
çs (zimonderditwoord).
De proyressieve cf?'ozAid der ,
vpzdr:zs,eene
opnem en, zoodat zi
j -gewjzigd worden en
eindeljk verdwjnen, of0ok w eldoordien zielttc,die eerst in den laatsten tjd naauwde bestanddeelen van het weefsel vochten keurigiswaargenomen,openbaartzich daarsn,
opnemen en Tieek Tiorden,zoodaterbrj- datbepaal
despieren lanyzamerhand verdwjachtigej dradigemassa'
s en eindeljk holten nen,en datdie ziekte zlch allengsuitbreidh
ontstaan,waarna hetdeelineenvalten 4e- geheelej'roepen van spieren aantast?enmet
noegzaam verdwjnt.Beenderen,dievoorln- verlammlng eindigt. Het eigenaardlge van
eenvalling niet vatbaar zjn, worden daar- zulk eene verlamming is daarin gelegen,dat
eerst na de vervorming van de zelfstandigdoor zeer broos.
De oorzaken der atrophie zjn zeer ver- heid der spieren deinvloedvan den w i1w ordt
schillend.Ligchaamsdeelen ljden aan atro- opgeheven en dat ook dan deprikkelingvan
jhie,wanneer zj dooreen gezwelworden den galvanischen stroom niet meer werkzt,
gedrukt (zieAnewrysmabofook wanneerzj terwjl bj verlammingen,door hersen- en
met eene overmatige hoeveelheid bloed zjn ruggemergziekten veroorzaakt, de invloèd
.
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van den wil reeds vernietigd is vôôrclat de
spieren iets geleden hebben,zoodat deprikke1van den galvanischen stroom harezam entrekking veroorzaakt.
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zdden stolen en methetbewerkenvangouden zilverdraad. Het gezag van den sultan
gaatnietverderdan degehoorzaamheid zjnerleenmannen,en t
le kleinestatenvanzjn
gebied betalen hem eene zekere schatting.
Dehoofdstad Atsjin ligtop de noordwestpunt van het eiland, in een m etheuvelen
om sloten 4al,omstreeks11
/auur gaansvan

Atropine(daturine)iseenalkaloït
le,datin
het doodkruid Lzltropa Belladonna)en den
doornappeltflff
xrtxt
sfrt
x-oz
lçt
fwzlvoorhandenis.
Mep kan hetbereiden tloor een aftrekselvan
O qdkruit
lmet iodhoudend iodkalium tedoen de Ze0 en aan eene rivier m et 3 m onden.
neerslaan,den neêrslag in zuiverwaterop te
lossçnyhetmetaaloxydemetkoolzuurkaliuitde
geiltreerdeoplossingaftesclleiden enhetalkaloïfle in alkohol op te lossen.Het kristalli-

Voorheen waren er36000 inwoners,maarde
clwenen. Van de
Vroogere grootheid is vel1000 tamme olifanten?t
lie weleerin den stal
van den sultan te vlndeiA waren,is slechts
seert in naalden meteen zjde-glans,smelt één overgebleven,en de vloot,voorheenuit

bj 90O C.,lostzich op in 200 deelen koud 200 schepen bestaande,isdesreljksweggeen ,50 deelcn warm water,--.voortsgemak- slonken.op de baai vôör de rlvier staattekeljk in alkohol en mindergemakkeljk in genwoordig btieb naauweljks14Ned.palm
aether.In geconcentreerd zwavelzuurwordt w ater.
het kleurloos Opgenomen; later wordt het
Een paar eeuwen geleden wasAtsjin de
daarin rood en zwart.Men gebrtlikthetbj markt- en stapelplaatsdervoornaam stevoortoogziekten en 00k bjlangdtlrigezenuwkwa- llrengselen van China, lndië en den lndilen.Vooral heeft nlen in den laatsten tjt
l schen Archipel, maar de handelis door de
valeriaanzure atropine zeel-geroemd,welke Européanen aan de Atsjinézen ontrukt,x0obj - l0O C.uit gemengde aether-oplossin- dat deze t0t den zeeroot'overgingen.DePorgen van geljkeaequivalentenatropineenva- tugêzen kwamen er in 1509 aan land enbeleliaanzuur kristalliseert. Zj is bj 200 C. gonnen weldra strjd te voeren tegen dien
week,smeltbj 32QC.?enlostzichnietbest magtigen staat. Dit duurtle t0t aan 1641,
OP in alkohol en aether, maar zeer goed in toen Malacca doûr deAtslinêzen en Nedem
w ater.
landers veroverd werd.ln laatstgemeldJaar
Merkwaardig isvooraldestrtjdigewerking overleed sultan P edakt@ tsïri zonder mannevan atropine en morphine; het eene is het 1jk kroost na te laten.Hj werd opgevolgd
tegengifvan hetandere,ofschoon hetatropine door de koningin, en het gezag bleefin handenpjnstillendeninvloedvanhetmorphineniet den van vrnuwen totaan hetjaar 1700.Na
belemmert.Daar men deze weleensvoorin- dien tjd washetland doorpartjtwistenverspuitingen Onder de huid in zo()groote hoe- deeld, waarin dc ééne overweldiger den anveelheid bezigt,datervergiftigingsverschjn- deren van kroon en lcven beroofde.
selen door ontstaan, gebruilkt men tevens
Attaché ngemtmen eenpexsoon,dieaan
atropine,datdesgeltjksdoorinspuitingonder den gezant naar een ofanderh0fw ordttoede huid wordt gebragt.Tegen Zde grein gevoegd, zoowelopdathj zich vormevoor
azjnzuurmoryhineneemtmenl/aqstegreinzwa- de diplomatischeloopbaan alsopdathj luisvelzuur atroplne.
terbjzetteaan hetgezantschap.
Atropos,eene derdrieSckikyodinnen(zie Attak is een Russisch eiland in de Zee
van Kamtsjatka, pén dergroote Aleoeten.
onAt
derslji1
twoord).
n is een afhankel/k sultanaat aan Het is 7 geogr.mjlen breed en dubbel z0o
den nnordwesthoek van hetciland Sumatra. lang.De 60 gezinnen,t
lie er gevestigdzjn,
Het strekt zich uit aan de westeljke kust betalen in pelterjen eene schatting aan den
totaan Sinqkalen aan de oosteljke totaan Keizer van Rusland.
Diamond-pomt. Yoorheen besloeg het eene
oppervlaltte van 1625,thans eene van 1200

()geogr.mjlen.Dewestkustisoverhetgeheel
vlak,de oostkustberqachtig,enhetbinnenland onbekend.Hetkllmaatschjntergezonder te w ezen dan in andere gedeelten van
het eilx d.Men verbouwt er rjst,katoenen

Attalus is de naam van onderscheidene
koningen van Pergam us en van een Keizer

van hetW est-Romeinsche l'
jk.T0tdeeerste
AttalMs T, geboren 4n het Jaar 269 vöör
Chr.Hj was de opvûlger van zjn neef .
E'
t
b-

behooren :

elezld.s 1. In die dagen trokken de Galliërs
uitstekende boomvrtlchten, arekanoten, pe- plunderend door de landen van Azië of
per, kamfcr en allerlei moeskruiden. O0k dienden tegen hooge soldj in de legersvan

heeft men er veeteelt en paardenfokkerj.De onderscheidene vorsten.De glansrjkeoverAtslinézen, wier aanta'
l onbekendis,schj- winning,door A ttallts in 229behaaldopeene
nen een gemengd ras van Batta's en M alei- Gallische horde,die voorAntIocl
twsrlz
zSyrië

Jerste vormen;zj zjn klein en donkervan
kleur, jveriger en schranderder dan hunne
naburen,maa'
r tevenswraakzuchtigenbloedgierig.Zj zjn goede matrozen enhartstogteljkebeminnaarsvanhethanengevecht,van

streed:gaferaanleiding t0e,dathjzjnge-

bied ultbreidde en den titel van Koningaannam. Eerst Acltaelts, de veldheer van SeIdzfc'
lu ('eraunus, die in een veldtogt tegen

Attalns vermoord werd,bragt hetrjk van

het amfoen-schuiven en van hetbetel-kaau- Pergamus weder tusschen zjneoorspronkeW en. Hunne taalis een tongval vanhetMa- ljke grenzen.Attal
nswerd in 209 benoemd
leisch. Behalve met den lan4bouw,houden t0topperhoofdvan het Aetolisch verbond,en
gj zich bczig met.hetweven vankatoenen en verscheen weldra met eene vloot op dekust
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van Griekenland. Een aanval van koning voorwaartschebeweging naardenv/ant
l,om
Prusia.n van Bithynië noodzaakte hem ech- hem uitzjnepositie ofvan lletdoorhem iàtert0tden aftogt.In 202 stond hj,doorde genomen terrein te verdrjven.Deattafme
inwoners van Rhodus ondersteund, tegen- onderscheidt zich
volgens sommigeh >
over Pltilippus van Jftzcdtfpzlïl en gedurende van den aanval doordien zj altjd erngtig
den laatsten oorlog van dezen met de R0- gemeend is, terwjl een aanval een schjn.

me
inen, belaagde hj hem voornameljk op bare kan zjn.Daar men bj de attaque
zee. Kort vöor den slag van Cynocephalae doorgaansvooralvanhetblankewapengebraik
(197)bevond hj zich ter dagvaartte Thebe maakt, bezigt men datwoord alleen van de
en sprak ermetzooveelkrachttengunstevan

voorwaartsche beweging der infallterie,niet

Rome,dathj (
1ooreen aanvalvan beroerte vandiederartillerie.Deattaquederinfànterie
getroFen werd.Hj werd naarPergamusge- vertoont zich als baj'pzzlef-cfft
zg'le, die der
cavallerie als eltavge,terwjl men aan het
bragt en overleed'er in datzelfdeJm.
U..

Attalus11 TMJJt
/IZ?AS/.
S,dezoon vanden hevigst oogenblik van deze den naam geeft

voorgaande? geboren in 210 vöpr Chr.Hj van zcâok (ch0c).
werd in lr
a9 de opvolger van zjn ouderen
Attar (Feris Eddin),een beroemd Perbroeder Ikmenes III, terwjl hj te voren zisch dichter en schrtjver,heeft zich vooral
diens veldheer en gezant te Rome was ge- doorzjne godsdienstige verzen en opstellen
weest.Zjne eersteregeringsdaatlwasdeher- een grooten naam verworven.Hj wer; ia
stelling van den verdreven Ariaratkes .PAi- hetJaar l1l9 na Chr.teKerken bj Ni#alopator in het bewind van Cappadocië.Daar- poer in Khorassan geboren.Eerst washj
'
na werd hj aangevallen enzeerin deenyte koopman in specerjen en vervolgens dergebrartdoorPrusiasskoning van Bithynlë, wisj. Hj werd omstreeks 100jaren 0ud en
waarult hj geholpen werd d00rde Romei- kwam d00rhet zwaard der Mongolen onëer
nen.Later werkte hj mede t0tverheëng Gengis-Khan om het leven. Een gedeelte
van Aleœander WCJJ: op den Syrischentroon zjner verzen igvertaald en uitgegeventloor

en t0t den valvan Prusiasen dienszoonNi- Silrestre de Sacy. Andere werken van dien
eom edes.Hierdoor geraaktehj in oorlogmet dichter bevinden zich in handschrift op de
den schoonvader van Prusias,met Diegyl'
ih Keizerljke bibliotheek teParjs.
vorst van Thracië, maar behaalde de overAttentaat,vanhetLatjnscheattentatas,

winning.Tevenszond hj hulptroepenaande
Romeinen,om den Pseudo-pl
tiljpp'
t
bsteverdrjven,en vervolgens om de Achalers te
bevrjden en Corintheteveroveren.Hj0ve1
*-

in hetFranscheregtovergenomen,beteekent

in het algemeen ledere poging t0t misdrjf
of tot eene ongeoorloofde daad, waardoer
een ander schade kan ljden,en meerin 't
leed in 138 vôôr Phr.enwordtalseenvrien; bjzonder: aanranding, aanval,aantasting.
van kunst en wetenschap geroemd.
orimen Jffez
lflfld was in het Romeinsche

Attalas III T/
zïlp-c/or,een zoon van EM- regt de poging, om een ander hetleven te
vezld.v 11 en van Stratonioe, eene ltonings- benemen. Het Fransche strafwetboek, de
dochter uit Cappadocië, een neef en opvol- Cotle Pénal van 1810,in Frankrjk in 1832
ger van den voorgaande. Hj gedroeg zich herzien, en hier te lande sinds 1812 ingetegen bloedverwanten en vrienden m et de voerd,en vrj aanzienljk gewjzigdin1854j
wreedheid van een krankzinnigeen werdein- kenttw ee hoofdsoortenvan attentaat.D eeerdeljk door eene geweldige zwaarmoedigheid ste soort wordt gerangsclliktonder de mis-

aangetast, zoodat hj de zamenleving ontvlood en zich enkel mettuinbouw ,beelëhouwkunst en metaalgieterj bezig hield.Hj
overleed in 133vööxChr.,nadathj (leRomeinen toterfgenamenhadbenoemdvanzjne
onmeteljke schatten.Deze begrepen,dathj
daaronder ook hetrjk bedoeld had,zoodat
zj Pergamus veroverden en in eenRomeinsch
w ingewest veranderden.
Dekeizer van hetW est-Romeinsche rjk,
van wien wj gesproken hebben,isAttalus,

daden en wanbedrjven tegen de inwentlige
veiligheid van den Staat (crimes et déllts
contrelasureté intérieuredel'
etat),waarbj

l'attenta,
t ou le complût (de aanslag ofzamenspanning)tegen hetleven ofdenpersoon

des Keizers gestraft wordt (crime de Dd:majestl)alsvadermoordmetverbeurdverklaring van alle goederen.Deattentaatisbovendien strafbaar,a1shj gerigtis tegen de leden van het keizerljk geslacht; ofals het

oogm erk bestaat, 0m de hooge regering of
te voren eerste praefectus te Rom e,maar de orde in de opvolgillg t0t d0n trooh te
in 439 na Chr.door Alarik t0t tegenkeizer veranderen,ofom de burgers onder de wavan Honorius verheven.Toen genoemde At- penen te brengen tegen hetkeizerljkgezag.

Jll'
?
zd een Jaarlaterzelfstandig wilde hande- Hj bestaat,zoodra ereenedaadisgepleegd,

1en,werd hj afgezeten ogenljk beschimpt. ot'begonnen is gepleegd te worden,O1n t0t
VjfJaren later liet hj zlch,op bevelvan hetin uitvoerbrellgen dezer misdaden tege(len Goth Aaaul
f,nogmaals metde keizex- raken,alhoewelzj nietvoleindigd zjn gtljke waardigheid bekleeden,maarhj werd worden. Op alle staat de doodstraf en ver-

in 4l6 door Constantinns,den veldheer van beurdverklaring van goederen. H et koopen
H onori'
u.g, gevangen genomen, in triumf te van een revolver,om denkeizerttltlooden,is
Rome binnengebraqt en,na hetverliesder duseenattentaat,waaropdedoodstrafmethare
regterhandj naar Llpari verbannen.
gevolgen alsstrafstaat(omtrentzamenspan-

Attaqpe iseen Fransch woord,hctwelk ning,ziecomplotj.lndenieuwstegeschiedeniB

op militalr gebied t0t naam strektvooreene

zjn,voo1'
alln Frankrjk)verscheiden atten-
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tah tegen het leven van t
len vorst, door vloejend van vorm.Inzjnew/syeeri
gewermiddel van bommen en helsche machines, ken zoekt hj de wjsbegeerte ln Overeenberucht geworden; onder anderen die van stemming te brengen met hetChristendom.
19 November 1832,en van 28 Julj 1825te- Attersee of Attermeer is een uitgestrekt,
gen het leven van Lowis TAilïylyi/a.eenige vischrjk meer in het aartshertogdom O:stegen het leven van koningin Vietoria van tenrjk (Ob der Ens)en staatdot)rde Ach,
Engeland, vooral in hare eerste regerings- die uit de Mondsee ltomt,met deze in verJaren, en illden laatsten tjd tegen Napo- band. Dit meer wordt ook w0l Iu mmersee
leon 111 (Orsini, 1852); tegen den konlng ge
noemd naar het landgoed Kammer aaR
zjn
van Pruissen,-- en Z00 voorts.
noordeljk uiteinde gelegeiz.H etis 21/
D e tw eede hoofdsoortvan attentaqt,in de geogr. mjllang e11 Op ZJ
i-n() aanzicnl
jl
tste
Code Pénal bekend, is die tegen de zeden, breedte bjna '
/z geogr. lnjl breed. Zijne
behandeld onder de ttmisdrjven tegen bj- diepte bedraagt C00 Ned. el1 zoodat zjn
zondere personen-'' De bepalingen hierûm- bodem 180 Ned. elbeneden de oppervlakte
trentzjn weinig en dedaaropgesteldestraf- der zee gelegen is.Zjn zuideljke oever befen gering.
staat uit 'steile rotswanden , en naar het
'tM eest om vattend is dde openbare schen- zuidoosten verheFen er zitth aanzienljke
nis of beleediging van deeerbaarheid (0u- kalkgevaarten.V00r'toverigeishetdooreene
trage publie à la pudeur).''Verder worden lage bergstreek omgeven, die naauweltiks

strafbaaryesteld riol(verkrachting)ofandere 300Ned.elboven zjn waterspiegelverrjst.
feiteljkheld tegen deeerbaarheid;hetopwek- Opzjn westeljken oevervindtmen dedorken vanonzedeljkheid;overspelenbigamie. pen Attersee en Seewalchen. Eerstgenoem;

Zeer opvallend in den tegenwoordigen tjd dorp is de hoofdplaats van Attergatl,en de
is het onderscheid,dat in dezematériedoor kerk Maria-hemelvaart is er eene drtlk b0den wetgever gemaakt w ordt in de regten zochte bedevaartsplaats.
vanden getrouwdenmanen vandegetrouwde
A ttica, eene der 8 provinciën van M idVr0tlW .
del-Griekenland ofvan heteigenljkeHellas,
Attenuantia,nameljkmedieamenta,zjn grensde ten nûorden aan Bûeotië, ten wesbloedverdunnende geneesmiddelen.Hetbeste ten aan Megaris,ten zuiden aan de Saronivan deze is voorzekerwater.
sche Golf en ten oosten aan de Aegaesche
A tterbom (Peter DaniëlAmadéus),een Zee en de Euripus.Zj beàloeg eene 01
3P0r-

Zweedsch dichter, werd geboren den l9den vl
bjakt
nae Van 41 (3 geogr.mjlen,van welke
Januarj 1790 in het KerspelAsbo in Oost2 t0t de eilanden moeten gerekend
Gothland. H i
J* bezocht het gymnasium te w orden. H et aantal inw ûnersbeth*oeg er in
Linköping en begaf zich in 1805 naar de den bl
oeitjd '/a millioen (l35000 vrjen en
universiteit te Upsala.Afet eenige vrienden 365000 slaven).Hetland vormde een schierstichtte hj hier eene poëtisch-critische ver- eiland, dat zuidw aarts uitstak in zee. Hare
eeniging,het CtAurora-verbond'' welke zich kustei
ndiqde bj een tak val
zhetBûeotisch
ten doel stelde, Om eeno nieuwe vlugtte gebergte Clthaeron (thansElatéa).Op dezen
geven aan de vaderlandsche letterkundo. volgde westwaarts hetgrensgebergte Oneon,
Daaruitontstond in 1810 teUpsalahettjd- dat met andere rotsgevaarten zich uitstrekte
schrift tdphosphorus,'' dat t0t1813 bleef be- tot aan de Saronische Golf. O0k andere bestaan en aanleiding gaf t0t den naam van roemde gebergten verhieven op den bodem
Jphosyhoristen,''welke aan devoorstanders van Attlca hunne toppen ,zooals de Pente-

der nleuwe rigtinq gegeven werd. ln die licon om zjn marmer,en de Hymettus f)m
rigting bewogen zlch vooral de geschriften

zjn honig vermaardt terwtjl (,1* tevens de
van Atterbom,maarde schrjver was om die Lycabettus verrees. De ztlideljkste punten

reden o0k ill de eerste plaats het mikpunt van Attica w aren de kapen Astypalaea ten
harer tegenstanders.
westen en Slznium (thanskaag Colonna)ten
In de jaren 1817 t0t 1819 deed Atterbom zuiden.Tevens bevonden er zlch uitgebreitle
eene reis doo1* Duitschland naar Italië.Na vlaktell,doordebeeklesderbergenbesproeid.
zjn terugkeer in den herfst van laatstge- Van dezo was het oord tussehen den Hynoemd Jaar werd hj geroepen,om aan den m ettus en delz Corydaelus de voornaam ste;
kroonprins Oscar onderwjs te geven in de hier totsh was Athenegelegen tllsschen graan-

Dt
zitsche taalen letterkunde. Hj vergezelde velden en oljfgaarden,door de llissus en
dezen naar Stokholm , en werd vervolgens Cephissus op eene spaarzame wjzebevochin 1821 leeraar in de geschiedenis, in 1822 tigd. Hier stroomde 001t de Eridanus, die
adjunct der philosophie,in 1828 hoogleer- van den Hymettus afdaalde.Belangrjjk was
aarin de logica en metaphysica,en eindeljk tevens tle vlakte vallElellsis,Phtiaen Eltltlin 1825 hougleeraar in 4e aesthetica aan 4e

tllerae; deze Ontving de w ateren van de

universiteit te Upsala.Hj werd in 1839 ge- Eleusinische Cephissus,opdenCithaeron ont-

kozen t0t 1id der Zweedsche Academie,en

springende,en bragteenegrootchoeveelheid

hiermedewasdestrjd tusschen doze ende graan voort.Gemelde twee vlakten vormden
Phosphoristen bjgelegd.
de eigenljkeAkte(hetkustgewest),diemen
A tterbom overleed *te Upsala op den reedsin de Oudste tjden van Athene onder26sten Julj 1855. Hi
heidde van de P aralia, aan de zuidpunt,
jheeftvelegeschriften sc,
ill proza en poëzie nagelaten.Zjne gedich- en van de D'
Laeria, aan de bexgachtige
ten zjn diepzinnig van inhoud en zeerzoet- oostkust gelegen.Door de laaralia lkronlkttltle
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4erlvlerErasinus,die op den Hymettusont- genootenopmerltzaam opdegrootev00#V + ,

sprong ên tegenoverEuboeazich uitstortte welke drieandere bogten(Zea,Apllrel
*lil:m
in zee.T0tde Diacria behoordedeberoemde en Cantharus)verschaften,om daarvan,
eehe

vlakte van Marathon. ln het binnenland,
tusschen de vlakte van Athene en die van
Marathon en aan den voet van den Hymettus strekten steenachtige, hier en daar met
struiken begroeide gewesten- develden van
de Phelleus zich uit.
De bodem van Attica bestaatuit kalkgesteente.De Hymettus endePentelicon lever-

haven te maken, die vervolgens de PiraekB

genoemd werd.Deverste ofzuideljkes
vqvt
der landtong,welke slechts dooreeneo *1lè
strook met deze verbonden was en v .::e

oostzjde eene eigenehavenbezat,drpeg44a
Van de eilanden aan dekustvan A4tita
is Salamis (thansKoloeri) hetbelangr%kst.
den voortreFeljk marmer, aan hul
zne hel- Vdôr kaap Amphiale lagen de beidePhart>
ling vond men 0ok terpentjn,en bj kaap cussae(thans Megarien MikriKyra).V.Q:1:B
Colias, niet ver van Phaleron, was de fljn- vond men tussehen Salamis en dePlrtu:
ste potklei, te vinden.Men vond er voorts hetonbeFoonde eil
and Psyttalia (than:Lljr
een fraajenblaauwenkalksteen,benevenszil- sokoetalil'
,en in dezelfdebuurthetn@gkl:iver-, koper- en looderts,kwikzilver, sma- nere Atalante(Talantos). TegenoverAe one
ragden en gelen oker.Dezilvermjnen heb- 1ag Hydrussa (thans Prasonisi), tegenbv:r
ben van den tjf
lvan Tl
temlstotles t0taan Zoster lag PhaoeraotthansPhlega),en.A@.
n
dien van Xenophon eeneaanmerkeljkehoe- de zuidguntvan Attica verhiefzich hetP+ '
veelheid van dat metaal opgeleverd ; later trûclus-elland (thansGaidharonisi)enz.Omverminderde dat bedragj en in de eerste trent de geschiedenis van Attica rau plege
'k
eeuw OnzerJaartelling wasdevoorraad uit- men Athene.
naam van M unychia.

gepllt.
Tegenwoordig vormt Attica met B!4:k:
De inwoners van Attica waren geenszins een
e nomarchie van hetkoningrjk Gmekeakrachtige Herctlles-gestalten,zooals men er l
and en telt op bjna l161/a(a mjlen.rqim

in Boeotië aantrof. Zj waren fljn en slank 116000 inwoners. Het isgrootendeelgeene

van bouw en tevens ongemeen levendig en
schrander. D e grond werd er ten behoeve
va'
n den oogst met zorg bebouw d,maarw as
op verre na niet in staat,om het noodige
Op te leveren voor zulk eene aanzienljke
bevolking. Zelfs w aren er de w ouden der
bergstreek niet toereikend voor denscheepsbouw.Uitmuntend waren er vooraldeboomvrtlchten,en 00k thans n0g vindt men aan
de oevel's van de Cephissus uitgestrekte

w oeste bergstreek m et w elnig landbtm w en
zelfsmetweinig bosch.

oljfgaarden. De oljfboom was er in ouden
tjd onschendbaar en aan Atl
tene (Minerva)
gewjd,terwjldevjgeboom onderdehoede
was geplaatstvan Demêter(Ceres).DeAttische wjn wordt niet bjzonder geprezenj
maar des te kosteljker was dehonig van

deren aantrelen.O0k deuitdrukking i,
#Q*l.
zo'
?ff is algem een bekend.

den Hymettus. Deze behoorde met keurig

Atticismus noemtmen heteigenam e

vjak
l
nhehidetAt
iscwe
helld
ia
encdthe
,d
ched
oto
j
ier'ent
ui
dl
e
ia
dtz
oi
nd
rs
skr
el
tMf
.
Daarom heeft men o0k in lateren tlj; ve1
eensgesproken van eenAttisel
ten dfjl,*an-

neer de geschriften van dezen en geneh > tuigenis geven van die schoone eigeaHhlp-

pen,welkewj bjDnmostkenen,Plato en anAtticus.AVtj zullen een en andermu e-

deelen van twee personen,die dezea u '
*.m
gedragen hebben.
Tit'
ws z'ozzeoglïll,
: zffïcf
x:, na de a4tlp/e

door Qî
tintns Ctxecï/ïzl:Metelll
u, zjn .onm
bl'ood, vjgen , reukwerk, wolen kaas t0t van moederszjde, Qnintun Otzccilif
4dPom.
l*de beste voortbrengselen van Attica. Men witlzl'
lf:Attieu ,ofeenkoudig Attlc'
ttsgenv m4,
hield er vooral gelten, benevens eene me- was een aanzienljk en veelvermogend R:nigte schapen.M en vond er weinigpaarden? meinsch ridder.Hjwerd geboren in hetJaar
m aar des te m eer ezels en m uildieren. In l08 vöör Chr.?verliet,ten'
'gevolgederwpe' bloedverwant 8ul
pQz- en
hetboschrjk geberytehieldenwildezwjnen, lingen van zjn
beren en wolven ,zlch op,en langs de kust van den strjd tusschen Cinnaen S.lla,4e
w erd veel visch gevangen.
stad Rome in hetJaar 86 vpör Chr.en vesHet oude Attica wasverdeeld in gemeen- tigde zich te Athene, waar lkj uitsluisea;
ten (demoi),wieraantalin den laatsten tjd voor de wetenschap leefde, totdat V ll4
van zjn bloei174bedroeg.Iederburgerwas hem i
nhetJaar64aangpoordeom naar'
zjk'
b
lid van eene dier gemeenten ,schoon hetj geboortepl
aats terug te keeren. GeGurqa4e
althans later,geen vereischte was,datmen zjn 22$arig verbljfin GriekenlandsX40f;woonde in het.demos,op welks ljstmen stad had hj zich detaalen gewoonten #:r
was ingeschreven.Onderscheidenegemeenten Grieken geheel en al eigen gemaakt, - .e

vormden een gewest (phyle),en er waren hieraan had hj den naam Attie'
t
œ tedaakem
eerst 10, toen 12en eindeljk 13 gewesten. Hj bekleeddeteRome geen openbaar'
amM.s
Ten zuidwesten van de stad Athene strekt maar was bevriend metdemerkwaaë% %
eene heuvelaehtige landtong zich ver in zee staatsli
eden van zjntjd,metMarin',# %

uit,en de kronkflendekust van dezestrekte
aan de zeelieden tot eeneveiligehaven.T 0t
aan de Perzische oorlogen was de naastbjgelegenebogt,Phalerongenaamd,voldoende
geweest,m aar Tltemlntoclesm aaktezpnesta4-

z rfzfl.vj Cassi'
as,stlrfdzldifx.ç, Antoni- îk .@etarlanns en vooral met Cieero.D eze l- l te
hield met Att'
lctœ eene gestadige briefwipp -

linr, welke bewaard is gebleven (Cieemm*:
Ep1st.a; Atticum libriXYI)jen wljl ea;n
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:* W n'
egeschriftenoverden ouderdom (De'
e>-*te) en over de vriendschap (deamieit1*), terwjl hj hem in het2(
le boek van
kljn.Ferk overde wetten(De legibus)spre-

,

kea: Kvoert.De Ouden roemen ten zeerste

4e M :ehaving en de kennis van A ttic'.s,
Alaœede de door hem geleverde geschriften ;
m lar van deze laatsten is niets tot A s ge-

komfn.Als wjsgeerbehoorde hj t0tdev0lgelio n van Epicnrlbs.In hetJaar21 vôôr
Chrv,gtierf hj,wegenseene t
literstpjnljke
yièo ,
y
'4en hongerdood.Zjne dochtcrAttiea

i
wasohtlwd metM.F@.
slli'
?
:,
:Ayrippa,en
jn'zlstcrPomponiametQ'
ltintus,(
lenbl'
oe#er '
v*R C'
icero.- Neposheefteene fraaje
level*'eschrjving vanAttic'
tbsgegeven.
1)e andere,dien wj hiervermelden,is
Til< v.
: Claudiuszfficl.
sH erodes.Deze,een

-

herx md redenaar,werd in hetJaar l04 na
Ckr.* Marathon geboren.Reedsop Jeugdi' n le ftt
>
jd begafhj zich in dienstvan den
Shat In l37 werd hj archon teAthene,

h 143 Romeinsch Consul,daanla bestuurder

4ll

van M oendzoeek ofM andras en volgde in 422

na Chr.metzjn broederBleda hunnen oom
Roastonderwien hja1shoofdman derHunnen diende.om zichvandealleenlteerschappj
te verzekeren,vermflordde hj in 444 zjn
broeder; daarna breiddehj dflor veroveringen zjn rjk aanmerkeljk uit.Omtrtt
ntden
inwendigen toestand van datrjk enomtrent
zjnegrenzen ten noort
lenen oostellhebben
wj geenevoldoendeberigten.De Lattjnsche
en Grieksche geschiedschrjvers vërmelden
0ns alleen, h0e het O0st-en Mfest-Rnmeinseherjkt
lof)rdienveroveraarindeengtewerc
l
gebra,
gt;van zjnedadee
n in de gewestender
Scytllenen Germanengevenzjslflclksllaauwe
aanwjzigingen.VolgensDesqn'
lyl
te,die Chinésehe bronnen gebrtlikte,ileeftAtt'
llaheerschappj gevoerd t0tin debillnonlanden van
Azië en zelfs met den Keizer van Chinaeen
verbond gesloten tegen gcmeensthappeljke
vjanden, terwjl andtt
ren beweren,datde
D0n aan de oostzjde de grensrivier is gew eestvan den grooten veroveraar.M en verhaalt,dathj dePerzen olzderworpen heef'
t
in denzelftlen tjd,toen hj eene dreigende

4- vle steden in Azië, en eindeljk am
ehier- s in Griekenland. Zjne onmeteljke
gth:tln gebrlikte hj ten algemeenen nut- houding aannam tegen het Oosten van Etlt:, - vofral t0t het stichten van gropte ropa.Hiermoesten de Oost-Gothen in Dacië
gebwuwen.Hj deed te Athene het Stadium en de Gepiden voor llem bt
lkkelz.Hetstshjnt
Panxaolenaïcum optrekken en metPentelisch evenwel, dat dit bj verdrag is yeschied.
m lY er Versieren, alsm ede, ter eere vall O0k deQuaden,Mareomannen, Stléven en
y:ae gemalin Repilla,hetpracktigeOdéon Thiiringers voegden zich naar den w ilvan
% àr4en zuidwesteljken hoek van den heu- den geweldenaar. Het meest had het Oostve1 van Ceerops, - een gebouw ,dat voor- Romeinsche rjk van hem teljden.Terstond
xiex '
w erd van een dak van cederhouten dat na zjne troonsbeklimming noodzaakte hj
den.
zrlem des stichters over geheelde be- Tlteodosius11 de Jaarljksche schatting van
$f#.
e .e wereld verbreidde. Grooteren roem 350 pond goud te verdubbelen.DooraanhouecN*r'verwiel'
f hj zich a1sredenaaren als dende onderhandelingen,d001*twisten uitden
lee- r in dewelsprekendheid.Demerkwaar- weg te ruimen en doorverdeeldheden towek4iggte mannen van dien tjd,zooalsdekei- ken,doornu eens metgeweld van wapenen
ler: M œrcusa#.
'freli'
M: en Zlcild Verws,be- te dreigen, dan weder pltlnderend en verltee o t0t zjne leerlingen. Men noemde woestend de landen te overrompelen, van
:em ëen ttkoning van het woord''oftt
detong daag tevreden metden titelvan Romeinsch
dël. Atheners.'' Hj overleed omstreeks het veldheer en m orgen optredend als een m agJ
,Mr t'
80 na Chr. als am bteloos burger.D e tig koning,bragthj langzamerhand bovenè# . fselen van zjne tombe zjn bj het gemelde schatting tot het zesvout
lig,Ja,tf
lt
.S#
e' *m Pan-athenaïcum te Athene thans het tienvoudig bedrag.Yoortsonderwierp hj

xi:'MM
.wezig.Van zjne geschriften isniets den regteroever van debeneden-Donau aan
h:#e 4 gebleven.
zjneheersehappj en wierp gedurig twistapA'
Atiek afkomstig van attlea,noemtmen pels op,waarbj de Oost-Romeinsche Keizer

bpket'gebied der schoonebouwkunsteenhou- steeds verliezen moest.Hj stroopte in M 0eies hf'steenen scherm boven dehoofdljstvan sië,Thracië en Illyrië en drong doortotaan
t
è*'
lb
'Ouw.Hetdientom een gedeelte van Thermopyle.Het Oost-Romeinscllergkkocht
. et'
d.
''
1r onzigtbaar te m aken ,- voorts tot nu den vrede voor eenJaarljlkschen ci
h
.
jnsvan
.
het''#aatsen van opschriften,reliëfsenbeel- 2100 pond goud,betaalde eeneachterstallige
dèh, klsmede t0t balustrade. Ook geeftmen s0m van 6000 pond en deed afstand van de
deâ laam van attieken aan lage vierkante zuideljkeDonat
l-gewesten.Toen hetgevaar
'kp
e men, die slechts driemaal de breedte niettemin bj voortduring dreigde, haalde
kei
ze
r
Tl
t
e
odos
i
'
as de gezanten der Hunnen,
st
ot'toogte hebben en voorzien zjn van een
hr ----nnt en kapiteel van de Toscaansche Edeko en Eticlto,door goud en schitterende

ord..Zj zjn meergeschiktom een gebpuw
tà 'veaterken dan om het te versieren, weBkalve zjmeer in de militaire dan in de
huq erltjke bouwkunstte paskomen.
AW la (Etzil)bjrenaamd God.
visel(geeàè1 ,
G ds),was konlng der Hunnen en een
metj die er zjn lustin scheen tevinden,
-4m'
?
4é hem verleende magt t0t verwoesting
tde '
e reld te gebruiken. Hj was een zoon

beloften over,z00hj meende,om Attilaom
hetleven te brengen.B!jzjnekomstinhet
legerderHunnenopenbaardeEdekozjnmeester hetplegtig bezworen geheim en noemde
den tolk Bigilas, die zich in de nabjheid
van Attil@ bevond, alsmedepligtire.Deze
werd dadeljk gegrepen,maarontvlnggena-

de w egens zpne onverholene bekentenis,
w aarna Attila hem afvaardigtlenaarden Kei-
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zer,die,beschaamd en verlegen,nieuwe ge- het slagveld. Tlteodorik) de kpning der
zanten en kostbaregeschenkennaardenover- W est-Gothen verloor er het leven,waarna

kecrscherzond (449).Attilaschonkhem vergilenis en gaf den afgezanten zelfsfraaje
paarden ten geschenke.
Een Jaarlaterdeed Attila zjn beruchten

zjne mannen, vlammend van wraakzuchtj

met zooveel geweld op de Hunnen aanvielen,dat deze zich in llun wagenburg terugtroltken.Dsâr deed Attila van prachtigezatogt naar Gallië.Eene beleediging,doorden dels en andere kostbaarheden een brandstaKeizer van het W est-Romeinsche rjk hem pd oprigten ,om door den d00(1 in devlamaangedaan, gaf er aanleiding toe.Honoria, men aan de gevangenschap te ontkomen,inde zuster van Valentinianus, had zich aan dien dielaatste schansbezwjken moest.Hj
de opslt
liting in een klooster,waartoezj werd er echter niet aangevallen,en daar de
wegens een minnehandel veroordeeld was, Romeinen en Gothen aftrokken,behield hj
weten te onttrekken door zich methetover- het slagveld. Hi
j toog evenwelniet verder,
zenden van een ring als gemalin aan Attila maar keerde terug naar de Rjn en naar
aan te bkden.Deze eischte haarop,en daar- Duitschland.Reedsin hetvolgendelaar(452)
enboven hethalve rjk,a1shaarerfdeel.Die ondernam Att'
ila een nieuwen veldtogttegen

eisch werd natuurljk van de handgewezen, Italië.Nadat Aquiléja, dat zichpoog4e te
en nu brandde de veroveraarvanwraakzucht
wegens dien hoon.Tevens waren er 00k andere redenen voorhandenjdie Attila aanspoorden,0Dl gemelden togtte ondernemen.
Jornandes m aakt gewag van een verbond der W est-Romeinen metTheodorik,k0ning der W est-Gothen )en Attila wildealles

aanwenden, om dat verbond,hetwelk zjn
gezag bedreigde,te vernietiyen.Toen hem
dit langs vreedzamen weg nletçelukte,en
zjn voormalige vriend,de RomemscheveldlleerAëti'
tts,zichsterkbejverde,ûm deFranken, Sarmaten, Armoricanen, Litianen,
Botlrgondiërs,Saksers,Ripuariën,Ebrionen
en andere Celtische en Germaansche stammen t0t een grooten magtigbl
m dgenootschap

verdedigent t0t de grondvesten t0e was gesloopt, bezweken Altintlm , Concordia,Padua,Milaan en vele andere steden,en reeds
schenen Rome en geheel ltaliö eene prooi
des overweldigers te wezen,toen dezeplot-

seling stand hield op zjn zegetogten zieh

bereid verklaarde,om onderhandelingenaan
te knoopen met den Keizer.De vredesvoor-

waart
len zjn onbekend gebleven,docheenige uitdrukkingen van Jornandes leiden t0t
het vermoeden ,dat men te Rome 4en vrede
met goud heeft gekocht.Men meent,datAt-

fïlt
x,na zjn terugkeer,uitgaande van Pan-

nonië en Dacië, n0g een togt naar Gallië,

en weltegen deAlanen,heeftvolbrayt,maar
dat hj toen door Tkorismwnd, konlng der
met de Romeinen te bewepen,trok Attila W est-Gothen,t0tdevlugtgenoodzaaktwerd,
met zjne Hunnen d00rDultschland,verza- 'tIsechterwaarschjnljk,datRrnandesmelde aan den oever der beneden-Main den d
rt
me
ldntbeur
te
nis
seenr
ve
aneenige,diedi
etnve
la
ere
tjdge
me
te
lka
nd
drom derkoningen,dieaan zjnwilgehoorvroegeren

zaamden en zag er weldraeen legerbjeen verwisselt.
van een halfmillloenstrjders.Mainz,W ormsy Dedood maakteeen einde aan zjne verSpiersen Straatsbm'gwerden verwoeBt,Trier, overingsplannen.Zjnhuweljkmeteenschoon
Metzt Toul, Besançon en Langres geplun- meisje, Ildico genaamd, door (
le eene kroderd.Aan deandere zjdevan deRjnsplit- niek eene ligtekooigenoemd en door de anste zich het grooteleger in drieafdeelingen. dere als dezelfde aanyemerkt,die in hetNiEéne van deze trok naardelinkerzjde,over- belungen-lied als Cltrteml
tild voorkomt, gaf
viel de Bourgondiprs en behaalde de over- aanlciding t0t een fecstmaal,waar hj zlch
w inning.Eene andere begafzichregts,keer- in het gebruik van drank te buiten ging,
de de wapenen tegen de Franken ,en tûog zoodathj in den daaropvolgenllennachtdoor
voorwaarts totaan Tongeren.A tt'
ll@ zelfbe- het barsten van een bloedvat 0f, zooals angaf zich met de middelste westwaarts en deren beweren door den dolk eener vrouw

drong door t0t aan A'
urelianum (orléans). 0m het leven kwam.Zi
J11ljk werd in eene
Hierechterontmoette hj een onverwachten gouden kist,deze in eene zilveren en deze
tegenstand,en daar hetleger van Aëti'
tt.gde weder in eene jzeren besloten en metvele

benaauwde stad te hulp snelde, brak Attila buitgemaalkte sieraden en wapensbegraven;
de bel
egering 01)en verschanste zichineene hierna bragt men de slaven om het leven,

vl
akto nabj Chalonsaan de Marne.W eldra die het grafgedolven hadden, Opdat zjne
in hetnalaarvan 451- stondendestrj- rtlstplaatsonbekend zou bljven.
ders tegenover elkander,van de W olga t0t
Metden dood van Attila verzonk vooralaan de Atlantische zee.De godspraak werd tjt
lde magtvan hetrjk derHunnen.Zjne

geraadpleegd et1 voorspdde zoowel (le ne- zonen Ellak en Denrisik werden gedood,en
derlaag van Attila, als het sneuvelcn van deJongstejIrnak genaamd,handhaafden0g
den opperbevelhebber dervjanden.Attilabe- eenigen tjd devaderljkeheerschappjaande
Behouw de A ët'l'
tbs a1s den bedoeldcn persoony kust van de Ponttls Et
lxinus (zie voorts onen achtte diensdoodw eleenenederlaag waar- der atbnnenj.
dig.Hj besloot dus totden strjd,maardeed
D e ligchaamsbouw van A ttlla w ordt 0ns
dezon eerstlaat op den dag beginnenjopdat voorgesteld alsdie derlatereMongolen.Hj
zjne nederlaag te vroeger eindigen mogt.Er bezat eene gedrongene en krachtigegestalte,
werd vreeseljk gevochten,en van weerszj- een groot hoofd, breede schouders, eene
den bleven meer dan 200090 soltlaten ûp bruine gelaatskleur, kleine: diepliggende
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cûgen,een platten neuseneengrjzenbaard.
Zgn gaég wasfer,zjn blik schrikwekkend,
en zjneOogen vonkeldcnvanstrjdlust.Door
groote gaven (
les geestes verhiefhjzichver
boven zjne stamgenooten. Aan een onverschrokken moed paarde hj eene loosheid,
die voor geene middclenterugdeinsde,wclke
t0t de bereiking van zjn doell
tonden dienen.M enschenlevens hadden bj hem geene
waarde, ofschoon hj eigenljk niet wreed
was.Hj wasvoorzjneonderdaneneenregt-

gons i
n kopcr gegraveerd.HtJoverleed in
1768.

Attitude is een Fransch wool
'd,dat de
beteelkenis heeft van eene bepaalde houding
des ligchaams,waardoor op eenekunstwaar-

digewjze eengemoedstoestand wol
-dtv00<gesteld.Zj isdtlsv001'de sphilt
lerktlnstvan
hethoogste belang.Detreflbnde werkingder
attitude heeftaanleiding gegeven t0t dovor-

mingvanttlevendebeelden(tableaux vivantsl.''
Deze zjn aanvanl
teljk in hetlaatstdervoor-

e'

vaardig vorst, en algem een betuigde m en, gaande ceuw in zwang gekomen door lady
dat het aangenamor was,onder zjne heer- Ilamilton,diehaartalent,olu icder te kunschappj te levon,dan onderdie van Rome nennabootscn,aanw endde()m voal'stellingente
of Constantinopel. Hj had een afkeer van geven van antieke standbeelden, 'tgoell
den stoet van ambtenaren,diehetgebiedder m et uitstelkend gevolg op de voornaam ste
2 keizerrjken overstroomden, en de belas- plaatsen van Ita.lië:Frankrjk,Duitschland
tingen', die de Romeinen vorderden,waren en Engeland geschledde. De werking was
doorgaans grooter dan die,welke aan At- hiergeheelen alafhankeljlkvandeattittlde,

fill werden Opgebraqt.Aan deoverheerde daar zelfs haar gewaad bj deverschillende
landen liethjhunneelgenewetgeving.Griek- voorstellingen doorgaans Onverandertl bleef;

sche lkunstenaars en handwerkslieden vestig- ztj bediende zich van eene tunica en een
denzichgaarneinzjnestaten,enhjomrinqde é
sjaal.Zj werd nagevolgd enovertroFen(
loor
zich m et een stoet van geleerde vreemdelln- e D uitsche tooneelkunstenares m 0Vr0tlW
%cltiitz, die door hare yrachtige gegon. Hj wasrustdooswerkzaam,eergiexig H ândel-k
en oorlogzuchti
y, omziytig in hetbesluiten stalte en haarfljn kunstpevoelln staatwel'd
en voortvarend ln hetultvoeren.Tegenover gesteld, om op dat gebled een hoogen trap
hardnekkige vjanden kende hj geene ver- van volkomenheid te bereiken.Zj bepaalde

schooning, ma,
ar Jegens OV0rW Onnene11 WaS zichnietbj de voorstelling van afzonderljhjzachtmoedig,Jegensbondgenootengetrouw,
standbeelden,maar bejverde zich 0(
)1t,
de hartstogten in hunne verschillentle
enlegensvricndenmildenbelangstellend,maar
tevensregtvaardigzonderaanziendespersoons. oogenblikken doorhouding en gclaatstrekken
V00r 'toverige was hj geldzuchtig, bjge- uit te drukken.O0k andere kunstenaressen,
loovig en dien ten gevolge een speelbal van
waarzeggers en goochelaars,eenvoudig van

zooals Elise JNrpdr en k%opltie zgcArfver,en

OnderdemannenSeokendorf (PatrickPealc),
zeden,maar bj plegtige gelegenheden een hebben zich toegelegd Op hetgevenvanz00vriend van luister en weelde.Vooralwashj danige voorstellingen.
e0n vooxstander van orde en van verantAttius (Actitls ofAtius).W j vermelden
woordeljkheid bj zjneambtenaren.Bljmoe- tw ee persgnen van dien naam ,te weten:

dige scherts k0n hj zeer yoed verdragen, AltiltsNtxdtlil.s()f Atttts Nctlïçf:, een b0maar geene ongehoorzaamheld.Zjn verbljf roemden augt
lr (vogelwigchelaar) in dedahield hj doorgaans in de vlakte van Opper. gen van koning Targsinil
t.
gTriycf
xd.Hjver-

Hongarje,niet vervanTokay,inhctvrucht- bood aan dezen,om bj de ridder-centuriën ,

bare gew est tusschen de D onau,de Theisz
en het Carpatische gebergte.Daarstondeene
stad van ecnvoudige w oningen, en in het
m idden van deze, op een heuvel,verhief

door llomnlns verordend,nieuw e te voegen.
D ekoningw ilde defeilbaarheidvan(len augllr
tcn toon stellen en legde hem devraagvoor,

ofhet welmogeljk was,tovolbrengen ,wat
zich hethouten paleis(Etzilburg uithetNi- hj (de koning) nu voornemens was? Toen
belungen-lied)van dengebieder.Hetwasdoor A tti'tts hierop een toestem mendantw oordhad
talrjke zj-gebouwen engaanderjenomgeven gegeven,haalde Tarquinilts een w etsteen uit
envan binnen metOosterschepxachtversierd. zjn gewaad en verklaart
le dat hetzjn :-001*A tfi/tzisook denaam vaneenruim enw apen- nemen w as,dien m et een seheerm es doorte
rOk,die onderandereninNederland gedragen snjden.De omstanders begonnen telagchen,
w ordtdoorgeneraals,offlcierenvandengene- maar de augur bleefltalm en eischte,datde
ralen staf en huzaren.
koning het beproeven zou, en zie,(leze
A ttirail is de Fransche uitdrukkingvoor sneetl er zonder moeite doorheen.
hettuig derartillerie-paarden.Zie pnderTaivq.
Atti'
lts,een uitstekenden dichteren schl
s-

A ttiret (Jean Denis),ecnFranschschil- ver,den zoon van een vxjgelaten slaaf.Hj
che-comté.Na den tjd,waarin hjdoorzjn en wasdemededingervan Pt
zcz
l
fritf.
s.Htllevader werd gevormd,ontving hj zjne0p- verdegedeelteljkvrp
-enavolgingenvanGriekleiding te Rome en begaf zich in l737 als sche treurspelen,gedeelteljkoorspronkeljke
zendeling naat China,waar hjtotHof-schil- stukken.Hj wordtongemeen geprezendoor
der werd benoemd en de Keizer hem tever- Clcero.Van zjnegeschriften zjn slechtsengeefsdewaardigheid van mandarjnaanbood. kele fragm enten bew aard gebleven.
Met 3 andere zendelingen bragt hj er de
Attock ofAtak (hinderpaal)iseenevesveldBlagen enfeesteljke optogten sran dieda- tlng aan de Indus tegenover den mond der
gen op llet (
loek) en diestukkonzjn vervol- Kaboel. Zg ligt t
)p 35O 54'N.1J.en 90O Q.
der, werd geboren in 1701 te Dôle inFran- werd geboren omstreekshetjaar90vôôrChr.
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L.en wordt uit een milïtairoogpuxtals de
sleutelvan Indië beschouwd.
A ttorney ,van ad en tonrner,iemandt0t
wien men zich wendt,dien men eene zaak
opdraagt,isinEngelandeen regtsgeleœdeprac-

bewerktuigd ligchaam ,gevoelhebben,denk-

beelden vormen,oordeelen enz.,zjn attnisfffdz
l.Zj zjn, evenals de wezenljke kenmerken,van tweevoudigen aard, nameljk
gemeensohappelt
jke die men bjverschbidene

tizjn,een pleitbezorger,advocaat.Depleit- voorwerpen van hetzelfde geslachtajntreft,
hezorgers(counsel)wordenaldâârverdeeldin en eLgenaardige,diemen bj slechtseén detwee klassen:debarristers,hoogerinrangdan zer voorwerpey vindt. Hetiseen gemeendeattorneys,dievool.deregtscollegiesdeplei- schappeljk attrlbuutvan den mensch,dathj
doojenhouden,enhetisdetaakderattorneys, een bewerktuigd wezen is,- en een eigenwederom onderscheiden inpriratelfftvpey:en aardig attribuut:dathj oordeelt.
attorneys cf law ,die m eerregtstreeksch met
Op het gebied der beeldendekunst,vooral
decliënten in aanrakingkomen,tezorgenvoor derbeeldhouwkunst,zjnattributenbepaalde
het opdiepen der feiten voor het proces,de teekens ofsieraden,die alszinnebeeldenvan
bewjsmiddeleninordetebrengen,stukkenvoor zekere eigensclzappen aan de hoofdqguren
decliëntenintedienen,envoorstellen voorhen worden toegevoegd, om hieraan meer dtlidetedoen - alles om meerdere inlichtingen aan ljkheid tegeven.Hetgebruikvanattributen
den barrister te verschaFen.De attorney of komt hier voort uit het onvermogen der
sollicitor moetbj debehandeling der zaak kunstom eigenschappen desgeestesen denkter rolle telenwoordigzjn,om de belangen boelden uit te drukken,vooralwanneerdeze
van den client te kunnen behartigen.De at- a1s ietszelfstandigsvoorgesteld moeten wortorneys vormen eene vereeniging, door on- den, al
smede om begaalde omstandigheden
derscheidenewettengeregeldengewjzigd,doch en geschiedkundige felten te doen uitkom en
voortdurendm etgrootevoorregtenbegunstigd. zonderaan dezeeen aanmerkeljkenomvang
Om a1sattorneyerltendtewordenymoetmen te geven. Om de strekking of den zin der
cen academischen graadverkregenhebben aan Eguren te verklaren, neemt m en derhalve
eenederhoogescholen te Oxford,Cambridgej zjne toevlugt t0t voorwerpen,en men 0n-

Dublin,Ltmden of Durham,drieJaren als derscheidtze in '
tvezenlgkeen toeralliye.Tot
klerk bj een practiserénd regtsgeleerdejof de wezenljkebehooren de sprekendezinnevjfJaren eldersalsltlerk gediendhebbénen beelden,bjvoorbeeld de honigbj alszinne-

in ditlaatste gevaleen examen aoeggenvoor beeld dernjverhei
d,de maankoy a1szinneeene commissievanJuristen.Daarnakanmen beeld van den slaap,de slang?d1e zich zelden eed a1s attorney atlaw aan een geregts- ve in den staart bjt, als zlnnebeeld der
hof aieggen,e1 zjn naam doen inschrjven eeuwigheid.Daar deze echter alszelfstandig
bj de Incorporated law z
sbcit?f;
y die hettoe- geheel kunnen genomen worden, moet de
zigt op de attprneys hotldt.
kunstenaar ze zooveel mogeljk vermjden,
Aûorney-yeneral is de barrister,tlie voor omdat zj ligt afbr8uk doen aan de eenheid

de kroon optreedt in burgerljke gedingen, van zjn werk.Hj kieze lieverzulkewe-

en in somm igegevallen nam ensdezeaanklag- zenljke attribut
.en,die alleenin verbandmet
het geheel een zelfstantlig bestaan hebben,
ten indient.

A ttractiva (nameljk medlcamentaj zjn zooals vleugels voor rngelen,een vinger op

aoeidende middelcn,diedentoestanddersappen naar een bepaald ligchaam sdeelOfdeafleiding dier sappen van eenanderligchaamsdeelveroorzaken.Daartoe behool-en verwarm ende pleistersj baden,bloedzuigers,kopP0n 0nZ.

Attryetie,z1eAantrekkiny.
Attrlbuut isdatgene,wataan eenigv00rwerp wordt toegckend,- derhalve zjne
eigenschappen en alzoozjnekenmerken.Een
voorwerp isin zjn aard eene zamenvatting

l n mond voorIlarpJcrcfe',hetslangenhaar
derFtlriën,den stralenkransderHeiligen enz.

Zulke attributen smelten zamen met zjn
kunstgewrocht,en de eenheidbljftbewaard.
Toenalliyeattributen zjn zoodanige,diemen
in den l0op der eeuw en als zoodanig heeft
aangenom en,zonder datin hun aard en w ezcn eenige grond te vinden is voor de be-

teekenis,die meneraan hecht,bjvoorbeeld

hetkruis als een zinnebeeld van hetgeloof,
het anker als een zinncbeeld van de hoop,
dier ltenmerken,waardoor het zich vanalle de duif als het zinnebeeld van den heiligon
overigevoorw erpenonderscheidt.Zulkeeigen- geest, de palmtak als het xinnebeeld van
aardige kenmerken zjndewezenlgkekenmer- den vrede enz. Daar het de strckking der
ken der dingen, wé1teonderscheidenvan attributen is om alsbjzaak en niet om als

de zoodanige, die daaruitbj gerolgtrekkin.
q hoofdzaak tedienen,z0o kunnen zj nimmer

afgeleid kunnen worden. Noemt men den de gebrekkige uitdrukkingofvoorstelling der
menscheen diermetredebe-qaa
jd,danzjndier hoofdiguur vergoêljken.Dergeljke attribqenredewezenljkekenmerken,terwjluithet ten zjn onnoodlg v0ordepoëzie,daar deze
kenmerk dier voortvloeit, dat hj een be- in warme taal uitdrukt, wat de beeldende

werktuigd schepselib, dat hj gevoelheeft kunst slechts in zwjgende vormen kan aanenz. Desgeltjks volgt uit hct kenmerk rede, wllzen.
dathj denkbeelden vormt,oortleeltenz.Al Op het gebled dertheologie z/n attribsGeze afgeleide kenmerkenjwelkedesgeljks ten die eigenschappen van God,welke Hem
t0t het wezen van eenig voorwerpbehooren als absûluten geest(in abstractie)toegekend
en onmisbaar zjnjzooals- watwjmetbe- worden,zooals almagt,eeuwigheidenz.;men
Srekking t0t den mensch gezegd hebben - moet ze wé1onderscheiden van 4e zrcedice

ATTRIBUUT- AUBE.

415

len,nameljk die eigenschappen,die Higin l'cgt van deoverheid,ûm zich voor het gezjne-betrekking t0thet Heelal(in concreto) hcel ofvoor een deelde nalatenschap t0ete

bezit, zooals schepper, bestuurder enz-,en kennen,met uitsluiting van de wettige erfvan de propriëteiten, die met de leer der genamen, die een vreemdeling in het land
drieêênheid in verband staan.
zjnerinwoning naliet.
p,die aan datregt onderw orA tw ood (George),een Engelsch natuur- Aubain is hkundige, werd geboren in 1745 en overleed pen is; a'ttbLntwe heethet deel der erfenis,
in 1807.Zjn naam isvooralbekend gewor- datkrachtens datxegt den vorstofderovem
den door zjne uitvinding van de &Machine heid ten deel viel.
van Atwood,''- een toestel,waarmedemen
De veranderdebeqrigpen inhetvolkenregt
de wetten van den vrjen valderligchamen omtrent de nationalltelt en hare regtsgevol-

duideljk kan voorstellen (zie TQlder D#- gen, de mildere toepassing van degastvrja amen).Ook heeftAtwood een boek uitge- heid en de overtuigingtdat hetin 'tbelang
gevenoverdegrondbeginselendernatuurkunde. van allenatiën is,om bj hettoenemendverAtys (Attys,AttisofAttes).Onderdezen keer Overalde privaat-btlrgorljke regten te
naam ls bekend:
kunnen uitoefenen,hebben hetregtzjnobe-

Atyr,de lievelinq van de godin Cybele. teekenis doen verliezen en in de beschaafde
Met dezen werd ztJ vooralin Phrygiuver- staten t0t geheele afschaëng er van geleid.
eerd.De sage stelt hem nu eensvooralsden
Vele Duitsche Staten hieven hetopbj0nzoon van den Phrygiër Calalts,dan weder derli
nge verdragen;in 1790 schaftedeNatialseen nazaatvan Aydistis.Htjwerdtevon- onale Conventle het in Frankrjk af.Het
deling gelegd en door herders opgevoed, NederlandschBurgerljk l'
egtbehelsdet0tvöôr
waarna de schoone Jf
lngeling detoegenegen- korten tjd,in navolging van anderewetboe-

heidverwierfvan hbele.Volgenssommigen

ken,eene bepaling:die in hare werking en

wexd hj door deze uittjverzuchtgedood,- gevolgenw eleenigzlnsaan hetdroit#'tx?xltzzzld
volgens anderen bragthj in eene vlaag van deed (
lenken, hoewel zj in werkeljkheid

krankzinnigheid zichzelven om het leven, daarmeê niet te maken had.Geell vreemdeterwjlnog anderen hem dooreenwildzwjn, lill(( isbevoegd,zo()luidde hot,om als erfop last van Zelts (Jupiter) afgezonden, of genaam op te treden in de goederen,w elko
d00r den hond van een voornamen Phrygiër zjn bloedverwant,hetzj vreemdeling?hetzj
doen omkomen.Cybele,in diepen rouw over Nederlander, in het koningrjk bezit, dan
het verlies van Atys verzonken,riep hem in alleen in de gevallen waarin ccnNederlander
het leven terug of-- zooals anderen vçrha- van zjn bloedverwant, goederen in het
1en - beveiligde zjnligchaam tegendemagt land van dien vreemdeling bezittende,zotlfle

der vergankeljkheid,ofveranderde hem in kunnen erven en op dezelfde wljzc.
een pjnboom.Jaarljkswerdmetdenaanvang Op grond van de in dit artikel gezischte
derlenteeen grootfeestter zjner eere ge- recikrociteithadden debesekaafdelanden 011vierd. Dan wel'd een pjnboom ,met zjne derllng vele tractaten gesloten t0t regeling
beeldtenis versierd, in den tempçlvan Cy- van heterfrert.
bele geplaatst, en de wouden wea
ergalmden
er van treurmuziek uitgekromde horens.Op
den 3den dag was Aty,
gteruggevonden .en de
priesters bew ogen zich ineen wilden dansen
renden m et brandende fakkels door het gebergte en door debosschen.Dezefeestenher-

Thans is dlevreemde uitzondering op (10n
regel,die hier van krachtis,dat tdhet Btlr-

inneren ons aan die van Adonis(zie onder
dezen naam), en die overeenkom st w ordt
n0g verm oerdel'd door do oorspronkeljkegeljkheid van Apltrodite, eybele en Astarle.
W at Adonis beteeltende btl Apkrodifet en
Baöl btlAstarte, dat beteekende Atysbj
Cybele;hj wasnameljk devoortbrengende

zich uitstortende nan dcn regteroever van

maar vexgankeljke plantenrjk,wiensdood
metden winter zamcnviel?terwjlzjntertlgkeer bj den aanvang van hetvoorjaar gevierd w erd.
Een andere Atys (Catys)waseenzoonvan
H eraeles(Hercules)en Omplsale,volgensHe-

J0n en de Voire,en aan haren linkeroever

gerljk regt van hetltoningrjk hetzelfde is
voor vreemdelingen alsvoer N ederlanders''
vervallen.

Aube (De) is eene ztj-riviel*(
10r Seine,

deze.Zj ontspringtbj Prasloy op de hoog-

vlakte van Langres in hot Fransche departoment Haute-M axno, volgt eene npordw es-

teljke rigting langsRouvres:LaFertê,Bar
en Arcis,waarzj bevaarbaarwordt,e11ont-

m oet niet ver van M arcelly harehoofdrivier.
g0d dernatuur,de g0d van het w eeldcrige, Zjzelveheeftaan haren regteroever de At1-

de Lant
lion, de Amance en de Aqzon tot

zj-rivieren.
Hetdepartemcnt,dataan dezerivierzjn

naam ontleent,grensttennoorden aan HauteMarne,Marne en Seine-et-Marne,ten oosten
rtltfof'lf,
g een zoon van M anen, koning der aan Haute-Marno,ten zlliden aan Côte d'Or
Maeonen,en de stamvader derLydischevor- en Yonne,en ten westen aan Yonne en SeiBten,die naarhem Atyaden werdengenoemd. ne-et-Marne en telt op ruim ll1 Cl geogr.
Een derdeAtys,een zoon van koning Croe- mjlen 262000 inwoners.Debodem iserover
:1.
:,werd op de wildezwgnenjagt b*
d onge- hetalgemeen vlak.Niettemin bestaathetdeluk door Adrastla gedood.
partement uit twee verschillende deelen,na-

Aubaing (Droitd'),.
/.:a'bingii,vanhet meljk hetnoordwesteljk deel(Champagne
latjn, allb1
* natss,dat is, eldees yeboren, ppuilleuse),waarde dorre krjtrotsmeteene
vreemdelingsregt,wasin vroegeretddenhet dunne a'ardlaag is bedekt,en het zuidooste-
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ljk deelmetvruchtbare dalen en velewjn- v0l0''de geliefkoosde opera van hetpubllek.
gaarden?vooral langs de alluvialeoeversder Metdi
e beideopera'sbereiktehjhettoppuni
hoofdrivleren, der Seine en der Aube.Be- van zjn roem, want zjnetalrjke opera'sj
halve deze beide waterwegen,vindt men in di
e latervolyden,staan op lageren tray.
dit departementhet kanaalvan Troyes,In de muzlek van Auberoyenbaartzlchdl
voorts een groot aantalkleinem erenenpoe- nationaliteit van den c0mp0nlst.Zjispikanty
len. Hetbouwland beslaaterongeveel'3/sde, levendig,geestig en coquet en zoekt in de
het bosch '/astey het weiland l/jcde,en de eerste plaatsharen malter en anderen te bewjngaard 1/!vste gpdeelte der oppervlakte. hagen.Vruchteloos zoektmendieptebenedex
Het klimaa'
t ls er aangenaam en vochtig,en die bl
inkende oypervlakto,en de muze vaa
hetvoornaamstevoortbrengseliserwjn in Allber is geenszlns eene gestrenge godin.De
eenige zeergeroemde soorten.Delandbouw componist weet echter hetlevenalshetware
is eralleen lnhetzuideljkgedeeltevaneenig 0y heeterdaad te betrappen,en hjbeweegt
belang: maar vele groenten, zooals bloem- zlch liever in de sierljkesalon,dan temidkool,bieten,ujen enz.,wordenergekweekt den der romantische idealen. Vooral over
en naar Parjs verzonden.Men heefter Op de JMuette''ligteen onbeschrjfeljkegloedj
de onvruchtbnarste plaatsen m etgoedgevolg aan hetverborgen vuurderomwentelingontdennenboomen geplant,- voor 'toverige be- leend, Om 0l
! zjne beurt,debrandstoFen

staan erdebosschen hoofdzakeljk uiteiken, derrevolutieln laaje vlammen te doen uit-'

beuken, populieren'en berkenboomen.Men slaan.
houdterdegewonehuisdieren ,maarderassen
Anbev werd in 1829 lid der Academie van
'behooren niet t0t de beste. Herten ,l'
eeën, Schoone Kunsten,en nadathj eenigen tjd

wilde zwjnen enz.zjn ern0g inovervloed, directeurwasçeweestderkoninkljkekapél,
en de rivieren en meren leverenerveelvisch ontving hj erln 1843,na dendoodvan Cltez??iz
li, de benoeming t0t directeurvan het
en kreeften. T0t de delfstoFen behooren er rF

marmer, krjt, leem en potklei. Eindeljk Conservatoire der muziek te Parjs,en in
heeft men er een grootaantal fabrieken van 1853 die t0tkeizerljken kapélmeester.

verschillenden aard.Het departementis verAuberlen ,één der meestbekendevertedeeld in 5 arrondissementen en 26 kantons; genwoordigers der geloovige uitlegkundige
schoolop het gebied derProtestantschegodzjnehoofdstad is Troyes.
Auber (DaniëlFrançoisEsprit),een der geleerdheid, werd geboren op den 18tltnN0vermaardste Opera-componisten onzer eeuw , vember 1824 teFel
lbach bj Cannstadt.Hj
werd geboren te Caen op den 29stenFebrua- studeerde van 1841 t0t 1845 te Ti
ibingen in
rj 1784, waar zjne oudersOp dattjdstip de theologie, deed vervolgens eene w etenvertoefden.Zjn vader,eenvermogendkunst- schappeljke reis door Duitscllland en bekooper te Parjs, bestemde hem voorden kleedde daarna eene kerkeljkebetrekkingin

handel en zond hem naar Londen 0# een W iirtemberg.In 1849begon hj alsrepetltor
kantoor.Hierin had de Jongeling weinlg behagen, zoodat htj weldra naar Parjsterugkeerde en zich hierbezig hieldm etm uzikale
compositiën. Hj schreef eenige kleine stukken,die metbjval werden ontvangen.Hj
gevoelde echter het gebrekkige zjner muzikale opleiding, zoodat hj onderde leiding

theologische voorlezingen te houden te Tiibingen en ontving in 1851 eene benoem ing
als buitengew oon hoogleeraar in de godgeleerdheid te Basel, waar m en hem in 1860

de doctorale waardigheid verleende.Hjheeft
onderscheidene werken geschreven van uit-

hadden zien wegsmelten.In 1819gafhjwederom twee opera'
sinéén bedrjf- $
dLe tes-

legkundigen, polemischen en stichteljken
aard.Hj is de vurige verdediger eener volkomene ingeving (inspiratie), van de echtheid der bjbelboeken, van hetgeloofaan
een duizendjarig rjkenz.
A ubert (Jean Louis, abbé) is een bekendeFranschefabeldichter,dagbladschrjver
en recensent,diein 1731 te Parjs geboren
werd.Hj was bestemd voorden geesteljken
stand!maarhj zeidedezeloopbaanvaarwelj
om zlch geheelen alte wjden aan de beoefening der letterklmde.Hjschreefvan1752
t0t 1772 met algemeenen bjvalhetletter-

grenzen van Frankrjk niet overschreden.
Eerstlater werd hj door anderewerken buiten 18 lands bekend, - vooraltoen hj in
1828 m et zjn meesterstuk ?La muette de
Portici''optrad.Daarna werd zjn ll-'raDia-

de France.'' Hj was een sterke tegenstandervan derevolutie,zoodathj in 1792het
tooneel der letterkundige werkzaamheden
vcrliet,waarna hj den loden November1814
overleed.- Hjheeftaardigefabelengeschro-

van Clterltbéni zich oefende in de gronden
der muzielt. Eerstverscheen van hem eene

mis, en vervolgens wjdde hj zich aan de
dramatische kunst. In het jaar 1813 werd
zjne eerste opera tlzesélourmilitaire''
-

opgevoerd Op het Théatre Feydeau.Ditstuk
viel niet in den smaak van het publiek ,en
w elligt had Anber d0 gekozeneloopbaanverlaten,indien zjne ouders door onderscheidene bankroeten hun geheele verm ogen niet

tament,''enJlzesbilletsdoux''- voordeOpera kundig gedeelte van de uAnnonces et aëcomique.O0k deze werken bragten hem geen cheg de la province et de Paris (Petites afroem,eneerstdeoperattlzabergèrechatelaine'' fches),'' - stichtte in 1766 het Jlournal
waarbj hj inden trantvan Rossinigewerkt des beaux arts et des sciences,''verkreegin
had,begon bjvaltevinden.Ntlschreefhj 1773 een professoraat in de Fransche letterde opera's uEmmay''dlzeocadie ''GLeicester'' kllnde aan het acollêge royal,''en werdeen
enz., die zeer geprezen werdcn , m aar de Jaarlaterdirecteur-generaalvandeaGazette
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in vexschillende den veldtogtvan 1812streedhtlbj Liitzen,

talen overgebragt zjn.Hjbehoortt0tdeweinige gelukkigenavolgersvanLafontaine.xHbertheeft0ok anderedichterljkewerkengeschreven,dqchdezezjnmindermerkwaardig.
A ubigne (TheodoreAgrippe,chevalierd'
),
in het Latjn Albinaeus genaamd,een der
merkwaardigstemannen vanFrankrjk,werd
geboren op den 28sten Febrtlarj 1550 ophet
kasteelSt.Maury bj Ponsin Saintonge.Hj
wasdetelg van een adelljk geslachten0nderscheidde zich reeds vroeg door de gaven

Bautzen en Leipzig. Een kanonskogelver-

pletterde lp den 18ëen Octoberzjnebeide
beenen,en hj overleed reedsdenvolgenden

dag.
De naam A nbry werd 00k gevoertl door
eene zeer schoone,m aar tevens zeerligtzin-

nige danseres te Parjs,diein 1793 bj de

feesten der Rede. door Collot #'ffkrlpi.
çin-

gesteld, zich Openljk vertoonde in hetkarakter van de Rede.Toen zj laterOp het
tooneel als de Roem wilde optreden , viel

van zjn geest. De dood zjns vaders,die zj uitharen wolkenwagen enbrak denarm.
groote Bchulden naliet,noodzaakte hem ,om Men gafhaareen pensloen en zj werd verde pen met den degen te verwisselen.Hj geten.Volgensanderen isde godin der Rede
wasmet hart en zieleen Protestantenstreed voorgesteld door eene Engelsche,diein1836
in 1567 en later in de gelederen dex Huge- in eene boerenstulp in hetNapelsche kranknoten.Zjn heldenmoed, die aan vermetel- zinnig overleed.

heid grensde,alsmedezjne gemoedeljkheid

A ubry de M ontdidier, een Fransch

en schranderheid verwierven hem het ver- ridder,kwam (
l00r sluipmoord Om het leven

trouwen van Hendrik ITr.Hj zag zich ach- tjdens de regering van koning Karel V
tereenvolgens benoemd t0t veldmaarschalk, (1371).Merkwaardig is het,datzjn hond
stadhouder van het eiland Oléron, gouver- die bj den moord tegenwoordig wasgeweest,
neur van Niort en Maillezais,en eindeljk na dien tjd geweldig gebeten was op zeketot vice-admiraal van Guienne en Bretagne. ren Robert Jn ctgre. Het vermoeden, dat

Meermalen werd hj wegens zjnevrjmoe- dezezich aan hetverborgen wanbedrtjfhad
digheid uit den kring van het h0fverbannen, maar ook telkens teruggeroepen. Na
den dof)d van H endrik ITzv onttrol
t hj zich
aan a;e openbare aangelegenheden,en toen

schuldig gemaakt,wel'd daardoor bevestigd,
zoodat de Koning de beslissingvanhetGods-

hem de R.Katholieke Hof-yartj metvervolging bedreigde, begafhj zlchin l620 naar
Genève,waarhj den zgstenApril1620overleed. onder zjne geschriften bekleedt de
ttHistoire universelle,contenant ce quis'est
passé depuis l'an 1550 jusqu'en 1601'' de

strjden tegen den hond. Het zonderlinge

Oordeelinriep.RobertJ.
fhctzir:nameljk,met
een knuppelgewapend,z0u opleven endo0d
tweegeveeht begon,

het woedende dier

overwon en verscheurde zjn tegenstander,
en deze beleed stervend zjlze mlsdaad.((De
hond van Awbry Of het bosch bj Bondy''

'is een drama,dat later door een smakeloos

eersteplaats.Daarenboven heefthjddMémoi- publiek Op het tooneel werd toejqjuicht)
res''uityegeven en andereboeken,dievoor maar dat Götlteaanleidinggaf,Om zpnOpzigo
de kennlsvan hettjdperk van H endrik ITr overdenschouwburg teW elmartelaten varen.
zeerbelangrjk zjn.Omtrentzjnekleindoch- Auburn is eene stad in den Amerikaanter I'ranLoise #'.2'
lfIï#4J, later mevrouw de schen staat New-York: waal'zieh ruim 10000
A tzlf:oztl?l,zie men onder dezen naam.
inw oners en eenige inrigtingen van ondel'-

Aubry (Claude Charles), een Fransch wjsbevinden,terwjldie stadvooralbekend

generaal, w erd geboren te Botlrg in L a is door hare groote gevangenis, w aar het
Bresse in het Jaar 1773.Twintig Jaar later stelsel is ingevoerd,hetw elk naar haar het
was hj reeds artillexie-commandant bj Agburnsclte stelselis genoemd.

het Noorderleger aan de Rjn en in Italië$
voorts in 1801 bataillons-chef en directeur

Yolgens ditstelselzjn degevangenen bj

dag w elin werkzalenvereenigd,maartevens
derartillerieogSt.Domingo,in1803maloor, onder strafbedreiging gehouden ,om een stipt
en in 1804 lultenant-kolonel. Als chef van stilzwjgen te bewaren.Het ot
lde tuchthuis-

den generalen stafderartillerieonderM as- stelseleischt geen stilzwjgen,en het Pennze4txln den veldtogtvan 1809jonderscheidde

sylvanische stelselgeeft aan elkengevangene

hj zich bj het leggen der bruggen ,waar- eene afzonderljke cel- het stelsel dereenover het Fransche leger den linkeroevervan

zameopsluiting.H etAuburnsche stelselisniet

de Donau bereikte. Hj werd benoemd tot z0o gestreng als het laatstgenoemde,m aar
brigade-generaa'
l en zw aar gewond in den heeft zjneschaduwzjdein demoejeljkheid,
slag bi
j Eszlingen. Na zjne genezing werd om het gevorderde stilzwjgen naauwgezette

hj beiast met eene moejeljkeinspectie in doen bewaren. Zie verder onder Geranyenis.
de Illyrische gewesten en ontving in 1810
de benoeming t0tdirecteur der artillerie te
Alessandria. Gedurende den veldtogt van

Aubusson tpierre d') ofAlbttsson,een

van de uitstekendste grootmeesters van de
orde der St.Jans-ridders en het ttschild der
1812 streed hj met Ongemeenen moed bj K erk''genaam d,w asde spruit van eenadelSmolensk, aan deMoskwa en bjBorodino. ljk geslachtin Frankrjk.Hj begafzichgeZjn roemrjkst bedrjfishetleggen van de durende den wapenstilstand met Engeland
brug over de Beresina,die aan Napoleon I (1435)naar keizer Sie
qismltnd en trok Onder
gelegenheid verschaftejom zichm ethetOver- den aartshertog Albert'
plzzOostenrî
j
,k tegen
Bchotvan zjn leger in veiligheidtebegeven. de Ttlrken te velde. Toen de oorl0g m et
p naar
Toen werd A nbry in den gravenstand ver- Engeland w eder uitbarstte, keerde hheven en t0t divisie-generaal benoemd. ln zjn vat
leyland tertlg, nam er dienstbijhet
27
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lkoninkljk leger, en onderscheidde zich ln dezerzending washj in hetParlementjve1437 bj de belegering van Montereau.Ver- rig werkzaam , om eene hervorming te v&tri
volgens trok hjmetdeArmaynac'
s(zie0n- krjgen van de strafwetgeving,vooralmet
d
e
r
de
z
e
n
na
a
m)
t
e
q
e
n
d
e
Zwl
t
s
e
r
s
te velde betrekking t0t (1e deportatieenz.Hj wer;
en streed in 1444 bp St.Jacob aan de Birs. hierbj ter zjde gestaan d00r H oward el
Daarnawerd hj ridderderordeva'
n St.J'
cl Blaekslone,en aan dezedrie mannon i: Enop Ehodus,en llj behaalde in den strjd geland groote verbeterinqen in dezaken deè
tegen de Turksche zeeroovers zooveelroem, strafwetgeving verschuldlgd. Van 1780 tot
dat hem reedsin heteerste Jaareen hooge 1782 washj secretaris van Staat in Ierland,
rang werd toegekend.Na de veroveringvan en hj zag toen reeds in de vrjverklaring
Constantinopel doordeTurken (1452)bragt van Ierland het eenige middel,om kalmtete
hj door zjne vurige welsprekendheid iets schenken aan dat gewest.Een voorstel,dat
t0t stant
l,wat zelfsde Pausvruchtelooshad hj daartoe inleverde, vond evenwel algew
gevraagd,nameljk,datKamel VII,koning meenen tegenstand. ln 1785 werd hj101*dr
van Frankrjk, ten behoevevan een oorlog oppersecretaris van den Raad van Koophantegen de Turken eene tiendheëng van alle delen Koloniën,en hjbegafzichvervolgeng
kerkeljke goederen gedoogdeendaarenbovcn naar heth0fvan Versailles om er een hxnw
eene aanzi
enljke S0m 2an de ordeVan St. (lelsvel'drag te sluiten.ln dezelfde hoedanigJan ten geschenke gaf.W egens den geluk- heid rei
sde hj O0k naarSpanleen werd b'
#
kigen afloop zjnerpogingen werdhj in1467 zjne terugkomstbenoemd t0tPairvan Ierbenoemd t0t lid van een raad van 16ridders, land.In 1789 werd hem eene zending opgee
die met het toezigt over de schatkistwa- dragen naarNederland,waarhj in1700eel
ren belast, en eindeljk! nalletbekleeden verbond totstand bragt tegen Spanie,- de
van andere eerambten , ln 1476 t0t groot- overeenkomstvanOostenrjk.Pruissen,En.
meester gekozen in de plaats van Orsini.In geland en de Nederlanden betrekkeljk het

die hoedanigheid maakte d'Altbusnon groote
toebereidselen t0t den 0orlog en Voorzag
Rhodus Van levensmiddelen.Toen M ohammed 11 van den 23sten Mei t0t dcn 28sten
Julj 1480 het eiland door cen ontzettend
groot leger deed aangrjgen, gel
ukte het
hem door zjne Onvermoelde werkzaamheid

herstelder nrdevanzaken in Belgiëonderteekende,- de alliantie der groote mogendheden metEngeland en deNederlanden tegen
de Fransche Republiek bevorderde, en ix
1792 van de Staten-generaalverlangMe,dat

dezezoudenmedewerkent0tEngelandskrjgstoerustingen tegen Frankrjk.
en doorzjnepersoonljkedapperheid- met Nazjn terugkeerin EngelandwerdAuek5 wonden keerde hj uitden laatstenbeslis- land benoemd t0tbaron.Hj nam zitting in
senden storm terug - de stad en het eiland het Hoogerhuis.Van 1792 tOt1801bekleedde
te reddcn.Htj heeft een verhaalvan deze hj tevenshetambtvanpostmeester-generaal.
overwinning op de Turken achtergelaten, Na hetverliesvan zjn zoon na'
m hj echter
en overleed in 1503.
w einig deel m eer aan de openbare aangeA uch is de hoofdstad van het fransche legenheden, en hj stierfteLonden op den'
departement Gers.Zj ligtopdenlinkeroever 28steuMeil8l4.Hjheefteenyrootaantalopstelder Gers en bevatregtbanken vanverschillen- 1en geleverd van staatkundlgen en staathuigden aanleg instellingenvanonderwjsenwel- houdkundigen aard.
dadigheid ,12000 inwonerseneengrootaantal
Voorts George Eden,lord Hlcll/co:,een
fabrieken. Zj bestond reeds in den tjd van zoon van den voorgaande. Deze werd 0p
Caesar, en sedert de lodeeeuw was zj de den zosten Augustus 1784 op een familiekasteel in het graafschap Kenl geboren en
verbljfplaats del'graven van Armagnac.
A uckland is de hqofdstad der Britsche w asjals tweede zoon,voor de loopbaander
regtsgeleerdheid bestemd.Intusschen opende

volkplanting op Nieuw-zeeland.Zj ligt aan
ie oostkt
1st van hetnoordeljk eiland en op
de smalste plek tusschen twee uitmll
ntende

hem de dood van zjn ouderen broederhet.
uitzigtop hetpairschapvan zjn vader.Van
havens.Zj isde verbljfplaatsvan den gou- 1810 t0t 1812 vertegenwoordigde hj W 00dVernetlr, Van e0n Anglicaanschen en R.K a- stoek i
n hetLagerhuis,en in 1814 nam hj
tholieken bisschop en telt 8000 inw oners.
zitting in hetHoogerhuis.In November18$0
A uckland.W j kennen twee Britsche werd hiJ* rninister van Koophantlel in het

staatslieden van dezen naam ,te w eten :
Kabinet van graaf Grey. Toen sir Jame'
W illiam .
A'
#:9
z Auckland, baronet, diej GrIAJ.I,eerstelordderAdmiraliteit,afstan;
in 1750 geboren, op de sc1zool te Eton had gedaan van zjne betrekking,bekleedëe
werd opgevoed,te Oxford in de regten stu- k
Anekland diens plaats, doch naden teruydeerde en in 1768 a1sadvocaatoptrad. Niet eer van sirRobertPeeluitItaliëwerd hj
lang daarna werd hj staats-ambtenaar,na- benoemd t0t stadhouder-generaal van Opst-

meljk Onder-staatssecretaris (1772),en verhet Huis der Gemeenten Hj behield deze
plaats t0t in 1793. ln 1778 werd hj met
volgens afgevaardigde voor W oodstock in

graaf Cqrlisle,lord H owamd,sirH enry C/1ton en George Jb/zgzdfos naar Noord-Amerika

gezonden,om metdeEngelschevolkplantingen ovel'hare onderwerplng aan hetm oeder-

Ian; te onderhandelen. Na het mislukken

Indië.Totin 1842bleefhj eraan hethoofd
der zaken. Een Btaatkundigemisgreep ras
erde oorlog metAfganistan,waartoehjzlch
door verkeerden raad liet verleiden.In vele
opzigten heeft hj echter de gesteldheid der
Indischezaken verbeterd.Zjnegedenkschriften,waarin hj zjne gevcelensovervolksOnderwjs,slavernj,katoenteeltenz.mededeelt,geven getuigenisvan zjnebelangstel-
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ling in de welvaart desvplks en in hetopc- nen.Daar 00k zjnevrienden vervolgd wernen van dehulpbronnen deslands.Deregten den,vereenigden zj zicht0tdeafzonderljke

l
tdi'
tszelf
der inboorlingen werden onderzjn bestuur Christeljke secteder Audianen.A'
beter erkend dan ooit te voren ,de regtsbe- mpestdedagen zjner grjsheid doolbrengen
deeling werd verbeterd: degrtlwelderThugs aan den oever der Zw arte Zee.Hier w as
uit den weg geruimd en menige belangrjke hj werkzaam om de Gothen t0thetChrisverbetering bevorderd.ln Maart1842maakte tendom te belteeren,enoverlecderomstreelts

hj plaats voor lord Ellenborovyh'
. Na zjn
tenlgkeerin Engeland werd hj t0tMarlof
Hfzck/czld verheven en beklcedde er voorts
deaanzienljksteambten.Hj overleedOpden
lsten Januarj 1849. - Hjwerd opgevolgd
door zjn Jongeren broeder Robeet J'
OAS,
kapellaan der koningin en lord-bisschop van
Sodor en Man.Deze heefteengrootgedeelte

hetjaar 370.
Aude (De)ofAtaœisde na,
am van eene
rivier in hetzuiden van Frankrjk.Zj OntspringtbjMont-luouisin deoosteljkePyreneeën en vloeiteerstnoordwaartsnaarQI
1illan en Limoux,waarzj devlakte bereikt,
voorts naar Carcassonne en langsden linkeroever van het Canaldu Midi oostwanrts en

der nagelatene gesclzriften zjns vaders in stortzich eindeljk uitin de Middellandsche
hetlichtgegeven.
zee.Hare voornaamste zjrivieren zjn aan
Aucklands-eilanden (De),eeneeilan- de linkerzjde:deRebenti,de Cougain,de

dengroep van Australië, liggen op een atL S0u, de Rougeane, de Orbiel, de Argent-

stand van omstreeks 50 geogr. mjlen ten Doubleen de Ceysse,en aanderegterzjde:

zuiden van Nieuw-zeeland en werden Ont- de Guette, de Salze en de Orbieu.Langs
deltt in 1806 door Briston, gezagvoerder de lage kusten, waar zj de zeeontmoet,
van een Britschen walvischvaarder.Zj zjn, ontwaart m en een groot aantal lagunen,en
als een belangrjk station voor de walvisch- ééne van deze ontvangt het Kanaal van
vaarders in de Zuidzee,door de Brittpn be- Narbonne.

zet.Zj bestaan uit 4 groote en 3 kleine

Het departement,datvan dezerivierzjn

en z0ovûortsdikwjlsdeuitdrukkinguauctore''
met bjvoeging van een eigennaam,'
tgcen
beteekent, dat de dââr genoemde de maker
ofschrjveri8.In'tstrafregtonderscheidtmen

uit.Bjna de helftvan den grond is erbouw-

eilanden? die bergachtig en met bosch be- naam heeft ontvangen: grenst ten noorden
groeid zjn.Erheerschteen gezond klimaat, aan de departementen Hêrault, Tarn en
en men vindt er goede ankerplaatsen.Het Haute-Garonne ten oosten aan de Middelandschezee,ten zuiden aan de departemengrootsteeiland,A%eklandyenaamd,is6geogr. lte
nljlen lang.Een anderdlergrooteeilanden n Pyrenêes Orientales en Arriège,en ten
heeft den naam ontvangen van E nderby en westen aan de departementen Arriôge cn
bezit een omvang van 4geogr.mjlen.Het Haute-Garonne.Hetheeftop eeneoppez-vlakte
derde heet Disappointment en het vierde van bjna ll5 (E)geogr.mjlen eenebevolking
Adams. Zi
j Bchjnen van vulkanischen 001.
- van 288,000 zielen.Het zuideljke gedeelte
' De
Bpronqtewezenenzjnzeexvruchtbaarenwe1 is bedekt met den voet der Pyreneën.
geschlktvoorde vestigingeenervolkplanting. Oosteljke takken, 1es Corbiêres, vel
-heFen
A uctie. Eene auctie is in het algemcen zich in den Puy de Bugarach toteenehoogte
een verkoop van losse goederen aan den van 1230 Ned.el en strekken,evenals de
meestbiedende,die hiervan doprtoesla'
g eige- westeljke,zichuitt0taanhetCanalduMidi,
naar wordt.Zj moet geschieden ten over- waarvan de grootste helft dit departement
staan van een bevoegd beambte.In 0nsland doorsnjdt.Degrond bestaaterin hetnoordgeven wj den naam van auctiein hetbtj- w esten uit klei, en in het zuiden uitkalk.
zonder aan eene verkooping 57a11 oude en Tusschen de PyrenéëK en eene bergketen,
nieuw e boeken.
die a1s eene voortzetting der Cevcnneskan
g
Auctor,een wool
-d uithetLat/n,inreg- worden beschouwd, ligt een breed en laa'
ten zeer gebruikeljk,dllidt denyene aan, dal,hetw elk zich slechtsw einigverheftboven
die de maker, de oorzaak,de stlchter,de de oppervlakte derM iddellandsche zee,enin
vervaardiger ofbevorderaar van iets is.Zoo de nabtjlleid van deze daarbeneden afdaalt.
vindt m en ep boeken,geschriften en platen Hier breiden aanzienljke zoute meren zich
land,- de andere helft w ordtdoor heiden

en weiden,door wouden en wjngaarden in-

genomcn.Erheerscht een Italiaanschklimaat,
den auctûr infelleetgtalis van den auctorma- maar de zomer brengt er- vooralbj het

fdrïtz/ï,
:. Deze isdan dewerkeljkebedrjver waailenvandenmistral (Ventdebize)- eene
van het feit,de uitvoerderjterwjl gene de Afrikaansche hitte. Dan wordtmen er dflor
man is, die tOthetplegen van hetmisdrjf myriaden insecten geylaagd,en in sommige
bevel gegeven heeft, hem met beloften of lage gew esten m etstllstaande w ateren is het
bedreigingen t0thetmisdrjfheeftovcrgehaald dan zeer Ongezond.Hetw arm eklimaatdoet

ofdoorredenering en Opzetting hem daartoe er velo zuideljke gewassen welig gropijen,
zelfs het suikerriet, terwjl de wlnter er op
eenewarme lente geljkt.Graan,wjn,ol!Jfolie, w0l, ganzen enz. behoorcn er t0tde
uitvoer-artil
telen. De wouden
' zjn er van
wandelleidde.Dewjlhj totde geesteljken allerleiw ild - zelfk van w olven en berenvan zjn ttjd talrjke verwjten rigtte we- voorzien, en aan de 1:11stvindt men er veel
gens hunne ondeugden, werd hj voor ge- visch.Hetrjk derdelfstûFen levertertlzer,
vaarljk gehouden en uitdegemcpntegeban- kopcr,stcenkolen,zoutcnz.Eindeljk heeft

heeft aangesppord.
Audaeus ,Alldiws of Udo was een leelk,
die in den aanvang der 4de eeuw in Afesopotarnië leefde en een zeer gestrengen levens-
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0r onderscheidene katoen-t zjde- en naamd)uitgencodigtlom afbeeldingeh t: vevpapierfabrielten,glasblazerjen enz.Dehoofd- vaardigen van de zeldzaamstevool-werpen uit
stad van het departementis Carcassonne.
zjnkabinetvoornatuurljkehistorie.Latergaf
Aude,Audl
tofOwde iseeneBritschepro- Audeberteen belangrjk werk,metplatenvervinçie in het lage land van Vöôr-lndië,aan sierd, over de apen (1800),- daarna een
4:noûrdzjde van de Ganges,en teltop1317 dergeljk werk overdecolibri's(1802)uit.Dit
E) geogr.mjlen ruim 8 millioen inwoners. laatste;alsmedeeen boekoversommigemerkZj grenst ten noorden aan Allahabad, ten waardigevogels,isna zjn (
1004 tl800)door
zuiden aan Nepal, ten oosten aan Behar, Desray voleindigd.
en ten westen aan Agra. In hetnoordeljk
Auden>erde ofOêdenaerde(Robertvan)
gedeelte vindtmen den voet van den Hima- waseen historie-schilderengravelr.Hjwer;
laya. Zj Nvordt besproeid door de Ganges, geboren te Gent in 1663,was een leerling
en hare ZJ
i--rivieren. Er heerscht een MOIIIZ* van F.ran xvïdro.p en H.'
t
lt
zy Clef oefende
tigd klimaat,en de grond is er overhet ge- zich teRome onde
rdeleidingvan 0.M aratti,
hqel zeer boschrjk. De voortbrengselen des legde zich vooral op de graveerkunstt0e,en
landszjn opium ,hput,rjst,koren,indigo, overleed in 1743 ofvolgens anderen in 1717.
olie,katoen,zjde,veelvee en wild (olifan- Zjne voornaamsteschilderjen bevinden zich
ten,rhinocerossen en ttjgers), salpeter en te Gent.
m 01l

lazuursteen.Voorheen bestond ditgewestuit
het Britsche gebied en dat van den Koning
van Aude. T0t 4it laatste behoorden Lqckn0w met de hoofdstad van diennaam - thans
de hoofdstad der geheele provincie,- Man-

Audiëntie ofyekoor wordtverleend door
vorsten ofaanzienljke personen,aandez00danigen? die hun ietshebben medetedeelen.
Een kelzer of koning geeftgehoor aan gezanten en ministers, en vooral de ontvangst

nipoel',enz.Gemeldkoningrjk werdin17:2 van yezanten gaat gewoonljk van bepaalde
gesticht door Saadet XFzlz
l, een vizier van

plegtlgheden - hetafhalen meteenehofkoets
den keizer van Delhi.Op dezen volgdediens enz.- vergezeld. Bj 0nsverl
een
en de mineef en schoonzoon Abdoel M ansoer,en op nisters audientie op bepaalde dage
n en urenj
dezen Soeds
jah-ed-Daoelah, een vjand der en de commissarissen deskoningsindehoofd-

Britten? met welke hj niettemin een ver- stedenderprovinciëndesgeljks.- Hetwoord
drag sl00t in 1765.lla dientjd Tverden t0t audiëntie wordt 00k we1 gebruikt voor de
aan 1816 niet minder dan 9 vexdragen gesloten m et de beheerschers van Aude,totdat
dit laatste eindeljk gehed en al aan Gr00tBrittanjeverviel.Op laatstgenoemden koning
volgde diens zoon,en de opvolgervandezen
W essir 2Iijwerd in 1798afgezeten vervolgens te Calcuttain degevangenisgeworpen,

zitting eener l'egtbank.

AudiFredi (Giovanni Battista),een geleerd boekenkenner, werd geboren op den

zden Febxuarj 1714 te Savigio bj Nizza en

leofde vervolgens, als Dominicaner-m onnik!

in het klooster Alla Minerva teRome.Hj

werd belast met het opzigt op de uitmun-

omdathtjdenEngelsehen residenthadgedood. tende bibliotheek van dat gesticht, en hj
De nieuw e Nabob ofvorst,SaadetH/iX%@n, hield zich daarenboven bezig m et de practilietbj zjn (
b od (1814)23millioenpondster- sche sterrekunde.Over deze laatste en over
ling na, Hj werd opgevolgt
ldoorzjn zoon deletterkundeheefthj onderscheidenebelangGhasi-eddl-syder-Redaet-ed-Daoelak, die in rjkewerkengeschreven.Hjoverleedin1794.
1819 met goedvinden van hetBritschbewind
Auditeur was vroeger in Frankrjk de
den titel van koning aannam en hierdoor0n- naam van onderscheiden lagexe ambtenaren ,
afhankeljk word van den Groot-Moqol.Hj zooalsauditeuxbj (
1eChambredesComptes,-w erd vervangen door zjn zoon Nasskr-eddin- auditeurdu Chatelet de Paris,ookjugeaudiH yder! tot

wiens opvolger - onder Brit- eur reheeten, een all
een regtsprekendregschen lnvloed - zil-n o0m , een 7ociarigen t
ter,dle kennis nam 'van persone'le vorderingrjsaard,bestemd werd.Na den dooddesk0- g01'1t0t een bedragvan 50livres,- auditeur
ningsmaakte depadi&
jaBegoem ofdekonin- au Conseil d'Etat,aspirant ambtenaren,gegin-moederzichmeesteresvandeheerschappj ltlaatstaan verschillendebureauxd'administraen plaatste een onechten zflon van den over- tlon of bj de magistratuur,m ethet vool-tlitledene1Moerads
jan Feridtlew,op den troon. zigt, 0!n op den duur in eene betrekking

Doch de Engelsche krjgsoverste Lolv be- daarbj geplaatstteworden.
stormde en plunderde lnet zjne spahis (8 In Nederland is de naam n0g behouden in
Jlllj 1837)hetpaleis en nam de Koningin- den titel auditeur-militair bj dekrjgsraden
moeder en den Kroonpretendent gevangen. 0n schuttersraden. Deze titularissen nom en
Daarnabeklom de7o-larigeNassir-ed-Daoelah bj die collegies, die regtspreken in strafden t1.oon, en onder het bewind van een zaken Over krjgslieden te wateren teland
d00r Engeland aan dezen toegevoegden mi- en ovel'schutters, het ambt waar van het
nister bereikten de Britten allengs hun doel. Openbaar Ministerie.Zj worden (
00r den
Geduxig werd deschatting verhoogd,dieaan Koning aangesteld, en, voor zoovl
er ztjbj
de overheerschers moest worden uitbetaald, he
tleger behooren, uit '
s lands kaB, en bj
en eindeljk is Aude in eene provincie van de schutterjen uit (le gemeente-kas betaald.
hetBritsche rjk in Indië herschapen.
Zj zjn belastmetde vervolging van dezooA udebert (Jean Baptiste)jeen verdien- genaamde militaire misdrjven, dat z/n die
steljk Fransch natuuronderzoekeren schilder, misdrjven,welke ôfalleen door krjgslieden
werd geboren teRochefortin1759,en in 1789 kunnen bedrcven worden , ôf die oûk wel
ioorqen rjken particulier?Gigotd'Orcyge- door anderç burgers kunnen begaan worden)

AUDITEUR-AUZR.
doch voor den militairen strafregter ge-

b
ragtrorden, omdatde schuldigein l
krjgsdienst 1s. De auditeur spoort alle feiten en
omstandigheden0y,diet0tklaarheidkunnen
brengen,welk mlsdrjf en Onderwelke0mstandigheden een M sdrjf jepleegd is, en
wie de schuldiqe daaraan ls;hj verzamelt
de bewjzen, dle noodig zjn om 'sregters
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Audubon (J0hn James),Pen bercemd
hetJaar1774 van Franscheoudersbj NewOrleans geboren. Hj bragt zjne kindsche
jaren df
nor in Louïsiana en werd vervolgens
naarPargs gezonden,waarhj onderdeleiAmerikaansch vogelkenner,werd omstreeks

ding van Darid groote vorderingen maakte

in het schilderen.Na zjn terugkeerkgcht

veroordeelend vonnis te kunnen uitlokken; zjn vader voor hem eenlandgf
led aan den
hj leidtde voorloopige instructie derzaak, oever der Schuylkillin Pennsylvanië; maar

vöôr zj aan 'sregterskennisneming wordt
onderworpen, dagvaardt 4en beschuldigde
daarna voor den regter)en trachtdan zjne
beschuldiging te staven dooreene juiste uiteenzetting van alde feiten en gm standigheden,die door zjn onderzoek hem geblel
ten
zjn,ten eindeden regtert0thetvellen van
een vonnis in staat te stellen.

de neiging, Om den aard en de lovenswjs

der vogelen na te gaan, spoorde heln aan,
om zich naar de Amerikaansche keerkrings-

gewesten te begeven.In 1810trok hj met
vrouw en l
tind naar Kentuclty.Hierwjdde
hj zich met hartstogteljken jver aan zjne
geliefkoosde studie.Hj bespiedtledevogels
en schetste hen naar hetleven. ln 1824wilde

Auditeur-G eneraal was de titel van Lltcien .foAltzy?tzrf: gattrne die tcekeningen
ttdltbon vatte het voornem en
een ambtenaar in Nederland vôôr 1830,die koopen,m aar A'
belastwasmetde zorg,datde militaire wet- op t
)m ze zelfin hetlichtte geven.Hj steten,besluiten en reglementen door alle mili- vende naar Europa, bezocht er von Skwztaire autoriteiten stxikt werden nagekomen. boldt, Cltrler en andere beroemde natuurTegenwoordig rustdie pligtop den Adroeaat- kennersen gafin den tjd van l4Jaar zjne

J.
sclcl,den ambtenaar van hetopenbaarMi- tdBirdsofAmerica (VogelsvanAmerikal''tlit,
nisteriebj hethoogstemilitaireregtscollegie,
het App.
ç M ilitqir Gt
?rdqçf,
s/zpo/.
Audouin (Jean Victol'
),een dertlverigste en schranderste zoölogen van denjongsten tjd,werd geboren tePartjsopden27en
April1797.Volgens den wensch zkn
'erfami1ie z0u hj in deregten studêren,maarhj
wjdde zich aan de geneeskunde en gaftevensgehooraan zjne neigingt0tdenatuurljkehistoric. Zjn eerste werk overde anatomie de< insecten ,scbaaldieren en ringwormen (1818) werd met grooten bjval ontvangen en gevolgd door andere, die ge-

die eerst te Edinburg en vervolgens te Londen in 4 deelen verschenen. Daarmede staat

zjne uornitholocigalBiography (Levenswjs
der vogelenl''in verband.In 1839 keerdehj
naar zjn vaderland terug en vestigde zich
aan (1eHudspn.Hiergafhjn0g,Ondersteund
door zjne 2 zonen en door Dr.Baeltmann,
ttr
llheQuadrupedsofAmerica (Deviervoetige
dielen van Amerikal'' tlit,en overleed den
27stcn Januarj 1851.
Audum bla is de wereldl
toe der N00r(l-

schefjbelleer(ziet)pdetweelaatstewoorden).

Aud beteekent oorspronkeljk hetzelfde
tuigenis gaven van zjn uitstekenden geest alsaa ofJccA,nameljk een stroomend wavan waarneming. In 182G washj t0t sup- ter. Thans echter geeftmen in Duitschland
pléant van Lamarek en Latreille benoemdt dien naam aan vxuchtbare bouw- en weien in 1883 werdhjhoogleeraaraanhetmu- landen ,die zich langs een wateruitstrekken

séum. Zjne lessen hadden grûoten toeloop. en doorheuvelsomzoomd zjn.A1svoorbeelOp last der regering werd hj afgevaardigd den nnemen wj de uGoldene Auë''aan de
om onderzoek te doen naar de muscardine Helme en de Unstrut in Thiiringen, de
(epidemie der zjwormen),naar de druiven- dBlaue Auë''ofde Plauensche grond,en de
ziekte en naar de termieten te Rochefort. tAuë aan deElbe''in Merseburg(Pruissen).Hj overleed opden 9(
lenNûvember1841.On- Oek iserinhetkoningrjkSakseneenstadle,
dexscheidene geschriften zjn door Audouin dat den naam draagt van Auë.
en M ilne .
r#z
l
(lt
xr#.
:gemeenschappeljk uitge- Auënbrugger von A uënbrug (Le0geven. Vooral heeft hi
j (le geschiedenis der pold), geneesheer aan het Spaanschehosgigelede dieren met zorg behandeld.
taal te W eenen, werd geboren te Grâtz ln
A udran (Gêrard), een van de voortref- 1722 en overleed in 1809. Hj is de uitvinfeljkste graveurs dex Fransche school,werd der der percussie van deborst.Reedsin 1704
geboren teLyon in hetJaar1640.Hjiszjne merkte hj op,dathet verschillend geluid,
kunstenaars-opleiding vooralverschuldigdaan hetwellkmenbjgezondeenziekepersonenvereen zjarig vertoefte Rome,waarhj Carlo neemt,w anneer m en hen Op de borst tikt,
n de
M aratti t0tleermeester had. Htl verwierf een maatstafoplevertter beoordeelingva'

zich grooten roem dooreenportretvanyaus gesteldheid der atlemhalingswerktuigen. Na
Clemens IX.Op tlitnoodiging van den mlnis- verloep van 1 Jaren deeldehj zjneopmer-

ter Colbert begafhj zich naarPartjs.waar kingen medein eeneLatjnschcverhandeling.
hj tOt koninkll gxaveur werd benoemd. Auër (Aloys), die doorbeonrdeeling der
Hier vervaardigde hj platen voor eene uit- boekdrukkunst een grooten roem heeft verlen M ei1813
gave der werken van Lebrnn.Voortsgafhj w orven, w erd geboren den llf
afbeeldingen van de veldslagen van Aleœan- te W els in Oostenrtjk.Hj werd leerling in
der,alsmede uitmuntende gravuresnaarschil- eene drtlkkerj in zjne geboortestad en oederjen van oude meesters. Hj Overleed te fende zich tevensmetjverin dekennisvan

Parljsin 1703.ZjnenevenBénoçtenJeanLotls vreemde talen. In 1837 begafh!jzich naar
df
xt
frt'g
zbehooren t0tzjne bcste leerlingen. Lint en werd er leeraar in het Italiaansch.
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ALIGR-AUERS
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##

Nadathj in 1820 eene reishadvolbragtd001* men tjd te Heidelberg.ln den tjdder0mDuitschland, Zwitserland,Frankrjk en Elz- wenteling (1848) leidde hj een eenzaam legeland, om erde typograyhi
schewerkplaat- ven,waartoe huiseljke omstandigheden en
sen en de wetenschaqpelpke inrigtingen te vooraldeziekteen hetOverljdenzjnerechtbezoeken,koesterdehp den wensch om zjne genoot aanleiding gaven. Daarna toefde hj
gevestiqde denkbeeltlen Op dat gebied in eerst te W eenen en vervolgens in een afgetnepasslng te brengen.In 1841 werdhjaan- legen dorp in den Harz, dathj eerstmet
gesteld totdirecteurderKeizerljke Hof-en Dresden en toen met Berljn verwisselde.
Staatsdrakkerj teW eenen,diezich tedier Thans woont hj aan de Rjn,nietvervan
tjde in een zeer gebrekkigen toestand be- Bonn. Onder zjne latere werken is vooral
voni. Hj bragthietin eene volslageneher- zjn roman dt
At
lfderHöhe (Stuttgart,18t
15)''
vorming, en maakte zich daardaor zöö ver- merkwaardig5hierin is zoowelhetdorps-als
diensteljk,dat hj in 1847 t0tli4 derKei- het hoieven op eene hoogstgeestigeen boeizerljke Academie van W etenschappenent0t Jendewjzevoorgesteld.O0k (dDas Landhaus
regeringsraad benoemd werd.Hjisdeschrj- am Rcin''ismetgrootenbjvalontvangen.Eene
ver van eene Fransche en van eene Itali- t&ieedeuitgavezjnergezamenljkewerkenis
aansche spraakkunst. Voorts heeft hj het in 1861 t0t 1864 in 21 deelen verschenen.

uonze Vader'' uitgegeven in 206 talen en
Ayörsperg (AntolzAlexander,graafvan),
meer dan 100 eigenaardige letters.Ook heeft alsdlchterbekend onderden aangenomennaarn
hj de versehillende bekendelettersgerang- van Anastasius Grzl
:
im1is de syrai
tvan een
schikt en in tabellen voorgesteld,- alsmede adelljk geslacht hetwelk in zjneoudere en
een uGrammatischer Atlas''ofeen overzigt Jongereljn een grootaantalmannentelt,die

van alletalen.eene beschrjving derStaats- alsstaatsambtenarenenkrjgsoverstenm eteer
drukkerj teW eenen enz.uitgegeven.Hj is htlnvat
lerland(oostenrjk)hebbengediend.Hj

(
le uitvinder van den natl
turdrak (zie onder werd den lltlenApril1806teLaibachgeboren.
ditwool'
dljen hjheefthiervaneenebeschou- Hjleefdeaanvankeljk bjafwisselingopzjne
goederen en aan het Hof te W eenen, maar
wing geleverd in 1856.

A uerbach.5Vjvermelden tweepersonen, schoon hj totkamerheerwerdbenoemt
l,hield
4ieonderdezen naam bekend zjn,teweten: hj zich buitenstaatsdienst.Langentjtlkende
Heinria zffFrlt
'cF
z, eiyenljk Rtrol
tmeqer men alleen zjn aangenomen naam , maar
of Stromer,hoorleeraar ln degeneeskunde toen hj bekend werd als vervaardiger van
en SenatorteLelgzig.Dezewerdgeborenin vrjzinnige,vaderlandslievende poëzie,zon1482 te Auërbach ln de Plàlz en overleedin den hem de kiezers in 1848 naar het Parle-

1542.Hjheeftte Leipzig een groothuisgebouwd,hetwelk tjdensde marktt0tmagazjn van de kostbaarstehandelswarendiende,
en de daaraan verbonden kelder(Auërbachskeller) wasvolgensde sagehettooneelder
tooverkunsten van Faust.

mentteFrankfort5van hierkeerdehjterug
naar zjnegoederen,en eerstin 1859betrat
l
hj wederhetstaatkundig terrein,terwjlhj
een jaarlatert0trjksraadwerd benoemd.
Zjn eerste gedicht vaa belangrjken omvangwastDerletzteRitter(Stt
lttgart,1830),''

B erthold z/slirltzcA een uitstekend rom an- eene verzam eling van romancen in de maat
van het Nibelungen-lied, waarin de heldendaden van keizer M azimiliaan Iw orden ver-

schrjver? die den 28Sten Februarj 1812 in
het dorple Nordstetten in het Schwarzwald
%eboren werd.Hj is een zoon van Israëlietlsche ouders en bleef er, door een lotal
broeders en zusters omringd, t0t aan zjn
12t
le Jaar. Toen werd hj naar de Talmudschool te Heckinqen gezonden. Hj ontving
zjne vertlere oplelding teKarlsruhe,aanhet
gymnasium te Stuttyarten aan de universiteitte Tiibingen. Hler z0u hj in de regten
studéren; h!l bepaalde zich echter t0t de
wjsbegeerte en begaf zich eerstnaarMiin-

heerljkt.Hieropvolgden.ttBl:tter der Liebe'',
en daarna ttspaziergënge eines wiener P0ö-

ten (Hamburg, l83l)''
j waarin destem der
vrjheid zich metkrachtdeed hooren.Dichtbundels en afzonderljkegedichtenzjnhierop
gevolgd,en in 1864 heefthj onderdentitel
dtRobln Ho0d''eene fraajeverzameling van
vertaalde otld-Engelsche romances geleverd.
A uërstkdt iseenkleindorpjeindePrtlissische provincie Saksen en ontleentzjnebcchen en vervolqensnaarHeidelberg.Destu- langrjkheid aan den veldslag, welke den
denten-vereeniglngen waren in die dagenaan

14t
len October 1806 - den dag van den slag
hier is voorgevallen. Toen er

velevervolyingen blootgesteld,en Aaërbaoh bi
j Jena
moest gerulmen tjd in degevangenisdool
'brengen. Na het herkrjgen zjner vrjheid
tradhj op alsschrjver,en weldra verwierf
h; grooten 10fdoor de toelichting Bn ver-

geen vrede metFrankrjk mogeljk scheen,

rukten de Praissische legers naarThiiringen
en Franken. Uit Hannover kwamen onder
Rûclt6l en Blûae'r 40000 man,- onder k0a ling der werken van Spinoza.Vervolgens ning Friedvielö '
IG JAeJ- III en den hertog

schreefhjonderscheif
leneromansyterwjlein- nan W,
rl
4zzdlnij/
c trokken 70000 man overt
le
deljk zjne d
tychwarzwslderDorfgeschichten Elbe, - en onder den vorst 'oon A blezllo/zd
(Mannheim , 1843)'' hem een Européschen togen 35000 m an uit Silézië naar Saksen,
naam bezorgden.Steeds voortgaande m ethet waar zj zich met 20000 Saksische soldaten
uitgeven van rom ans en novellen , w oonde versterkten.D ie drie afdeelingen zotlden zich
hj bj afwisseling te W eimar,te Dresden, in Thiiringen vereenigen. Napoleon liethet
te Leipzig en te Berljn,vond te Breslau echter zoover niet komen.Zjne generaals
eene vrouw en toefde met haar eerst in het Sowlt, DavotbstjM ltrat en Bdrtkier drongen
zuiden van Dtlitschlan; en vervolgensgerui- met snelle marschen diep in Duitschland.De

AUZRSTXDT-AUFFENBERG.
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Pruissen waren hierdoor verrast en ha4den door eene Joelende bende mannen en vrouzelfsbehoefteaanlevensmiddelen,welke bj wen.De beide mannen pongden zich (loûr(le
4e Franschen volstrektniet ontbraken.Het vlugt in veiligheid te stellen en zich in een
Fransche leger telde ongeveer 250000 man tuinhuiste verbergen;tevergeefs- zjweren 700 kanonnen. W eldra werden de beide den naar buiten gesleept envermoord.Anërslegers handgemeen, maar wegens de snelle vtlt
zldvielineenslooteneindigdehierzjnleven.
komst (
ler Fransthen waren de Pruissen Korttevoren wasllem zjnegemalindoortlen

slechtonderrigtvan depositiën dervjanden. dood ontrukt.Voorzjne kinderen werd een
Bj Auërstsdtsneuvelde(
le hertog'
vansrzlzl.
<- s0m van ongeveer28000guldenbjeenyebragt.
wî
'
jk, de luitenant.generaal '
von Sc/zpzefftxzr Rudolf'
t
lozlA'
tbërswald.Deze?Pruisslschmiwerd zwaar gewond,en kortdaarna vielen nister en broeder van den voorgaande?wer;
degeneraalsvon TF'
e#6IJen r0n Greifenberg. geboren den lsten September 1795.O0k hj

De Pruissen hadden t0n slgtte 5000 dooden
en gewont
len,en bj deze waren 300oëderen. Zj zagen zich genoodzaakt om tertlg
te trekken, en de hoop op eene herhaling
van het gevechtwerd verjdelddeordien Naroleon zelfop dien dag aan de corpsen van

studeerde te K oningsbergen en trad in 1812

alsvrjwilliger in dienst.Hj trok onder generaal'
tan York naarR usland en in 1813met

dezen naar Frankrjk.In 1820 werd hj t0t
ridmeester bevorderdtwaarna hjzjnontslag
nam uitde diensten zich naarzjne goede'
von A'
Jic/zelen Hokenlol
tebj Jena eenevree- ren begaf. Hj bekleedde nu onderscheidene
seljke nederlaag hatltoegebragt.lndiezelfde barrerljke ambten en w8rt
lin 1848door(
len
week trokken de overwinnaars binnen de Kgnlng belast metde leiding tlerBuitenland-

poorten van Berljn,terwjlzj devlugtende sche aangelegenhelen.Hj werd later - na
Pruissen t0tLiibeek t0e vervolgden.--- Op zjne aftreding als minister -- litl van de
deplek,waarde hertog '
oan.
&r
lz
ldl
tl(/ksneu- Natignaleveryadering en in 1858 lid vanhet
velde,iseen gedenkteeken opgerigt.
staats-ministerle zonder portefetzille.ln 1859
Auërsw ald. Het Pruissische geslacht, verloor hj zjnegemalin Adell
teid,burggradat dezen naam draagt,heeft gedllrende de vin van Doltna-Lqttk,met wie hj in 1817
laatste honderdjaren eenige beroemde man- gehuwd was.Sedert 1862nam hj geen deel
nen opgeleverd)namoljk :
m eer aan staatszaken, e1z ovorleed op (len
H ans Jakob H'lIô'rdlclJ#.Deze,geborenden 15(
lenJat
luarj 1866.
25steu Julj 1757 koos in 1770dekrjgsmans- Anredrona4z
lfFrd'
lnc,
l#.Deze,dejongstebroelûopbaan, maar begafzich in 1773 naar K0- der van den voorgaatlde, w erd geboren te
len October 1797.
ningsbergen,waar hj de voorlezingen van Mariënwerder op den lot
Kant en van andere hoogleeraren hoorde. In 1803 begaf hj zich metzjn vader naax
Nadathj in 1778 den Bejerschen suecessie- Koningsbergen, en hj was erjuist t0t(le
oorlog hatlbtlgewoond,nam hjin 1783zjn acadêmische lessen bevorderd,toendetweede
ontslag uit de diensten leefde,na zjn hu- oflrlog tegen Napoleon uitbarstte.Terstond
weljk metdeburggravin CltarlotteAlbertine trat
l hj als vrjwilliger in dienst,maarhj
eozlDoltna-Lank,op zjnegoederentterwjl w ertl niet in de gelegenlzeid gesteld,om aan
'
hj tevens onderscheit
leneburgerljke waar- de veldslagen bj Ligny en bjW aterloodeel
digheden bekleedde.In 1806 werd hj be- te nemen. Hj keerde naar de hoogeschool
noemd t0t fnande-,Oorlogs-en domeinraad terlg en waser een van destichters derstuin werkeljke dienst en t0tcuratorvan de denten-vereenigingen (Btlrsenschaft). Na de
universiteit te K oningsbergen,en in 1808tot voleint
liging zjner studi'
ën bekleedt
le htl ongeheimen staatsraad en opper-president van derscheidene burgerljke waardi
yheden,enna
Oost- en W est-pruissen en Lithauën.In 1811 1849 was hj steeds afgevaardlgde naar de
wer; hj benoemd t0tlandhofmeester!en hj Nationale vergadering te Berljn.
wasjverig werkzaam voordebevrjdmgvan
AuFenberg (Joseph,vrjheervon),een
zjn vaderland.In 1824 verliethjhetstaats- vruehtbare D tlltsohe tooneeldichter,w erdgetooneelen overleetl den 3den April 1823.
boren den 25sten Augusttls 1798 te Freiburg
KanuX#/(/'Erdmannronxd.
lJ'
r#znJJ#.Dozej in Breisgau ,waar hj,na het overljdenzjeen Z00n vall den voorgaande,Wertlgebflren ner moeder,zjne Jet
lgdige dagen bj zjne
op het landgoed Faulen op den 19ëen Octo- grootouders dûorbragt.Hj bezochtvoortshet
ber1792.HtJ
'wjddezichaanvankeljkteKo- gymnasium teDonauëschinren en zou,naar
n
i
n
gs
b
e
r
ge
n
aanledelestttu
diederregt
sreleerd- den wensch zjns vaders,ln de regten stuheid en der out
eren en trat
lln 1813 déren.Hj begafzit!h naar de universiteit te
a1svrjwilligerin dienst.W eldra klom hjop Freibtlrg,maarhield erzichbjnauitsluitend
en kwam na 1817 bj den generalen staf, bezig met(lebeoefening der fraaje letteren.
waarbj hj bleeft0t 1840.In 1845werd hj Met geestdrift bezield voor de vrtlheid van
bevorderd t0t generaal-majûor. Nadat mon Griekenland,sloothj metzjnèvriendeneen
hem te vergeefs de portefeuille van 00r10g verbond,om zich derwaarts te begeven.Te
had aangeboden,werd hj benoemd t0t afge- Treviso zotlden zjtezamenkom en.Den l3den
vaardigde naar het parlement te Frankfort. Julj 1815verl
ietAnfenber.
qmeteen zjner
Hierbehoordehjt0thetregter-centram.Toen vrienden heimeljk de hoûgeschûol,reisde te
de straatgevechten in Frankfort begonnente voet door geheel Opper-ltalië en bereikte
woeden, reed htjmetden vorst Liel
bnotosky eint
leljk de bepaaldeplaats.Nadat die twee
buiten de stad,om kondschap in te w innen eenigen ttjt
lte vergeefs op f
le overige bondnopons de troepen ,die u1t D armgtadtw erden genootenhaddengew aeht,dieverhinf
lextlsehem vadorverwacht.Plotseltl
'k wetden zj aangevallen nen te wezen,keerden zg naarht
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land tert
lg,waarz/ineentreurigentoestand Louls &-0s Avyer, een Fransch criticug
aankwamen.Eenige weken latertradAv en- en letterkundige.Deze werd geboren te'PaIer.g in Oostenrjkschedienstennam deelaan rjs in 1792.Ten tjde van Napoléon 1 was
den veldtogtvan1815.Hetbjwoneneener0p- hj minister van Binnenlandsche zaken en in
voel-ing van den GHamlet''van Shaksperevem 1812 werd hj geplaatst aan deKeizerljke
vuldehem metgeestdriftvoorhettooneel,z00- universiteit.Hj was een jverir mede-alq
bei.'en d
aan
dathjterstond- in5nachten- zjntreurspel der aan de (dDecade philosophlquel

Jpizarro''vervaardigde.Opverlangenvanzjn hetJlournalde l'empire,''en tevenstradhj
vader ging hj Over in Badensche dienst,en op a1svervaardiger van tooneelspelen en vau-

weldra werden 04 den Hofschouwburg te
Karlsruhe zjn Gplzarro''en vervolgenszjn
Gspartanen''me$bjvalûpgevoerd.Nuschreef
hj eenereeksvandramatlschestukken,wier
aantal t0t 24 is aangegroeid.ln 182: werd

hjlidvanhetbestuurvandenHofschouwburg
en weldra voûrzitter van denschouwbtlrgraad
en tevenskamerheer.In 1832 deed hj eene
reisnaarSpanje en werd erdigtbjdepoort
vanValenciadoorrooversovervallen en zwaar
gewond. In 1829 werd hj doorden Groothertog van Badent0tHofmaarsehalk benoemd.
Hj overleed te Freiburg in Breisgau op den
25sten December 1857. In zjnetreurspelen vindt men schoone gedeelten,de vrtlchten van een fi
jn gevoelen van eene rjke
verbeelding,maarzj ljden in hetalgemeen
aan een 4root gebrek: nameljk aan gemis
van eenheld. Zjne gezamenljkewerken ztjn
in 22 deelen uitgegeven. Hiervan is reeds
eene3deuitgave.Eene blbemlezing tlitztjne

geschriften heeftin 7 deelen hetlichtgezien.
A ufidus, de voornaamsteriviervanAptl-

lië,ontspringtin Samnium op deApennjnsche bergketen,stroomtlangsCannaeenstort

devilles.Na den terugkeerderBourbonswerd

hj koninltljk censoren hoofdredacteur:
van
het Jlournal général de la France.'' ook

werkte hj in den dMercurede France.''In
1816 werd hj lid van de Academie en hj
onderscheidde zich zoowel door den tjver;
waarmedehjdevoltoojingder'
tDictionnaire'
bevorderde!a1sdoor den strjdtegen der0mantieke mgting in de letterkunde.In 1822
werd hj benoemd t0tsecretarisderAcademie, en op den Sden Januarj 1829maakte
hj een einde aan zjn leven doorindeSeine
te springen.Hj heeft voortreFeljke uitgaven geleverd van de werken van Fransche
schrjvers,envooralwordtzjnacommentaire
deMolière''hooggeprezen.Daarenboven heeft
hj zich een grooten roem verworven 400r
voortreFeljke levensbeschrjvingen van Volfire, Rabela'
is, Molière enz.en door ztlne
bekroond.
e lofredenen Op Boileanen Corneille.
Augereau (Pierre FrançoisCharles,duc
deCastiglione),maarschalkenpairvanFrankrjk,werd geboren te Parjsden lldenN0vember 1757.Hj wasde zoon vaneenfruitverkooperindevoorstadSt.Marceau.Hjtrad

bj Aufdeum zich uitin de Adriatische zee. a1s carabinier in Fransche dienstenging verZ00 zeidemen indedagen deroudheid.Thans volgens over in hetNapelscheleger.Tot1787

draagt zj den naam van Ofanto.Aan haren bleefhj gemeen soldaaten voorzag vervoloever werden de Romeinen in den tweeden gens a1s schermmeester in zjne behoeften.
Punischen oorlog door H annibalverslagen.
Toen in 1792 vele Franschen hetkoningrjk
Aufsesz (Hans, vrjheer von en zu),de moesten verlaten,begafzich A vgerean naar
sticlzter.van het GermaanscltA FZ:JCJ- (zieon- het Fransche zuider-leger,waarhjdoorzjne
der dezen naam) te Neurenberg, werd ge- vermeteleondernem ingen w eldragrooten roem
boren den 7den September 1801ophetkasteel verwierf,zoodat hj reeds in 179: btldeAr-

Aufsesz in Frankisdh Zw itserland,studeerde mée des Pyrenées orientales a1s brigade-gete Erlangen in de regten en deedvervolgens neraalonderDmommier diende.Hetverove-

eenige wetenschappelgke reizen-Daarnahield
htjzich bezig methetverzamelen van eene
uitgezochteboekerj envanDuitschekunstgewrochten en oudheden.Hj heeftonderschei-

ren der geschutgleterj te La Muga, de ver-

gedragen hebben,vermelden wj:

sche leger bj '
j
luoano,Millesimo en Monte-

rjs den l2denDecember1724.Hj omhelsde
den geesteljken stand en legde zich teR0uaan gedurende 14 jaren t0e op dewelsprekendheid.Toen werd hjvicaris-generaalvan
den bisschoy van Lescar,lid derAcademie
des in'
scriptlons en belles lettres te Parjs,
en
1
792h.p overleed aldaar jen fden Februarg
Hp heeftzeerverdlensteljke vertalin-

hj zich naar denKerkeljkenStaat.Hjrukte
over de P0 bj Borgo Forto,maakte zich

ovedng van Colliouxe,Bellegarde en Figuë-

<as,en vooralde glansrjke overwinning op
generaalHurrogaray bj St.Thomas aan de

denewerkengeschreven,dievooralOphetleen- Fluvia behooren t0t de schitterendsteheldenregtbetrekkinghebben,enwast0t1863hoofd- feiten Van A'
ttKgerean in die dagen.Nieuwe
redacteur vaneen oudheidkundig tjdschrift. latlweren verkreeg hj in 1706 als divisie-geA ugér. Van de personen ,diedezen naam neraal en opperbevelhebber van hetItaliu nA nastase H l.gcr, een Fransch letter- en notte,Degoen vooralbj hetbestormender
oudheidkundige. Deze werd geboren te Pa- brug van Lpdi.Op last van Napolebn begaf

meester van Bolognaj onderdrukte een oproer in Romagna en noodzaakte den Paqs,
om vrede te sluiten metdeRepnbliek.Daarna

bezette htj aan de beneden-Etsch Legnano,
Roneo en Brescia en verdroof den vtjand uit

zjne voordeelige positiete Castiylione.Ter-

gen geleverd van de werken der meestbe- wtjlW ûrm.
sser binnen Mantuawaslngesloten,
roemde Grieksche en Romeinsche redenaars. rukte hj met M a.
ulna den Oostenrjkschen

00k heefthj geschreven overhetstaatsregt generaal Alvinczy te gemoet en droeg niet
derRomeinen.Zjnenagelatene werken zjn weinig bj t0tdezegepraalbjArcole.Inden
in 10 deelen uitgegeven.
aanvang van 1797 versloeg hjbjAnghiari
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den Oostenr/kschen generaalProrera,ver- gin van october Oprukte naarLeipzig.Op
brandde de brug over de Etseh, zette de weg derwaartsbehaaldehj eeneoverwinning
terslagenen na t0t aan Castellaro en dwong 0J)Tàielemann.Gedul'ende den slagbjLeipden generaal, zich bj Favorite met 5000 z1g verdedigde hj een geheelen dag een
man, 700 paarden,22 kanonnen en den ge- boschje, waaruit hj eindeljk voorde Ove1*heelen voorraad over te geven.Nadat Man- magtwjlten moest.Toen deGealliëerden in
tua door de Franschen was ingenomen,be- FrankrjktroklkentwerdAugereawnaarLyon
gafA'tçyerean zich op lastvan Napoleonnaar gezonden,f
)m ereen legerbjeentebrengen;

Parjs, Om er aan het Directoiro 62 vero- daarmede deedhj dcn Oostenrjltsehen geneverde Oostenrjksche vaandelste overhandi- raal Bltbna van St. Georges t0taan Maçon
gen, maar eigenljlt om er debeoogde wj- achterwaartswjken.Nietlangdaarnaonderziging in de regering te beverderen.Diens- teekende hj de capitulatievan Lyon en onvolgensontving hj vO
'örderevolutievanden derwierp zich aan Lode'
tvl
jk XVIII,zoodat
l8den Fructidor(4 Seytember 1797)hetop- hj medewerkte t0tdeverbanningvanNapoperbevel over de Natlonale garde.Aal
l het leon. H!j werd dan ook bj zjnekomstte
hoofd eener afdeeling drong hj in de zaal Parjst0tlid van denRaad van 00r1og,tot
van hetW etgevend Ligchaam ,deed de ver- ridder van den Ilelli-qen Lodewlj
,k en t0tpair
dachte personen in den Temple opsluiten en van Frankrjk benpemd.In Maart1815werd
werd doordebovendrjvendepartj metden hj belast met lietopperbeveloverde l4tle
tredder des vaderlands''bestemnaam van '

militaire divisie te Caen.Kort daarnalandde

peld.Daarnawerd hj benoemdt0tbevelhebber van het Rjn- en Moesel-leger, en in
1708 stond hj aan hethoof
'
dderlodedivisie
te Perpignan. Een jaar later washj voor

Napollon illFrankrjk,en schonn deze zjn

voormaligen generaal een verrader noemde,
was A'uyereau niet ongezind, hem htllde te

bewjzen.Na denederlaag vanBonaparteen
den terugkeer des K oningstherkreeg A uvqeRaad der vtjfhonderd teParjs.Kortdaarna rdtzslzittingindeKamerderpairsen hjwerd
keerde BonaparteuitEgypteterug,enA ltge- lidvandenkrjgsraad,vooxwelkenNeymoest
getzl zag zich benoemd t0t bevelhebber van teregt staan.Daardekrjgsraad zich echter
een Fransch-Nederlandsch leger van 20000 in deze zaak Onbevoegd verklaarde,wer;
xnan. Hiermede versloeg hj in September Ney voor de Kamer der pairs geroepen en
1800 den landstorm vnn Mainz en den O0s- ter dood veroordeeld.A wyerean ,diezulk een
tenrjkschen generaal M mptscken. Een vonnis in de verte niethad vermoed,wer;
wapenstilstand maakte een einde aan de erz00 smarteljk doorgetroFen,dathjzich
vjandeljkheden, maar btl het hervatten 0? zjn landgoed La Houssaye afzonderdeen
van den oorlog bezette hi
j AschaFenburg hler den lsden Junj 1816 overleed.
het depaxtement Haute-Garonne lid van den

en Schweinfurt,deed doûr genexaalDttmonAugias, koning te Elis,was een zoon
cetf'
llW iirzburg innemen!behaalde nogmaals van Pltorbas en van Hyrmine,en volgens

eene overwinning op Amphelten bj BurgEberach en hield stand teyen deOvermagt
bj Altorf,Neukirchen enFlschbach.Naden
vrede van Luneville (1801) woondehj op
een buitenverbljf bj Melun,maarin 1801

werd hj doox den Eersten Consul aan het
hoofd geplaatstvan het7delegercorps. Hier-

medetrolthjnaarVorarlbergennoodzaakteer
den genoraalJellaehich (JellasJisJ)om zich over
te geven.In den oorlog metPruissen nam hj
deelaan denslagbtlJena.BjEylau verscheen
htjdaags vöör den slag (8 Februarj 1807).
Doorde Russen aangetast,steldehjerzich
met de zjnen blootaan hethevigste vuur
en bjna zjne geheeleafdeeling bezweeltin
dien vreeseljken strjd. Na denafloûpvan
dezen vroeghem Napoleon.tW aarzjnuwe
grenadiers?''-.t(V00ruweMajesteitgesneu-

anderen van Helios(
)fvan Poseidon (Nepttlnus).A1sJongeling had hjdeelgenomenaan
den togt der Argonauten en als vorst te
Elisaanzienljkerjkdommen vergaderd,die
vooralbestondenin3000runderen ,w iermest
in den uitgebreiden staltoteeneaanzienljke
hookte was opgestapeld. Tot de 12werkzaam heden ,die doorE'
urystltewsaanH eracles
(Hercules) werden opgelegdtbehoorde o0k
deze, dat htl'dien stal op één dag moest
reinigen. D e held volbragt die taak door er
een paar rivieren - deAlpheusenPeneus-

doorheen te leiden, maar hj vorderc
le ook

tot loon een tiende gedeelte van den veestapel. Toen A'ttyitu dat weigelde,werd hj
met twee zjnerzonen doox H eraclesgedood,
waarna de derde zoon,P hyleusgenaam d.en

doorztjn vaderverbannen,Omdathj t0tin-

veld!''w ashetstoute bescheidvanA '
ttgerea.. schikkeljl
theidraadde,dentroonteElisbeklom.

Ditantwoordgafwelligtaanleidingtfltzjne
Aplgier.Van hen,die onderdezen naam
terugzending naar Frankrjk,waarhj rust bekend zjn,noemen wtj:
had t0t 1809.Toen droeg Napoleon hem den
JeanWfzwfidfe,baron#'-d.z
lf./er?eenFransch

last op, om Gerona te bezetten en do 0p- generaal. Deze werd in 1769 geboren te
roerlingen in Catalonië te tuchtigen.Na de Bourges, trad in 1792 in dienst,wertl com-

overwinning bj Vich (20 Februarj 1810)
viel hj op nieuw in ongenade.Hj werd teruggeroepen naarFrankrjk,eneel'
stin1812
werd h!jaan hethoofd gesteld van hetllde
legercorps,dat te Berltl
'n zich vormde.Ge-

mandant van een bataillon vrjwilligers,en

werd reeds in 1794 t0t brigade-generaalbevordertl.ln 1804 benoem deN apoleonhem t0t
oëcier van hetlegioen van eer ent0tbaron.
Na twee veldtogten in Spanjewerdhj in
durende den veldtogt in Saksen verzamelde 181: belast m ethet bevel over K pningsberA'
ttyerean, als gouverneur van Frankfort en gen, waar htl op zjn post bleef gedurende
W iz
'rzbtlrg)het reserve-leger, dat in het be- den Russischen veldtogt.Als afgevaartligde
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naar het W etgevend ligchaam stemdehjin in hare nabjheid vereenigen.De stad heeft
1814 vöör de afketting van Napoleonjtoen een omvang van ll
/a uurgaans.Zj heeft4
deze van Elbanaderde.Hj werd doorBona- hoofdpoorten en 6 poorten van geringer bepaete terstont
l van zjne waardigheden be- lang en is door muren en wallen omringd.
roofd , maar herkreeg ze na den tertlgkeer Zj is niet regelmatig gebouwd,maar be-

des Konings.O0k werd hj weder benoemtl zitta1van aanzienljl
tegebouwen en fraaje
tot afgevaardigde naar het W etgevtmd lig- straten.Men vindt er onderscheidene openchaam ; hj overleed in 1819 in zjne ge- bare pompen, die zeer schpon zjn. Twee

van deze - de S eroulez-en de M erouniw.gboortestad.
Guillaume Fïcf/r Emile Hv.gidr,een zeer pomp -- zjn in 1599cn 1603deoruLdriaan
verdiensteljk Franse'
h tooneeldichteren een de Trridd van 'sHage gebouwd. Van de ker-

kleinzoon van Pigeaqlt-le-Brun. Hj werd ken is er ongetwjfeld de dom,aan deH.
geboren den 17denpeptember1820 en wekte Maagd gewjd,de ot
ldste-Dezekerk beston;
door zjn eerste tooneelstuk @Lacigue (de reedsin de 6deeeuw ;zj isdoorde Hongagifbeker)'' grooten bjval en n0g grootere ren verwoest, maar in 994 door bisschop
verwachtingen. Na dien tjd (1841)vervaar- Luitolf, ondersteund doorAdell
teid,degedigehj eene reeksvan stukken en metéên malin van lteizer Otto J,weder opgebotlwd.
van dezejddGabriëlle,'' verwierfhj in 1840 Later werd zj in verschillenden stjlverden Monthyon-prjs. Sedert 1858 is hj 1id groot cn verfraaid.Zj bezitschoonealtaarder Academie.
A ugila is eene Afrikaanscho oase in het
binnenland Yan Marmarica (thans Bal*ca),
10 dagreizen ten westen van Ammonium

sttlkken en beschilderde glazen.Boven alle

a
ndere yebouwen verrjst oy eenehoogtede
St.Ulrlchs-kerk. De stichtlng van deze is
begonnen in 1477 en geëindigd in 1607.Het

(Siwah).Zj heefteenelengtevan ongeveer voornaamste bedehuis der Protestanten is er
ke
4 geogr.mjlen. Thans draagtzjden naam de St. Annaschi
ldrk
erj,
enwaarin zich desgeljks
bevinden (van Berr
van Atldlela en ligtaan den Karavaan-weg kostbare
van (?ah'o en SiwahnaarMoerzoek.Ergroel- mûller,Cranack enz.
)Voorts isereenprach9en veel dadels, en de bevolking bedraagt tig raadhtlis,gedeelteljk van marmer geer 10000 zielcn die schat
pligtig zjn aan bouwd en met koper gedekt.ln de zopgenaamde Jgouden zaaly''op de 3deverdieping,
den Pasla van Tripolis.
Augiet is de naam van een geslacht van vindtmen hetKoninkljk Muséum van schilTin
to
o,tLe
ona
rdo
delfstotlbn ,dat een groot aantalsoorten be- de
rj
ornettme
stuk
ke
n vdaan .2fle4:, Titiaan,
vat,die t0t de verbindingen van kiezelaarde

Vintû,Paul Vero-

met kalk- en bitteraarde,voortsmetjzer- wedd, '
van Dïjk,Ilàn,
gJfplùdizzenz.Daarenoxydtlle en dzeroxyde behûoren.Zjkûmen boven vindt de reiziger te Augsburg verin bestanddeelen overeenmetdehoornblende, scheidene andere gebouwen? die zjne opich van deze doordien merkzaamheid ten volle verdlenen.
pa
2 ar onderscheiden zkl
T0t de inrigtingen van onderwjkbehooren
j kristallisérenmet ino-rhnmbische zuilen
van 8.70 5'. Hare hardheid ligtttzsschen die er een lycéum , een R. K atholiek en een
van apatiet en veldspaat,en haar soorteljk Evangélisch gymnasium ,eene R.Katholieke
gewigt tusschen 2,8 en 3,5.De belangrjkste en Evangélische Latjnsche school, een R.
dier delfstoFen zjn:W ollastoniet,diopsiet, Katholiek seminaritlm , eene polytechnische
m alakoliet,augiet,bronziet, hypersthen en school, benevens een groot aantal andere
diallaag. Van deze is hetaugiethetmeest scholen.M en heeft er eenebibliotheek,eene
algemeen verspreid.Het wollastonietbestaat sterrewacht en onderscheidene instellingen

uit2/adekiezelzurekalkaarde.Hetheefteene
witte kleur, is doorschjllend en beziteen
helderen glans. Het diopsiet vindt men in
langwerpige achtzjdige zuilen;het is doorgaans groen van kleur en wordtin deAlpen
gevonden. Het malakoliet is dof-groen en

van weldadigheid. Er zjn talrjl
te fabrieken, en het bewerkt gou; en zilver uit
Augsburg isn0g altjd zeerin trek. O0k is
er eene betlrs.D e stad telt ongeveer 45000
inwoners.
De stad is zeer oud. Toen de Romeinen

komtin Zweden voor.Heteigenlgke augiet er in hetJaar 13vöôr Chr.eene volkplanis zwart of groenachtig zwart en vertoont ting stichtten,ontving zlj,tereere vankeitt
gustas, den naam van Augusta,en
zichmet6-of8-zjdigekristallen.Hetisbla- zer A'
derig of schelpachtig van breuk en wordtop in de dagen van Taeltnswaszj reeds eene
vele plaatsen gevontlen.Hetbronzietispaars- belangrjke koopstat HetChristejzdom vond
brt
lin van kleur en zeer vezelachtig,zoodat er reeds vroeg ingang,en 8t.HJr. l
eed er
het wel in asbest overgaat.Hethyperstheq den parteldood in het Jaar 304.In de2de
leeeuw werd zjdoordeAlemanis zeer bladerig en heeftbj een parelmoer- helftder5(
glans een koperrooden weêrschjn op een nen veroverd en verw oest, maar w eldra
zwarten grond.Hetdiallaagiswederom groen kwam zj onderdeheerschappjderFranken,
van kleur en niet zeer hard.O0k talrjke en in 582 wertl erk%osimn t0t bisschop geandere gesteenten worden t0t het augiet- kozen. Later, onder de D aitsche keizers,
geslacht gerekend.
zag zj haren bloei gestadig tûenemen,en
leeeuw werd zjt0teene
Augsburg (AugustaVindelicorum)isde in hetlaatst derlst
hoofdstad van hetBejerschedistrict Schwa- vrje Rtjksstad verheven.Tegen heteindeder
ben en Neuburg.Zd ligtin eene vrachtbare middeleeuwen was zj met Neurenberg het
streek op een heuvel - den Rosenauberg- middelpuntvan den handeltusschen Italiëen
tusschen de W ertach en de Lech) die zich hetnoorden,en de namen van hare grootste

AUGSBURG-AUGSBURGSCHE CONFESSIE.

427

kooplieden - Fffpgeren Welser-- zgn we- vingen de Duitsehe standen in 1520een zeer
reldberoemd. De boekdrukkunst was er -- gemat
ird schrjven, waarbtlde Keizerhen
naar men zegt -- reeds il
1 1448 bekent
l en uitnoodlgde t0thethouden van eenRjksdag
te Augsburg,ten einde er eene beslissingte
vonderna 1466 jverigebeoefenaars.
Het vinden der zee-wegen naar oost-lndië nemen over de kerkeljke aangelegenheden.
en Amerika bragt een gevoeligen knaltt0e Hj wenschte- zogalsbleek uiteen nader
aalzden blûeivan Augsburg,w aarzichsom - schrjven,waarbj dieRgltsdag t0tden lsten
tjds 80-tot 100000 inwoners bevonden.De Mei werd verschoven - , dat de leden zooHervorming vond er dadeljk ingang,en veelmogeljk in persoon zotldenverschjnen,
L'
lbtlter zelf vertoefde er in 1518. Onder- en dat de keurvorst kïoltan 'pt:zl Raksen er
scheidenerjksdagen werden ergehouden,- niet mogt ontbrelken.D eze laatste deetldonx
de meestberoemde in 1530j toen de Augs- de W ittenberger godgeleeyden een geschrift
burgsche confessie (zieonderdezewoorden) opstellenl dat met de artikelen van Scllwaaan den Keizer overhandigd werd , en in bach (15w
k
?9)t0tgrondslag zotlkunncndienen
1548, toen er het lnterim (zie onder dit vooreenoverzigtvandehoofdzakcnderEvanwoord) werd vastyesteld.In 1555werd er gélische leer. Den 3den A1)z'ilbegafzich de
de At
lgsbtlrger z'
ellgievrede (zie onder deze keurvorstmetLlttlter,Rpalatinusen M elanekwoorden) gesloten.De leer van Lutl
terwerd tonopreisj- eerstyenoemdebleefechterte
g. De bewel'
klng van gemeld overzigt
er in 1534 voor de heerschende verklaard, Cobmwaarvoor KarelT'
rde stad nietweiniqdeed werd aan Melaltcltton opgedragen , die het
boeten.lntusschen ontstonden ergedurlgver- spoedig in gereedheid had.Hetwerd vervoldeeldheden tt
zsschen de R. Katholieken en gens door Lutlter volkom en goedgekeurd.

Prûtestanten. Gedtlrende den lojarigen oor- Den l5d0n Junj verscheen de Keizer, en
log w erd de stad in 1631 door de Zweden den 20sten werddeRjksdag geopent
l;4keurbezet? maar 3 Jaren later,na den slag bj vorsten en 42 vorsten waren oprekomen.
Nordllngen ! moest zj zich overgeven aan Terstond werdcn de kerkoljke twlsten aan
de Keizerlkke troepen. In September 1646 de Orde gesteld en (lfsEvangélische vorsten
werc
l zj door W eangelbelegerd,maardoor uitgenoodigd,olu htlnnegeloofsartikelenover
de Keizerljken ontzet.In dien tjd,waarin te geven.M et moeite liet de Keizer zit.h bezj tevells van pestveelte làjdelzhat
l,ver- wegon t9t het besluit om ze vtplll-te lezen.
mint
lerde de welvaartderstadaanmerkeljk, D1tgeschiedde (
len 25stenJtlnj 1520,nietin
en zj werd in den Spaanschon successie-oor- de groote zaal van het Raadhllis,maar in
l0g op nieuw geteisterd.Een dergeljk l0t de veelltleinerevan hetBissq
thoppeljkepaviel haar in den Oostenrjkschen slceessie- leis, en niemand mogthiarbj tegenwoordig
oorlog ten deel.Naden vrede van Luneville wezen, die niet t0t de standen ot
'afgevaarw erd zj den 25stenFebruarj1803 in haren digden behoorde.Dezeopzetteljkebeperking
rang als Rjksstad bevestigd,maar zj had van het aantal toehgorderswerd eehtereenigvan den oorlog van 1805 zooveelte ljden, zin: vergoed d00r de stentorsstem van D r.
datzj zich zondertegenzin bjBejeren liet Beier1kansdiervan Saksen,dienmenophet
voegen,waarna zj in1837dehoofdstadwert
l slotplein van woortl t0t woortl kon verstaan.
van hetdistrict Schwaben en Neuburg.
Gemelde confessie was onderteelkend door
A'aysbur.q was voorheen oolt de naam den keurvorst Jbltan .
tlloz Daksenjdoor den
van een bisdom , dat in 1803 is opgeheven. m arkgraaf 'tltzzl Brandenbueg,door den her-

Zjne verstrooide bezittingen beBloegen eene
oppervlakte van 46 M geogr.mjlen en teld
en 86000 inwoners m 2 steden (Dillingen
en Fi
issen),11 vlekken envele dorpen.De

tog Evnst 'tltszz Litnebnr.q , door den landgraaf

d0n d0m teAugsbtlrg zjn afgebeeld!begint
met Dosimus (582 tat 600) en eindlgt met
Clemens '
l
Trezlcddlt
ztf,
s,xerérendenbisschopvan
1768 t0t aan de secularlsatie van het H00gstift(1803).
Augsburgsche confessie (Confessio
Augustana)isdenaam van hetbelangrjkste

zaken van het Christeljk geloof, en het

Pltllip '
plgz H essen, (loor de steden Neuren-

berg en Reutlingen, en waarschjnljk ook

door Jan F'rcddri/c,keurprins van Saksen,
en door den hertog Frans 'tltzoz Lûnebury.D e
geplaatst,hield zjn verbljfte Dillingen en indruk der voorlezing waszeergunstig ,om had zjne hoofdkerk in de stad Augsburg. datmen zooveeltothet R.K atholicism ew as
De inkomsten van het bisdom en van het genatlerd als zgnder verloochening der H ertlom kapittel, dat uit 40 domheeren bestond, vormingsbeginselen mogeljk bleek tewezen.
De Cûnfessie bestaat uittwee deelen.Het
bedroegen meer dan 400000 gulden.De rj
der 65 bisschoppen,die bj het oude koor in eerste handeltin 21 artikelen overde hoofdbisschop,onder den aartsbisschop van Mainz

tweede in 1 artikelen overde misbruikcn der
R.Katholieke Kerk.Uithet eerste gedeelte

bljktvooraldenadering tfltde R.Katholieltc Kerk. Er werden verklaringen gegeven

over dû leer van tlen vrjen wilen van llet
geloof, en daarover w erd gesproken op een

symbolische boek dervolgelingen vanLutlter. zeer gem atigden toon.Zelfsw erderbeweerd,
Sedert het protest der Evange
'lische standen datde voorgedragene leqrnietin strtjd was

teSpiers(1520)wasdespanning derkerke- met die der R.Katholieke Kerk en datmen
ljkepartjeninDtlitschlanf
ltoegenomen.Een harebeljders dllsten onregtemetdennaam

Protestantsch gezantschap was te Piacenza van ketters bestempelde. De Augsburgsche
d00r keizerKarelT,
rzeer onvrient
leljk ont- confessie bevatniet zoozeer een verslag van
vangen,en de toekom st w as donkervoorde de zuivere leer des Bjbels als wel eene aanaanhangers dernieuwe leer.lntusschen ont- wjzing,h0emenhetleerstelsel,datzichinde
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LatjnscheKerkontwikkeldheeft,daarmedcin den.De R.Katholieken gaven t0e,datlnde
overeenstemming kan brengen.Voorts wilde misslechts een zinnebeeldig oFer van Chdsmen haar niet beschouwd hebben als eene tusyl
aatsgrjpt,en de Protestanten wildhn
duurzame geloofsverbindtenis,maarenkelals hierln berusten.Ook omtrent devastendagèn
eene voorstelling der toenmalige gevoelens, en de verbodene spjzen kwam men t0teen-

als een gedenkschriftvan de overtuiging der heid. De Protestanten bleven de kloosterHervormers. O0k in het tweede gedeelte, geloften afkeuren maar vonden goed, dat*
waarin de wjze van avondmaalsviering,de de kloosters die door monniken en nonnen

ongehurde staatderpriesters,hetmis-oFer, waren bewoond,voor1s hands zouden bljde oarblecht, het vasten ,het kloosterleven ven bestaan , totdat een concilie daarover
en de magt derbisschoppen warenafgekeurd, nader zou hebben beslist. Eindeljk betoonhad M elanehton aich van alle scherpe twistredenen onthouden.
Na de voorlezing beraadslaagde de Keizer
metde R.Katholieke standen over de maatregelen, die genomen m oesten Avorden,en
zaen besloot 0:a in (
1e eerste plaats de C0nfessie in handen te stellen van godgeleerden
om haal'te onderzoeken en tebeantwoorden.
Dit antwoord, den lsden Julj ingeleverd,

wa'
s, zooals men van de stellers çEck,.F1ber,Coeltlaeusen W'
impina)verwachtenk0n,
op zulk een bitterenen hartstogteljken toon

den de Protestanten ,met betrekking t0thèt
gezag der bisschoppen, onder voorbehou;
van voldoende waarborgen tegen misbruik,

eene volkomene inschikkeljkheid.Zelfshet
Pauseljke gezag z0u behouden bljven,en
M elanekton schreef aan den kardinaal C'ah-

ze.
/w,
v: &W j hebben geene andere leerdan
dieder RoomscheKerk;wj zjn 0ok bereid
aan deze te gehoorzamen,wanneer zj met
die genade, welke zj steeds aan alle menschen betoond heeft, eenige kleinigheden
door de vingers ziet Oflaat varen?diewj
nietmeerveranderen l
tunnen,alwllden wj
00k.W j huldigen den Patls teRome en de

gesteld, dat de K eizer,die eene vreedzam e
schiklting verlangde, het onbruikbaarvond
en last gafOm hetom te werken.Hiermede geheele Ke'
rk ,wanneer slechts de Paus 0ns
was men den Cf
len Augustus gereed,en op niet verwerpt.''
dien dag kwam de Rjksdag bjeen.Hetge- ln de hoop, dat alle verschillen zouden

schrift (Confutatio confessionis) werd voo1
'- worden bjgelegd,vergaderde eenekleinere
gelezen, en men verklaarde aan de Protestanten , dat de Keizer erzoozeer mede ingenomen was, dat het niet wederlegd en
oek niet verworpen mogt worden.Ecn afschrift w erd hun geweigerd,en hun einde-

commissie van slechts 6 personen van den
24stent0tdenBlsten Augustus,endezebesprakendeovergebleveneaangelegenheden,bepaal-

deljk hethuweljkdergeesteljken,deklonstergeloftenendemagtderbisschoppen,maarzj

ljk aangeboden, onder voorwaarde,datzj konden hetdaarover onderling nietéénsworhet aan niemand mogten geven en 00k niet Ken.M elanchtonwaswoordvoerdervandezi
jde
afschrjven. Dit werd door (
le Protestan- der Protestanten, doch het bleek. dat 4e
ten verw orpen ,die zich in hctbezitbevon- wetenschappeljke en zachtmoedigeman,naar
den van eene gebrekkige opteekening der het gevoelen zjner partj,veelte toegeven;
hoofdzaken.Terstond maakte nu M elanchton W aS. Althans die van Neurenbergzonden een
een tegenschrift gereed,dat bekend is onder bezwaarschriftin,waarin zj de vreesachtige
den naam van dztpologie der Augsburgsche inschikkeljkheid van den woordvoerder ten

confessie.'' Toen de Keizer bemerkte dat sterkste afkeurden.
Nu werden de Onderhandelingen gestaakt.
zelfs de R.Kathplieke vorsten nietjverig
partj trokken voor den Pans,veroorloofde Debedreigingen van denKeizerblevenvruchhj gaarne,datmen van weerszjden Onder- teloos,en de Protestanten verklaarden,dat
hanClelingen aanknoopte. Nadat eene R.Ka- zj al hetmogeljke hadden toegegeven.De
tholieke commissie van 16 leden vruchtelooze Ketlrvorst was den 23sten September reeds
pogingen had aangew end,om den vrede t0t vertrokken,en bj hetsluiten van denRjksstand te brengen, besloot men t0t het be- dag (l9 November) werd de nieuwe leer
noemen eener kleine commissie,die van den verworpen en de oudebevestigd,terwtjlaaa
kant van elk der partjen uit2 vorsten,2 de Protestanten een uitstelw as vergund t0t
regtsgeleerden en 3 godgeleerden bestond. den 25sten April 1581, om in den sehootder
Laatstgenoemden waren van de zjde derR. R.Katholieke Kerk terug te keeren.Voorts
Katholieken Eck,lrri-wszzt:en Cochlaen ,en werden alle nieuwigheden en bekeeringen
van die der Protestanten M elanchton,Wrdlz verboden, en den Protestanten bevolen om

en Schmepf.Debevrediging gingaanvankeljk de kerkeljke goederen, die zj zich toege-

mèt reuzenschreden voortlit. Reeds na ver- eigend haddenjterug te geven.H0e ongunl00p van een paar dagen was men het eens stig deze afloop 00k was voorde Protestanover de 21 artikelen van heteerste gedeelte. ten,toch hadden deze in de Augsburgsche

Grootere moejeljkheden vond men in de 7
artikelen van het tweede gedeelte,die over
de misbrtliken handeldyn. Doch 00k hierbj
betoonde men van weerszjden eene verrassende toegevendheid. De kelk z0u aan de
Protestanten worden aangeboden?hethuwe-

1jk der reeds gehuwde geesteljken geduld

en de verdere bepaling van deze aangelegenheid op een eerstvolgend conciliebeslistwor-

confessie als vereenigingsleusonbedenkeljk
veelgewonnen. Zj was en bleefde gezaghebbende oirkonde van de Protestantsche
partj.
Deze confessie of geloofsbeljdenis waB
oorspronkeljk opgesteld in hetLatjn en oj
lastvan den Keurvqrstvan Saksenvervaardigd. Z4ö werd zj den Blsten Mei aan de
afgevaardigden ten Rjksdage medegedeeld.
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Daarna werd zj,Op verlangen derProtes- ven. De groote vraag wasnu die dervrjheid van godsdienst, zoowel voo1
*de afgevaardigden der standen a1s voor het volk.
in deze gydaanteop den l4(
1en Junj aande De R. Katholieken waren er tegen, en de
afgevaardlgden dersteden terhantlgesteld.De Protestanten er vöôr.Na lang twisten kwam
tantsche vorsten en steden,in hunnen naam
afgekondigdjin het Hoogduitsch vertaald en

secretaris des Keizers,Avonsus Frtzlt/et
çzv
z,
:, eindeljk, door (len weldadigen invloedvan
llad echter m etM elanehton onderhandelingen hertog Ckristo
fel'
PJ'SWûrtemberg,de religieaangeknoopt, om naauwkeuriger te w eten

vrev
'
le t0t stand, die den 26sten September

to komen, wat de Lutherschen eigenljk 1555 werd afgekondigd.De hoofdinhotlddaarverlangden, en hem verzocht,dit beknopte- van was, dat de Keizer en de Roomsche
ljk voor den Keizer mede te deelen.W at Koning beloofden aan deRjksstanden,die

M elanckton hierop geantwoord heeft,is 0n- de Augsburgsche confessie hadden aangenozeker,maar het staat vast,datdeze onder- men,dat zj hen Om de godsdienstnietlashandelingen devoltoojing derConfessiever- tig zouden vallen en hen in het rustigbezit
traagden. Toen den 22sten de Protestantsche zouden laten bljven van hunne goederen en
vorsten den last ontvingen, om haar twee regten.ln hetbjzonderwerd aandeProtesdagen later den Keizer te overhandigen,was tantsche steden en aan den Protestantschen
er n0g geen afschrift van in gereedheid.De adel bescherming toegezegd.O0k zouden de
Duitsche confessie werd, nadat M elancltton Protestanten in hetbezitbljven der verkreer t0t het laatste oogenblik t0e veranderin- gene kerkeljke goederen, terwjl het hun

gen in gemaakt had,op den 23sten Junj zou vrjstaan om naar elpel
's te verhuizen

aan de Protestantsche standen voorgelegd. enz. Die bepalingen waren voor de Protes-

Die overhaasting is intt
lsschen oorzaak 4e- tanten van het hoogste belang,omtlat zj
weest, datmen van de Latjnsche en Dult- daardool' onttrokken werden aan het gezag

sche eonfessie, die in handen des K eizers t
ler R.Kathtllieke bisschoppen en zich dus

kwamen,geene volkomen juisteafschriften ook om den ban van een Pauseljk condlie
heeft kunnen leveren.

Den naam van A'
uysburgscltect
lz?
fe.
ucegeeft
men ook we1aan een beljdenisschrift,uitge
vaardigd dool'de viersteden Straatsbury,
Kostnitz,Memmingen en Lindau,en om d1e
l'eden o0k we1Confessio tetrapolitana (viersteedsche geloofsbeljdenis) genoemd. Zj is
opgesteld door B'
ttcerws en Capito en werd
op den Rjksdag te Augsbul
'g door Cas
par

niet behoefden te bekreunen. Het spxeekt
van zelf, dat de Patls tegen den Augsburg-

schen religie-vrede yrotesteertle, wantzjn

staatkundig gezag ln Duitschland ontving
daardoor een geweldigen knak. De Protestanten daarentegen kwamen d001
* debegalingen van dien vrede t0t zelfstandigheld,
zoodat men dezen a1s den grondslag magbe-

schouwendorvoorspoediqeontwikkelingvan

/f:#ïo aangeboden aan den K eizer,die haar hetProtestantismus in dle dagen.
echter niet wilde aannemen. - O0k eene
Augur (vogelwigchelaar)wasbj do 1t0geloofsbeljdenisvan Ztvingli,welkeop dien moillon d0 l'laam Vall 00110 SoortVfm Pri0S.

Rjksdag inkwam , maar a1: het gevoelen ters dle uit allerlei verschjnselen,voolv
al
van een afzonderljke persoon nietin aan- uit de vlugt der voyels,de toekomstvoorm erking genomen w erd,heeftm en w el eens
de Augsbtlrgsche confessie genoemd. Zie
voorts onder H erroeming.
Augsburgsche religie-vrede. Het

Bpdden. Daar de Heldenen der Olldheid het
Heelalmet htmne goden bevolkten,washet

niet vreemd, dàt zj de tegenwoordigheid
dier hoogere m agten niet alleen verm oedden

zamenroepen van een Rjksdag,terbevredi- in zekere gewaarwordingen desharten (pl'aeging van de kerkeljke twisten in Duitsch- sagium), maar ook in uitwendige teekenen
land,wasbj hetverdragvanPassau (l555) (omen, ostentum , portentum j prodigium).
vastgesteld, maar w erd d00r verschillende Het w aarnem en van deze noemde men,als
om standigheden vertraagd. Karel Tr w erd zj zich gngezocht xertoonden,alnplclztm ,en
m eer en m eer afkeerig van de H ervorming, a1s zj opgespoord en gevraagd werden,awrl -.De bepaalde w aarneming en verklaen daar hj den Rjksdag nietwildebjwo- p?z'
nen , gaf hj aan I'
erdinand,Roomsch Ko- ring van zulke teekenen was de taalk der
ning, volmagt, om m et fle kelzrvorsten J'?##?z
P* slna
oege
Ird#. Z*
menljkvooral 5 sgorten van
vorsten en standen alles te besluiten,watzj? teekens gade1
dampkringsverschjnten nutte des Rjks en tev bevordering des selen, z0o als donder, bliksem , w eerlicht,
vredes oirbaar zotlden achten. Na eenige
vrlzchtelopze uitnoodigingen vond I'erdinand

vallende sterren, enz.,- de vlugt der vogels,- het eten van bepaalde heilige kip-

den sden Febru:trt
j 1555 zoovele standen bjeen, dat deRjksdag geopend k0n worden.
Ferdinand, begeerig naar de Keizerskroon,
wilde zich de Protestantenniett0tvtlanden
maken en bepaaldezichin deeersteplaatsbj

pen (tripudium)t- deontmoetingvanvier-

vootiqe dieren, - en zonderlingeklanken,
die zlch op gewigtige tjdstiypen deden hooren.D e invloed van deze prlesters was zeer

groot, daar m en geen belangrjk voornemen
de godsdienstige aangelegenheden. Men ge- volbragt zonder hen te raadplegen.Die invoelt
le wel,dat eene vereeniging derR.Ka- vloed wel'd eenigzins beperkt dol)rhetvoom
tholieke en Protestantsche kel'kgenootschap- sohrift datde augures niet()p eigen gezag
pen t0t de onmogeljkheden behoorde,z00- het orakel mogten raadplegen ,maar alleen
datm en op voorstelvan den Keurvorst2 l- Op lasten in hetbjzjn deroverheid.W erd
gust '/104 Sakseèt bepaalde,datin e1k geval die last gegeven dof)r de hoûgste overheidshet Verdrag van Passau van ltraeht zotlblj- personen)door consuls,praetors en cpnsors:
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dan gafm en :an de voorspellingendennaam
van a'tteqltria Mco/orc,terwjlzoodani
ge,die
op bevelvan magistraatspersonen van lageren
rang geschicdden,auyuria minora werden ge-

a1s dat der verwachte teeltenen:aangcwezen.
W as alles in gereedheid, dan gedroeg zich

de augur op de volgende wjze: Met den
kl-omstaf in dehand wenddehj hetomhul;

noemd.TelkcnJare,wanneerdeconsulshun gelaat naar het oosten en na het eindigen
ambtaanvaardden,werd op een zegenxjken van een gebed scheiddehjhetuitspanseldoor
dag het ahquvium dllvfi.
çgehouden,waarmede eene denkbeeldige 1jn van hetoosten naar

men de gelul
tkige toekonlst van den R0- hct westen in twee helften die ter regtermeinschen staat zocht te verzekel-en.
(dextra) en ter linkerhand (sinistra)gelegen
Dezewige,
helal'jbehoorde t0tdegeheime- waren.Daarna smeekte de augur in een genissen.Zj werd alleen in den kring derau- bed t0t Jnpiter, dat deze, indien het begures onderwczen, en een augur k0n niet raamde yl
an hem welgevallig was,hiervan
worden afgezet. Intussc'
hen llaçl men nok getuigenls m ogt geven door bepaalde teekeGlibriaugtlrales'' boeken,waarin vooxzeker nen.Volgens Varro koos de augurtweepunde regelen dier wigchelkunstw erden m ede- ten aan den oosteljken horizon endeedzjne
gedeeld. Het aantal augures is niet altjd waarnemingen binnen den driehoek ,die onteven groot gew eest. Ten tjde der koni
ngen stond door de ljnen,welkedietweepunten
moesten 2 bj devolksvergaderingen tegen- onderling en metzjn 00r vereenigden.W as
w oordig W PZCn , en hunne uitgpraken kon- er geene sprake van eenlg voornemen,maar
den alle besluiten en ketlzen vernietigen.In van de inwjding van een persoon in zjn
het Jaar 304 vöör Chr. waren er 4 uit de ambt, dan was die persoon tegenwoordigj
patriciërs en 5 uit de plebejers,en k
%1
4ll@ het omhuldegelaatnaarhetzuiden wendende,

voegde ern0g 6 bj.Hun opperhoofd droeg en de augurlegde zjneregterllandopdiens

den naam van Gmagister collegii''ofGmagis- hoofd en hield den stafin de linkerhand.In

ter auyurum.''De gcheele instellingwasvan den regel waren de verschjnselen terreg-

Etrusclschen oorsprong envermoedeljkxeeds
ten tjde van llomnlnsbt
jdeRomeineningevoerd. Zj hield zich erstaande t0taan het
Christeljketjdperk en werd door Theodosins
de Jongere opgeheven.Doch reedsten tjde
derPunische oorlogen geloofdemennietmeer
aan de voorspellingen dier wigchelaars.De
nederlaag van den consul Appi.s Clcltfï'
?z.
s
f'tlec?f.vw erd n0g w el beschouwd als een ge-

terhand gunstige teckenen, en die ter linkerhand ongunstige.Hetwas een goed tee-

ken,wanneer een verschjnsel zich aan den
helderen hemel vertoonde,- wanneer zich
een troep vogels liet zien,of wanneer men

een havik ontwaarde,diezjnepreoilietOntSnaPP0n. W as het augurium gunstig, dan
zeide de augur: Gaves addicunt (de vogels
stemmen toel''? - was het ongunstig,dan

volg zjner ongehoorzaamheid aan de teeke- verknndigde hlj zjn Jobnuncio (ik verbied

nen van het txipudium ,maar Cieero is van 11etl''of zjn ualio die (0p een anderen dag
oordeel, dat de eene augur den ander niet willen wj de waarneming hervattenl''.
k0n ontmoeten zonderteglim lagchen.- Ook
Na de waarncm ing van het uitspanselw as
in de steden der R om einsche volkplantingen die der etende hoenders (tripudium)lletbe-

had men vereenigingen van wigchelaal's,bj- langrjkst.Zj werd gedaan bj hetOndernevoorbeeld te Lyon. Op het oorlogsveld had men van een veldslag enbj hetstichtenvan
de bevelhebbcr llctregt om de teekenen te volkplantingen. Het was een goed teelken,
doen raadplegen,waartoe hj dooreen augur wanneerdekipyen vroljk uitdekooispronvergezeld werd.
gen en hongerlg op de spjs aanvielen,De kleeding van den augur bestond uit een slecht teeken,wanneer zj niet wilden
een vuurrood gewaad m etpurperen strepen eten. Bj het aanschouwen van viervoetige
en meteenetopmut8(apex)van dezelfdekleur. dieren was het een ongunstig teeken.w anIn zjne hand hield hj een krommen Btaf neer een w ezelover den weg liep,wanneer
rlituus ofaugurale).Sommigedagen en Bom- de paarden bleven stilstaan,ofeen oFerdier
mige gedeelten van hetjaar en van den dag door de vlugtontkwam.Veortshadmennog
werden beschouwd als ongeschikt, om de

een augurium ex acuminibus of eene voor-

verschjnselen der natuurte raadplegen,bj- syelling uit lanspunten - volgensanderen
voorbeeld de maantlAugustus weqen8 het ult vogelsnavels - een a'ugurium perem nej
rtljen der vogelg:de dag na de ldus van bj hetovertrekken van eene rivierenz.
elke maand,en denamiddag.Toevalligeteekens konden d00r ieder nmorden W aargenom en, maar de taak van den augur bestond

Augurken ,zie Komkommers.
August. Onder de personen,die dezen

naam yedragen hebben efn0g dragen,ken-

daarin,dathj den wildergoden naarvaste nen w p:

regels verkondigde en de voorwaarden stelde, onder welke de teel
tens zich moesten
vertoonen. Hieraan gaf men den naam van
ulegum dictio.'' In de eerste plaats m oest
de plek bepaald worden, waar de waarnem ing geschieden zou.D e plek konbinnende
muren eener stad of op het land gelegen

ln de eerste plaats keztrrorslen qlt
zp Saknen

nameljk:A'
lgltst,twecden zoon vanhertog
H endrikde Vromeen van zjnegemalin Caf/èttrïzll 'van A eck/ezllfzrv, een broeder van
den keurvorst M allritsen geboren te Frei-

burg op den Blsten Julj 1526.Hj werd opgevoed aan het hof van koning Ferdinand

zjn. De augur koos er eene kleine plek te Praag en sloot e1*metdiens zoon M aœi-

(temylum),doorgaanseeneverhevenheid,om eïditztzp,laterkeizervan Duitschland,hetvererzjnetent(tabernaculum)opteslaan.Daarna bond der vriendschap.Ondcl.de leiding van
werd een bepaald gedeelte des uitspansels, den gelecrdcn Johan Ail,
il: bczochthj ie
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hoogeschoolte Leipzlg,waar eene duurzame kreeg den naam Altvqllst t0t aantlenken aan
neiging t0t vreedzame studiën bj hem ge- zjn geboortedag op den lstcnAugustus1520.
wektwerd,terwjlzjn broederM auritszich Bj het leven van zjn vader âgismltnd T
meer onderscheidde door een krjgshaftigen werd htjt0t groothertog van Lithauen en
geest.Na den dood zjnsvaders(1541)wer- t0tkoning vanPolengekozen(1529).ln1544
4en beide broeders in de erfeljke landen ge. werd hem het bestuur over Lithauen afgehuldigd, en Awgwstverkreeg van zjn broe- staan.Naden dood van zjne eerste gemalin
der het bestuuroverhethoogstiftMerseburg. Isabella 1,c9z Oostenrl
jk, huwde hj,tegen

Hj legde het neder in 1548 en tradin het
huweljk metAnna,dedochtervan koning
Christiaan Tff van Denemarken,waarnahj,
met voordeelige ambten bekleed,doorgaans
te W eiszenfelszjn verbljfhield.Nadendood
van zjn broederwerd hj diensopvolgerals
keurvorstvan Saksen (1553)en in 1505 was

den wensch zjnsvaders,in hetgeheim met
Barbara .rc#zb,?rï/,de weduwe van den woiwode kton Trocki.Om hem aan dezeverbindtenis te ontruklten riep zjn vaderhem naar
Polen terur en belastte hem methetbestuur
over Masovlë en W est-pruisscn.Nadendood

zjnsvaders(1548)werdhjkoningvangeheel

11i
J-mede de voornaamstebevorderaarvanden Polen,zag zjnhuweljkbekrachtigdenzjne

1del*zjne
Augsburger religie-vrede. Tevens erfde hj echtgenoota1skoningin erkend.O1
van zjn broeder de vjandschap van diens regexing drgng de HervorminginP olen door.
voormaligen bondgenoot den markgraafvan Hj voerdestrjdtegenRuslandenbeschermde
B randenbury K lllm bank, die in w eerw ilvan deor een staand legel
-de grenzen van zjn

het verdrag van Passau de wapenen niet gebied. Gedurende het bewind van dezen
wilde nederleggen en eindeljk eerst op aan- vorst bereikte Polen het topptlnt zjner
dringen van Denemarken en Keur-Branden- magt. A'
l
mltst scheidde van zjne gemalinj
burg bewogen werd,om althans tegen Sak- huwde ten derde male m et Catltarina,hersen devjandeljkheden te latenvaren.Gr00- togin van Mantua, el1 overleed dcn l4den

llj 1572.
tere moejeljkheden veroorzaakten deaan- Jt

spraken van den voorm aligen keurvorstJbAlggllst fT, die als keuxvorst van Sakson
ltannFriedrickopdewaardigheidendelanden, Fredriclt H'lwfz,f I wordtgcànoemd.'W egens
die de keizer aan M aurits had toegew ezen. zjnegrooteligchaamskrachtwerdhjdezgfdrke

Eindeljk werd ookdiewaardigheiddoormin- bjgenaamd. Hj was de tweede zoon van
neljke Bchikking geregeld,en A'
lyustwist keurvorstJoltan Gepg*.g III en van deDeendoor schrander beleifl en door de gunstdes
Keizel-szjn gebied aanmerkeljk te vergrooten.Nog gunstiger werden voor hem de0mstandigheden, toen M aœimiliaan in 1562 t0t
Room sch koning gekozen was. D aarna vestigde A '
llgltst vooral het 00g op de binncnlandsche aangelegenheden, en zjne werkzaamheid was zoô
' groot en getuigde van

sthe vorstin Anna zsbw/zitx en wexd geboren
te llresden 0P den lzt
lcn Alei 1670.Als l7jarig Jongeling ging hj op reis Ondertlen
naam van den graafran J'
.fe
@yzc?îcn bezoe,
ht

gedurende tweeJaren (
1ebelangrtjkstolanden
van Etlropa. ln de volgende tweeJarennam
l)j deelaandeveldtogtentegenFrankl
*jkaan
de Rjn!waarbj zjn vaderen de kcurvorst
zooveelbeleid,datzjn raaddooronderscllei- van Bekeren oppel
'bovolhebbers waron van
dene buitenlandsche mogendheden w el-d in- het rjks-leger.Na den (
1ood van zt
jn vader
gewonnen.Alseenjverigaanhangerderlcer (1691)begat'hj zich naarW eenen,waarhj
van L'
uther,nam hj de zaken dergodsdienst eene vriendsehapsbetrekking aanknooptemet

ernstig ter harte. Saksen w erd een m odel- Joseph,,die later a1s de cerstevan diennaam
staat VO0r Duitschland, en vooralheeftde keizerwcrd.Hjhuwde mct CltristinaEberregtsbedeeling veel aan Ally%st te danken. Acrtfïzlc, prinsesvanBrandenburg-lfulmbach,

Landbouw ,njverheid en handel zocht hj

Pn

verkreeg na dpn dood van ztjn broeder

door doelm atige middelen te ontwikkelen. Joltan Gdt?r.gIV dekeurvorsteljkewaardig-

Daarenboven bevorderde hj metden mecs- heid.Hj voegde zich bj de groptealliantle
ten jver hetlager en hooger onderwjs.Hj tegen Frankxjk en trok naar Hongartie,om
w as een vriend van orde cn spaarzaamheid tegcn de Turlten te strijden.Hj leed echter
en tevens van schitterendefeesten.M etA nna de nederlaag en werd iiel
-door zt
5t
5ontmoewashj 37Jaren gehuwd;zj schonk hem 15 digd, dat hj het cpmmando nederlegde en
kinderen,van welkeslechts4denvaderover- zieh naar W eenen begaf.Om alle beletselen
leefden,en stierfden lstenOctober1585.Alltqllst uit den weg te ruimen,(lie zjne benoeming
hertrouwde den 3t
1en Januarj 1586 metA.
g- tot koning van Pplcn zouden kunnen verwe.
:H edwiy,eene dochter van Joacltim Arwl'f hinderen,ging hj overtotdo R Katholieke
von Anhalt, maal- everleed reeds den llden godsdienst. W él had hi
j vele mededingers
Februarj 1586 te Dresden, dtlox eene bc- naar die waardigheidtmaar zjn gelastigde,
overste ï'lemminq,wasmild met geld en
roerte getreFen.Doorzjnetjdgenootenwerd de
:';zjn doelbereikte.Met
hj tdhet hart,het0og en de hand van het beloften, zoodat hp
Roomscherjk''genoemd,
eeneaanzienljke kl-jgsoagten ineen kostZie de andere keurvorsten van dien naam baargewaad deedhj zjn intogtin Krakau,
onderde koningon van Polen.
waarhj vervolgenswert
lgekrppnd.Zweden
ln de tw ecde plaats konévtqen 'rcl Polen, en Frankrjk wilden hem echternieterkennameljk: A'
lt
gltst I,die dtlol
'de Poolsche nen. De nieuw e Koning trok daarna m et
geschiedscbrjvers Slyismltnd Hfz
.
çzfyf ofk
%igis- een luisterri
jken stoet binnen W arschau (l5
p'/
?zzk: 11 wordt genoemd.Hj was do laatste Januarj 1698). Met czaax Peler I verbond
Jagelloon, regeerde van 1548 t0t 1557 en hj zich tegen Zweden)maardezeoollog11a4
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voor hem een rampzallgen aioop.De Zwe- m et schulden, en de mlnister verkocht 1a
den drongen doox t0tin hethartvan Saksen , Polen de ambten en waardigheden aan d.en

en nadat hj 80000 nlan in den strjd verlo- meestbiedends.De Koning hieldbjvoorkeur
ren had,zag hj zich gedrongen,afstand te zjn verbljfteDresden,zoodatPolen qedlM,
doen van de kroon van Polen.Aan een 0n- rende 30 jaren nagenoeg zonder regerlngg.

rustig leven qewoon,diendehj a1s vrtjwil- hoofd was, -- 'tgeen de onstuimigheid der
liger onderprlnsEggeni'
n bj debdegering Jaarljksche landdagen nietweinig deed toqh
van Rjssel, el
z terwjlKarelXII in Rus- nem en.
A'
tb
gwsf nam vervolgens deelaan den 0:sz
land streed, maakte hj plan om dekroon
Van Polen weder te Veroveren,die reedsOp tenrjkschen sl
lccessie-oorlog.Hjstreet
ltegeh
dt
z, en zjne troepen,metdie
het hoofd van Stanislaus was geplaatst.Na M aria rldre,
een langdurigen strjd,waarin hjhulpzocht van Bejeren vereenigd,veroverden Prug.
jden VredevanBerljn(1742)
bj'DenenzarkenjRusland en Pruissen en te Toen echterbi
m idden van de verdeeldheid van Polen-zelf, Frederik 11 van Pruissen het grootste gekwam h0tt0teene schikking,waardoorhj deelte van Silézië verkreeg zonder dat tl:

zjne voormaligemagtherkreeg,terwjlzjn Keurvorst zjlz gebied zag uitgebreid,koo:
aanzienljke geldsom vergenoegen moest. metde overigebondgenooten bjHohenfriedVooral aan Saksen kwam datalles duur te berg (4 Julj 1745) eene beslissende nederg
oot,bemit
ne
na
mc
arer omdat de Keurvorst een laag, en Frederik 11 maakte zich meeste
straan
was van pracht en weelde van Saksen.DeKeurvorstontving zjn rjk
en aan zjne gunstélingen en bjzitten ont- terug bj den VredevanDresden(25Deeemzettende sommen verkwistte.Az
t-qltstbezat, ber 1745)j doch er moest eenebelangrjke
logsschatting worden opgebragt.
zooals wj reedszeiden eeneongemeenelig- oorNa
den dood van keizer Karel Tz
rff wer;
chaamskracht.Hj brak hetsterkstehoefjzer
liehjechdoor midden,endikkejzerenstangendraaide hem de keizerskropn aangeboden,(
hj als jzerdraad in elkaâr.Hj overleed te ter van de hand wees.Zjn voornemen,om
W arschau den lsten Februarj 1732,nadathj een nieuw verbond metoostenrjk en Ru+
te sluiten,werd door Frederik 11 ver38 jaar over Saksen en 36Jaar overPolen ljadnedld.
Deze trok met zjn legernaarSakhad geregeerd.
AugwstI1I,den zoon van(len voorgaande. sen.Awgltst stelde zich bj Pirna aan het
Deze, als keurvorst van Saksen I'riedrich hoofd zjnertroepenjen toen deze- schooa
H'?z.gldf genaamd, werd geboren te Dresden 17000 man sterk - zich moesten overgeven,
den .7den October 1697.Hj werd onderde vlugtte hj eerst naar den Königstein enverleiding zjnervoortreffeljkemotderen onder volgens naar Polen,Saksen terprooilatende
hetopzigtvan zjneHervormdegrootmoeder aan de ellenden van denzevenlarigen00r10g.
Anna t
vpzl'
it
x A'a.
n Denemarken in de Luther- Na den Vrede va'
n Hubertusburg keerde h,
Ij
'
tegenstander zichmetdenkoningstitelen eepe dezede zjde van Oostenrjk.Hj lee;echter

sche leer opgevoed,maar reeds op den z7sten naar D resden terug, en overleed aldaar op
November 1712 ging hj te Bologna overtot den 5den October 1763. Als keurvorst van
de R.Katholieke godsdienst.Toenditbekend Saksen werd hj opgevolgd door zjn zoon
iridfitxtzzl, en a1s koning van P:werd, verklaarde de koning van Denemar- Frederik C'
xft
lln.
gki.
ken hem vervallen van de opvolging Op den 1en door Stanislan Pozlit
Voorts êên aartshiszchop '
t)44 M aagdenburg.
Deenschen troon.In 1719 htlwdehj metde
Josepka en Deze Awgnt,de 48steenlaatsteinderjdier
Oostenrjksche princes
, was de tweede zoon vM
leefkle OP zjn slotH ubertusburg totdathj aartsbisschoppen.
kan Georg T, keurvorst van Saksen,en
ill 1730 zi
jn vader opvolgde als kellrvorst Jo
van Saksen. Door talrjke bemoejingen en van M aydalena sfsylftx, eene dochter van

inschikkeljkheden , vooral Jegens Rusland, hertog Albreckt Frietèrlcl van Trfflzezz.H#
bezorgde hj zich de kroan van Polen.W é1 werd geboren teDresden den 13deuAugustu:
was Stanislau.n Zddzczya,dài,a1skoopman ver- 1614, reeds in 1628 t0t aartsbisschop gekokleed,naar W arschau gesneld en t0tkoning Zen en bi
*
j den Vredevan Praag (1635)stillie waardigheid erkend.Eerst
uitgeroepen,maar de nadering van een aan- zwjgend in (
zienljk Russischlegergafkrachtaandepartj in 1642 verkreeg l1j hetrustigbezitvanzija
van den KeurvorstjzoodatRtanislalu dewjk aartsbisdom ? maar in 1647 verwisselde hj
nam naar Dantzig, waarna Almnt t0tk0- zjne waardlgheid metdie van administrator.
ning gekozen en den 17denJanuarj 1737 te van het stift?in hethuweljk tredende met
'
lfcrïc,ecne dochter van dellhertog.
Krakau gekroond werd. Dantzig werd d00r Anna z
qen Russisch-saksisch leger ingesloten en t0t Al
fred FridtfricA von Aecàlep??c
zrg Sckwerin.

den dood zjnsvadersverkreeg hj aan-'
X overgave gedwongen,degedanekeuze Na
op den paciicatie-ri
jksdag te W arschau be- zienljke bezittingen in Thiiringen; hiertoe
krachtigd,en Staninlaus deed den 7denJanu- behoorde de stad W eiszenfels,waarhj het

arj 1736 ten tweeden male afstandvan den fraajeslotNieuw-Augustusburg bouwde.Nl
huwde hj met tle
tl
'opll, met behoud va'
n 4en koninkljken den dood zjner gemalingi
von .
feizzszwdpgravin Jolbanna 'lz
lrtzlylffrv : '
titel.
lenJunj
De regering van AugltstIII was ver van Westerbnry,en overleed op den 4t
680.Hj wordtdopr zjnetjdgenooten zeer.
loleljk.Hj vertrouwdediet0e aanzjngun- 1
steling den graaf B'
rûkl.Grootesommen wer- geroemd a1s een welgezind enmengchlieven;
den verslondcn door de w eelderige hofhou- vorst, die alhet mogeljke aanwendde,om
iing vaq den vorst.Saksen werd overladen dc wonden van den Bo-larigen ooxlogteheqe
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len. Zjn oudstezoon Josepl
nAdol
j wasde Daarbj haalde h.
j zich echterhetOngenoestam vader van de ljn derhertogen van Sak- gen van zjn broederop den hals.Hj begaf
sen-Bfeiszenfels,die in 1746 isuitgestorven. zich-eerst naar Berljn en vervolgensnaar
Eén ltertogw454 k
%aksen-Gotlta.Deze,At
tytbst Uraniënburg,waarhj weldra ziek werd en
Z7ZZICJ Leopold genaam d, was een zoûn van reedsden lzt
lenJulj 1758 ûverleed.
hertog Ernst 11 van Saksen-Gotha en werd
AuylbstFer#bzàczà#.Deze,eenjongerellroegeboren op den zssten November 1772.Hj der van den voorgaande,werd geboren den
huwde in 1797 met Lonise C/
zlrloffd ron 23stenM ei1780.'
W eldra werd hj bj het1'eck/ezà?/lfr-ç-scl,fzhdrïzl, die w eldra Overleed, giment van denKroonprinsgeplaatsten bj
.r e
eene dochter nalatende,welke in 1817 hare
hand schonk aan hertog Ernst'
thtzzzSaksenfibszfr.gen 9jaren latervan hem scheidde.
Altyust huwde in 1802 ten tweeden male,
en w el met Carolina A malia '
ptzzl H essenCt
x,
ç,
::/. In 1804 werd hiJ-deoyvolgerzjns

de troonsbeklimm ing van dezen t0t kolonel
bevorderd van een pasgevormd regimentin-

fanterie. Hj huwde vervolgens met Anna

rlït
stzùef/z Loltise ran Brandenbwrg-schwedt,

.

en verkreeg den rang van generaal-maloor.
O0k hj nam deelaan verscheidene veldtogvaders.Zjn schrander beleid ln de dagen, ten,doorzjn koninkljken broederOndernotoen Napoleon Europa deed sidderen, zjne men,en onderscheidde zich doorzjne dapregtvaardigheid en ktlnstmin w orden zeerge- perheid.Hj overleedteBerljn den3denMei
roemd. Hj was geestig in den omgang en 1813.
riedrielt W ilhelm H elnrioh,.D eze,
vooral in zjne brieven. O0k was hj zelf Hzwffyf I'
schrjver,en verscheidenegeschriften van hem dejongste zoon van denvoorgaande,werd
zjn in hetlichtversohenen.
geboren te Friedrichfeldeden l9denSeltemEén Groothertog '
plzz Oldenbwrg.Deze?een ber1779.Hjdoorliep metspoeddemilltaire
zoon van hertog Peter Fz.
ietf/
ric/
zLudt
viuq en rangen en nam als luitenant-kolonel in.1806
van de prinses Elisabeth '
??czl W krtemberg, deelaaliden oorlog tegen Napoleon.In een
werd geboren den l3den Julj 1782op het gevecht bj Prenzlau werd hj gevangen

kasteelRastede.NadatOldenburgin 1811door Fenomen en naar Frankrjk gevoerd,doch
de Franschen bezetwerd,begafhjzichmet ln 1807, na het sluiten van den vrede,

zjn vader naar Rusland en nam erjverig
deel aan d0nbevrjdings-oorlog.In 1813werd
hj gouverneur van Revalen w erkte jverig
vaede t0t de Opheëng van het ljfeigenschap. Toen hj in 1816 in Oldenburg was
teruggekeerd,huwde hj - eenJaarlater-

keerde hj terug naarBerljn.In 1808 werd
hj brigade-generaalen chefderartillerie,en
hj bejverdezich metalzjnekrachten,Om
deze laatste tehervormen.Hjonderscheidde
zich in de latere veldslagen tegen de

Franschen,vooralin dien l
)j Leipzig.I1j

met A delkeid eene dochter van den vorst trok vervolgens naar Parjs,en toen l)j te
Ficfpr KarelFre#erik ran Anltalt-Bernbury- Berljn was teruggekeerd,bleefde verbeteSc/zzct
vzeg
zùer.ç rRaar reeds in 1820 ontviel ring der artillerie bj voortduring hetdoel

zj hem door den d00d,waarnahjIda',eene zjner werkyaamheid.Hj overleed op eene
zuster der overledene, ten ht
lweljk nam. inspectiereiste Bromberg op den 19denJulj
Deze daalde desgeljks spoedig in hetgraf, 1842.
en AItgnst verbond zich ten derdenmale in
Augusta is de bjnaam derkeizerillnen
den echtmetCeeilia,dejongstedochtervan van hetRomeinscherjk.Hj werd heteerst
den voormaligen koning van Zweden. Na gevoerd door Liria, de gem alin van Oetatpiczl'
lr.
xA '
tbgltsttts.O0k droegen som mige legiden dood zjns vaders (1829)aanvaardde hj '

de regering met den titel van Groot-llertog, oenen van hetR omeinsche leger diennaam .

dien hj volgens de bepaling vanhetCongres Eindeljk zjn daarmede Onderscheidene stete W eenen voeren mogt.H!jnam de rege- den en plaatsen bestempeld.T0tdeze behooringszaken met belangstelling ter harte,al ren A.Fzzldriftzin Lusitanië,thansM erida,w erd het verlangen des volksnaareenecon- A.Fkzzlef'
lfzzz(Spiers),- A..
rrtx:forbt
x (A0sstitutie eerst door den drang der gebeurte- ta), - A.Ar
zffrlcorz
fz/
z(Augstbj Basel),-

nissen van 1848 bevredigd.Hj overleed op A. l
skdmçozz'
l
fwz (Soissons), - A. Tt
rrriozorzfzs
(TurtJn),- A. Ti/
ldrïï (Regensburg),- A.
den z7sten Februarj 1853.
Fr:riroz'
zf- (Triex), - A. '
fz
rtzzwzozlffpz
Drie prlnsen ran T'
rzfït
vt
vczz,nameljk:
A'
tlylbsf 'fzrrïJ/ze/wz. Deze? de tw eede zoûn (W orms)?- A.7zprt
l
z
z
l
t
z
z
à
t
f
f
p
r
z
f
w
z
(
St
Quentin),
van koning I'eiedrielt W 'tlltelm I en k%oph'ia - A. T'
rlzltfdlïcorzfz/z(Augsburg) enz.
H
aunover
,
wer
d
ge
bor
e
n
t
e
Dorotltga van
Augusta (Maria Louise Catharina)tde
Berljn den 9den Augustus 1722en wasde tegenwoordige koningin van Pruissen, eene
jongerebroedervan Feederik de Groote.Hj dochter van KarelFryc/ez'ik,groothertogvan
was de gunsteling van zjn vader,di0zelfs Saksen-W eimar, wcrtl geboren den 30sten
voornem ens w as,op hem de regten over te September 1811.Zj genûot eeneui
tmuntendragen vanden ongehoorzamenoudstenzoon. de opvoeding en relkte in 1829 hare hand
Reeds in 1785 was hj vaandrig btlhetregi- aan denPrinsvanPruissen.D ezewas,vooral
ment van den Kroonprins, en toen deze 5 in de w oelige dagen van 1848,nietbemind

)rharevrienJaren laterkoning werdtbenoemdehj A'
tt- bj hetvolk,terwjlAltqustador
#'
?4.
îf t0tchefvan dat regiment.llj wasàe deljkheid en weldadigveid velerhartenwist
eerste, die den titelvoerde van dtprins van

te w innen. Nadat haar echtgenoothet be-

Prt
lissen.'' Hj nam deel aan de Silézische wind aanvaard heeft,hebben vooralde gekrjgstogten en aan den zevenlarigenOorlog. beurtenissen van 1866 -- destrjdtegen OosII.
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tenxjk en de uitbreiding van hetgrondge- revallen,en deBonds-troepen maakten zich
bied - hem de sympathle zjneronderdanen lnmiddels meester van hetland.Hetzj echbezorgd.In dien tjd heeftA'
l
tgî
nta zich 0n- ter,dat hertog I'riedriclnweiniggezindwas,
gemeen verdiensteljk gemaaktdoorharezorg om t0e te geven aan deeischen vandklPrtlisvoor de gewondekrjgslieden.
sische regering: - hetzj deleidervan het

Augusta is de naam der hoofdstad van Prtzissische kablnetyeeneinbreukwildedt
zlden Noord-Amerikaanschen staat Maine. D() den op zjne annexatle-plannen,hetisgebleeerstevolkplantingen vestigdenerzichin1771, ken ,dat de aanspraken van den hertog van
en in 1791 werd zj Onder de Vereenïgde A'ttyqstenbury m eer en m eer Op den achterStaten Opgenomen.De stad is wél-gebouwd grond werden geschoven,om in hetberuchte
en telt 10 kerken en onderscheidene inrig- annexatiqjaar 1866 geheelen alte verdwj-

tingen van onderwjs,benevens10000inwoners.Zjligtaan de Kennebeck.
Eene andere stad van dien naam ligtin
den Amerikaanschen Staat Oeorgia,aan de
Savannah,en heeft eene brug Over deze rivier,waarover men Hamburg in Zuid-caro-

non.

Augusti (Johann Christian '
W ilhelm),

een Protestantsch godgeleerde,werdgeboren
in 1772 te Eschenberga in hetland van Go-

tha,waar zjn grootvader,I'
riedrieltAlbert

zzwfufi? die als rabbiH ersckel in 1722 t0t
linabereikt.Er zjn 14kerken,3acadpmiën, hetChrlstendom was overgegaan,alsleeraar
eene geneeskundige school en 17000 inwo- de gemeente Opbollwde en door zjn zoon
werd Opgevolgd.De zoonvan dezen,dedoor
n0rS.
tt
ti,studeerde te Jena in
Augustales is de naam der priesters, Ons bedoelde A '
uqus
d00r keizerAllgustus uit vrjgelaten slaven de godgeleordheid en werd er benoemd t0t
benoemd en belast met de taak Om voor de buitengewoon (1800) en vervolgenst0tgediens.t der lares en penates (huisgoden)te woon hoogleeraar(1803)in deoosterschetazorgen, die 0p de kruiswegen waren ge- len. Later kwam hi
j in die betrekking te
plaatst. - Voorts had men A'
ltgMstales .:tx- Breslau en eindeljk te Bonn,waaxhj tecerdotes,door Tibêrius ingesteld tereerevan vensm et de waardigheid van opper-consisto?z#ï, riaalraad w erd bekleed.Hj stierfden z8sten
hetJulische huis,- alsmedeAu-qustalesJ'
of spelen, die ter gedachtenis van keizer April 1841.Hj hceft een grof
)taantal werA'
ltynst'
lts w erden gehouden.
ken uitgegeven, van w elke vooraldie over
A ugustenburg is een vlek ophetSlees- Christeljke kunstf
)n oudheidkenniszeer be-

wjkscheeilandAlsen,aandenAugustenburger langrjk zjn.
fjord.Hierwerd hetoude slotvandiennaam
Augustu
''nen (Ordeflel-l,ool
twelAvyltsgebouwd in 1651 en hetnieuwevan 1770t0t fi/zldrmonniken Ofdiederlclztizenaarsvanges
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s
de
viertle en
1776 doorhertog I'
rederik CFzrïdfïclzlde Offdere. Op hetzelfde eiland ligthet Ot
lde kas- laatstederaanzienljkeOrdenvanbedelmonniteelSonderburg.

ken in de R.K.kerk.Naastdeorden?di0door

Augustenbwrg istevensde naam eenerljn
van het hertogeljk huis) Holstein. Haar
stichter was hertog Ernst Glfozf/zcr (geboren
in 1609 en overleden in 1689),die het oude
slot heeftdoen verrjzen.HjwerdOpgevolgd

deKerkbevestiqdwaren,Ontstondenindellde

en 12de eeuw ln Italifl'Ollderscheidene vereenigingen van monniken 2die aan geen bepaalden regelymaar aan elgenevoorscllritte
. l'l
zich bonden, zooals de Johan-Bonieten,de
door een aantalhertogen,die vooralaan de Brittianen, de T oscaansche kluizenaars, de
vorstenhuizenvan DenemarkenenZw edenw a- Arm e Katholieken,de Zakdragersderboete,
renvermaagschapt.D elaatstevanhen :C1tri.%- en de 'W ilhelmieten.Hierover verhieven zich
fbtyt:zz ICarel Frdtferik A'ttgust, geboren in klagten van de erkende orclen,vooralom dat

1798,werd na den ongylukkigen afloopvan men de Bonieten naauweljks van de Mino-

den Sleeswjksch-Holstelnschen oorlog (1852)
uit Denemarken verbannen,en door bemiddeling van den Duitschen Bond deed hj afstand vanalzjnebezittingenOpAlsen aanden
ltoning van Denemarken; hiervoor Ontving

rieten kon onderscheitlen.Daarom gaf Gret/orlzl.s IX het voorschrift,dat de Bonieten

o

zich metzwarte ofwifte pjen zouden'kleeden. Zoowel genoem de paus als Innoventius
IV schonk 3,
al1veledier ltloosters denregel

hj eene schadeloosstelling van l1/amillioen Van den heiligen Auyttstin'
lts,geljk die uit
spede-daaldersj waarna hj zich naar het zjne geschriften was Opgemaakt.Eindeljk
heeft A leœander IV 0P eene grootekerltverkasteelPrinckenau in Silézië beyaf.
Intusschen wasdie afstand eenlgzinsvoor- gadcring te Rome (1256)deze genootschaywaardeljk geschied,en bj den doodvan den Pen Van monniken vereenigd, en aan dle
koning van Denemarken m eende de Oude vereeniging den naam gegeven vanA'
l
tgv
tsiii-

hertog ran a<fz-gfufezlùfzr.t/aanspraken tekun- ner .
/T69*cIzlï:J:z),ofschoon het vroegere kluinen doen gelden,diezjn Oudsten zoon 0n- zenaars-leven door een zam enw onen inkloosderden naam van I'riedriclt TrffTtothertog ters vervangen was.Reedsdadeljk werdhet

van Sleeswpk-Holstein verhieven.Laatstge- gebied der orde in 4 gewesten - Franl
trjk,
noem de w erd ondersteund doûrhertog Ernst Duitschland, ltalië en Spanle - verdeeld.
'??czz Co&ttrg en vormdezelfs op het gebied
van dezen een m inisterie en een leger.Toen

H et orde-gewaad,indebevestigingsbtllvan 9
April 1256 beschreven, moest van w olw ehj in 1862 te Kielverscheen,werd hj er zen;de Onder- en huiskleederen en descapu-

met geluich ontvangen. Over het regt van lier behoorden wit te zjn,en daaroverwerd
opvolging was esrenwel n0g geene beslissing in het koor of buiten hetkloostereenzwarte
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pj gedragen metlangewjdemouwen,voorts nieuwe regels wertlen ontworpen door Luis
een kapt en een lederen gordel. Reedsin Ponee de Leon en in 1589goedgekeurd.W ei1257 werd de orde Ontheven aan debisschop- nigejaren daarna hadden de Spaansche barpeljke regtspraak:en kortdaarna verkreeg rovoeters reeds kloosters te Postillo,Naix,
zj een kardinaal-beschermheeraan hetpau- Tobosa, Saragossa en Borxa, en in 1622
seljk hof.Na 1587 werd hetambtvan sa- vormden zj zich t0teenezelfstandige concristjn der pauseljke kapel steeds toever- gregatie.L ater strekte zj zich uit over 5
trouwd aan een Augustjner monnilt.Als provinciën,3Spaansche (Castilië,Aragonen
vierde bedel-orde w erd deze vereenigingech- Andalusië) en 2 overzeesehe(de Philippjnter eerst erkend in 15s7 door T ius V.Hare sche eilanden en Pert
lmetNieuw-Granada).
regeling,vastgesteld op de algem eene kapit- O0k het beroemde klooster San lldefonso te
telvergadering te Florence (1287) en te Re- Rome behoort aan die orde.In 1603vestigde

gensburg (1290),enteRomegewjzigd(1575), zj zich voorkorten tjd te Japan,maardit
verkreeg in 1580 hare tegenw oordige ge- kostte aan véle leden het leven.Elke prodaante. Volgens deze staat aan haar hoofd t
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een priûr-generaaljte kiezen door hetkapit-

tel, hetwelk om de 6 jaarvergadert.Zjne dievoorennadoormonikenwordenbetrokken,
magt is beperkt door definitol'en

eene die zich in volkomenheid wenschten te oefe-

soortvan raadsleden.Elk gewest(provincie) neu.Dezetjdeljke kluizenaarsbewareneen
heeft éên provinciaal! 4 defnitoren en éên onafgebroken stilzwjgen,onderwerpen zich
of lneer visitatoren (lnspecteurs), en ieder aan harde kastjdingen en nuttigen geen
klooster een prior.Onmiddelljk onder het vleesch,viseh ofejeren;Opdezon-enfeesttoezigtvan denprior-generaal,staathetgroote dagen verschjnen zj in de kerlt van het
klooster teRome,waarh'
jzjnverbljfhoudt, klooster,en tweemaal '
sweekswort
len zj
benevens 37 andere kloosters, die meeren- door den prior bezocht. In de kloosters
deels opgeheven zjn.De eerste prior-gene- houdt men, behalve op de algemeene kerraal wasLanfranct
geylftz/tz.
D e regelderAugt
zstjnenisoverhetgeheel
op verre na niet zoo gestrengalsdievanvele
andere ordtcn. Niet alle genot des levens
w ordt den kloosterling ontzegd.Zelfs de gelofte van gehoorzaamheid is beperkttût die
gcvallen,waarin het gevoelvan regten bil-

keltjke vastendagen? den vasten van Kruisverheëng t0t Kerstmis,van Septuagesima

t0t Paschen, elken woensdag, vrjdag en

zaturdag en op dc vigiliën der orde-feesten. Onder de uren van het gebed m ag
geen m onnik, zonder verlof van den supe-

xieur, met een wereldljk persoon spreken.
ljkheid der kloosterbroeders niet gekrenkt De broeders dragen eene zw arte, naauw e
wordt.M etuitzondering van denPaaschtjd, pj met eene plattekap,eenzeerlangenmanmogeu deAugustjnen gedurendehetgeheele tel, een lederen gordel en sandalen met

Jaardeswoensdaqs geen vleesch eten;daar- banden.D00r Andréas Dit:z werd de Spaanenboven vasten zp,behalve Op dealgemeene

sche hervormingin 1592 in hetAugustjner
kerkeljkevastendagen,elkenmaandag,dings- lklooster van OnzelieveVrouw van Olivate
dag en vrjdag na quinquagesima,vanAllem Napels en kort daarna 0ok in een klooster

heiligent0taan hetK erstfeest,enop denheili- te Romei
ngevoerd.Zj vodd erzoo yrootcn
genavondvôôrSt.Augustinus.Dochh0ezacht bjval,daterin 1624 reec
ls4provinmënvan
deze l'
egelook zjn mogt,tochverhievenzich Italiaansche barrevoeters bestonden. Hun
reeds in de l4deeeuw klagten over hetver- eerste klooster in D uitschland werd in 1636
val der tacht bjjde Augllstjnen.ErwerdOp te Praag gesticht,()n door bem iddeling van

verbetering aanyedrongen,en zelfsOntston- keizer I'erdinand J.!'T kwamen zj te V*eeden daardoor nleuw e congregatiën, zooals nen. Volgens latere mededeelingen was de
in 1493 die van Saksen,welke na 1506 On- Italiaansch-D uitsche congregatie verdeeld in

afhankeljk was van den prior-generaal,tal- 8 provinciën (R0me,Napels,Genua,Palerrt
jke kloûsters bezat, m aar tengevolge der mo,Duitschland,Piémont, Messina en MiHervorm ing ontbonden w erd; t0t haar be- laan),die te zamen onderworpen waren aan
hoorden Luther en Joltann tsxtzzr.pifz.D eaan- denzelfden vicaris-generaal.Zjonderscheiden
zienljkste en gestrengste congregatie is die zich van de Spaansche door een minder ge-

der A'
l
tgnstqner barreroeters of ongeseltoeide strengen regel,door puntigekappen,kortere
Auylbstijner Ae'
r-ïefezz,Ook eecollecten (inge- mantels en lederen sandalen.In 1596strekte
togenen) genaamd.Deze bestaat uit eene zich de vereeniging der barrevpeters uit t0t
Spaansche,ltaliaansche,DtlitscheenFransche Frankrjk doorI'
ranLoisAmeten M attltaens
congregatie,w elke van elkander onafhanke- de &.I'
rancisca,die een Jaar in Italië hadljk ztjn.Reedshad 00n Portugees, Tâomas den vertoefd.Hun eerste klooster in Frankt: JesIb genaamd (# 1572),n0g niettevre- rjk wasde Priorj te Villar Bonitin Dauden met de strenge regelen,door Loîbis de phinêjterwjl er vervolgens gebouwd werJ.
fb&ft
wtxin zjn vaderland ingevoerd,pogin- den te Marseille,Parjs?St.Germain, Tergen aangewend Om de hardheid der Francis- rasçon, Avignon enz. De vereeniying vercaners 00k op de orde der Augustjnen t0e kreeg de regten eener congregatie ln lGl2;
te passen en hen van schoeiselte berooven , zj breidde zich uit in Savoye,en was ten
maar zi
jn oogmerk w erd eerst bereikt in laatste verdeeld in 3 groote provinciën (Pa1588,toen Pltilips IL het klooster Talavéra rtjs,Dauphiné en Provence).TeParjsdroein Castilië in dien geest deed hervormen.De

gen de barrevoeters den ilaam van K leine
28*
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vaders (petitspères),om hen van dekleine
en yroote Augustjner monniken te onderschelden. In hunne kleeding en orde-regel
komen zj overeen met hunne Italiaansche
orde-broeders, maar zj dragen daarenboven

doorde bemoejingen van M arianne M anzanedode Sf.Jozqfo,invereenigingmeteenige

uitverkoren nonnen uit dekloostersvan Ciudad Rodrigo,Avila en T0léd0.Daarenboveu
bestaan er andere nonnen-vereenigingen die
een langen baard.Alle congregatiënvanbar- naar den regel van den heiligen A ltgltstintts
l'evoeters hebben eenige dingen gem een,na- leven, en eindeljk heeft men zoogenaamde

meljk de gestrengekloostertucht,hetkastj- tevtiariërs, die er toe behooren, nameljk

den 3-maal 's weeks,het spreken (niet zin- mannen en vrouw en, die zonder het aqeggen) bj de kerlteljke diensten deopname gen van kloostergeloften en zonder hunne
Van twee soorten van leekebroeders,nam e- burgerl
jke betrekkingen teverlaten zichaan
ljk fratres conversi m etkappen en fratres de Augustjnergeesteljken aansluiten en de
com missi yaet groote ronde hoeden. Men orde vormen d0r Boetelingen van den A.

geeftaan dieorden dengemeenschappeljken

A'
tb
ynstinlbs. Deze derde (tertius) Orde is in-

naam van eeguliere tl??tverlhtzzzfdp, Om hen te gesteld doorpaus Tonj
facil
tsIX in 1401en

onderscheiden va'
n de oudeAugllstjnen,die oorspronkeljk bestemdvoorweduwen,m aageenvoudig obserranten of conrentnalen wor- den en gehuwdevrouwen,tel'wjlt
%i.
rtte.
'
I';'
A
de,datdaarin flok
den genoemd.Voorhetuitwendigezjnbeide 50 Jaren later veroorlool'
hoofdafdeelingen door hare gezamenljke 0n- m annen w erden Opgellomen.W ie erzich t0e
derdanigheid aan denzelfden prior-generaal aanmeldt, m oet den ouderdom van 35 Jaren
en aan hetzelfde kapittel-generaalverbonden, bereikthebben en wordt eerst met het40s1e
doch tevens heeft elke congregatieharenvi- lid der orde.Zj vasten el
ken vrjdar,van
caris-generaal.W él hadden de Augustjnen den lstenAdventt0tK erstmis,en Op devlgiliën
onder de orden derbedelmonniken den ge- vöör de Maria- en orde-foesten.Ztjzjn geringsten invloed,maar zj telden tochin de houden,dageljks eenige Ave Maria's en Pa16de eeuw m eer dan 2000 kloosters)en in ternoster's te bidden.Teronderscheiding drade l8de eeuw 42 provinciën,behalve de vi- gen zj een kleinen scapulierterbreedtevan
carjen van Indië en Moravië.T0t die orde eene lland en een zwarten,lederen gordel,
behoorden Onvpltrio z'tTzlrïli,ltardinaalNo- ter breedte van een vinger.Hulz geesteljke
ri.
s,ad.àrtzAcvla StfzlcflClaraenLwi,qde.fzetlzày- vel*zol*ger isdoorgaans een Augustjnermonvon.
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A ugustine (Aqostintisde hoofdstaëvan
ernstig t0e te leggen op het verspreiden van tlen Noord-Amerikaanschen Staat Florida.
kennis en beschaving.Intusschen strektehet Zj li
gtoy een schiereiland '/auurgaansvan

haar niet t0t aanbeveling, datzj een Lu- de kust,lneelzzachtklimaat,waardeOranjeJ/
zdr had voortgebragt,en zj heeftindeda- boomen weliggroejen,weshalve men haar
gen der Hervorming en later door secularisatie der geesteltjl
ke goederen vele kloosters
verloren. D e orde is in Frankrjk,Spanle,
en Portugalgehsel,en in Italië en in Zuid-

Duitschland gedeelteljk opgeheven.Z!Jbloeit

nog altoosin SardiniëenindeNieuwewereld.

wel eensthetAmerikaanseheNizza''heeftgenoemd. D e bevolking, die slechts w einige
duizende zielen bedraagt, vindt er haar bestaan in handel en landbouw .

A ugustinisten ,zie onder Jansenisten.
Augustinus.T0tdemerkwaardigsteper-

Er zjn o0k Augnstjner nonnen,nameljk sonen,die dezen naam hebbengedragen)bezoodanige, die den regelvan den H eiligen hooren de volgende:
A lgeelilts H'
lwv.
sfizzzrt
:, de meest beroemde
A utqltstinws hebben aangenomen. M en vindt

erln afzonderljkekloosters,dieOnderhetop- kerkvader van het W estenen degrootejverzigt van een bisschop staan,en o0k in con- aar voor de seholastieke wjsbegeerte. Hj
gregatiën en orde-vereenigingen. P erpetua,
de zuster van A'
ttgltstin'
lbs. stond reeds aan
het hoofd van eene vereeniging'van nonnen,
die volgenshetvoorschrift van den beroemden kerkvader leefden. T0t de Augustjner
zusters behooren de vier congregatiun in
Spaqje en Portugal.Zjdragenook dennaam

aanschouw de het levenslicht op den l2den
November354 te TagasteinNumidibenwerd
door zjnevromemoeder,Moni
ea genaamd,
Opgevoed in de kennis van hetChrlstendom.

Del7-jarigejongelingechter,dieteCarthago
zich toelegde Op de Latjnsche letteren en
op de welsprekendheid,gafzich aan velerlei

van onreschoeide At
lgustjner vrpuwen, buitensporigheden over, totdat eene spreuk

schoon nlet alle barrevoetsloopen.De eer- van Cicero Over de hooge waarde van de
ste van deze congregatiën werd in 1589door wjsbegeerte betere gezindheden in hem 0peene hofdame,P rudentia G'rillp,Opraadvan wekte.Ilj gevoeldezich aangetrokken door
e Manichaeërs,die doorxhetvrjeonderznek
den paterderAugustjnenAvonsodeOrozeo, d
te Madrid in het nieuwe kloostervanMaria- der rede t0t de volkomenew aarheidzochten
boodschap gesticht. De tweede ontstond in te komen.Gedurende 9 Jaren vertoefdehjin
1697 door den jver van den aartsbisschop hun midden, eû n0g was zjn dorst naar
van Yalencia, don J'
zlfozz de A obertK,in het waarheid niet bevredigd,zoodat hp aan alle
klooster te Alc0#. De derde werd in 1663 waarheid begon te twjfelen. TOen öpende
gegrondvest door koningin LoIdze ran Por- de kennis der geschriften van P lato een

tugal in het Xabégras-dal bj Lissabon,en nieuw rebied voor zjn onderzoekenden
de vierde,zich noemende diederzustersvan blik.Inmlddelswashj in 383teRomeenin
recollectie,is er in 1603 t0t stand gekomen

384 te Milaan a1s leeraar in dewelsprekend-
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heid Opgetreden,terwjlhj n0g altjdaande
zinneljke genietingen derwereldgekluisterd
bleef.Aangespoord doorden zedeljkenernst
der Brieven van Patllas en door de tranen
en smeekingen zjnel'moeder,keerdehj in
386 t0t het Christendom terug. Na vrome
overpeinzingen enwetensehappeljkeOefbningen werd hj in den paaschnackt van 887tegeljk met zljn zflon Adeodat'
tbn door Ambro,s
if
.
r.
sgedoopt.In hetvolgendeJaarkeel'
dehj
overRomenaarzjnevaderstadterug,waar
hj als het hoofd eener ascetische vereeniFing in gestrenge afzondering leeftle,totdat
ln 39l de gemeente van HippoRegius(B0na)
hem t0t leeraar (prpsbyter)koos. W eldra
wekte zjn talent alsredenaar en als voor-

dergemoedeljkheid en des geloofs.Een dogmatisch stelsel heeft hj zelt'niet geleverd,
maar het isuit zjne schriften geputen in
het W esten algemeen aangenomen.A'
lt
yustizlf
z.
gscheidtdeChristeljkegodgeleerdheidvan
de Heidensche wjsbegeerte enmaakthetgel00f t0t den grondslag van het weten,of
liever?hetweten is bj hem dehoogsteontwikkeling van het geloof.llj is kerkleeraar

schriften zjn onderscheidene verloren gegaan, vool-al de wgsgeerige, letterltundige
en wisklm dige.Tot (1e merkw aardigsto,die
t9t ons gekomen ztjn,behooren eenescherpzinnige en grondige apologie van het Christendom (De civitate Dei),en zjne dBekentenissen (Confessionum Lib.X1II),''waarin
hj een Opxegt en beoordeelend verslag geeft
van zjn eigen lcvensloop en levenswandel.
Erasmns bezorgde reeds 11) l528 en 1559 te
Basel eene uitgave van zjne gezamenljke

K asenbort Of Kösenbrot genaamd , w as een
beroemd geleerde en een tjveraar vool'de
classieke w etenschap in Moravië een vriend
van Ulrielt 1,t)4 Ilhtten, Konrad C:!Je.s enz.

in den volsten zin van hetw oord.Hetdenkbeeld K erk, als de eenige bron van w aarheid en zaligheid:is bi
1 hem de zielen het
r

middelquntvanzlnewjsbegeerteenvanzjne
dogmatlek.llj heeftdeOvertuigingdoenontstaan,datbuiten de Kerk geen heil te vinden is,en zjne verzekering Omtrentde gestander der regtzinnige leer de algem eene nade-middelen der Kerk gaf voedsel aan de
opmerkzaamheit
l.Valeri'
u.
g?bissehopvanHij- werkheiligheid.Sommigevanzjnestichteljke
po, deed hem in 395 t0t m edebissflhop w !J- l
werken zjnreedszeervroeg in hetNederden?en na dien tjd bestuurdeAllyltstinusde andseh ultgegeven.
ttugIbstinnst de apostel der Angelsaksen.
Afrikaansche kerk door de magt van zjn A '
geest en van zjne taal.Alle bestaande ot' Deze werdin hetjaar 59s met29 Benedicopkom ende ketters verdw enelz als voor den tjnermonniken door GreyoriItsI naarEnge!J aan het h0fvan
adem van zjn mond.Zjn roem verbreidde land gezonden, waar hzich overde geheele Kerk,en hj overleed koning Etkelbert van K ent)op voorspraak
te Hippo den S8sten Augusttls4:
30,terwjl van diens Christeljke gemalin Berth,a?verlot'
die stad dof)r de W andalen belegerd was.
Ontving,om in datrtjk hetEvangelieteverD e R .Katholielke kerlt vereertA'llynstln'
tts kondigen.D e apostelw erkteniettevergeefs,
als een H eilige,en een grtlot deelder P1'0- wantreedsna verloop van een Jaarwerdde
testanten atshthem hol)g alsden steunpilaar Koning gedoppt, en het grootste gedeelte
yustinl!sbegaf
der regtzinnige leer.Eene tnlrjke Orde van zjner onderdanen methem.Alt
monniken (zie Auyltstî
jnen)isnaar hem ge- zich in het volgende Jaar naar Frankrjk?
noemd.Hj heeftmetPelayi'
tts(zieOnderde- werd er gewtjdt0taartsbisschop der Angelzen naam) een hevigen strjd gevf
lerd over saksen en vestigdeztjn zetelteCanterbury
den vrjen wil,de ertkonde?de genadeende (Kantelberg).Hj zochteenevereeniging t0t
voorbeschikking.D00r hem isde geheimzin- stand te brengen tusschen zjne aanhangers
nige leerderdrie-eenheitlOp den voorqrond en die der Oud-Britsehe Kerk,en men vergeschoven. Het kloosterleven heeft h@Jmet haalt,dathj koning EdelfriedvanNorthtlmde monni
ken
kr
d
achtbevorderdtmaartevensheefthi
jdoor berland t0twreedheden jegens
en gloed van geloof,hoop enliefde,d1e0ns heeft aangezet? toen deze zi
jn voûrstelvan
uit zjne geschriften tegenstraalt,krachtig de hapd wezen.H!joverleed in 608 of sl4.
medegewerkt t9tdeHervorming.Van diegeA'
lt
yltstin'
tts '
tl
txzl Olmûtz. Deze, eigenljk

Hj werd geboren omstreeks hetJaar 1470,
studeerde te Padqa in de l'egten en in de

letteren ,en was vervolgens geheimschri
jver
van Ladislaus,koning van HongarjeenBo-

hemen.HjoverleeddenllëenMei1513,eeniye
Latjnsche gesehriften in proza en pouzle

nalatende.
w erken in 10 deelen! en ditisherhaalddoor
Auynstinus (Antonit
ls), aartsbisschop van
de Godreleerde faculteit te Luik,d00rde Tarragona, een bekw aam regtsgeleerde en

Benedictdnen,enz.Uitdie gesohriftenbljkt
de schranderheid van zjn yeest.Zonder0en
w/sgeerte wezen in den elgenljken zindes
w oords?verdiept hj zich in de meest ingewikkelde bespiegelingen.Demoei
jeli
jkstetheologische vraagstukkenweethtjnaardewjze
van Plato geleideljk Op te lossen,en hj
wordthierbj gedroven df
loreenvtlrig godsdienstig gevoel,df
loreen ongemeenen jver

staatsman.llj werd geboren te Saragossa

in 1517,studeexde aan OnderseheideneSpaansche en Italiaansche hoogeschfllen ,en w erd
in 1544 auditor dil'llota te Rome,in 1554

pauseljke nuntius in Engeland?vervf
llrers
bisschop van Ali; : toen gezant bj kelzer

I'erdinand I, daarna bissehop van Lerida,

in welke hoedanigheid hi
j het Concilie te
Trente btlwoonde,en eindeljk bissl
thop van

v00r de eer des Allerhûogsten en doûr die- Tarraqona.11j overl
eedin1586enlieteenige
P0n eerbied voor de Kerk.Daarom iszi
jne oudheldkundige gesehriften na.
Augustow o waseen Etlropeesch-Russisch
wetenschap nooitkoud enafgetl*okken)maar
steeds doordrongen van den w arm en adem gouvernem ent in het voomualig koningri.jk
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Polen.Het heeft op eene uitgebreidheid van aan het korten, -- de gemiddelde maande342 D geogr.mjlen ruim 126000 inwoners. ljksche warmte isgeringer dan in de beide
Het wordt besproeid door talrjke rivieren, voorafgaande maanden,zoodatdetemperatuur
zooals de Niemen, de Sceszuppe, de Bie- dan zeer aangenaam is voor den mensch.De
brza, de Nettaenz., en bevatonderscheidene w estewinden hebben in deze maand deOvermeren.De bodem is er over het geheelzan- hand en brenyen met tal
rjke regenvlagen
dig en zeer geschikt voor rogge,vlas en veel vochtigheld.Vooralvûor den landbouw
hennep, alsmede voor de veeteelt en de is deze maand van grootbelang,omdatzj

paardenfokkerj.Erzjnuitgestrektewouden, de oogsttjdisvoorvelevruchten,entevens
waarin men den wolf, den beer en den eland
>antreft.Vele delfstoFen worden er niet gevonden. Dehoofdstad, die denzelfden naam
draagt, telt 8000 zielen.O()
k heeft men er
een Augustowp-kanaaltusschen deNetta en
de Niemen.

Augustulus (Romulus) was de laatste
keizer van het W est-Romeinsche rtjk. Dit
l'l
jk, ter prooi aan den overmoe; en (
le
rillekeurvanbezoldigdekrjggknechten,had
blnnen den tjd van 3Jaren zich voor3keizersgebogen (472 t0t475na Chr.).Na,den
va1 van Jk/i'
lf: Nepos voerde de Gothische
veldheer Orestes de heerschappj.Dezeverleende in 475hetpurperaan zjn zoûn .
/0m'
glun? een onmondigen knaap,geboren te
Petavloin Opper-pannonië,die wegenszi
ja
Jeugdigen leeftjd hetverkleinwoordAlt.
1usf'
lll'
..
g t0t bjnaam kreeg.Intusschen wllde
Odoacer, de aanvoerder van eene vreemde
bende in Romeinschesûldj,zich nietondexwerpen aan den nieuwen Keizer.Zjne s0ldaten wenschtenvastewoonstedentebezitten,
en
I
tal
h
ië
j.eischtet0tdatoogmerk een derdevan
Oresfesantwoûrdde met eene wtige-

ring en werdin 476 in Ticinum (Pavia)b0leger; en na de verovering der stad gedood.
O0kzjnbroederTllflsf:sneuveldekortdaarop,
na een wanhopigentegenstand,bjRavenna.
Nu zag A pgustlzl'ttszich genoodzaakt, om zich
onvoorwaardeljk over te geven.Zjn leven
werd echter,wegenszjneJeugd en zjneinnemende gestalte,gespaard.Zjn naam ,die
op eene verwonderljke wjze uit dien van
den stichter van den staat en uit dien van
den stichterdermonarchiebestaat,verdwjnt
op het vooxmalige buitenverbljfvcn ZIC#JJV.
:
nabj kaap Misenum ,werwaaxtshi
jdoorOdo-

omdat daarin de landen weder voor hetzaai-

Jen derwintergewassen worden toebereid.
A ugustus Ofdoorluoltt'
iy iseen erfelt
jke
bjnaam -- geen heerschers-titel - ,diein
hetJaar27vôôr Chr.t
100rdenRomeinschen

Benaat en het volk werd toegekend aan keizer Octanianu .Het woord is afkomstig van

atlgur(zie ditartikel)enwjstopdeverhevenheidenpriesterljkeonschendbaarhd;vanztjn

persoon. Alle volgende kcizers voegden het
achter hun naam ,waaraan Imperator Cledtfr
voorafging. O0k de gemalinnen der keizers

en hunnenaastevrotlweljkebloedverwanten
noemden zich Au-q,
ttsta,en na M arcus a#.
lrdli'
ts en Zf
zcisl: Vernsgafnlen dien bjnaam
00k aan keizerljke prinsen.Erbestondenop
deze N;i
J
'ze,reedsvöörden tjd 4erverdeeling desrtjks onderscheideneA'
ltguntitegeljk,
zoodat zj in Auyusti t
vdzlior6.
s(malores)en
in A'
lt
yltstéJ'
lpipre:(minores)werden onderscheiden. t-'
landi'
tbs 11 (568 na Chr.) voegde
erhetklemmendesemper(altjd)bt
j,eninplaats
van semper werd na Probus hetwoord perpefz
lfxd (voortdurend) gebrtlikt.De middeleeuwsche keizers van Duitschland,Anynstlts
van alt
gere(vermeerderen)aieidende,noemdenzichGaltjtlvermeerderaars(semperAugustusl''desrjks.DeDuitscheRoomschekoninl-qnstqs,
g0n voerden alleen den titelvan Al
welke verdw een , toen I'
rans 11 in 1805 de
Duitsch-keizerl/ke waardigheid nederlegde.

Aur stus,eigenljk CajusJl/ï'
lldCaesar

OctarIanur, de eexste R omeinsche kc4zer1
Nrerd geboren te Rome op den 33sten september 63 vôör Chr.Hj was een telj van
h

etridderljk geslachtderOctaviërs.Zpnva-

der, Oetarlns genaamdjstond als praetor en
stadhouder van Macedonië,a1s staatsman en

acer verbannen was. Deze laatste, vorst rjke grondbezitterbj de Romeinen in 1zook
der Hertllers, vergenpegde zich met den aanzien ,maar overleed reeds in hetJaar 59
titel van patvieiè'
r en met de heerschappj vöör Chr-,en zjnemoeder Attia,waseene
over geheelItalië.De teekcnen der keizer- dochtex van M .Hffïff:Balbus en van J'
slia,
ljkc waardigheid werden uitgeleverd aan eene zustervanJ'
ttli'ttsOctvcr.z dwzldf'll.:toefde
Zeno, den keizer van het Oost-Romeinsche in zjne kindsheid op een voorvaderljk land-

rjk.Sedert de stichting van Rome waren goed bj Velitl'
ae.Opjeugdigen leefttjd ve1
*toen 1230 en sedert den aanvang van het gezelde hj 0c,
6:c4.naar Ilispanië (Spa,
nJe),
keizerrjk 505Jaren verloopen.
om erte strjden tegen de zonen van Pom-

Augustus of Ooystmaand is volgensonze z(/$f:yen hj verwierfzich dûorzjnesehran-

tjdrekening de 8stemaand desjaarsen komt
in den Romeinschen calender v00r als (le
zesde maand,weshalve zj aldaaro0k Dex'
tiI'J: wordt genoemd. Zj ontving haren naam
t
ereerevankeizerAugust'
ts:aanwienzj0n-

derheld weldra de gunst van den grooten
veldheer.Toen Caenar,na hetveroveren van

Hispanië, een krjgstûgtwilde ondernemen,

tegen de Daciërsen deParthers,werdA%.g1uf'
Md naar Apollonia in Epirt
lsgezonden, Om
gem een gunstig scheen,daar hjin diemaand er zich onder de leiding van Apollodorun op
consul w erd en m eerm alen eeneoverwinning de welsprekendheid toe te leggen.Dââr ontbehaalde.
ving hj hetberigt,datCaesarvermoordwas,
In Augusttls bereikt de z0n het teeken en dat die veldheer hem t0tzoon en erfgeder Maagd,
de dagen,Bchoon bj haren naam had benûemd.TerstondsneldeAngust'
ts

aanvang bj pnsnog ruim 17 uren lang,zjn naarRome,en bj zjnekomstaldaarneemt
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ztlne grootscheloopbaan een aanvang,waar- dot!h de strtld eindigdemetdecapitulatievan
l
éeius Hgzfolifz,
ven met het (
)mlangs hj de heerschappj verlkreeg overde den consul L'

brengen van 300 senatpren en ridders.De
(1ood van I'ulria gpf eene gelegenheid aan
hj deze alsheteigendom van den Staatbe- de hand,Om Awuqltstlbs metAntowi'lts te verschouwde.A'
t
byusft
ls gevoelde,dathj alleen zoenen. Laatstgenoem de nam Oetaria,eene
dool-list z/n doelbereiken kon.Hjverkocht zuster van Auynstus,ten huweljk ,entevens
zjne eigene goederen, Om aan ellten burger, werd bepaald,dat de stad Scodra in Illyrië
volgens de bepaling van Caesars testament, het grensmerk zou w ezen tusschen het oos300 sertertiën te betalen ?verwierfop eene ten van à ntonil
ts en het w estell van Augusbeschaafde wereld.M .zz?fpêzil: weigerde de
uitlevering van Caesarbs nalatens:hap,daar

behendige wgze het vertrouwen van Cicero f'
l
fd, terwjl Llpidns Libye behield. Beide
en van andere aanzienltjke republikeinen, eerstgenoem de leden van het driemanschap,

kreeg door geld en goede woorden 3 legioe- begaven zil
!h vervolgens naar Rome,om het
nen del' veteranen Fan Caesarterzjnebe- volk t0t lkalmte te brengen,datwegenshonschiklting,deed de helft der troepen uitAia- gersnood oproerig was.Hier redde Antonius
cedonië, die ontevreden waren wegens de bj eertvolksoploolahetleven van A'
tw tsfns.
karigheiden gestrengheid vanAnfonias,zjne De volkswilvorderde,dat het driemansthap
tbs
zjde kiezen,en washierdoor in staat,om in Onderhandeling zou treden m et Sezt'
een leger van 5 legioenan den Senaat tOt T/-FJ-/'
I,
:,en men beslootin hetjaar29vôôr
handhaving dervrjheidaantebieden.Cicero Chr. te Misenum ?Om Sitsitië,Coxsica?Sa1*-

verhief zjne stem tegen den a'
fwezigen alzl- dinië en Achajeaan dezen aftestaan.Maar
ionius,en toen deze weigerde terug tekee- reedseen Jaardaaxna stonden de beideparren,werdhj een vi
jand desvaderlandsver- tjen weder Onder de wapenen.Antonius,

klaard. D e constlls A. ei'
rfiff.gen C. Vibi'tts doûr A '
ttgItsflls te hulp geroepen,verscheen
xzlqstz w erden tegen hem uitgezonden?en eerst in 36!m aar wekte Ook door de uitge.pt
A'tt-qltst't!s nam als propraetorenaanhethoofd breidheid zjner zeema,
gt zoozeer hetwander veteranen deelaan dezentogt.Zjnbj- trouwen van dezen? dat Oofaria m et hare
stand besliste den zege bj Mutina (40 A'
ôör bemiddeling tusschen beiden m oest ltomen.
Chr.). Ilirti'
t
bs snetlvelde aldaar,en Pansa In het volgende jaar verwierfAl
tgîtst'
tbsmet
ovexleed kort daarna aan de bekomenew on- Llpidl
ts onder de l
e
i
di
ng
va
n
M.
T
z
e
y
t
stzzlil.
s
den ,- volgens hetgevoelen van sommigen H-t
/r@.
pg in de w ateren van M essina eene
niet zonder de m edew erking van A '
ttyltstlts, schitterende zegepraal Op Pompl
jus.Deze
die daardoor aan het hoofd ltwam van 3 1e- laatste werl,gedurende zjnevlugt,te Mig0rS.
lete yydood.Lqpid'
t.
gmaaktenuaanspraakop
Te vergeefs poogde de Senaat hem dat Sicilie,maar het leger,door de geloften van
gezag te Ontnem en.D e ûverwinnaarliet-d.s- A'
uyl
tstzsverlbkt,verlietzjnezjde.Nu haf
l
fopivd Over de Alpen ontsnappen en Ontving A'ttyltstas n0g maar één medeclinger, name-

van de sûldaten den eed,datztjniet tegen
de vrienden van Caesar zoudt
an strjden.N1
1
rukte hj op naar Rome en deed er zich ,in
weerwil van zjn Jeugdigen leeftjd,met Q.
Pedi'
ts t0t consul benoemen.Nadat hjjvervolgens van den Senaat vergiffenis had verkregen voor An,
ton'
ll6s en Llpidus,hielc
lhj
met hen eene zamenkomst btj Bolggna en
. ve
reenigde zich met zjne voormalige tegenstanders t0t het bertlchte tweede driem anschap (42vöör Phr.).

ljk uinioni'
tts, die doûx zjne eigene ligtzinnigheid ztjn gezag op h0t spel zette.Het
kostte A ttynst,lbs w einig moeite,om van den

Senaateen besluitte bekomen,waarbj .4,tonitts van hetgezag vervallen en aan Cleé-

paf'
rtzde Oorlûg verklaard werd.De slag bj
Aetium (5September31vrörChr.)einf
liyde

.

m et de volltom en nederlaag van A vlfontus.
Z zwzryf'
lr.Mvervolgdehem naarE gypte,verkreeg
door het verraad van CleôpatraPeltlsium ?en
weldrawasAlexandriagereedom den overwinA'tbyust'
as weri'lnu bekleed m ethetbewind naarbinnenharemurenteoutvangen,toen de
over M iddel- en Beneden-ltalië,c1e eilanden zelfm oord van Anloni'
tts een einde m aakte

en Afrika.Aan den haat van Antonle's bragt aan alle vgandeljltheden.Aqynst'
tfs deed de
tts en Cleqpafra ter dood
hj Cicero tekloffer.In hetJaar 42 vöörChl'. zonen van Antoni'
l'ukten de benden van het driemanschap Op brengen,enw ildelaatstgenoemdem edevoeren
tegen de republikeinen,die door BrItbus en naar Rome,Om luister bj te zetten aan zjn

Cassi'
.s werden aangevoerd. Bj Philippiin triomf?maar deflere bjzitvanAp,
tonl'
tbsont-

M acedonië w erd hetl0t der xeptlbliek voor trtllt zlch doflr den (1()od aan dievernedering.
altjtl beslist. Al
ty'
ltsltts zond het hgofd van E gypte werd in een Rom einsch w ingew est
Brnflts naar Rûule, om het neder te wer- herschapen,en .zl.?fv((lfyf'
?
,
f,
&trok in triuulfuaar
pen vôôr het standbeold van Caesar.Nadat Rome, waar llem 1lA het Jaar 29 vöör Chr.
(
l
lmper
a
tpr
'l werd verleend,
a,
1l8 aanzienljke gevangenen Op eene wreet
l- de titel van
aardige wjze waren Omgebragt, wertl het waarm ede eene Onbeperkto m agt verbonden

jsgel
-i
jk Op nieuw vert
leelc
l. AIbc
qntas verkreeg was.D0()1-hetvoorbeeld van Caesarwi
hierdool' het geheele w esten m et Rome,en worden, hulde hj het eenhoofdig gezagin
nam de taak op zie'
h ,om delegioenen tertlg republikeinsche vormen, - ja,in hetJaar
te brengen naar ltalië en in hetbezit te 27 vt
'
)ôrChr.hieldhi
jziclt,alsofhj den last
stellen der toegezegdelanderjen.W eldraOnt- der regering niet langer w ilde dragen, zoobrandde echter op nieuw de Oorlog,aange- dathj zich door de smeekingen van denSestookt tloor Fltlria,degem alin vanz zl/ozlizlfs, naat liet bew egen Om geen afstand te doen
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van zgne waardigheid.Zeerwelgevalligwas talleden van 1000 Op 600 en liethenslechts
hem daarbjdeeernaam van A'
twust'
ts,omdat tweemaal zitting houden in de maand, terhj hierdoor gaarne den nietaltjd humanen wj1de loopendezaken tlooreene commissie
Ootarianus wilde doen vergeten.Ook werd werden afgedaan.W eldra woondehjzelfsde
de titelvan Jvader desvaderlands''hem toen zittingen niet meer bj en Omringde zich
op nieuw toegekend.
terzjnerbeveiliging van eene ljfwachtvan
Schjnbaar t0t gemak van den Senaat 10 praetoriaansche benden,ieder 1000 man
deed hj het aanbod,datJuistaan hem het sterk, onder hetbevel van 2 praefecti praebestuur z0u worden toevertrouwd over die torio. Om in de stad de rust te bewaren,
%ewesten,waarmen krjgszuchtige.
0foproe- gebruikte hj 4 cohorten,waaroverdestadsmge bewegingen bespeurde? over Egypte, praefect het bevel voerde. Voorts werd er
Phoenicië,Coelesyrië,Cilidè,lllyrië,opper- ecn graan-praefect (praefectus annonae)be-

en Neder-Germanlë,nagenoeg geheelGallië noemd,om de duurte van het koren teveren Hisganië.Hiervoor koos hj de stadhou- hoeden. De soldaten der legioenen wist hj
ders, dle a1s legaten Ofprograetoren eene aan zich te verbinden dooreenplegtigeneed:
militaire kleeding droegen en lemalldbjzich die telkensop den verjaardag van denimpehadden,die belastingen oplegde ten behpeve ratoren op den lsten Januarj moestworden

derkas van den im perator.Daarentegenw er- herhaald, door eene stipte uitbetaling der
den de stadhouders van Afrika, Numidië, verdubbelde soldj, doorrtlime geschenken,
Cyrene,en Creta,Azië,Bithynië?Pontus, eene gestrenge krjgstucht en hetvooruit-

Cyprt
ls, Achala, Macedonië:SicillëjSardi- zigt op grondbezit.Zj waren doorgaansge-

nie, Gallia Narbonnensis en HispaniaBoetica legerd aan de grenzen desrjks,terwjlzlch
benoemd door den Senaat;zj droegen den te Ravenna, Misentlm en Forum Julii aannaam van proconsuls,en de belastingen,die zienljkevloten bevonden,zonderde40vaarer geïnd werden, vloeiden in de Openbare ttligen te rekenen,die de kusten tlerZw arte
sehatkist. Hierdoor was het werk verdeeld. zee bewaakttn.T0t Onderhoud van datalles

De Senaathad een gering gezag,terwjlde was çeld noodig,zoodat Al
igwst'
tts allerlei
imperator de beschikking had over de 25legioenen en het toezigt 0Itde minderrustige
landen. In hetJaar27 voôr Chr.verordende
Auyustts den eersten census(belasting)buiten ltalië , nameljk eerstin Gallië en toen
in Hispanië waar fle Cantabriërs en Asturiërs er tegen in verzet kwamen.EenigeJaren later m islukte de veldtogt van A eli'tts
G allus naar Arabië!terwjlC.Tdfrpzlïff.
sde
Aethiopische koningln Candace t0tschatplig-

belastlngen invoerde.Men schatdeinkomsten

tigheid dwong. T0t aan het iaar 22 deed
Augnstus zich telken Jare tot consul benoemen ; daarna werd hj voor levenslang met
hetgezag van proconsulbekleed,zoodathj
alle provindën aan zjne heerschappj onder-

aanvaarden der onbeperkte magt,geene oor-

worpen zag en zelfs de senaats-beambten

des Romeinschen rjks in dien tjd Op een
jaarljksch bedragvanbjna 400 millioen gulden.TevensbrelddehetRomeinscherjkzjne
veroveringen - zelfst0t diep in Germanieuit,albragtArntini'
t
bs(zieonderdezennaam)
hier aan T'Mrus eenegew eldigenederlaag toe.

Het land tusschen Rjn en W eser werd
door Drns'
tbs en Tiblrius:stiefzonen desK eizersveroverd.In persoon woondehj,nahet

logen b/.Hj kon den strjd gerust overlaten
aan zjne dappere veldheeren.
A'
tb
gsst'
tôs heeft zich zeer verdiensteli
jk ge-

m aakt m et betrekking t0t de Openbare vei-

ligheid. Hj deed de landloopers en roovers

zich alszjne dienstknechten moesten yedra- Opsporen t0t in hunne meest verborgene
gen.Op dezelfdew#ze werd hj t0ttrlbuun schuilhoeken. N aar alle verdachte plaatsen
verheven, zoodat hj e1k besluit, dathem werden krjgsknechten gezonden,en deschulniet aanstond, vernietigen kon, alsmede t0t digen zonder vorm van proces uit den w eg
praefectus m orum of zedem eester. In het geruimd.Hj verboodallegladiatoren-gevechJaar19werd hj duurzaam t0tconsulaange- ten,waartoe de Senaat geen verlofgegeven
steld,en na den dood van L@id'
lu verkreeg had, en wilde niet,dat meer dan l50 van

hj tevenshethoogste gezagingodsdienstige hun tegeljltin hetstrjdperk zotlden treden.
zaken, bepaaldeljk bj het benoemen van Hj veroorloofdeniet,datriddersofvrouwen
priesters.Niettemin koos men in decomitiën, op het tooneel als dansersen danseressen0pconstlls,censoren,tribunienz.,en A'
ttgnstus traden,en hj zochthethuweljkaantemoevleide de burgers, om hun zjne vrienden digen. D O0r zjn toedoen werd vastgesteld,
aan te bevelen.Naverloop van 10Jaren,en dat de slaven tegen htlnne meestersa1s gevervolgenstelkensna 10 ofslarenherhaalde tuigen konden optreden, en dat alleen de
hjhetbehendigecomedie-spelder nederleg- overheid over hetleven der slaven kon beging zjner waardigheid,maar tevenswashj schikken. Hi
j verminderde de gestrengheid
op middelen bedacht om o0k den Senaatt0t dervaderljke magtover de kinderen, wilde
een ligchaam van onderworpen handlangers hetburgerregtal
leen aan zoodanigen toegete maken.Hj noodigde allen uit,diegevoel- kend zlen, die het zich waardig maakten

den,dat zp niet waardig waren,1id van dat
ligchaam te zjn,om hun ontslag tenemen,
en Vorderdo Van Q0 0V0rig0n 00n CenSUS Van
ongeveer87000 gulden.Natuurljkgafhjaan

dpor hun gedraq, waakte tegen omkooping bj ambtsbelag, en zorgde,dat bj de
openbare spelen eene gepaste welvoegeljk-

heid Nverd in acht genom en.Deze en vele
andere w etten hadden een gunstigen invloed
terugkeerde.Voortsverminderde hj hetaan- OP het R omeinsche volk;de zeden w erden
goede vrienden die s0m , die toch t0t hem
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zachter, de humaniteit en de belangstelling
A'
twustus was middelmatig van grootte,
ill kunst en wetenschap grooter.A'lwu t'tôs maar welgemaakt,hj had een kalm en 0pzelf gaf een goed voorbeeld.H 0e inhum aan geruimd voorkomen,eenschitterenden blik en
hj te'vol'en ooltgeweestwas,htjbetoonde eene zw akke maarw elluidendestem .Tevens
zich a1s Keizerwelwillend,zac,
htmoedig,ma- washj ziekeljk van gestel,zoodathjalleen

tig en weldadig, en vooralbragthj hulde door naatlwkeurige zorg voor zjn ligchaam
aan uitstekende talenten.De tjd vanAuyus- en doorgestrengematigheid zulk een hoogen
fzr.
swordt de agouden eeuw''der Latjnsche ouderdom k0n bereiken.Doorgaans woonde
letterkunde,genoemd.Toenleefden V'irgili'us, hj Op den Palatjnschen heuvel(Palatium),
Horatilts,M bull'
tqs,Propertilts,OvidiusF'J,do, en terztjner Ontspanning bcgafhjzichnaar
L'
Lri'
asenz.D aarenbovenjjçjçthuq.lggsstllsdestad buiten.W elzag hj gaarne openbare spelen,
aanmerkeljkverfraaid,zoodathjmetregtzeg- lraarhj wastevenseen vriend vaneenvougen kOn,dathjeenestadvannlarmerachtcr- digheid in kleeding en huisraad.Vreemd is
liet,waarhj eene van leem yevonden had. het,dat hj een groot gewigthechtte aan
Hethuiseljk leven van den lmperatorwas droomen en ongewone natuurversehjnselen.
nietzeel-gelukkig.Zjne eerste gemalin Clo- Dageljks wjddehj eenige uren aan debetfït
z bleef kinderloos, en zjnetweede Scri- Oefening derwetenschappen.Hjheeftenkele
Ipzlit
x schonk hem slechtséénedochter,J'
t
glia geschriften nagelaten,van w elkeeenigefrag-

genaamd, die ten htlweljk werd gegeven monten zjn overgebleven.

aan M areellus, een z00n van 'Skeizers ztlsAugustusbad is tle naam van eene
ter Oetaria.M arcellus kwam w eldra te ster- aardachtig-zoute,jzerhoudende bron,die in
ven ,en Jhlia w erd met den edelenAgrlppa Saksen! 3 uren gaans van Dresden in een
in den echt verbonden.Twee harer zonen) bekoorlljk da1gevonden en als heilzaam tedoor den Keizer als de zjneaangcnomen, gen een groot aantal ziekten aangeprezon
overleden Op jeugdigen leeftjd. lnmiddels w ordt.
w as A ugltstus van Skviboltia gescheiden en
Aula is de naam van eene binnenllaats
gehtlwd met Liria ./lrzr,
sï/ltz,deheerschzuch- of voorhof in de aanzienljke woningen der

tige gemalin van liberiu,
îO/tr?
/ff1'
?4.
:Nero.Ztl Grieken en Romeinen.Zj washetvereeni,llater()mhaalde hem Over 01'11AyrlppaT pyfAffzzl'lf.
v,den gingspunt der huisgenooten.Voorft
derden zoon van Jltlia,naar het eiland P1a- ringde men haar metztlilengangen.N0g la-

nasia t8verbannen,waardezejongelingstierf. terbeteekendeditwoorddegewoneverbljfVan de zonen van Liria Overleed ook D'
r%(- plaats van een vorsteljlt persoon, zoodat
daarvan 0ns öhof''afkomstig is.
dan Tiblrilts,den otlderen brûeder van DvltOp kerkeljk gebied beduidtdatwoord de
.%
1(s, a1s zeon aan tellemen en t0tzjn op- tempelruimte,bestemd voor degeloovigeleevolger te benoemen. J'
ltlia, aan dezen ten ken.O0k spreekt men van de d
tauladeracahuweljk geyeven!vel'
oorloofde zich zulke démiey''a1s deplaats?waar zich bj pltlgtige
ergerli
jke ultspattlngen, dat de gekrenkte gelegenheden de studérende Jongelingschap
vader haar naar het eilantlPandataria bj vereenigt.
Cam paniu m oest zenden.In w eerw ilvan al
Aulax Ber.
gisde naam van eenglantendie huiseljkeonaangenaamheden,leidde x#.
ff- geslacht uit de familie der Proteaceén.H et
dld, zoodatden Keizernietsandersoverschoot

Cltstl
ts metvastehand en metonvermoeiden onderscheidtzich doormanneljkebloemtros-

pver de zaken van den Staat.Naeenevollks- sen en vrouwel/ke blt
lemhoofdles, wier
telling te Rome vergezeltle htj Tlbéri'
t
!s,die bloem en een 4-deelig bloem dek bezitten. ilet
naar Illyrië trolk. Bj zjne terugreis n00d- behoort te huis aan de Kaap de GoedeHo0p
zaakte hem eene ongesteldheid Om op zjn en bevat een aantalheesters,zooals A ..pi-

vaderljk landgoed te Nola tebljven.Dâar
ontbood hj Tlblrius,- dât'
trverzameldehj
zjne vrienden om zich heen en vroeg hun,
t
lofhj zjnerOlgoed vervuld had?''enzeide

n%
L
foliaWyr.
gmetkral
zsvortuigg'eplaatstetakken

Kort daarna ontsliep hj Op den l9t
1enAugustus in hetJaar 14 na Chr.,in denouderdom
van 76 Jaren, nadat hj 32 Jaren had geregeerd.Tn zjne uiterste wilsbeschikking wa<en Llvia en Tiblri'
ttst0tzjne erfgenamen

bloemig geglaatste manneljke bloemtrossen

4 opstellen vandehanddesKeizers,nameljk

30n.

haal van zjne daden,eeneljstvan de gewesten,krjgsbenden en inkomstondesrjks,
en eeneaanwjzingvanhetregeringsbeleidten
behoevevan zjn opvolger.DeSenaatenhet

gaarsche revoltltionalren, werd geboren in

en metgele manneljke en wittevrouweljke

bloemen, - A. umbellata A. .Br.met een
w einig vertakten stam , die l N ed.el hoog
Op htln toestemm endantw oord:ttW elntlklapt w ordt, Ongesteelde, ellipsvorm ige bladeren
dan in de handen , wanthet stuk is uit?'' ter lengte van een vinger,en schierscherm -

van eene wltte kleur,terwjldevrouweljke
bloemhoofdlesde grootte hebben eenerhazel-

noot.Beide soortenltanm enm eteenew armte
van omstreeks 80 C.en eene matige vochbenoemd, en aan eerstgenoemde werd de tigheid door den winter brengen. Des zonaam van A '
ttytfntatoegekond.M envondvoorts m ers kan men ze in de opeu lucht plaat-

eene regeling van zjne begrafenis,een ver-

A ulich (Ludwig)? een generaalderHon-

1792 te Preszbtlrg. Bj het uitbarsten der
Maart-revolt
ltie van 1848 bekleeddehj den
rang van luitenant-kolonelbjhetoostenrjkvolk te Rome :ewezen aan AtmItstus godde- sche i
nfanterie-reyiment keizer Aleœaltder,
jke hulde,en erwerf
len feesten ingesteldl hetwelk zich in dle dagen in Hongarje bevond,w aar het den eed van getrouwheidaftcr zjner eer.
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legde aan de nieuwe Hongaarsche grondwet. welk te voren Alba Marla heette en in het
Daarna rukte het op naar de schansen van departement SeineInférieul'einFrankrjkgeSt.Tamâs,0ln tegen de Serviërstestrjden. legen is. Van de hertogen rtxzzAwmale noe-

Hierbj onderscheidde zich Auliclt,zoodathj meCl
nau
wj
de:I tfe Lorraine,hertog vanAumale,
eerlang tOt commandant van genoemd regim ent bevorderd werd,en reeds in 1849was een zoon van hertog René 11 van Lotharin-

hj generaalen belastmethetbevelOverhet Fen en,evenalszjne nakomelingen,Oppertweede armée-corps.In diebetrekiingdroeg JagemmeestervanFrankrjk.lljonderscheidde
ransIbtj
hj aanmerkeljk bj t0tde schittende Over- zich in de Oorlogen van Koning I'
winningen, die het Hongaarsche leger Op onderscheidene gelegenheden. In het Jaar
W indischgrâtz behaalde.TerwjlGörgey ver- 1515 voerde hj het bevel over de troepen
volgens pprukte, om Kom orn te ontzetten, vanzjn00m ,denhertogr@n Gelde?,bj Marimoest A'
tliclb dezen togt maskéren door de gnano,versloeg de Engelsçhen bj Hesdinen
ateau in Lotharinkeizerljke troepen voorPesthmetschermut- de Duitschers voor Netlfchselingen te verontrusten.Hj voldeedaande- gen,verstrooide met zjn broeder Anton de

zen last en trok laatstgenoemdestad binnen, Oproerige Duitsche landlieden,die de Frantoen z!
lden S2
'sten April 1849 door de Kei- sche grenzen bedreigden,veroverde in 1542,
ls gouverneur van Champagne,hethertogzerljken was ontruimd.Hierwerdhjgehul- a
digd a1s de held van den dag.In het begin dom Luxembtlrg, en overleed den 12(1en
ril 1550 te Joinville.
van Meitrok hj Over de Donau en nam ApCl
aude 11 deZorrcizle,hertogvan Aumale,
deel aan de belégering en bestorming van
zoon van den voorgaande. Deze aanofen. In Julj werd hj met Csâny en Kir een
naar Komorn gezonden, om er Gövgey t0t schouwde llet levenslichtin 1523 en was in
gehoorzaamheid te bewegen.Toen deze ge- 1550 gouverneurvan Bourgondië,terwjlhj
neraal vervolgens afstand deed van de por- zich onderscheidde in de oorlogen van k0tcfeuille van O0rl0g,werd Aulicl
thiermede ning H endrik II.Bj debelegeringvanMetz

belast.Hj bezatechterteweinigenergieen d00rKarel F (1552)werd hj doorden herte veelvertrouwen Op Görgey, om de onaf- t0g van Brandenburg verslagen,zwpar gcmaar in het
hankeljkheid van zjn vaderland naar den wond en gevangen genomenslag
vanRenti,
eisch van Kosslttlten diens medestanders te volgendeJaargafhtjin den
bevorderen.D o0rdebeloften van oöryey over- en bj de bestorming van Volpiano in Piéjgsbeleid. In
gehaald,stemdehj te Arad metdezen voor mont bljken van moed enrakr
het besluit,om Onderhandelingen aanteknoo- het Jaar l558 werkte hj ede t0t de verpen met de Russen.Niettemin werd hj in overing van Calais en streed vervolgensin
die stad Op den Gden Octobex 1849 met 12 de veldslagen bj Dreux,St.DenisenMontlotgenootenOpgehangen.Alblicltwasongetwj- contour.A1seen jverig tegenstandervande
gny's,tlie hj a1s de Oorzaakbeschouwde
feld ecn man van moed en ervaring,maarals Coli
bevelhebber ontbrnk hem de genialeblikvan van den dood van zjn broeder,den hertog
%se, vervolgde hj de Hugenoten en
onderscheideneJongere generaals,cn toen htj van (2u'
ministerwas,lietzoowelzjn beleidalBzjne was een der hoofdaanleggers van de Parjsche bloedbruiloft.Hj sneuveldeopden14den
geestkrachtveelte w enschen over.
Aulis was een vlek in Boeotië, gelegen Maart l573bj debelegeringvanLaRochelle
op een rotsachtigen bodem , die zich uit- door een kanonskogel.
Clöarles de Zorrcild,hertog van Aumale,
strekte in het kanaalvan Euboea.Hier lag
de haven,waar de vloot der Argivers zich een zoon van den voorgaande.O0k dezeTias
onder het bevel van Agame.unon vereenigde, een jverig medestander der R.Katholieke

onz vervolgens naar Trolet8stevenen.Thans partj en werdin 1589benoemd t0tcommandraagt die plaats(lell naam van Vathi.Alen dantvanParjs.Bj de belegeringvanSenlis
lzwf
fd'
li/le en
verhaalt,datin den nabjgelegen tempelvan werd hj dtlol'den hertog de Zt
Diana hetoflbren van Iphigenia is geschied. bj Arqtlesen Ivry doorHendrik IV geslaln de dagen van Pal
aani'
lts wasAulis door gen, maar hj hield zich staande te Parjs.
pottebakkersbewoond.

Toen llendrik IV a1s ltoning was erkenden

Aulnaye (François HenriStanislasde1'
), men aan AumalehetbesttluroverPicardle
een verdiensteljk Fransch schrjver,in1739 niet verkoos te geven, ging hj over ln
te Madrid geboren,wasparlements-advocaat Spaansche dienst.Hj werd doorhetPalleen sccretaris van het Muséum te Pargs,en ment ter dood veroordeeld en in beeldtenis
overleed erin 1880 in hethospitaal.Hjwas gevierendeeld.Hj overleed teBrusselin 1631.
een der jverigste enktlndigstegeleerdenvan Methem iszjn geslachtuitgestorven.
Henri .
rf
z.glA
l: Pltill
,
i
ppe d'Orleans)hertog
zjn tjd.Van zjne talrjke werken noemen van
Aumale,zie Orleans.
wj:dtDelasaltation thpatrale (1700),''door
A um ont (Jean d'), maarschalk van
de Academie bekroond,- ftHistoiregénérale
et particulière des l*eligions et cultesdetous Frankrjk en een van de bekwaamste genera
al
s der 16deeeuw , w ertl geboren in 1522.
les peuples du monde (1791),'' - en uvie
d'Abailard et Héloise (1796),'' terwjl hj Hj wasdetelg van een oud en aanzienljk
voorts onderscheidene uitgaven van belang- geslacht.Eerst streed hjonderhetbevelvan
rtjke werken bezorgd en daarenboven verta- den maarschalk de .friydt:c in Piémont.In
den Blag bj St.Qtlentin werd hjgewonden
lingen geleverd heeft.
A um ale isde naam van een stadje,het- gevangen genomen (1557), en eenige Jaren
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later vochthj b/ Dreux,St,DenisenMont- Elbe.Haar dalboven Trautenau behoortt0t
contour en bj de belegering van La R0- de schoonste gedeelten van het Reuzengechelle.Htlwassteeds een getrouw aanhan- bergte. - O0k een dorp in dit gebergte

ger des Konings en werd in 1579 doorHen- draagt dien naam .
drik III t0t maarschalk van Frankrjk be- Aupick ,een Fransch generaal,w erdgenoemd.Na den dood van dezen was hj een boren den 28sten Februarj 1789 teGrevelindcr eersten,die H endrik 1V alsOpvolgerer- gen in het departement du Nord. Hj trat
l
kenden.Hjwel
-ddoordezent0tgouverneltrvan als onderoëcier in dienst,streed in 1812 in
Champagne en later van Bretagne benoemd, Rusland.in 1813in Spanje,in 1815 inBelen overleed den 194
1e1
4 Augustus 1575 aan rië,en nam in Septembervanlaatstgenoemd

eene wonde,die hj bj debelegering van gaar zjn Ontslag.In 1817 ltwam hj weder
Camper ontvangen had.
ln dienst,werd adludant in 1818,en kort
Voorts kennen wj Loltis J.
fhrsd Qlleste, daarna ingedeeld bj den generalen staf.In
hertog van Aumont.Deze,geboren in 1762, 1822werdhj bevorderdt0tbataillons-chef,in
was t0t aan den dood van zjn 00m hertog 1828 t0t chefvan den generalen staf eener
van Péennes, en t0t 1814 hertog van T5JJe- divisie infanterie,0n in 1880 werd hj,als

quier.Eerstwashj eenaanhanqerendaal'
na lllitenant-kolonel toegevoegd aan de Sde dieen tegenstander der Omwentellng.In 1792 visie derAfrikaanscheexpeditie.In 1831werd

week hj uitnaar Spanje,streed ertegende hj chefvan den generalcn stafder 7demiliFxansche troepen en w erd totOverstebevor- taire divisie, en klom vervolgens op t0tlui-

derd. Na het sluiten van den vrede (1795)
begafhj zieh naarLodeu:
i
jkX VIII,diezich
te Mitatl bevond, en in 1800 toefdehj in
Zweden, waar hj hetkoninkljk Zweedsch

tenant-generaal (1847) en commandant der
Polytechnische school.Laterwashj achtereenvolgens gezant te Constantinopel:LOn-

den en Madrid.Hj overleed tePartsden
zosten April 1857.
Au porteur.W oordeljk vertaald,beteetestrjden.In deJaren 1805t0t1808 vocht
hj als Zweedsoh Oëcier in Mecklenburg, kent dit tdaan den houder,den houder.''De
regiment organiseerde, Om tegen N apoleon

Pommeren en Op de Alands-eilanden.Na de uitdrulkking wordt gebezigd,Om aan teduiFransche restauratie werd hj doorLodewi
jk den,dat een ofandergeldswaardigpapierzal
X Trf/f benoemd tOt luitenant-generaal en worden uitbetaald in geld aan hem ,die het
bevelhebbel-van de l4(1emilitaire divisie.De d
n vervaltjd in handen heeft,doorhem,
01?e de
tertlgkeer van N apoleovtnoodzaakte hem ,om
naar (len aard en den inhoud van het
van Caen de wjk te nemen naar Engeland, stuk t0t de voldoening er van verpligt is.
en zjne ondernemingom NapoleonuitFrank- Zulk Papier bevat aldusniet den naam van
5.:0.:te verlagen,z0u misluktzjn,indiende hem ,die t0t opvordering van de daarin uitg'-alliëerden niet inmiddels te Parjs waren gedrukte geldsom geregtigd is,en erisvoor
binnengertlkt. De hertog van Awmont w erd de w ettige overdragt van den een Op den
daarna benoemd t0t ltam erheer des Konings ander geene formaliteit hoegenaam d noodig;
en tot opper-intendant der Opéra comique. de eenvoudige Overgifte van hand tOt hand
Hj overleed den lsden Julj 1821. Zjne is voldoende, om den nieuw en bezitter t0t
tw eede echtgenoot was de geestige w eduw e volledig eigenaar te m aken.ln onsregtheet
van den graafvan Neuilly.
zulk papier upqpier aan fpozl#er.''Het is0n-

Aunis, een landschap,bekend om zjn
goeden rooden wjn, is in het westen van
Frankrjk gelegen en maaltt een deeluitvan
het departement Basse Charente.
Aunoy of Anlnoy (Marie Cathérine Jumelle de Bexneville,gravin d'): de gemalin

van graaf I'ranlois de la M otte d'A nnoy,
eene zeer gevierde schrgfster werdgeboren
in het Jaar 1650. Zj w erd opgevoed door
hare rgkbegaafde tante Desloyes,dieaan het
h0fverkeerde van LodetvI
jk X111,en over-

derscheiden zoow elvan hetpapiel.çéop zàtzc-y''
waarin de regthebbende op de geldsom genoemd wordt, a1s van het dpœpier aan order,''dat vatbaar is vool'Overdragt aan een

ander doormiddelvanhetAendossement''(zie
aldaar).W issels,orderbrieflesofpromessenen

assignatiën kunnen volgens 0ns regt niet
aan toonder betaalbaar gesteldw orden.D aarentegen erkent 0ns regt w e1het inden han-

del gebruikeljke papier,genaamd :promesne
t
ztzzl toonder (wel te onderscheiden van de
leed in 1705. Zj heeft zich vooralgrooten zooeven genoemde tdpromesse aan Order'')
roem verwol*ven door hare ttcontes deFées het kassiers-en ander door een derdebotaal(Parjs 1698),''die in 1810en Ook onlangs baar papieraan toonder gewonnljk vervat

op nieuw zjn uityegeven.Haretalrjke r0- in den vorm van eene assiqnatie ofeeneqtlimanstreisbeschrtjvlngen en gedenksthxiften tantie.Hetqenoemde paplerwordtuitgegezjn nagenoeg vergeten.
ven door bhzondere personen.Beloften van
Aupa ? o0l
t Atpe of Ei
pel genaamd,is betaling,doorbanken afgegeven Zoogenaameene zi
j-riviervan deElbe.Zjontstaatdoor de bankbil
jetten,luiden00kaantoonder;zoode vereeniging der Groote el1 Kleine Aupa. mede muntbil
jetten,beloften van betaling

De eersteontsprinyttusrchen den Sneet
lw- van den Staat, eene gemeente Of eene ank0p en den oostelpken to? van den Bron- dere corgoratie: zooals eFecten, coupons.
nenberg en vormt den schllderachtigen Au- schatki
stblljetten,aandeelen in leeninyenen
pen-val.Nadat zj zich bj Grpszaupemet andere schuldbekentenissen. Loterjbrleges,
hare kleinere zuster vereenigd heeft,stort plaatskaartles op spoorwegen?diligencesenz.
zj zich in Bohemen;bj Jaromirz,in de Toegangskaarten voor openbarevermakeljk-
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heden en andere stukken ,waaraan de hol1der een Of anderregt of eene bevoegdheid,
0ra iets te doen of te laten,Ontleent,bevatten in den regel 0ok geen naam van een
bepaald persoon , en behooren dus t0t het
Papier aau porteux.''OOlt kunnen cognossementen en polissen aan toonder gesteldwor-

Miinchen en bekleedde deze betrekking tot

in 1884.Reeds in 1813 ishj alssehrjvex
opgetreden,en nadientjdgetuigdentalrjke
werken over opvoed-,taal-enletterkunde-

vooral volksboeken - van zljn onvermoeiden jver.Daarenboven washjgeruimentjd
belast met de redaetie der dschulbl:tter.''
denqchartepartjen niet(ziealdaar).
Schoon dooreen ziekeljkligchaam gefolterd,
A ur is de naam van eene eilandengroep wjdde hj zich aan depoezie t0taan zjn

in Australië.Die groep behoort t0tden Mul- dood,w elke voorviel op denSsstenMei1847.
grav- -archipel en t0t de reeltsderRadackA urelianus (CajusDomitius)jRomeinsch

eilanden. Zj ligt met haar middelpuntOp keizer gedurende de Jaren 270 t0t275na
80 18? 40'
/ N. B. en 1700 72/ 0.L.van Chr.,was afkomstig Jit Sirmium in PannoGreenwich en bestaat uit 85 eilanden, van nië,waarzjnvaderhetbestuurhadOvereene
welke Aur, Ormed, Pigen en Stobual de kleine hoeve.Hj diende alssoldaatin het
grootste zjn.Men heeft er kokospalmenj R omeinsche leger,w erd gedurig t0t hoogebroodvruchten, bananen enz.H etaantal be- ren rang bevorderd, en w as in den oorlog
woners is Omstreeks 400.
van keizer Claudl'tts tegen de Gothen opper-

A urantiaceën is de naam eener familie bevelhebber der ruiterj. In de dajen van
Valerian'
us verwierfhj in den strjd tegen

uit de afdeeling der tweezaadlobbigeplanten.
Zj bezitde volgende kenm erken:dekelk is
klok-ofkroesvormig,eenigzinszam engegroeid
met den bloembodem en heeft 2t0t5tanden,
hare s t0t 5 bloembladen verheffcn zich op

de Barbaren z0o grooten roem ,datde Keizer hem met de waardigheid van cgnsulbe-

eelleuitgebreide schjfenzjninxnoptgestand
dakpansgewjsgeplaatst.Demeeldraden zjn
nueenseventalrjk,danwederdubbelz00talrjk a1sdebloembladen, somtjdsveoltalrjkernog.Dehelmdraden zjn van hunvoetaf

zjne voormalige armoede.Keizer Clandi'
tbs,

kleedde.Op keizerljkeaanbeveling werdhj

door den senator Ulpiu.
g Crïzlif/
z.
st0tzoon
aangenomen) kreeg diens dochter ten huweljk,en zag zich hierdoor entrukt aan

den dood ziende naderen,w ees hem aan als
den voortreffeljksten troonopvolgel', en de
t0t aan hetmidden t0teene buis oft0t meer legioenen aan de D onau bleken bereid,het
bundelsvergroeid.De stjldraagt een dikken keizerljk Pl1<P0r over de schouders te hanstem pel, - en de vrtlcht is eene sappige, gen van hun gevierden aanvoerder.Zjnereveelholtltige besvrucht met een groot aantal geri
ng duurde n0y geen 5Jaren,maardat
zaden.
tjdperk onderscheldde zich door eene reeks
Deze familie omvatheestersen boomen met van roemrjkedaden.In deeersteplaatstrplt
spiraalsgewjsgeplaatstebladeren,welkedik- hj hetzwaard tegen de Gothenen wistdczd
wjlsgevleugeld zjn,en met'hard hout.Het niet alleen te bedwingen,maar 0Ok t0teene
vruchtbekleedselen degroenedeelen bevatten vriendschappeljke verbindtenis te bewegen.
eene aetherischeolieen eenebittereextractief- Daarna drongen de Alemannen in noordeljk
stof.In devruchtenvindtmenappel-encitroen- Italië. A nrelian'
tbs sneed hun door versnelde
zuurm etsuiker,g0m en eiw itstof.Demeeste marschenden terugtogtafen bragtden vjgeslachten en soorten groejen in Oost-lndië, and in het naauw .De K eizer w erd naar e1doch o0k in Afrika en Am erikaen in dezuide- ders geroepen,en de ingesloten Alemannen
ljke streken van onzen qematigden gordel. braken door de Rom einsche gelederen heen
en verspreidden zich op nieuw in deOmstreHetbelangrjkste geslachtls Citrtts.
Auray,eene kleine stad in hetFransche ken van Milaan.A urelianus sneldederwaarts.
departem ent Morbihan .is m erkwaardig w e- In den slag bj Placentia was hetgelultdtln
gens den slag,die er den 24sten September Romeinen niet gunstig, maardie bj Fano
1264 voorviel tusschen K arel 'tlcs B lois en schonk hun eene schittende zegepraal,w aar-

den graafran Montfort, een slag,waar- na de overbljfselen van den vlugtenden vjdoor de z3-jarige oorlog om Bretagnebeslist and in een derden slag bj Pavia,werden
w erd. Karelllczl Blois sneuvelde,B ertrand vernietigd.
D'
lwzfeyclizl w erd gevangen genom en , en
Om Rglfle tegen dergeljkeinvallen tebeMontfprfbehaalde deoverwinning.
veiligen,legdehj versterkingen aanOpaanAurbacher,eenbekendeDuitscheschrj- merkeljken afstandvandestad,- eenwerk,
ver,werd (eboren den 26stenAugustus1784 dat doolm keizer Probns voltooid werd. Na
te Markt-rurkheim in de Bejerscheprovin- het beteugelen der Gothen en Alemannen
cie Schwaben.Hj was de zoon van een tuchtigde hj de overweldigers,diezichbinbehoeftigen smid en werd op lz-jarigenleef- nen de grenzen van het otlde Romeinsche
tjd opgenomen op hetseminarium derBene- rjk hadden gevestkd.Op aanraden van Vicdictjnen te Miinchen.Daarna werd hj ge- fprïtx, de moeder van den vermoorden overplaatst in hetklooster te Ottobeuern, enna w eldiger Victorin'
tbs, w elke Onder den titel
de sectlltlrisatie van dit laatste in het O0s- van A'ttgltsta eene onbeperkte m agt bezat in
tenrjkschestichtW iblingen.Doortwjfelin- Gallië, had Tetrieus, stadhouder van Aqtli-

gen geplaagd,verliethjhetkloosterenwerd
huisonderwjzerbj eene aanzienljkefamilie..
In 1809 werd hj benoemd t0thoogleeraarin
stjl en aesthetiek aan de kadettenschoolte

tanië, zich met de keizerljke waardigheid
bekleed, maar ontevreden over zjne afhankeljkheid vandelegioenen,zochthj heimeljk
hulp bj A'
t
brelianus,terwjlhjinschjntegen
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l
ts werd gedurende den
dezen Oprukte. Vôô1' den aanvang van het te redden. Altreliqn'

gevecht nam hj met eenige getrouwen de
vlugt, en zjn leger werd bj Châlonsin de
pan gehakt. Naauweljks had A'
tt
relian'
us op
dezewjze hetkeizerljk gezag van de Rjn

togt van Byzantium naar Heraclea door de
zaam gezw orenen aangevallen en door M t%-

clwt
?r,die t0tzijnevertrouwdevriendenbehoorde, onbarmhartig vermoord (Januarij,
t0t aan de zuilen van H erculeshersteld,toen 275). De legioenen namen wraak ovel'den
hj zi
jnezegevierendewapenenw enddetegen dood van htm dapperen aanvoerder; de laagZenobia, koningin vall Palmyra.D e Bteden hartigelistvan dengeheimschrjverwerdOnt-

Ancyra,Tyana en Antiochia wertlcningeno- dekten gestreng gestraft.
m i?n;tw ee groote veldslagen bezorgden aan
Aurelius (Vic'
,
tor), een Romeinseh gede Romeinen evenzoovele Ovérwinningen, schiedschrjver,zie Victov.
en Zenobiamoest zich in hare hoofdstadverA urengabad is eene Vöör-lndische prodedigen.Eindeljlt besloot zj tptdevlugt, vincie in D ekan en behoort t0t het presi-

maarbj de Euphraatwerd zj doordeligte dentschap Bombay. Zj grenst ten noorden
ruiterj van A'
arelianusacllterhaaldengevan- aan Guzerate,Kandesj en Berar?ten zuiden
gen genom en. Palm yra w erd gespaard,en aan Bidslapoer en Bider,ten Oosten aanBede Keizer keerde naar Etzropa terug.Naau- rpr en Hyderabad, en ttln westen aan den
weljks was hj hieraangekomen,toen hem Indischen Oceaan. Een tak van de Ghats

k en westeljk gede tjding werd gebragt,dat de inwoners splitsthaar in een Oosteljl
dier stad w aren opgestaan endeR omeinsche
bezetting hadden vermoord.Opnieuw snelde
de K eizer naar de woestjll, en de wederspannige stad m oest zw aarboeten.lnm iddels

deelte.H et laatste bevat hetkustlandenhet
eerste eene hoogvlakte, die olnstreeks 650

Ned. el boven de ûgltervlakte der zee verheven is. T0t de rlvleren behooren er de

wasI'
irm'
ss,een l'jk koopmaneneenvriend Beema, de Neera el1 de Ggdavery.Het klivan Zenobia, te Alexandria Opgestaan,om

maat is er deszom ers)vooralgedurendeden

er zich keizerljkemagtaantematigen.Maar m oesson,Ongezond,maar zeergeschiktvoor

ook deze m oest zil!h onderw erpen aanA nre- den verbouw van Europésche vrt
lchten.Dt)

Dt
xzà'
M.
s,die in 3jaren tjdsorde en rtlsther- voornaamste voûrtbreizgselelzdeslandszjner
steldhad in hetgeheele Romeinseherjk.In rjst,mafs,tarwe,katoen,iyldigoensuiker.
schitterende zegepraal,waarbj Zenobia,met Het dierenrjk levertervooralpaarden,en
gouden ketenen beladen,te voetden keizer- het rjk der delfstoffen jzer.Zj heefteene
ljken triomfwagen volgde,deed hj zjn in- oppervlaktevan 2800 (
7)mjlen?en deinwotogt in Rome, en l1j betoonde zich groot- ners worden er geschat op 6 of8 millioen.
moedigJegensdeOverwonnenen.Zj,diezich Langzam erhand heeft dit gew est zich Ondervan de keizersmagthadden zoeken m eester worpen aan de Britsche heerschappj.
te m aken,w erden Ovorvloedig van het noo-

D e evenzoo genoemdehoofdstad?voûrheen

dige voorzien,en I'
etrieasherkreegzjnrang
als senatorenzjnerjkdommen,enwerdzelfs
tot den vertrouweljken omgang met AttreJiczlff.
stoegelaten.DeKeizerwjddeeengroot

onder den naam van Kirkide verbltjfplaats

van den G1'oot-M()gol? heeft haren tegenw oordigen naam Ontvangen van A qvenyzeb,

dieer zjn zetelvt
lstigde enhaaronremeen

gedeelte van den buit aan de Romeinsche verfraaide.Later is Hyderabad de resldentie
goden:aan den door hem gebouwden zonne- geworden,'tgeen Aurengabad m eer enm eer

heeft doen vervallep.Zj ligt aan d() Kowla
tempelschonk hj 15000 pûnd goud.
Nadat A'
urelianusden btlitenlandschen vtj- en is meer dan eenige andere stad in lndië
and overw onnen en den binnenlandschen be- van w ater voorzien. Er zjn eenige merkteugeld had, bedwong hj de misdadige par- waardige gebouwen en om streeks 50000 intjen, die onder de voorgaande heerschers w oners.
vermetel het hoofd A'erhieven.Zelfs geringe
overtredingen werden gestrenggestraft,m aar

Aureng-zeb ofdsieraad van den troon''
isdenaam van een lndischen Groot-mogt)l,die

hettjdperk zjner reyering wastekort,Om van1660tot1706heerschappjvoel-de.Hjwerd
de zegenrjkehervormlngtevoltootjen,welke geboren den zostcn October 1619,enwaseen
htjaan Rome had toegedacht.Zelfsmoesthj Jongeren zoon vallSjach Ds
jihan ennietbeweinige maanden na zi
jn triomf weder te stemd voor den troon. Hj verborg zjne
velde trekken tegen den K oning van Perzië. heerschzucht onder het m aslker der vroomHiJ was met zi
jn uitmuntend leger doorge- heid totdat hj tût stat
lhoudervan Dekanwas
drongen t0t aan de H ellespolzt, toen m ui- aangesteld. Met zjn broeder M orad,bevelterijOnverwachtseen eindemaakteaan zi
jn hebber van Guzerate,overwt
ln hj zjn bl'
oerna
leven. Een zilner geheimschrijvers vreesde der Dara, die de kroon zou erven,daa.
voor straf w egens afpersingenen wisttevells M brad zelven en eil
ztlelijlkzjnvader,waarna
de gempederen van de voornaamste bevel- hj alsAloem GAir ofroverwinnaarderwehebbersteverontrusten.Hijwisthetsehrift 1*eld''den troon beklom.HetMongoolsclzerjk
van den K eizer naauwkeurig na te bootsen in Indië ontwikkelde zich Onderzjn beheer
en hield hun eenelangelijstvoorvan man- t0tden hoogsten bloei.Natalrjkevoorspoenen, die ter dood zouden veroordeeld w or- dige oorlogen tegen de Radsjpoeten,Maratden,- eenelilst,waaropzi
jmetschrikhun- ten, Pprtugézen enz. en na de verovering
ne namen aanschouwden.Zonder verder on- van Goleonda en Bidqjipoer, voerdeAl
treuyderzoek namen ziJhetbesluit,Om doorhet zebheerschapyj overhetgeheeleschiereiland
verm oorden van den Keizer hun eigen leven

van V tsôr-lndlë tusscheu de kusten vau C9-
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romandelen Malabar en 3t0t250N.B.Zjne dof)r Ulricln,graafvanOost-Friesland,in1448
inkomsten klomm en t0t over de400millioen gebouwd, de Luthersehe en de Hervormde
gulden 'sJaarljks,en zjne schatten waren kerk en hetraadhtlis.Erzjn onderscheidene

fabelachtig. Met geweldige dweepzucht ver- fabrielten en 7 beroemde paardenmarkten.
breiddehj den Islam ten kostevandedienst In 1798 en 1799 is er een kanaalgegraven

van Brama en Boeddha,en hj handhaafde
zjn gezag doorgruwelen.Toch druktezjne
hand veel zwaarderop de aanzienljke dan
op degeringe standen.Hj wilde,datieder
zelf zjn onderhoud verdienen zpu.Schoon
hj eene zecr gebrekkige opleiding had gehad, lokte hj geleerden aan zjn hof c1
zorgde hj voor het oprigten van bibliotheken en scholen.Hjbeschermdehandelennjverheid.Toen deEngelschen teBombay eene
vloot wegroofden, trok hj tegen hen op,
waaxna de OostindischeCompagnieden vrede
kocht.Hj zelf leefde zeer eenvoudig,1as

van Aurich naarEmden.Er iseeneLatjn-

sche school en niet ver van destadbevindt
zich de Upstallsboom ,waar weleer de Friezen hunne volksvergaderingen hielden.Toen
Oost-Friesland t0thetgemeenebestder7Friesche zeelanden behoorde,maakte dezestreek
hetgrootste gedeelte uit van Broekm erland.

De stadAurich wasaanvankeljk eendorp

en droeg den naam van Lambertushof. In

het Jaar 1539 Ontving hetstadsregten.Het

lag toen in het midden van een woud.In
1744,na hetuitsterven der familie (Srksena,
nam Pruissen Aurich in bezit.Tn 1809 be-

elken nachtin den Koran en verzuimdeon- hoorde het t9t het koningrjk Holland,in
gaarne het uur van hetgebed.Daarentegen 1810 t0tFrankrjk,in 1815ishetaan Han-

vernielde hj zonderverschooning de prach- nover afgestaan,en in 1866 metditlaatste
an Prulssen toegevoegd. De stad telt 0mtige gedenkteekenen der Indischeeeredienst. a'
Dageljkshield hj regtszitting,waaktetegen streeks 5000 inw oners.

verdrultking,en hj schonk aan hen,die de
landen verbeterden, vrjdom van belasting.
VeleEuropéanen verkeerden aan zjn h0fof
vestigden zichin zjn rjk.
Auêeng-zeb overleed den zlsten Februarj
1707,en na zjn dood ontstond erdoorden
strjdvan zjne beidezonen eenevreeseljke
verwarring in zjn gebied.
A ureolus (M.Acilius),een usurpatorOf
tegenkeizer tegenover Galliên'us,w aseigenljk een schaapherder uit Dacië.Later werd
hj soldaat en bevelhebberderlegipenellin
Illyrië ofRhaetië.In hetJaar S6l na Chr.
verhiefhj zich t0timperator,overwonM aerïlpvq
:,die desgeljks indiewaardigheid0p-

A urichalciet is een zink-erts, dat in
Sibériè enin hetAltaï-gebergtevoorkomt.Het

bestaat uit 45,f,
.2 % zinkoxyde, 28,35 %
koperoxyde, 16,08 % koolzuur en 9,93 %
w ater.

A urifabertlohannes),eigenljktblddcA-ïdf,

w erd geboren in 1519inhetgraafschap M ansfeld. Gedurende den Schmalkaldischen 00r10g

was hj veldprediker in hetKeur-saksische
leger en vervolgens geheimschrtjver van L'
l
J-

tlter, bj wiens sterven hj tegenwoordip

W aS. In 1551 werd hj hof
prediker te W el1Ma#, m aar moest w eldra afstand doen van

tlezebetrekking.Nadathj 4Jaren lang 0n-

derstetm ing genoten llad van den graafvan
trad, en noodzaakte Gallién'tts,om hem als WTt
:ZI.
F:J#, werd hj tOtleeraar beroepen te
mederegentte dulden.W eldra moest P ostu- Erftlrt en overlee; hier in 1579. Hj heeft

wzïff.sin Gallië het onderspit delven voor de zich verdiensteljk gemaal
ttdoor de uitgave
vereenigde magt dier beide beheerschers. van onderscheidene werken van Lutlter loor die der Tafelgesprekken.
Alaar toen A tleeol'
tœ in . 207 in onmin ge- vooral (

raakte met Galliénlt
s,werd hj aan deAdda
Een andere Joltannesv/.
z
l
frf/k//dr,yeboren
bj Pons Aureolioverwonnen.Hj wierp zich te Breslau in 1517,werd op aanbevellngvan
in Milaan en werd er belegerd.Na den dood M elancltton benoemd totleeraar en professor
van Galliln'
us eischte Claudius 11 zjneover- in de theologie te Rostock ; hj overleed in
gave. W aarschgnljk is hj daarbj om het 1567 te Breslau na een zeerwerkzaam leven.
leven qekomen.
Andrêa x4f
xr#lldr,in 1612teBreslau geAum ch ,eenelanddrostenj in hctPruis- boren,legde zich aanvankeljk desgeljkst0e
sische gew est Hannover,bevathet vorsten- op de godgeleerdheid,- laterechter Op de
dom Oost-Friesland enhetHaarlingerland,en geneeskunde.Hj werd benoemd t0t ljfàrts
teltOp 54,28U mjlenbjna200000inwoners. van hertog A lbert en t0thoogleeraarin de

Zj qrenstten westen aan de Nederlandsche geneeskunde te Koningsbergen,waarhj in

provlncie Groningen en is in ambten ver- 1699 overleed.
Auriga ,zie W agenman.
deeld.Zie verder onder Oost-Frienland.
De evenzoo genoemde hoofdstad derLandAurikel (Primnla a4zrrïcc
f/l Z.) iseene
drostenj ligt ongeveer in het midden van plantensoort van hetgeslacht Primula uitde
f
ami
l
i
e
der
Pr
i
mt
z
l
ace
ën.
Deze
plant heeft
Oost-Friesland.Deomstrekenzjnerverrevan
vruehtbaar: maar de landontginners hebben gladde, lederachtige bladeren en t0t scher-

er zich zoo jverig afgesloofd,datdegronden aan de noordzjde derstad zich alseen
uitgestrekt park vertoonen. Aurich bestaat
uit de eigenljke stad en uit eene voorstad,
welke aan dewestzjde gelegen is.Deeer-

men vereenigde bloemen. Deze zjn bj de

w ilde plant geel en w elriekend.De aurikel
behoort in de Alpen te huis en w ordt op

onze breedte in talrjkeverscheidenheden in
(
le tuinen gekweekt.Bjgaande flguur geeft
ste is om ringd dooreene gracht en dooreen 0ns eene voorstelling van de wilde plant
hoogen w al, met boom en beplant. Tot de op dehelftder natuurlgke grootte.De bloevoornaamste gebouwen behooren het slot, misten in ons Vaderland zjn beroemd wq-

AURIKEL-AURUNGABAD.
icoltw s Tz-y en overleed te Ferrara in 1460.
gens de fraaje aurikels (violette superbe, N '
sanspareille, beau bjou , Cramoisie royale Vooralheett hj zich verdiensteljk gemaakt
enz.),die door hen worden gekweekt.
door het verzamelen van belangrjkeGriekD e atlxikelsvereischen eene goede,vette sche handschriften. Hiertoe heet'
t hj langen
a
a
r
de
,
u
i
t
l
/
a
t
l
e
z
a
nd
e
n
'
/
a
d
e
b
l
a
d
a
a
r
de
z
a
tjd teConstantinopelzjn verbljfgehotltlpn,
m engesteld en m et Ouden koem est ver- endoorhem zjn dievanPlato,Xenophon,.P,
;7
?
.m engd,- somm igen gebruiken turfmolm en dartts,L'tteian'
as,Proclns?A'
rrianszs,Diodorns
ç, Stra'bo, Callimaoltns, Appiavtns en
bladaarde. Daarenboven houden zj van de sîcltlff'

morgenzon, niet van de brandende middag- anderen naar Itali
ë yebragt.0()k zjn somz0n en van eene gerëgelde,niet al te over- mige Griekschegeschrlftendoorhem vertaald.

A urora, bj de Grieken Eo8genaamd,

vloedige besproejing.
*
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de godin van het morgenropd, was eene
dochter van H yperion en TWCfz en degem alin
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de oude sage heeftzj veleschooneJongetingen geschaakt, zooals Orlon, Clitas en 75tltonns. D e tretlrspeldichters vereenzelvigen

haarvoor van vleugelsvoorzien,in een roodeee
ne
ter
achtig gee
tlergewaad
wjlzj ge
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dedreen
gtemet
rhand
ens
fa
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m et hare paarden Lampus en P ltaëton ()peen
gotzden wagen langsden horizon.- Volgens

haardikwjlsmetHémera (deDag).ATenstelt

1! '
. .k
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van Astraens,aan wien zj Zepltyr,Boreast
Fbflg? llesperus enz.schonk.Despclltends
verheftzj zlch van harelegerstede Om licht
te brengen aan destervelingen;alsdan rtjdtzj
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Aurora-bond is een &
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Zweedsche dichters 0n Ii-lkI-l.I(lIl1.I1''-I.ll 1-1-1.

l808 door Atterbom gesticht(zieAtterbom).
Aurora-eiland isdenaam vanetllteilanfl
in Australië, hetwelk t0t de Nieuwe Hebriden behoort, - vflorts van een vruchtbaar
en bewoond eilantl van den Paum otge-Archi-

pe1 (Lage eilanden), hetwelk door f
lnzcn
landgenootRoggereeytin 1722 is ontdekt,
en eindeljk van een eiland,in de Arabiskt
he
Golfen t0thetlandschap llef
lslasbehoorende.
D en naam van A '
tbrora-ellanden geeft lAlt3n

eindeljk aan 6 eilanden in Australiu,welke
gelegen zjn tusschen deFalklands-eilanden

en Zuid-Georgië op 580 2S'Z.B.en 44O 18'
'rizzlzl/c Wyricltk.

W . L. van Greenwich. Zj zjn ontt
lckti11
het m idden der voorgaande eeuw , m aareerst

Aurillac isdehoofdstad vanhetFransche in 1838doorAmerikaanscheschepen Ot)nieuw
departement Cantalin Opper-Auvergne.Zj bezocht.
ligt aan den vaet van den Cantalen op den
regteroever der Jourtlanne.M en heeftereen

Aurungcbad of eigenljk Altranyaball
(stad destroons)is denaam van eel
ze voor-

jrootaantalfabrieken,veelhandelen11000 m alige pxovinde en van eene stad in V ô(5r-

lndië.Die provincie,weleer Ahmednagare11
A urindules is et
ln fabelachtig persoon , D aulatabad gelzaamd . vorm de sedert lG90
van.w ien de oude Hollandsche kronieken êéne del'6 Soeba's ofonder-ltoningrjkenvan
vermelden dat hj eenskoningwasvanFries- tlen Groot-Mogolvan Delhiin hetnoordwesland ,'W iltenburg en H olland en gehuwdm et tcn van D ekan. Zj bevattc hetktlstgebied
eenereuzin,- voorts dathj kasteelen je- Konkan, waar Bgmbay ligt, een tteelvan
1nW 9l10rS.

bouwd heeft teVoorburg en te Noordwjk, het westelt
llk Ghat en den bovenloop der
dat hj een zoon was van heer Lem,den Godavery en der Alahanadi.In l8l8 kwam
gew aanden stichter van Haarlem , en de va- zj onderdeheerschappj van Engeland,die
der van I'alk ()f Valk ?tlen stichter van h0t haarbj hetpresidentschap Bpmbay vpegtle.
slot Valkenbtlrg.
Thans behûortzj t9teen drietalgewesten?
die op 960 I
L)geogr.mjlen 2',
/
amillioen inAuripigment,zie Oqerment.
A urispa (Johannes),eén van deherstel- w oners tellen.
De stad Aurlm gabad, thansin hetpxesilers der wetenschaypen, werd geboren in
1369 teNoto op Sicllië.Hj waseenleerling dentschap M adras gelegen , heette w eleer
van E manuè'l Wzrtydo/tlrtu , en hoogleeraarin Goerkha en ontving haren naam eerst ten
de Grieksche letterktmde te Bologna,F10- tjde van Aureny-zeb.Zj ligtaan den (l.
aver
xence en Ferrara. Eenigen tjd washj ge- der Doedna, een tak van de Godavel'y,in
heimsohrjver van paus Eugeni'
tsTF en van eene lage, m ild-besproeille streek en telt
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60000 inw oners. Vele groote wegen loopen
er zam en,en prachtig is er de tombe,door

geruisch wordt sterker,Ja, we1 eens zoo

sterk, dat zich het gepiep der ademhaling

A'
ureng-zebtergedachtenisvan zjne gemalin op eenigen afstand doethooren.Isersljm
Robia-Doerani gesticht.Niet ver van de stad
liggen de grootsche tempelbouwvallen van
Ellora.

Opgehooptin die buizen :dan verneemt men
daarenboven een kokend Of borrelendgeluid,
hetw elk door de w erking der luchtop dat

Ausbruch is de bjnaam van sommige
ltostbare Hongaarsche wjnen,vooral van
Tokajer.Zj worden verkregen van debeste
en-rjpste druiven,die men kortvöôr den

sljm veroorzaakt wordt.Datgeluidiszeer

verschillend naar gelang van de plaatsen,

waarzichhetsljm heeftopgehoopt,entevens

naar gelang van de m eerdereofminderetaaialgemeenen oogst van (le trossen heeftg0- heid van hetsljm.Zjn delongblaasjesende
haald.Hooger wordtde essence geschat, die flne vertakkingen der luchtpjp metetterge-

van zelfuitoverrjpedruiven lekt.De wjn, vuld,bjvoorbeeldbjlong-ontsteking,dankan
voprtkomende van deze druiven,alszjlater de lucht er niet in doordrlngen,en op die
uitgepersten haar sap met most van andere plek zalmen geen ademhal
inrs-geruisch vergoede druiven verm engdw ordt,heetm enech- nem en. Het opmerken van dle versehillende
ter 00k dausbruch.''
geluiden draagt den naam vana'tbscultatievan

Auscultatie en percussie.Dezewoor- hetLatjnsche woordanscultare(beluisteren).
denwjzenmethodenvanOnderzoekaan,wellte Hiertoe legtmen hetoor onmiddelljl
top de
de geneesheeraanwendt,om de gesteldheid borst (onmiddelbareauscultatie),Ofmen gevan de borst-organen te ontdekken. Schoon
Flg.1

bruikteene gehoorbuis, door Laennecuitgevonden en stetltoscoop genaamd. Deze laat-

ste bestaat uit eene ivoren plaat (J ;g.l op

'/adeder natuurljkegrootte)eneenebuisvan
watwjderuitloopt.Dituiteindewordtopde
hard hotlt,welke aan het onderste uiteinde
Fig.2.

Plessonleter.
Fig.3.

Plesvonleter.

borst geplaatst, terwjl de geneesheer het

0or legt op de ivoren plaat,die van eene
opening is voorzien.Hetonderzoek m etdit
instrum entverschaftvelevoordeelen,- vooral
dit,dat hetdenonderzoekerveroorlooft, het
Stethosconp.
geluid van eene kleine plek op te m erken
m en in ouden tjd ook wel i
ets dergeljks zonderdat der aangrenzende plekken teververm eld vindt heeftm en ze eerst ruim eene neinen.O0k bjhetonderzoek van hartziekten
e0uW naar behooren toegepast(Aîenbrlt
gger bewjstdestethoscoopuitstekendediensten,1761, Laennee 1819; Piorry 1828, Skoda voortsbj stoornissen in debloedvaten, bj
1839). Daardoor heeft m en onderscheidene schjndood enz.
ziekten ,dietevorenm indergoedofnietbegre- Depercgssie,afgeleidvanhetLatjnschewoord
pen werden ,naatlwkeurig leeren kennen.
percatere (kloppen, tikken), bestaat daarinj
Bj onze inademing dringtde luchtdoor dat men door opeenligchaamsdeeltekloppen
het strqttenhoofd en de luchtpjp in de 10n- een toon voortbrengt,-uit wiens geluid m en

Fen en wéldoor telkensfijnereluchtbuisjes gevolgtrekkingen Oymaaktpmtrentdegesteldln de longcellen.Bj onze uitademing heeft lzeid van het weetsel of vân het orgaan ,
het om gekeerde plaats.Door zam endrukking

waarop geklopt wordt.Men bedenke slechts,

der longen wjkt de lucht uitdie cellen in hoe verschillend de toon is van een gevuld
de telkens ruimer wordende buizen en gaat

dooxdeluehtpjpnaarbuiten.Alsdeluchtdoor
dfe buizen trekt,veroorzaakt zj ereen gexuisch,dat bj een gezonden toestand der
longen naauweljkshoorbaaris.Ishetsljmvlies,waarmede de luchtl
tanalen'zgn bekleed

en van eenledigvat.D itlaatsteklinkthol,het eerste dof.Kloptm eia nu op eene borst
m et gexonde oî luchtbevattende lpngen',zoo
verneemt m en een geheelanderen toon dan
in het geval,dat de luchtw egenm etetteren

sljm zjn gevuld. Ook voor het onderzoek

ontstoken en opgezwollen,dan gaat delllcht van het hart, van de milt enz.is de perer met moeite doorheen en hetademhalings- cussie van grootbelang.

AUSCULTATIE EN PERCUSSIE- AUSTERLITZ.
Voorheen klopte mcn metdevingertoppen

ljk Italiaansch volk,datvolgensdesagemet

A'
asonius,een zoon van Ul
yssesen Circéderwaal'
tsis getrokken.O0k gafmen dien naam
aan alle inwonersvanBeneden-ltalië,van de
grenzen van het Oude Latium t0t aan de
de plek te leggon,die menonderzoeken wil, straat van Messina.Het gedeelte derMiddelen dan met den vingerderregterhandopdien landsehe ofdel'Tyrrheensche zee,dat er de
wjsvinger te trommelen.Hetdoelmatiqstis kust bespoeldo, werd do Ausoniscâe Zee geechter het gebruik vandenplessometer,lnde noemd.
iguren 2 en 3op l/
adedernatuurljkegrootte Ausonius (DecimusMagnus),demeestvoorqesteld.Hj bestaatenkeluiteenplaatje beroomde Romeinsche dichter der 4de eeuw y
van Ivoor Ofva'n eene anderestof,dieophet w erd in den aanvang dier eeuw geboren te

0q de plaats, die men wilde onderzoeken.
Jllt is w e1 eens pjnljkvoorden zieke en
geeft geene duideljke uitkomsten. Beteris
hetsteeds,den wjsvingerderlinkerhandop

ligchaa'
m wordtgedruktenwaaropmenklogt.
Men gebruikt hiertoe ook we1een hamertle,
zooalsin ;g.4 opl/at
ledernatuurljkegrootte
isafgebeeld (bishethamertje,.
q de steel).

Bnrdigala (Bordeaux). Hj wasleeraarin de
welsprekendheid en taalkundeinzjnegeboorteylaats, en zjn roem klom dermate: dat
kelzer Valentinianns hem tot opvoeder aanHet vereischt eene groote m ate van oefe- stelde van zjn zoon Gratianusen hem t0t

ning,door middelvan auscultatie enpercus- quaestor en praefectus praetorio verltief.Ten
sie de gesteldheid van een ligchaam sdeelte tjde van Gratianus ginghja1sconsul naar
onderzoeken.Men moetnaatlwkeurigkunnen Gallië.Na den dood van dien begunstigerbe-

luisteren,bjdepercussicgoedwetenteklop- gafhj zich naar zjn landgoedindenabi
jheid
pen, de verschillende toonen onderscheiden van Bgrdeaux,wjdde er zich aandebeoefeen de beteekenis van elken toon verstaan.

ning der wetenschap en aan den landbouw ,
0n overleed er in hetjaal
.392na Chr.

Altsoni'
ttswaseen Christen,zooalsuitzjne
gedichten duideljk bljl
tt.W tjbezitten van
hem épigrammen,wierechtheidnietbovenallen

twjfel verheven is,- eclf
lgat,(uitgelezene
gedichten),diegrootendeelsuitlletGrieksch
zjn vertaald,- brieven in verzen,- enS0
idyllen (herderszal
zgen),van welkedelodeen
de 7de zich door dichterljke waarde ont
lel*
scheiden.Zjne taalisniet volkûmen zuiver
en zjn versbouw wel eens hard.Zjnel0frede - in proza- 0? keizer Gratianltsis
walgeljk doorhal'
e vleltaal.Overhetgcheel
dragen de werken van A'
asoniqs den stempel

van den wansmaak zjnereeuw.Zjztjnreeds
il
z1472 te Yenetië uitgegeven.00k heeftmen

uitgaven van Tolli'
tts (Amsterdam , 1669 en
1671)en van Scaliger (Leidelz,1675).
Auspex (ariope.
r) was bj de Romeinen
'

de naam van denpriester,dieuitdevlllgtder

llamer vonrden plessnnaeter.

vogelen detoekomstvoorspelde.(ZieAugur.j
Austen.(Jane), eene Engelsche romanschrjfster,werdopden l6det
lDecember1775te

A uso ,een Italiaansche term ,in hethan- Steventon in Ham pshire geboren.Haarvader

ëelsregt gebruikeljk, beteekent: unaar gexoozlfe.''E en w issel getrokken a uso vervalt
op den tjd, waarop gewoonljk op zekere
plaatsen de wissels vervallen.Bj voorbeeld
in Leipzig pleegt de vervaltjd van alle wissels gesteld te w orden op medio ofnltimo

was predikant. Na ztjn dood begafzich de

m oeder met hare dochters naarSouthampton
en vestigde zich vervolgensnietvervan daar,
in het dorp Chamton.Hier schreefJanehaar
eersten rom an uNorthanger Abbey''dieeerst
na haren dootl is uitgegeven.D aarna heeft

vegzdl, dat is: oy de helftOfop heteinde zj verscheidene andere geschreven, zo0 als
der maand.Een wlssela us0getrokkenloopt JsenseandSensibility''aMansfieldPark''enz.,
aldaar 15 dagen.
diemetgrootenbjvalzjnontvangen.ZjpverHet Nederlandsch wetboek van Koophan- leed te W inchesterop den 24stenJulj 1817.
delverstaat ondel''
l
gso,voor alle binnen het
Austerlitz,eenestadinhetOostenrjksch-

Koningrjk betaalbare wisselbrievcn,een ter- Moravisch district Briinn,is beroemd door
mjn van dertig dayen,en bepaalt datdie, den veldslag,die er in 1805doorN apoleonteten aanzien van wlsselbrieven niet op zigt gen deOostenrjkersenRussengeleverdwerd.
getrokken, begint te loopen daags na de Het stadje, teltnog geen 4000inwoners.Het
isin de 12deeeuw doordeTempcliersgesticht.
dagtedtening vanhetstuk.(Zie'
t
vissel.j
Ausonia is de oude naam van ltalië,Bovenbedoeldç veldslag -- Ook dtl D riezer
sl
genoemd
m eer bepaald bedoelde men daarmedehetge- K eid
ens-z
t
lag
tnDe
cembel'- iservoorgevallen
west, waarin de steden Ausona#Minternae 0p
l805.NahetInnemea

en Vescia jelegenwaren.

van Ulm (l7Octoberbevorens)zochtNapo-

Ausoniers is de naam van ccn aanzien- leon in hethart derOostellrjksc,
hcmonarcllie
29
II.
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(
1001.te drlngen.MTeenen ppende de pûoxten eindel/k denevel die,in verband metden
voor den overwinnaar,en de hoofdmagtvan weekenkleigrond,deovereenstemmendeluist.
het Fransche leger werd ingekwartierdinde heid der bewegingen verhinderd had.Teromstreken van Briinn, terwjlzichdever- stond verkreeg Aapoleon een helder inzigtin

eenigde magt derOostenrjkersen Russen, den gevaarljken toestand derBondgenooten,
onderaanvoering der keizel'sFrans enA leœ- en hj besloûtom t0tdenaanvalovertegaan.
Jn#er,bj Olmi
itz bevond.Ditlaatste,84000 Danowst kreeg order,om een vaste stelling
man sterk j kxeeg bevel om pp te rukken
tegen Napoleon,die met het corps van Bernadotte slechts 70000 man telde. Den 2den
November verlieten de legersderbeidebondgenooten, onder aanvoering van Kutwsow ,

hunne vaste stelling bj Olschen.VorstBraçcfïp?l was aanvoerder der voorhoede en

a

grootvorst Constantqn commandeerde de 1'
eserve(100000 man),terwjlhcthoofdlegerin
5 colonnes voorwaartsrukte.Op dietjding

te handhaven achter de moerassen van Sokolnitz, en Soult,om den hoofdaanval opde
3(1een 4L
1ecolonne dervjanden(zamen24000

man)te besturen.Tegen Baqrationzondxl-

poleon de corpsen van Bernadotte,Lannes
en M urat. Als een donderslag werkte deze
offensieve bewegingen van N@poleon op de
aanvals-plannen van K'tttltsow.De voortrukkende 3de colonne werd door de Fransche
divisie St. A'
i/tzire in de Qalzk gevallen en
t0t staan gebragt,en toen de 4de colonne,

plaatste zich Napoleon tusschen Austerlitz
en Briinn aan de Rziczka-beek.Daar 8oult door Ktttusow aangevoerd, de hûogte bj
van Austerlitz naar Briinn eeneachterwaart- Pratzen wilde bezetten, wasdeze reeds in
sche beweging maakte, meenden de beide bezit genomen dool'de 2 divisiën van Soult.

bondgenooten,f
jxt.
Nàpoleonsla:wildeleveren Om den rampspoed te voltoojen, wasde
op de vlakte tusschen de Rziczka en de oostenrjksch-Russisehe vleugel,diein zjne
Schwarza,en zjbesloten dusin hethoofd- aanvallende beweging bleef volharden,opde
kwartier te Wischau,om den regtervleuyel westeljke hoogte van Sokolnitz door een

der Franschen te omsingelen.Hierdoor gln- défllô van het centrum afgesneden.De cagen 2 dagen verloren?want de 4 eerste c0- vallerie vanLieclttenstein,zelveaangegrepen,
lonnes - de geheele lnfanterie- moestnaar k0n geen bjstand verleenen.Dereserve 0n-

de linkerzjde

duszuidwaarts- trekken. der Conntantqn wasveeltezwak en tevens
veelte ververwjderd,Om een beslissenden

Ofschoon alle naauwkeurigeberigten Omtrent
de bewegingen van Napoleon ontbraken en
men genoeg cavallerie ter beschiklting had,
gaf men zich geene genoegzame moeite om
o
p behoorljke verkenning uit te gaan en
men opereerde in den bllnde.B agration en
Kéenmayerbleven metdevoorhoedebjAusterlitz en de cavallerie der 5de colonne werd
onder hunne orders gesteld. Nu volgden er

stap te doen.Z0o wal'en dus de 4decolonne
en een gedeelte van de 2deaan deherhaalde
aanvallen van k%oultblootgesteld en moestenj

schoon daplyrstrjdende,eindeljkbezwjken

en met verlles van alhaargeschutnaarW azen terugtrekken.DelinkervleugelderBondgenooten behaalde we1 is waar eene overwinning, maar trok te laatdoor de deflés

voorpostengevechten, die geenerlei zeker- achterwaarts,zoodat hj vanallezjden werd
heid gaven.Alleen de regtervleugelderFran- aangevallen.D e colonnes geraakten van elkschen stond achter de deilésvandeRziczka- ander af; een gedeelte waagde zich op het

beek, om ter bekwamer tjd totden aanval zwakke jsvan demoerassen van Kabelnitz

over te gaan.Htlnne hoofdmagt bevond zich en w erd erzoodanigm etkartetsenin deengte
op eene geheelandereplaats,danKutuso'tvon- gebragt,dathet de wapensm oest nederlegderstelde; deze hield zich overtuigd,dat de gen; anderen namen de vllzgt op het m eer

vjand zich metzjnehoofdmagtophieldinde van Satslàn, waar velen verdronken.Des
boschrjke bergstreek achter diebeek en oor- avondsvereenigde zich hetoverschotvanhet
deelde,dat'hetFranscheleger,aangrootem a- leqer van 84000 man tusschon Austerl
itz en
noeuvresgewoonjbjhetomsingelenvan den Mllleslowitz,en het bleek, dathetverlies
regtervleugel volkomen rustig zou bljven. niet minder bedroeg dan 26000 man en 80
Maartoen EienmayerenDoetorowbjTellnitz, stuklten geschut, terwjl aan de zjde der
LanyeronenPrzybyzewsky bj Sokolnitz over Franschen slechts 4500 man waren gesneudebeekwildentrekken,vondenzjerallepun- veld. Z00 wist Napoleon gebruik te maken
ten bezet.Bagration moest op den weg naar van de fouten zjnertegenstanders,enhjbeDwarowslnavoortrukken,doorLieclttenstein haalde eene overwinning,die 4 dagen later
gedekt,om gedurendehetomtrekken dervier door den wapenstilstand van Austerlitz en
cflonnes de hoofdmagt van Napoleon bezig den 27sten door den vrede van Presburg gete houden. Te 7 uur des morgens zot
l de volgd werd.

aanval van den linkervleugeléchelons-gewjs A ustin (San Felipe de)isde hoofdstad
beginnen.Bj Tellnitz en Sokolnitz nam de van den Noord-Amerikaanschen staat Texas.
strjd cen aanvang,en Om 81/auurwarendie Zj is gelegen op eene schilderachtigeplek.
beide dol.pen in de magt der Bûndgenooten. aan den linkeroeverderColoradoenbeziteen
M aal' reeds een half uur later w erd de lste fraai kapitool. Haren naam ontleent zj aan
colonne er van de hoogten .verdreven,ter- den stichter van den Staat.M ethem vestigde
wjl de 2(
1e door het vpandel/k geschut in er zich dc ecrste Engelsch-Am erikaansche
hare beweging belemmord werd.De 3de co- volkplanting,en htlwistin1823vandoMexilonne had inmiddels het slot Sokolnitz,en caansche regeri
ny verlûftek'ggen,Om Ame-

ie 4(
1ePratzen boreikt.Te 9 urevertlween rikaansche kolonlsten in de provincie Coha-
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huila te plaatsen.Naverloop van 10 Jaren Nieuw-lerland,de Salûmons-eilanden:deSanwas hun aantal z00 groot, dat zj op het ta Cruz-eilanden, de Nietlwe Hebrlden, de
denkbeeldkwamen01,Aeenzelfstandigen Staat Loyalty-eilanden en Nietlw-caledonië.Degete vormen. De regering van Mexico kwam meenschappeljkenaam van aldie èilandenis
daartegen in vcrzeten bevalOm Austin,als
den aanlegger van ztllke plannen,gevangen

te nemen.Hj verkreegechterin 1835zjne
vrjheid,keerde naar Texasterug en werd
er hethoofd der bewegingspartj.Nietlang
daarna begaf hj zieh naarW ashington,om
er te bewerken,dat de nieuweStaaterkend

werd.Hj overleed in December 1836,maar
bljftbjzjnelandgenooteninl'
oemrjl
tegedach-

tenisalsdegrondleggerhtlllnerzelfstandigheid.

Austin (Sara),eeneEngelscheschrjfster,

werd in den aanvang der l9deeeuw te N0r-

M elanlsiè'.Yerder vindt men er het Noxfolk-

eiland,deAucklands-eneindeljkdeMacquarieeilanden. Norl
blk metde zuideljk gelegene
eilandenbehoorentotpolynhië.Totr icrpzl/yi;
teltmen eenemenigtekleineeilandentennoorden van den evenaar,zooalsdeCarolinen .de
M archall's en deMulgrave's-eilanden,alsm ede
de D ieven-en deBonin-eilanden.Aldeandere
groepen behooren t0t Polynésië.Slechts een
klein gedeelte van deze ligtten noorden van
den evfmaar,en de groep derSandwich-eilanden hetmeest. Yoorts vindtmen erdeGil-

wich geboren.Zj behoortt0tdefamilieTay- berts-,deEllice-endeViti-ofFiedsji-eilanden.
lor en huwde in 1820 metJol
tn .
zildfizl,een Een derdengordelvan eilandengroepenvormen
regtsgeleerde te Londen.Reedsvroeg toonde ten zuiden van den evenaar de Phoenix-,
zj eene groote belangstelling in deletter- Schippers-,Tonga-en Vriendschaps-eilanden.
kunde,- vooral in de Duitsche.Geruimen T0thetOosteljkgedeeltevanPolynêsiëbehootjd vertoefde zj te Dresden en te W eimar, ren de Cooks-en (leTubaï-eilanden;- voorts
waarzj in betrekking kwam metde latere liggen erdeTahiti-OfGezelschaps-eilandenmet

hertogin ran Orleans. Zj heeftonderschei- Otaheite,de oosteljlte groep derLageeilandene D uitsche w erken in hetEngelsch ver- den, het xots-eiland Piteairn en hetPaasch-

taald endaarenboveneenbelangrjkboekover eiland,entennoorden vandePomotoe-oftzage
de Nationale Opvoeding geschreven.- O0k
haredochterL'ltoia,gehuw dm etsirA leœander
.Df
:.#'
-Gt
?r#Ozl,heeftvelebelangrjkegeschriften
uithetD uitschin deEngelschetaalovergezet.

eilanden,de M endana-tde M arkiezen- en de

W ashinytûn-eilanden. Behalve eene menigte
kleine ellanden,vindtmen n0g verdernoortlwaartsdebelangrjkertjderHawaiï-ofSand-

Australië is het vjfde werelddeel en wich-eilanden.
wordt Ook wel hetJongste werelddeelge- De notlrdktlstvan Nieuw-llolland ligtniet

ver van het eiland Tim or - - e0n der kleine
SoendT
av
-o
ei
rl
d
at
nden- verwjderd,en zjnewestkust
bespoeld door de Indische zee.
vastland!benevensdrie grooteen eeneme- Men kan dus uitEuropa langs twee zeewenigte klelne eilanden, dle, als ten zuiden g0n Australië bereiken nameljk om dezuidvan de Oude wereld en nagenoeg alleophet ptlnt van Afrika ofOm dievanAmerikaheen.

noemd,Omdat het later dan een deroverige
is ontdekt.BovendeuitgestrekteOppervlakte
van den Grooten Oceaan verheft zich een

zuideljk halfrond gelegen,metdennaam van W ilmen hetoosteljk gedeelte,bjvoorbeeld
Australië of Zuidland bestempeld zjn.W j Otaheite,bereiken dan is de weg om lfaap

geven dien van Australië doorgaans aan het l'loorn de naaste.VerlangtmenechterBotanyvasteland en noemen deeilandengewoonljk baaiofSidney 0p Nieuw-llollandaantedoeny
Zuidzee-eilanden.D e Engelschen hebben d6- danisdetogtom deKaapdeGoedeH oopkorter.
zelfde gew oonte,m aar gevenaan de3gxoote
Terwjl,zooalswj reedszeiden,hetgrooteilanden en de daarbj gelegene gxoepen den ste gedeelte van Australië ten ztliden van
naam van Austraal-Azië en aan deZuidzee- den evenaar ligt, vinden wj ten noorden
eilanden dien van Polynésië.De Franschen daarvan de Pelew-,Parolinen-,Marshall'sen
voegen ex de eilanden derIndische zeebj Gilberts-eilanden,die evenweltenzuidenvan
en geven aan alle te zam en den naam van den noorderkeerkringbljven.Tenzuiden van
Océanië. In den Jongsten tjd heeft men de den zuiderkeerkring bevinden zich Nietlweilanden van Australië verdeeld in M inronl- Zeeland, Van Diemensland, eenige kleine
.s
2).,M elanlsiè'en Polynhle,naar gelang die eilanden en hetztlideljkgedeeltevanNieuweilanden(nesos)dot
)rkleinent1uicl*
osl,zwarten Holland.DeAucklands-enMacquarie-eilanden
(melas)ofgemengden (polus)zjnbewoond. verheffen zich zelfs tusschen 50 en 600Z.B.
Het vaste land van Australië is van de Hetzuideljkstepuntvan Nieuw-Hollandbedrie vaste landen het kleinst.lletheefteene reikt eene breedte van 390.

oppervlakte van ruim 138000 (n geogr.mj- Dit 5dewerelddeel werd 29Jaren na de
len, en droeg aanvankeljl
t den naam van ontdekking van Amerika,dusomstreeks3'/z
Nieuw-llolland.De drie groote eilanden zjn eeuw geleden,het eerstbezocht door l'erdi-

Nieuw-Guinêa,Van Diemcnsland en Nieuw- nand JV/we/J,tZ:I;.:,deneersten Europeaan,die
Zoeland. Het eerste ligt ten noorden,het den Grooten Oceaan doorkliefd en eene reis
tweede ten zuiden, en het derde,uittw ee om dewereld volbxagtheeft(1521).Htjwas
ofeigenltjk uitdrieeilanden bestaande,ten (1oorhet Ontdekken der Marianen en Ladrozuidoosten van Nieuw -llolland.M enverdeelt nen (Dieven-eilandon) tevens de Ontdekker
vool-ts dfl eilanden in die van denBinnen-en van Australië. Zjne Ontdekkingen werden
van den Btlilengordel. T0t de eersten behoo- voortgezetdût)rdePortugézen en Spanlaarren Nieuw-Guinéa en de Louïsiaden,voorts drn.De Pqrtugees Meneses vont
l in 1526
zw-Guine
'a)toen hj op eelltogtnaarQQ
de Admil
-aliteits-eilanden, Nieuw-Brittanle, Nlet
$0*
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M olukken door storm beloopen werd.Later
werden door Spaansche zeelieden,doork%aafle#rt:,Gaëtan en vooraldoor M endanaj0nderscheidene groepen van eilandengevonden.
Belangrjker waren de ontdekkingen in de

achtigeVan Diemensland rjstln den Mount

Htlmboldt t0teene hoogte van 1900 Ned.el.
Men meent dat een gedeelte van Australië
eene dalende en een ander deeleenerjzende
beweging heeft, - en wêl eene dalende,
17deeeuw doorQnirosen Torres endoorde waar zich detalrjke koraaleilanëen vertooNederlanders Dirk Hartog,LeA lire,Dcltou- nen,'tgeen,volgens de theorie van Darwin
ten,der ïff,Edel,Nltytsen Tasman.L>atst- (zie op dezen naam) met 4evorming dier
genoemde vond Van Diemensland,dat O0k eilanden in verband staat.De opheëngdaarnaarzjnontdekkerTasmaniawordtgenoemd. entegen heeft plaats ten noorden en oosten
Tegen het einde dier eeuw bezochteenEn- dier koraaleilanden-zee, waar zich de eilangelschman,Dampier,erNieuw-Brittanle en den van den binnensten gordel verheFen.

andere eilanden,terwjlin 1721en 1722een Hier heeft men op Nieuw-Guinéa den berg
Nederlander, Rog-qereen, het Paasch-eiland Owen Stanley (4400 Ned.el),Op deLouïslen een aantalandere eilanden ontdekte.Na aden den berg Aignan (800 Ned. el),op
1765 hebben eenigeEngelschezeelieden,An- noordeljk Nieuw-zeeland den befg Egmont
dozl,Byron, W all%
'sen Carteret,eenFransch- (1900Ned.e1) en in het zuiden den berg
man, Boltgainrille,en vooraleen Engelsch- C00k (4000 Ned.el). Zelfs op de oosteljke
man, Czok,onze kennis van Australiëuitge- eilanden-reeks heeft men aanzienljkehoogbreid,- bepaaldeljkdelaatstgenoemde,diet0t ten. De Carolinen-zee is hetnoordeljk gedriemaal t0e eene reis Om de w ereld heeft deeltevan ditrjzend gewest.DeCarolinen-,
gedaan.Na dien tjd hebben zeelieden van Mtllgrave's-,Gilberts-enEllice-eilanden,beneverschillende natiën de wateren van Austra- vens Amerikaansch Polynêsië, vormen!met
lië doorkruist en aan de oude ontdekkingen uitzondering van de oosteljke Carollnen,
nieuwe toegevoegd of o0k verloreneontdek- l
age koraal-eilanden,terwjllaatstrenoemde

kingen teruggevûnden. W etenschappeljke basaltgewrochïen zjn,doorkpraalrlfen 0mmannen hebben zich derwaarts begeven,om geven.Van denzelfden aard zjn de Fiedsli-j
door boejende beschrjvingen 0ns eenevoor- Schippers-en Gezelschaps-eilanden, alsmede
stelling te geven van die Onbekende gew es- Piteairn.Verder noord- en zuidwaartsliggen
ten. 00k Nederlanders hebben daaraan deel weder lage layuae-eilanden. Ten noorden
genomen.De gezamenljke eilanden hebben van de uitgebrelde groep der Lage eilanden
vermoedeljk eeneoppervlaktevanruim 23000 verheft zich de Archipel der MarkiezenL gegr.mjlen.Van deze isNieuw-Guinéa eilanden hier en daar t0t hoogten van 900
z00 groot a1s geheel Duitschland,en Nieuw- t0t 1200 Ned.el. Maar geen van deze is z0a
Zeeland ongeveeralsEngelandenW ales.Van hoog alsOtaheite (2200'Ned.e1).Eenbreede
het vaste land en de grooteeilanden zjn w atergordel zonder eilanden scheidt deze geechter alleen de kusten en eenkleingedeelte westen van dat derSandwich-eilanden,waar
van hetbinnenland voldoende door Europea- de bergtoppen eene hoogtebereiken van 4400
nen onderzocht.
Ned. el en zich de vuurspuw ende Maunaroa
De bodem Van het vaste land bestaat er Op H awaiïverheft.

vooreerstuit oorspronkeljke gesteenten,na- Debesproeipngderverschillendedeelenvan
meljk uit granieten kristalljn leigesteente, Australiè'iszeerongeljk.Zj laatopNieuwuit bezonkene lagen,nameljk overgangs- Holland,wegens zjn droog klimaat en zjn
gesteenten)steenkolen ,tertiaireendiluviale vlakken, rotsachtigen bodem , veel te w envormingen,- enuitvulkanischegesteenten, schen over. D e grootere eilanden van den
nameljk porfler,basaltenz.- De eilanden binnensten gordel en zelfs Van Diemenslan;
bestaan uitoorspronkeljkeofuitbasaltvor- bevinden zich,w egenshunne bergen,ingun-

tgeen desgeljksgezeg;
mingen,ofzj zjn koraal-eilanden.Opeerst- Btigergesteldheid- '
bedoelde eilanden vindt men echter 00k wel kan worden van de hooge,boschrjkebasalt-

steenkolen alBmede traohiet en vele w am'ne eilanden. Veelal echter heerscht er gebrek
bronnen.Op de basalt-eilandenverlleflbn zich aan w ater op de lage koraal-eilanden,w aar
nOg w e1 werkzamevulkanen.D ekoraal-eilan- m en m et Opgevangen regenw ater en m 0t de

den (zie verdel.onder dit woord)vertooncn melk vankokosnotenzjndorstmoetlessehen.

zich in eene langwerpige gedaante alsriFen,

Metbetrekking t0thetklimaatligtAustra-

die uit de wateren zjn opgestuwd,ofals 1ië op den tropischen en subtropischengordel.

barrière-riFen, die ecn eiland omgeven,of
als lagune-eilanden of atollen, die zich in
eene xonde gedaante met de zoom en slechts
even boven den waterspiegel verheffen en

Op dezen laatste vindt men het grootste gedeelte van Niellw-llolland,de Norfolk-eilanden en Nieuw-zeeland metV an Diem ensland.

Schoon deoverigeeilanden meerendeelstusgewoonljk met kokospalmen zjn begroeid. schen dekeerkrlngen gelegen zjn,wordter
Over het ontstaan dier eilanden heeft vooral de hittedrageljk doorden omringenden waDarwin veellicht verspreid.
terplas met de zee-en landwinden. Nieurw atdeonqfennedenvandenbodem betreft, Holland heeft daarentcgen bj uitnemendhel;
vermelden w'
Ij,dathetvastelandhoofdzake- een contïnentaal klimaat. Slechts weinige
ljk uit hooge en lage vlakten bestaat.Het eilanden liggen op den stilte-gordel,- des
voornaamste gebergte is datderAustralische te meer op de beide passaat-gprdels - 0F
Alpen ,wier hoogstetoppen,zooalsdeMount schoon over degrooteqroepen denoord-en

Hothaln, 2509 Ned.elhoog zjn.Hctberg- zuid-oostewint
len geenszlnsgeregeld waajen.
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Hetwesteljk getleelte,de keerkringsgewes- In weerwil van llet digte plantengewaad j
ten van Nieuw-llolland en Melanésië behoo- dat er den bodem bedekt,is hetaantalsoorren t0thetgobied der Aziatische moessons. ten er zeer gering.
Veelarmoediger is er het voorkomen van
Buiten den keerkringsgordelzjn de hoogste
toppen des winters - gedurende Onzen z0- het dierenvI
jk.Ratten en vledermuizen zjn
mer - m et sneeuw bedekt.
de eenige wilde zoogt
lieren van Polynésië,
ka
n
men
i
n
De plantengroei van Atlstralië
en alleen Melanésiëbezitop zjnewesteljke
drie groote rjken verdeelen, nameljk het eilanden de buideldieren van hetvaste land.
Nieuw-llollandsche; het Nieuw-zeelandsche Honden)zwjnenenhoenderswarendeeenige
en het Polynésische. Hetminsteigenaardig tam me dieren , die de eerste ûntdekkers er
is hj op de kleine eilanden en komtover aantroFen. O0k het aantal landvogels is er
het geheelsterk overeen met dien van Ach- klein.Hiertoe hehof
lrtdepurperrogdeCinnyter-lndië.De planten derlagekoraal-eilanden ris vestiaria op deSandwich-eilanden ,waarztjn er ontstaan uit aangespoelde zaden en van de sierljke mantels del'opgerhootklen
tellen in den regelslechts weinige soorten, worden vervaardigd.ZelfsOp hetmtgestrekte
onder weh e de kokospalm en debroodboom Nieuw-zeeland vond l?orster geene andere
de voornaamste zjn.Op de groote eilanden zoogdieren dan d0n hond en eenige klqine
vindtmenvelevoedingsgewassen, vooralvele knaagdieren.Daarentegen zjn erdevogels,
boomen met eetbare vrtlchten.De wilde ba- vooral de yapegaajen,sterk vertegenwoornaan bedekt er vcle rotskloven van Otaheite digd.op Nleuw-Guinéa heeftmenden easuaen van deSandwich-eilanden,- voortsvindt risendenparadjsvûgel,enopNiet
lw-zeBlan;

men erwildeoranle-boomen,vjge-en pan- den kiwi (Apteryx australisTem.).W aterdantls-boomen,broodboomen,kokos-enk001- vogels zjn erinzonderheidlangsde kusten
palmen,arons-enyams-wortels,wildsuiker- en :;00raSS0n in verbazenden overvloed ,
riet enz.- DeChlnésche apier-moerbéziën- terwjlde zee erwemeltvanvisschcn)weekboom (Broussonetia papyritera),debrood-en en koraaldieren.
De inboorlingen behooren er t0t twee rasde vjgeboom verschaflbn erin hunnebasten
de grondstof voor matten en kleederen;de sen,nameljk t0thetzwarte rasen datder
basten van bananen,kokospalmen en netels Zuidzee-eilanden.Heteersteonderscheidtzich
dienen e1' t0t banden en t'ouwen.D00r het door eene donkere huidkleur,gekroesdllaar,
zachtehotltvan Hibiscustiliaceustewrjven een plat aangezigt,dikke lippen en groote
met een stuk hard hotlt verschaft de inboor- ooren - in het algemeen dnoreenaapaehtig
ling van Australië zich vuur,- van bam- voorkomen. De bewoners de? eilanden van
boesbouwthj in weinig tjdseenehut,die Nieuw-Guinêa t0t aan dc nieuwe Hebriden
metbreede palmbladeren wordt gedekt,ter- Vorm on een klein geslachtelz w orden ook

wjldaarin een b0sdroogebananen-bladeren we1Papoea'sofPelagischeNegersyenoemd.
hem t0t legerstede dient. Van den dikken Het andere ras, dat del'Zuidzee-ellanders,
stam van denbroodboom vervaardigthjzjne bevindt zich op een hoogeren trap van ontkano,zoodaterhetplantenrjk kldemeeste wikkeling.Hetheefteenfraatjen,welgemaakbehoeften van den mensch voorziet. V00r ten li
ychaamsbouw , een bevallig gelaaten
'toverige onderscheidterzich deplantengroei eene hqhtbraine huidkleur.Ditnpenbaal'tzith
d00r een groot aantalvarens,vooralb0om- het sterkst bj de bewonersvan den Men-

vormigevarens.Dataantalbedraagt er l/at
le dana-archipel en van het eiland Rûtoema,
tot '/ade van de gelleele flora.Hetspreekt voorts btgdie van rahiti,van de Sandwidlvan zelf, dat de flora dereilanden er veel en vandeVriendschaps-eilanden.D ekleeding
geljkt op dieder vastelanden,in wierna- is er, over het geheel, zo0 eenvoudig m 0-

buurschap zj gelegen zjn.De bladeren van geljk en bestaatdoorgaansuiteen qordel,
vele boomen in Nieuw-H olland hebben een

die om de lendenen isgeslagen of ult eene

verticalen stand, zoodatzj weinig Bohaduw

soortvan r0k,uitgrasel
zbladerenqevloeh-

geven aan den bodem.
Toen N ieuw -zeeland ontdekt w erd,was
het met digte wouden bedekt.Alleen op de
plekken , waar het geboom te door de vlammen vernietigd w as,groeiden varensm eteetbare wortelstokken.Men heeft er velenaald-

ten t terwtjl de Nieuw-llollander zlch met

een m antelvan een kangoeroe-vel tegen de
kol
lde beveiligt. Op de Sandwich-eilanden

prjken de opperhoofden met eenpraehtiggewaad,- Ook zjn allerleihoofdbedekkingen
benevens sierljke armbanden er algemeen

boomen, waaronder er zjn,die 40Ned.el in gebrtlik.
hoog worden,zooalsdeKauri-den(Dammara De woningenzjn e1
*hoogsteenvoudig.De
Australis),Ja,zelfs60 Ned.el,zooalsDa- Nieuw-llollanderzûekteeneschuilplaatsonder

cridium cupressinum. Op Norfolk groeit de boomtakken ofin grotten en holen. D e PaAxaucaria excelsa t0t eene hoogte vaa 75 poea's op Nieuw-Guinéa bouwen aan het
Ned.el.Ook in Nieuw-Holland verrgsteene strand hutten op palen, waarin onderscheiaraucaria-soort (A.Cunninghami) t0t eene dene gezinnen onder hetzelfde dak hun verhoogte van 33 Ned. el. Voorts maakt op bljf houden.De voedingsmiddelen der beNieuwzeeland digt kreupelhout debosschen volking van dit werelddeelzjnzeerverschil-

ondoordringbaar. E0n belangrjk gewas is
voortshet Nieuw-zeelandschvlas(Phormium
tenax),alsmede eeneanti-scorbutischeplant,
deNieuw-zeelandsche spinagie tretragonia).

lend.DeNieuwlllollandersleven vandejagt
en van de vischvangst,

de Papoea's zoe-

ken hun onderhoud veelalin hetplantenrjkj
dathen van kokosnoten enbroodboûm vruch-
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ten voorziet,

en vooralmag 4it laatste

verzekerd rorden vantleZuidzee-eilanders.
Zonderling ls het verschjnsel,datJuistde
meest-ontwikkelde stammen van Australiëvoorzooverzj n0g geeneChristenenzjnt0t de menschen-eters behooren.
De n'
qverlteid staaterop zeerlagen trap

W jbepalenonsthansverdert0thetvaste
den aanvangder17deeeuw schjnthetaande
inwonersvanEuropaonbekendtezjngeweest.
land van Australië oft0tNieww-Holland.Vöpr

EerstnadatdeNederlandersvastervoetop den
Indischen Archipelhadden verkregentwer;
d00rhen een schip,Duifl
ten genaamd,naardie
en bepaalt zich vooralt0t de vervaardiging gewesten uitgezonden.Hetbereiktede westvan onmisbare wapenen, huisraad en klee- kust van Nieuw-Guinéa, de later aldus geding,- voorts van kano's en bof
iten met noemde Torres-straat en in 1806de Golfvan
Carpentaria,denoordkustvanNietlw-Holland.
bjbehoorenderiemen en zeilen.
Het karakter der inboorlingen is er,op In hetzelfdeJaarverscheen 0ok De Torres,
zo0 hoogst verschillend gestelde en gelegene e0n Spaansch zeeman ,in die oorden.Voor
plaatsen,zeer verschillend.Zachtheidengast- enna ontdekten Nederlandsche zeelieden gevrjhei; zjn dekenmerken derbewonersvan deelten der noord- cn westkust van Nieuwde Gezelschaps-en Vriendschapseilanden,
Holland,zooalsVan Diemens-j- *Arnhemsterwjlde Nietlw-caledoniërsen Nieuw-zee- Eendragts-,- Edels-enDeM'it'sland,enaan
landers zich door strjdzuchten teugellooze de zuidkust Leeuwin-en Nuytsland.Ditge-

woestheid onderscheiden.Bj de bewoners schiedde doorgaansbj toeval, maarin 1642

van Otaheite bestaat daarentegen eene zin- ondernam Abel rtze:-txzz eeneontdekkingsreis
neljk:weelderigheid,die een spiegelis van derwaarts en onderzocht een groot gedeelte
(le verbazende weelderigheid der natuur, der kusten van Van Diemensland,hetwelk
maartevenstotdeverfoejeljkstemisbruiken latere aardrjkskundigen naar hem Tasmania
aanleiding geeft.
hebben genoemd.Hj ontvi
nr voortsvanden
O0k de maatscâappell
jke fo-flzld der in- gouverneur-generaal van lndlë,van .llid-elj

woners is er zeer ongeljk. Hierendaar,
waar Jagt en vischvangst de voornaamste
bronnen van bestaan zjnj zoekt men alle
verschilvan rang tevergeefs,- eldersheeft
men eenadelljkeneneenwerkendenstand,

den last,om bjeen tweeden togt(1644)om
dat land heen te zeilen. Hieraan heefthj
zooveel mogeljk voldaan,en daarmede namel
) de ontdekklngen derNederlanders een
einde, want hunne togten in 1606 en 1705

noj'eldersvrjen en slaven, terwjlop ota- leverden weinig belangrjks 0p.Nt1 waren

helte en op deSandwich-eilanden onderschei- de Engelschen aan de beurt.Eerststevende
al
dene standen bestaan. Men heeft er opper- in 1699 Dampier derwaarts, maar v001'
hoofden en oudsten, - 00k worden er ge- Cook heeft zich door hetbezoeken der Oost-

meenschappeljkefeesten gevierd.

kustvan Australië beroemd gemaakt(1770).

De godsdienst der inwoners van Australië D00r zjne beschrjving werd de aandacht
bestond in de aanbidding van a'
fzigteljke af- der Britsche regering fap dato0rd gevestigd,

goden,in menschenoFers en indevreeseljkste misdrjven.ZU ras vooraldrukkenddoor
de taboe of de heillgverklaring der priesters.
Deze konden alle voorwerpen, Ja,een geheellandtaboe(heilig,onschendbaar)noemen,

en in 1788trok Artl
tur.PAï/@.
pmeteen es-

cader derwaarts) om er alsgouverneur-geno-

raal het opzigt te hebben over eene volk-

planting van bannelingen.Hj vestigf
le zich
te Port Jackson,waarhjhettegenwoordige
en w ie zich dooronkundeofonvoorzigtigheid Sidney stichtte: nadat hj geheel Nieuwdaaraan vergreep , werd ter dood gebragt. Holland plegtig in bezit had genomen ten

Dit allesheefteenebelangrjke verandering behoeve derBritscheK1'
oon.Nadientjdzjn
ondergaan in de laatste eeuw door deinvoe- de kusten (voo1'al van 1817 tot 1822 dpor
ring vanhetChristendom.- Detaalderinwo- Kinyq benevens de binnenlanden gedurig

ners is zeer weinig ontwikkeld en arm aan naauwkeuriger Onderzocht.
w oorden.
De kennisvanNieuw-Hollandbepaaldezich
Doorgaans wordt het aantal ïzllptl
rlïzedz
l aanvankeljk bj den zoom langs de zee,en
ergeschatop 50-of60000 een cjferdat het dtlurde wel25Jaren na de vestigingder
zeer onzekeris.Nieuw-Guinéa!z0ogeschikt kolonie aan Port Jackson , eer men de
om voedsel teverschaFen aanmlllioenenmen- BlaauweBergen, Onmiddelljk erachtergeschen, telt slechts een klein aantalzielen, legen , Overschreden had.Dit geltlktc eerst

terwjlmen hun aantalop hetvastelandniet in 1813 - een jaarvan ongemeenedroogte,
hoogerrekentdan 30-of40000jt
latvanlaar zoodat men zich genoodzaakt zag, naar bet0t jaar vermindert.De oorspronkeljkebe- tere weiden te zoeken - aan 3Ondernemende
volking op Van Diemensland bestondin 1815
uit 5000, in 1835 uit 111 personen en in
1854 waren er n0g slechts 16 van over.00k
op Otaheite en Op de Sandwich-eilanden is

mannen W entwortk 1 ./JIC/CJIKAItI en Latvson.
Verder dan deze drong Erans door,die de
Bathurst-vlakten en de rivierMacquarieontdekte.Nu baanden devcroordeeldeneen weg

sedert den tjd hunnerontdekking hetcjfer
derbevolkingaanzienljk gedaald.
De bekende g6scM6d6n%s van Australië is
enkeldie vandenjongstentjd.Vanvroegere
gebeurtenissen bestaan slechtsvolks-overleveringenenQaauwesagen,welkegedeelteljlkdoor
eenNoortl-Ameriltaan,H ale,verzamel;zjn.

door het gebergte. ln hetvolgende Jaar
(1815) vond Erans de Lachlan-rivier,en in
het schoone Macquarie-dal werd de kolonië
Bathurst gesticht?vanwaar men gelegenheid
hadj om zich dleper in het binnenland te
begeven.Nieuwe Ontdekkingstogten werden

gedaan door Ozley (1817), C'
unnlngltam,
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Ilamllton, Rkme, Tlrpq
sly (1818), Currl6
(1823),I.
lbrellen Ilùme(1824),k
%tort(1828),
M ltckell(1831)enz.00kvanandereplaatsen
heeft men er reizen in hetbinnenland ondernomen,en hierbj onderseheidden zich Ban-
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overeenstemmipg met haar verbazend groot

rjk. Zj is echter, en hare zj-rivier de
Murrumbidge desgeljks, bevaarbaar voor
stoombooten.Aan deOostzjdeheeftmenvele
kustrivieren maar slechts enkele van dezej
nameljk de Hunter,de Brisbane,deFitzroy
en de Burdekin,vloejen gedl
lrende het geheeleJaar.Aan de noord- en noordwest.kust
vinden wj deMitchell,(1eAlbert-rivier,ende

wït
q/:r (1830), RtirlLng (1827), Stockes en
W iekh'am (1837.
-1843), Grey (1839),Eyre
(1840), Lelcltl
bardten Gilbert(1844- 1845),
Sel
pman en Greyory (1847),M iller(1857)j
Babbaye,W arburtonenStuart(1858).Laatst- Roper-rivier,endezuid-Alligator-rivier,en aan
genoemde is in 1862,op een derden togt,
dwars door het binnenland heengedrongen.
Mindergelukkig was de afloop der expeditie
van Burke,die van Melbourne naar de Golf
Van Carpentaria wilde trekken j maardoor
gebrek en vermoejenisbezweek(1860).Verschillende gedeelten des lands werden vogrts

onderzochtdoorMaoFcr/t
zoze(1863)jDempdfer en Lanarcl
t(1862),DelLsser(1865),Mae
Intyre(18C6),Bamnett(l8C7) en andercn.
Het vaste land van Australië ligt aan de
westeljkegrenzen van den GrootenOceaan,
ten zuidoosten van de voornaamste groepen
van den lndischen Archipel(s5geogr.mjlen
van het eiland Timor) en ten oosten van

de westktlst de Glenelg , de Fitzroy, de
Gascoyne en de Zwanenrivier.Daarenboven

heeftmen eraan hetnoordeljk uiteindeder

Spencersbaai eene reeks van meren aangetroFen.

Het klLmaat is er ongeljk,daarde zuizoodat het gedeelteljk t0tden tropischen,
gedeelteljk t0tden subtropischen qordelbehoort. De grenzen dezer gordels llggen aan
de oostkust bj doMoroton-baai,aandewestkust in Dampiersland.Daar Nieuw-l-lnlland
0p hetzuideljk halfrond gelegen is,valter
elkejaargetjdejuistin diemaanden,waarin
wj hettegenovergesteldeJaargetjde hebben.
December,Jantlarijen Febrtlarj zjn erz0derkeerltring over Nieuw-Holland heenloopt,

MadagascarenZuid-Afrika.Hetwordttennoorden,westen en zuiden bespoeld doorde 11- mer-, Junj, àt
llj en Augustus winterdische zee. Het strekt zich uit tusschen 10O maanden. De lente beginter in September
40' 42// en 390 l1' 30/
/ Z.B.,en.tusschen cn de herfst in Maart.In d0n aanvang der
1180 4C'en 153039'40''0.L.vanGreenwich, lente valt er veel regen,maar reeds tcgen
en zjnekusten hebben eenelengtevanrt
lim het einde van September is het weder er
1900 mjlen.Deze ktlsten, h0e eenvormig fraai.October is er eene aangename maand ,
ook,hebben hieren daarbelangrjkegolven maar later wordthet er warm. Dan verdor-

en baajen,alsmede schiereilandenenkapcn, ren erdeplanten bjeenegeweldigedrot
lçtej
en eindeljk hetbekende Barrière-rifjeene die slechts nu en dan door hevigeOnwcersreeks van koraalrifen:die over eene lengte bujen wordtafgebroken.Dezenement0ein
van 16 breedtegraden evenwjdig aan het Februarj,en dan nadert reeds deherfst.De
Nieuw-llollandsche w inter w ordt zeer genoordoosteljke strand voortloopt.
De beryen van Nieuw-llolland zjn vooral roemd als ecn droog en frist'h saizoen.H et
op de oostzjde gelegen.Hierverhelen zich vriest er zelden, en alleen in hetgeberqte
de Blaauwe bergen eu de AustralischeAlpen, valtersneeuw.
Et
,di
rdzle
ch
zjn inDede
nlropeane
regclzener
geezoen
n
terwjl in het zuiden deDarling-keten ver- vestigen,
rtjst. De bodem bestaat er uit de meest ver- leven lang.
schillende vormingen, zoow el uit oorspronHetplantenr4k heeft er eenzeereentoonig
lkeljke gesteenten alsuitsecundaire,terti- voorkomen,Omdateenigegeslachtenmetvrj
aire, diluviale en allt
lviale lagen.Vruchte- geljkvormige soortenalgemeenverspreidzjn.
loos echter zocht raen er t0t ntl t0everstee- Deze hebben --zûoalswj reedsOpmerkten ningen uithettrias-tjdperk.Van debekende m eestalverticaalgeplaatste bladeren van een
bergketens is de Flinders-keten de meest droog, leder- Of houtachtig zam enstel. D e

westeljke,terwjlin het zuidoosten deVic- bloemon zjn er zeer fraaijmaar bieden ()ok
toria-keten , de Grampian-bergen,de Zuide- w einig versclleidenheidaan.Eetbarevrtlchten

ljke Pyrenéën e1 deAlexander-keten wor- vindtmen er weinig.Eigenaardig zjn er de
den gevonden.De AustralischeAlpenhebben wouden van gomboomen (Et
lcalyptlls),waar
toppen Van 5500 Ned. el, en dezc zjn de gras de plaatsvan kreupelhoutbekleedt;ook
hoorste,die men op hetvaste land van Au- behoort er de grasboom (Xanthorrhoea)t0t
strallë heeft aangetroffen. à'1en heeft eruitgestrekte diluviaal- en alltlviaal-vormingen.
De dalen van het Victoria-gebergtebevatten
veelgolld,- elders hcoftmen velerleiedelgesteenten Opgedolven, zooalssaëeren,r0-

bjnen , topazt)n, smaragden enz. en zelfs

diamanten. 00k worden er steenkolen gevonden.
Nieuw-llolland wordtslechts van êênebe-

de kenm erkende vorm en.

Geljk elders,zoo is ook hierdeplantengroei afhankeljk van dcn bodem. Op de
zandsteenvlakten vindt melz strllikell en
schraal gras, op verw eerd graniet,por;er en basalteen weelderigen schatvan kruiden2- op den kalkgrond hooggeboomte,en ln de vochtige bergkloven de grootste
verscheidenheid van planten. De blik des
vreemdelings wordt er geboeid door tlen

langrtkerinierdoorstroomd,nameljkdeMurlay.Deze heefteen uitgestrektgebied vande fraai-blpejenden theeboom (Leptospermum
Zuideljke Pyrenéëntotaan den MountKing melaleuca), en de Europeaan merkter oy,
in hetngortlen.Haar w aterschatis weinig in

datalleen de flora der waterplantcn met 4le
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van zgn vaderland overeenkomt.Inhetnoor- uitstekende Jukbeenderen , een grooten
deljk gedeelteontwaartmenhenplantengroei mond en geweldig lange,magere armen en
der keerkringsgewesten in de palmen,sago- beenen.

qalmen, slingerplanten, het wilde suikerrlet enz.
Nieuw-llolland ishetrjk derbuideldieren:
uit deze en uitvledermuizen,den vliegenden
hond (Pteropus),benevensenkeleknaagdieren,tlen wilden hond (Ding0),hetvogelbekdier (Ornithorynchus)en den miereneterbestaaternagenoeg degeheele klasse derzoogdieren. Men kent er l31, en van hen be-

hooren 3/:t0tde afdeeling derbuideldieren.
Van deze is de kangoeroe voor de inboorlin-

gen hetbelangrjkst.Daarentegen heeftmen
ervele en prachtige vogels,waarbj zich de
Nieuw-Hollandschestruisvogel(Em0e),fraaile

d
uiven,velerleiqanzen enhoendersenvooral
schoone papegaapen bevinden.Door de k0l0nisten zjn er met uitmuntendgevolg koeiJen en schapen ingevoerd, en de veeteelt
iserthanshetbelangrjkste midflelvan be-

Zj spreken erdialecten van dezelfde taal.

H0e weinig deze ontwikkeld is,bljkttlitde
omstandigheid ! dat hunne telwoorden zich
niet verder ultstrekken dan t0t vier; wat
daarboven is,noemertzj reel.
De kleeding is'voor den inboorling van
Nieuw-llolland, wegens hetzachte klimaat,
eene nagenoeg onverschillige zaak. ln de
warmste gewesten wordtzj doorgaans niet
gebruikt,Tvanneer saen een gebrekkigeng0rdel van gras ofbooyaschors niet rekent. In
de bergstreek bedekt hi
j zich meteen mantel Van kangoeroe-vellen,- 0ok heeft men
hiervan vervaardigde gordels. Algëmeen is
er de gewoonte,om hetligchaam te beschilderen, vooral met eene vuile roode kleur,
en om insnjdingen te maken in de htlid.
Voorts draagt men er haarnetten,hals-en
armbanden, alsmede sieraden die door den
neus wprden gestoken, en er heerscht het
gebruik, om de mannen van één of twee

staan.
Dit land levert eene groote verscheidenheid van delfstoFen,- nietalleen steenko- snjtanden der bovenkaak te berooven.

De oorspronkeljke bewoners van ditland
ver en veel goud. De geheele keten der leiden doorgaans een zwervend leven,doch
Blaauwe Bergen en der Australische Alpen zj bouwen 00k hutten op plaatsen,waarzj
schjntéitkostbaarmetaaltebevatten,eno0k zich wegens overvloed van levensmiddelen
in deoverigegewesten van ditvastelandwordt gedurende langen tjd willen vestigen. Die
hetgevonden.Nadeontdekkinghiervanvloei- hutten zjn hoogsteenvoudig en van takken
de een stroom van menschen naar Australië, en schorsvervaardigd.Tevenshouden zjwel
len en zout,maar00k koper,jzerjtin,zil-

en men dolf er weldra wekeljkseenehoe-

llun verbljf in holle boomen en iy
Hunne gereedschappen zjn zeer ruw. Zj
hebben steenen vjlen en messen,houten
eens

veelheid golld ter waarde van 7 millioen
gulden.Toen dit bedrag verminderde,waren
er stcden verrezen , kapitalen gevormd,en
nieuwe ondernemingen t0t stand gebragt,
zoodater de goudzucht de ontwikkeling der
maatschappg niet weinig bevorderd heeft.
Ten slotte vermelden wj n0g,datheter
evenmin ontbreekt aan bouw steenen,kalk j
gips,vollersaarde enz.
Nieuw-Holland iszeerschraalbevolkt.Het
aantalinboorlingen w ordtergeschatop 50000,
die m eerendeels aan dektlsten en aan de 0e-

grotten.

vers der rivieren hun verbljf houden.H0e
uitgestrekthun gebied o0k w ezen .m oog,m en
vindt bj hen weinig verscheidenheid.Debewonersvanhetzuideljk enwesteljkgedeelte
en van Van Diemensland zjn meer dan de

merallgjeen gekromd stuk hout,datbjhet
werpen een kring beàchrtjft,den vjandtreft

schoppen ,om wortels op te delven ,schotels
van bladeren,schelpenenz.,matten en vischnetten van plantenvezels,- somm ige stam men bezitten ruw e kano's.Htln voornaamste
wapen is een speerj die eene lengte heeft

van bjna 3 Ned.elen dooreene soortvan

werpstok voortgeslingerd wordt, - 'tgeen
met groote kracht en naauwkeurigheid geschiedt.E en eigenaardig w apen is er de b0en naar den w erperterugkeert.Daarenboven

strjden zj met een dikken stok,die aanhet

eene einde dunner uitloopt en dus een knods
overige ruw en onbeschaafd. W at beter is vormt. Boog en pjlen schjnen zj niet te
het gesteld aan de noordeljke kust,waarde kennen.
A ustraliërsin aanraking komen metde scheVan de godsdienst der Nieuw-Hollanders

pen, die er wegens de trepang-visscherj weten wj zeer weinig. Zj schi
jnen eenige
vertoeven. Men kan de oorspronkeljke be- godsdienstige voorstellingen te hebben ,zelfs
woners van ditvastelandgeenszinseen schoon
menschengeslacht noemen ,alheeft men 00k

eenig denkbeeld van een toekomend leven.

O0k vindtmen bj hen eenesoortvanpriesoverdrevenbeschrjvingengegeven vanhunne ters, die zieken genezen en de toekom st
leeljkheid.Zj zjn middelmatig van grootte, voorspellen.Zj vieren godsdienstigefeesten
schraal,maar gespierd,en zouden ergunsti- en verbranden ofbegraven deljken.Eengeger uitzien, z00 zj beter gevoed werden. liefkoosd volksvermaak is er de dans,waarZj geljken volstrektnietop deNegers,be- aan mannen en vrouwendeelnemen,terwjl
halve in dit opzigt,-dat zj eene zwarte zj dien door gezang begeleiden.
huidkleur hebben. Hun haar is nietwplach- # De inboorlingenzjn in stammen verdeeld,
tig, maar gekronkeld of sluik. Hun hoofd die zich door de eigenaardige beschildering
is groot, htln gelaat van boven breed en des ligchaams onderscheidep. Alleen de binvan onder smal. Zj hebben kleine, leven- nenlandsche schjnen aan opperlloofien onderdige oogen) een breeden: platten neus, worpen te wezen.Elkestam heeftzjn eigen

AtTsTsALlil
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gebied,en Onderlinge Oorlogenzjnnietzeld- van 5personen wordtbjgestaan,en tevens
zaam.Deveelwjverj is er geoorloofd,maar eene wetgevende vergadering,doordevrje
keuze der kolonisten benoemd.Door ditpam
komt nietdikwtjlsvoo1'
.
Het karakter der Nieuw-llollandexs is, lement w orden alle koloniale aangelegenvooxal in verband met hunne geringe ont- heden behandeld, maar bj hetnemen van
wikkeling,geenszins ongunstig te noemen. besluiten heeft de gouvernetlr,van wegehet
Aanvankeljkzjn zj schuw enwantrouwend, M ocderland aangesteld, llet regt van veto.
maar vervolgens zachtmoedig envriendschap- De inkomsten der koloniën vloejen grootenpeljk.W orden llunnehartstogtengeprikkeld, deels voort uit invoerregten,landverkoop en
dan vervallen zj ligtt0tgeweld,endewraak- grondbelastingen.
zucht is een algemeene trek van die l
kindeDe gezamenljkekolflniën hebben ereene
ren der natuur. Schoon het hun geenszins blanke bevolking van omstroeks 4 millioen
ontbreekt aan den noodigen aanleg thebben zielen.De oudste is Nieuw-ztlidwales,waar
de Europeanen hen doo1* om gang en Onder- veel tarwe verbouwd? veel w0l uitgevoerd
rigt en vooral door hunne zendelingen en veel goud opgedolven wordt. Aall deze
geenszins kunnen aftrekken van hunne ge- grenst Queensland, aan de noordoosteljke
wonelevenswjze.De lustOm tezwervenen kustj ten noorden van den zlsten breedtede dagen inzorgeloozeledigheid doortebren- graad gelegen. Deze kolonie,door de Brisgen,schjnt bj hen diepewortelen te heb- bane besproeid, is door haar gunstig kliben gesehoten. Daarentegen hebben zj zich maat evenzeer geschikt voor den verbouw
m et de nndeugdendervreemdelingen spûedig der Europésc'
he granen als voor dien der
gemeenzaam gem aakt. ln de streken,w aar belangrjkste keerkringsgewasson,zooals kade Engelschen hunne koloniën gevestigd toen. Hier groejen bananen, ananassen,
hebben, ziet men het aantal der inboor- Oranje-appels,druiven,peren,appelen,bata-

lingen van jaar t0t jaar aanmerkeljk ver- ten en aardappelen, en ()y de uitgestrekte
m inderen.
weiden der Darlingdowns vlndt men er gras
Nieuw-llolland is thans hoogstbelangrjk voor duizende schapen. De kolonie W est-

d00r de Engelsche koloniën.Totin 1788was Australië ofde kolonie aan de Zwanenrivier
er het land alleen door inboorlingenbevollkt. ligt in hetzuidwesteljk gedeeltedeslandss
W j hebben reedsvermeld,datkertdaarna o()k hierisde sc,
hapentbkkerj een dcrvooraan de Botany-baai,aan de oostktlst,eene naamste bedrjven. De kolonie Victoria volkplanting van veroordeeldenwerdgesticht, voorheen P0l'tPhilipp of Gelukkig Austrawaar deze langzamerhand door verbetering 1ië (Australia felix)genaamd - ligtaan de

tOtvrjheid konden komen.Dezevormdener zuidkust, bj de Bass-straat.Delandstreek,
met de landverhuizers weldl'a een aanmerke- ongemeen voor de veeteelt geschikt,is er
ljk aantal zielen.Eene tweede kolonie van daarenboven zeer bevallig en het klim aat
gedeporteerden w erd in 1803 geplaatst opde bjzonderaangenaam.lliervooralisdoorde
zuidkust van Va'
n Diemensland (Tasmania). gouddelving de bevollting ontzettend verEene dergeljke op heteilandNorfolk werd m eerderd.M elbourne, eene stad,in 1851 gein 1811opgeheven,terwjlmen later (1825) sticht, telde in 1854 reeds 52000 zielen.
dat eiland weder bestemd heeft toteenevel.- Men houdt in deze kolonie meer dan een
bljfplaats V00r de ergste misdadigers uit millioen schapen,en debelangrjksteuitvoerNieuw-zuidwales.
artikelen zgn er goud en wol. De kolonie

Daarna werden er vrje volkplantingen ge- Zuid-Australië eindeljk ligt aan de golven
sticht,nameljk in 1829aandeZwanenrivier, St.Vincent en Spencer tusschen 1320 en 1410
in 1825 dekolonie Victoria in Gelukkig Au- 0. L. van Greenwich. Atlelaïde is er de
stralië? in 1836 te Adelaïde in hetzuiden hoofdstad. Naast de veeteelt bekleedt erde

van Nleuw-Holland,en eindeljk Qt
leensland mjnontginning eenebelangxjkeplaats,vporal

in het noorden van Nieuw-zuidwales.O0k w ordt er zilver- en koperhoudend looderts
in het noorden heeft men vöör en na het gewonnen.Degewassen deslandszjnervooral
vestigen van volkplantingen beproefd,maar tarw e,haver,aardappelen,druiven en Ooft.
geenszins met gunstig gevolg.
W tjzieninNieuw-Holland,geljk elders,het

HetEngelsche deportatie-stelsel (zie Onder merkwaardig verschjnsel,dathetgeslachtder
dit woord) heeft op de ontwikkeling van inbûorlingen wegsmelt,terwjlhetAngelsaksiNieuw-llolland een weldadigen invloed ge- Bche ras erzich vestigt enverwenigvuldigten
had.De veroordeelden moesfen ernietalleen er de grondslagen legt van een Européschen
w erken voor de regering,maar o0k voor de Btaat op het zuideljk halfrond.
vrje kolollisten.Hetgrootedoelvanditstel- Austrasië (Austrasia,Atlstrië)isdenaam
sel- de verbetexing dex misdadigexs- wer; van het oosteljk gedeelte van hetrjk der
echter in den regel niet bereikt, en toen er Franken. Het vormde sedert den dood van

zich eene talrjkeen meerbeschaafde blanke Cltlodwig I (5l1) tpt aan Pepn
jn de Korte
bevolking gevestigd had,zag Engeland zich doorgaans een zelfstandig koningrjk, bedoor deze gedrongen ,Om aan het overbren- staande uit Auvergne, Lotharingen jBelgië
gen van veroordeelden naar Botany-baaieen en eenige landen op den regteroever van de
einde te maken.
Rjn. Zjne hoofdstad wasMetz.Reedsten
Na dien tjd is er o0k deregeringsvorm tjdevan KarelM artelin deverdeelingvan
veranderd.Elke kolonieheeftthanseen eigen het Frankische rjk in Austrië en Neustrië
gouverneur, die door een uitvoerenden raad in onbruik geraakt.
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Austregaalregt beteekent in het oude
Duitsche regt debeslissing,dieineeneregtsquaestie gegeven werd,zoowel d00r den gewonen regter als door regters door de par-

ander; ofgeheelopgeheven wordt.Zj heeft
volledige kracht van wet onder de latere
Romeinsche kcizers,in tegenstelling van de

aanteekeningen,bjvoegingen en omwerltintjen zelve gekozen.Bj voorkeur wordtde gen van deJuristen (vergeljk autltenticae).
uitdrukking gebezigd t0t aanduiding van de zzlf/
zezlficl collatio is eenewoordeljke verlaatste soort van regtspraak. Vooral in de tal
inp uit het Latjn van de Novellen van
middeleeuwen hadden in Duitschlandde ver- J'
gst%ni@nus,die in demiddeleeuwen oëciëel
schillende vorsten,staten en familiën onder- geldig was,in tegenstelling van eeneandere
ling hunne a'
ustvögalgerieltte,regtbanken van vertaling van J'
ulianun van Constantinopel,
vrjwillig door de partjen gekozen regters, waarin alleen de zin en bedaelingwasweder-

welke instellingen hunontstaanvoornameljk qegeven.Autlzentica chavta of authentéc%m
te danlten hadden ofaan het geheelontbre- lsdfrlzzlezlf'
ll- is een in behoorljken vorm
keq van eene goede van staatswege georga- met alle formaliteiten opgemaakt en uitgeniseerde regterljke magt,of,waardeze al vaardig; document, eene geloofwaardige,
le.Vergeljk Autkenticiteit.
bestond?aan hetgering aanzien,datzj bj geldende oirkont
de Justltiabelen genoot: Tot op onzen tjd
Authenticae zjn uittrekselsuitde N0hielden die austrâgalgerlchte stand.Z00werden de geschillen tusschen de vorsten van
den Duitschen bond en tusschen de B0ndstaten aan hunne kennisneming enbeslissing
onderworpen.Austregaalregtheeftdtlsgroote
overeenkomst methet regt,dat uitgesproken
wordt door arbiters.Instantia Jzlt
:freot
/tdlï,
v is
de regtspleging! die gevolgd wordt in een

proces voorarblters(zie aldaar).
Auszeq hoden,zieAppenzell.

A utarkle iseen Grieksch woord,hetwelk

zoodanigezelfgenoegzaamheid aanduidt,waar-

door de mensch zich onafhankeljk gevoelt
van zjne medemenschen en van de wisseling der Omstandigheden.
Autenrieth (Johann Heinrich Ferdinand
von), een geneeskundig schrjver,werd ge-

vellen en verordeningen van latere lkeizers,
die in de eerste 9 boeken vanden Codex van
Jnstinianus, en 0ok soms in de Instituten

ingelaschtzjn,om de veranderingen enaanvullingen aan te geven,diein deeersteregts-

bronnen ;00rdelatere Novellen zjn aangebragt.Van de 223 Authenticae van den C0dex zjn er 13,diedadeljkoëcieelkrachtvan
wet hadden: zj werden uitgevaardigd d00r
de keizers I'rellerik I en I'rederik.II.De
overige zjn oorspronkeljke kantteekeningen Irnerius (in de lzdeeeuw te Bologna)
en eeniye latereJuristen,die voortsin den
tekst ztln ingelascht.Krachtvan wethebben
delaatstgenoemdeauthentièae alleen in z00ver&lszj in overeenstemmingbevondenworden met de Keizerljke verordening, waarop zj betrekking hebben,watevenwelniet
altjd het geyalls.

boren te Stuttgyrt den 20xten October 1772.
Na het voleindlgen zjner studiën volbragt
hj eene wetenschappeljke reisdooropper- A uthentzciteitbeteekentzelfstandigheid,
Italië, oostenrjk en Hongarje en vestigde eehtheid, geldendheid,aanzien,geloofw aarzich vervolgens als gcneesheer in zjne geboorteplaats.In 1794vergezeldehj zjn vader naar Pennsylvanië en waseenigen tjt
l
werkzaam teLancaster. Na zjn terugkeer,
in 1797,werd hj geneesheer van hetH0f en

digheid.Op letterktlndigen oudheidktlndiggebied spreekt m en van de authenticiteit van
een boek,een geschrift,of een sttlk,enbedoelt er dan mede de echtheid.den waren

oorsprong; dat het werkeljk geschreven is

directeur van het zoölogisch Kabinet.Kort doorden schrjver,ofgemaakt(
Ioordencomdaarna ontving hj ztjne benocming tot ge- ponist, schilder of m alterj wiens naam het
w oon hoogleeraarin de anatomie,physiologie draagt of aan wien het wordt toegekend;

enz.aan de universiteit te Tiibingen. Hj of ook wel dat het in dien tjdjonder dat
overleed aldaar den zden Mei 1885.Hj heeft volk of onder die om standigheden geschreeen groot aantal w erken geschreven OV0r ven is?welkejhetzj doorden inhoud van 't
geschrlftofhetstuk zelf,oft
lûoranderegegeneeskunde en wjsbegeerte.
Ztjn zoon H ermann Frïddrïc:,geboren te tuigen a1s de tjd en de plaats der verTiibingen den 5(
len Mei 1799, legdezich des- vaardiging worden opgegeven. Authentiek
geljks t0e op de geneeskunde. Nadathj in staat in dezen zin tegenover spltri'ttm js'uppoll- , onecht, ondergeschoven,wanneer 't
zllne geboorteplaats gestudeerd had,begaf Wf'
hi
J zich eenigpn tjd op reis.ln 1823werd geschrift of het stuk niet afkomstig is van
hj privaat-docent en in 1826 yewoon h004- hem , op wiens naam het doorgaat,ofniet

leeraarindegeneeskt
lndeteTiiblngen.00khlj
heeftondrrscheidene geschriften uitgegeven.
Auteull,eenbelangrjk dorpbjhetbosch
van Boulogne,nietvervan Parjs,ismerkwaardig als het zomerverbljfvan veleberoemde mannen, zooals Boilea., M olière,
ZJ Câapelle,I'
ranklén,Condorcet,R'
umjord,

t0t het volk oft0tden tjd behoort,waar-

voormenhetwilgehoudenhebben,maarwannee
r het om de eene ofanderereden verdicht
@
1S. D e gelûofwaardigheid van een yeschrift

hangt we1dikwjlsvan deauthenticlteitaf,
toch dientmen de twee begriypqn van elkander te onderscheiden. Ligtzlnnlgheid,onBörne, TAierd enz.M en vindt er in de kerk wetendheid en hartstogteljkheid kunnen00k
de grafteekensvan Agltenea. en HelrltLus.
in authentieke geschriften de werkeljkheid,
Authentica-bex is in het Romeinsche de waarheid verduisteren en op den achterjleen onecht geschrift,
regt een uittreksel eener Novelle(ziealdaar), grond brengen, terwt
waardooreeneandere van den Codex ofver- dat onder een valschen naam bekend staat,

AUTHENTICITEI'
C- AUTIIENTIEK.
zeer goetl de zuivere waarheid aan hetlicht bevoegdheid of bekwaamheid wordt in de
kan brengen. De authentidteitwordtopge- verschillende wetten omschreven en bepaald.

syoord, onderzocht en getoetstdoorde critlek.W ordt z!jafgeleid engeconstateerduit
den inhoud en dea vorm van het stuk zelf,
dan heetdie eritiek inmerlî
jke.Putmen het
bewjs voorde authenticiteituitdegetuigenissen van anderen,danneemtmen de'
aitk
tcen#i.ç:kenmerken (criteria)tehulpe.

Z00 kunnen de acten van den burgerljken

welke in den wetteljken vorm isverleden

Oefent de ambtenaar zjne bëdiening uit

stand uitsltlitend verleden wûrden voor de

ambtenaren van den burgerljken stand;die

van openbaren verkoop van l-oerende goede-

ren alleen door notarissen,griëers ()fdeurwaarders.De bevoegdheid des ambtenaars is
meestalbeperkt binnen zekeren kring,oftût
In het Juridisehe spreekt men van de zekere plaatsen ,eene provincie,een arronauthenticiteit eener acte,en vanatlthentieke dissement, een kanton, eene gem eentejen
acten.Men noemtauthentiek zoodanigeacte, z00 voort.

door of ten overstaan van openbare ambte- buiten die grenzen,dan mist de acte llet kanaren,die daartoe bevoegdzjn,terplaatse, rakter van authentidteit.
alwaar zulks is geschied.
Eene atltenthieke acte levertttlsschenparHet geschrift, het stuk,de oirkodde, Of tjen en hun erfgenamen ofregtverkrjgenden
het document moet dus in de cerste plaats een volledig bewjs Op van hctgeen daarin
opgemaakt ofverleden ztjn in den wettelj- vermeld staat,althanswatden hoofdinhoud,
ken vorm ,datis,alde formaliteiten,diede het eigenljke onderwcrp van de acte,aanwet als onontbeerljk voorhetbestaan van gaat. De tlitvoering er van kan alleen worhet stt
lk voorschrjft, moeten zjn nageko- den geschorst, wanneer men hd sttlk van
men;ten minste wanneer op hetgemisdaar- valschheid beticht.
van uitdrukkeljk denietigheidvanhetstuk
Authentiek,injuridischen zin,staattegenisbedreigd.Ten tweede moethetopgemaakt over onderl
tandsch (sot
ls seign privé). Bj
zjn dool'ofverleden ten overstaan van een deze heeft de tusschenkomst van een 0p0nopenbaar ambtenaar.
baarambtenaar niet plaatsgehad.
Treedt die ambtenaar zelfhandelend,zelfZoodanige acten,evenalsalleandereonderstandig op, zoodat hj constateert,wathj handsche geschriften, leveren,ten aanzien
zelfheeftwaarqenomen Ofgedaan,enbrengt van de onderteekenaars en hun erfqenamen

hj die waarnemlng,dieomstandigheidofdat enregtverkrjgenden,hetzelfdevollcdlgbewjs
feit in behoorljken vorm in gesohrift,dan op alseone a'uthentiekeac,te,maarzjmoeten
wordttleacte doorhem opgemaakt.Bjvoor- erkfmd worden door dengene, tegen wien
beeldhetprotestwegensnon-acceptatieofnon- men zich daarop beroept, ofalthansop eene
lwordengellotlden.
betaling van een wissel wordt opgemaakt wettige wjzevoo1*erkenf
door een notaris,deurwaarderofgrlëer,0m- De authentieke aote isom bewjskxachtte
dat hj hetpersoonljk doorhem waargeno- hebben niet aan die laatste voflrwaarde gem en feit constateert,datde acceptatieofbe- bonden; vandââl.datzi
j veel beter het doel
taling,aan den betrokkene of acceptantge- treft, datscpa
hri
r
ftj
ee
lj
nkmet eene actebeoogen:
vraagd,door dezen geweigerd,en datdaam zich het
bewjsteverschaffenvan
van d00r hem pretest Opgemaakt is (zie een feitt van eene handeling ()f wilsverklaaceeptatie,yrtlfddfj wissel).Z00wordtdoor ring. N0g heeft eene atlthentieke acte dit
een nntaris eene ade opgemaakt van 'tgeen vonrdeel boven eene Onderhandsche,dataan
in eene vergadering in zjn btjzjngesehiedt, de grouse (zie aldaar) van die acten,mitsztl
ofvan deopnemingeenerplaatseljkegesteld- aan hethoofd voeren de woorden Gln naam
heid,door hem in persoon gedaan.
desK oningsj''dezelfdekrachttoegekendw ordt
Eene acte wordt ten Overstaan van een als aan de vonnissen der regterljke magt?
ambtenaar verleden,als de belanghebbenden zoodatzj,mitsin deNederlandenOpgenlaakt
bj den inhoud van het sttlk,departjen, ofverleden,in het geheele rjk kulznen worvoûr dien ambtenaarverschjnen,hem hun- den ten uitvoergelegd:geëxecuteerd,exectlnen w il verklaren, Ofeen feitm ededeelen, toir zt
ln,vatbaar vot)l-executie (zie aldaar).
meestal in tegenw oordigheid van getuigen,
Authentie is een Grieksch woord, dat
en w ensehen dat de ambtenaar hun wilof Gechtheid'' beteeltelzt,zoodat men daarmede
dat medegedeelde feit in behoorljkea vorm op letterkundig gebieddie eigenschapvan een
in geschrift brengt.Z0o wordteen testament, geschri
ft aanduidt, dathetinderdaadiso?eene acte,behelzende eenkoopenverkoopof gesteld door den m an, w iens naam als d1e
eenige andere overeenkomst,voo1'een nota- des schrjversdaarvan isvflorgesteld,ofo0k
ris verleden.
wanneer die naam nietgenoemd wordt-

Hierisde ambtcnaarmeerpassief;hjhan- dathetisopgesteld in dien tjden onderdie
deltnietvolgenseigene,yersoonljkewaarne- omstandigheden, welke daarbj zjn opge-

ming, maar hj is het lnstrument van de
pal
'tjen.
De ambtenaar moet verderzjn een open??t
zt
zrambtenaar,dat is,opwettigewjzedoor

geven. Zulk een geschrift is derhalve het
tegenovergestelde van een ûnecht of ondel'-

geschoven geschrift.Deatlthentiestaa!veelal

m0t de qeloofwaardigheid van eenig Opstel,

het staatsbestuur aangesteld in de t
knctiej Ofmetzjneaxiopistie,in hetnaauwste verwelke hj bekleedt en in de acte aanneemt. band.

Tevensmoethj bevoegd,bekwaam zjn om

over den inhoud van de acte te staan.D ie

Authentiek ishetbjvoegeltlknaamwoord

van het zelfstandig naam w oord anthentle.
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Autichamp (Jean Thérêse Louis de zedekunde gebruiltthetwoord vooralin de>
Beaumont, Marquis d'
), een Fransch gene- eertstgemelden zin. Kant duidt er de heerraal, éên van de dapperste verdcdigers van schappj van den wiloverdeneigingeà en
het Fransche koningschap,werd geboren te hartstogten door aan ,het bestuur van 41
Angers in 1738.Reeds Op elfjarigen leeftjd mensch over zichzelven.- In hetstaataregt

nam hj dienst en werd gedurende de veld- isdeautocratiederegeringsvorm ,waarbjhet
togten van den 7.
iarigen oorlog t0t overste opperhoofd van den.Staatde wetgevendeen
van een regiment dragonders bevorderd.In uitvoerende magt ixl zich alleen vereenlgtk

1780 was hj veldmaarschalk, en in 1789
kwartiermeestemgenexaal bj het leger, dat
in de nabjheid van Parjs werd zamengetrokken.Zjne doortastendevoorstellen leden

zoodathj alleenheerschappjvoert.Eenvorat

met zulk eene absolute magtbekleed ,heet
een autocraat. Die onbeperkte monarchie Igin het oosten de algemeene regeringsvo- ;
schipbreuk op de besluiteloosheid Yan het in Europa voert a'
lleen de keizer aller Ru:Hof.Na den ongelukkigen veldtogt in Cham- sen den titel van autocraat(Samoders
lêtz/.

pagne (1792), waarbj hj bevelhebberwas In iruurljken, overdragteljken zin noeyt
van een corps cavallerie, door hemzelven men ln hetdageljkschleven dengene aqtow
opgerigt,wierp hj zich meteen aantaluit- craat, die er Op gesteld en gewoon'is om
gewekenen in Maastricht,hetwelk hj moe- in alle zaken zjn wilalleen tedoengelden
dig tegen de republikeinen verdedigde.Toen en d00r te zetten, zonderdaarbj teletttn
de Oostenrjkersin 1792 destad ontzethad- 0? den raad of de medewerking van hek,
den,begat'hi
j zich naar Zwitserland 0n dle in eene of anderebetrekking geroep!n
vervolgens naarEngeland.Latertrad hj in zjn t0t diezaken medete werken,en àq.
Russische dienst en werd bevelhebber der althans evenveel regt hebben,om htmne >
garde tepaard.ln 1790 werd htjdoorkei- voelens en meeningen daaromtrent te openi
zer Paul I bevorderd t0t commandant van baren, opdat 00k-Op dezebj deuit
voeri:è.
een

Corps Van 30000 man1 waarmede hj derzaken mogr geletworden.

de Operaties van Suwaro'tvin Zwitserland 0nA uto da Fe is eene Spaansche uitdrukdersteunen moest. M asslna belette hem ech- kingjw elke Gdaad van geloof(actusFid6il''
ter, zich met dien veldheer te vereenigen, beteekent. Zj is tevens de naam van 4le
zoodat hj naar Rusland tertlgkeexde,waar huiveringwekkende reytsplegingen,waare e
hj bleef t0t in 1815. Lodewnk XTrIII be- de Spaansche inquisitle hare slagtoFers v n
noemde hem in datJaar totltlitenant-gene- den dood,aan levenslange gevangenisofnxn
raal en gouverneur van de Louvre. In de openbarebeschimping prjs gaf. In meerbeJulj-dagen van 1830verdedigde hj,a1s9;- perkten zin hecht men daaraan de beteeko
Jarige grjsaard,datgebouw meteenekloek- nis van de plegtige voorlezing van zoodnmx*g

moedigheid,die zelfsaan zjnevjandeneerbied inboezemde.Hj overleed teSt.Germain
op den lzden Januarj 1831 en heefteenige
belangrgkegedenkschriften nagelaten.
Zjnbroeder,AntoineJb.
:&AX'
tlalie,Comte
d'Hlfïc/zczzl
z, den loien December 1744 te
Angersgeboren,wasin1759vleugel-adjudant

vonnis, -- 'tgeen dikwjls Op hoogefeeBtdagen geschiedde, waarna het terstond v0l-

trokken werd. Op hetDrievuldigheidjfeet
werden den zlsten Mej 1559 te Valladoh; 30
personen om het leven gebragt en 37 nden kerker teruggezonden ,om hen over te
houden voor een volgend anto da Fé,wnxw

van den maarschalk de Broglie en later ma- medemen den terugkeervan Phil
qps11 uit
de Nederlanden wilde opluisteren. Op dex-

Joor bj hetregiment van zjn brooder.Htj
streed vervolgens op Corsica en in Amerika
en was in 1782 gouverneur van hetzuideljk
gedeelte van St. Domingo, vanwaar hj in
1788 naarFrankrjk terugkeerde.W eldrabehoorde hj onderdeémigranten.Na de restauratie benoemde Lode,
t
vl
jk XVIIIhem tot
gouverneur van St Germain, waar hj den

24sten September van datzelfde Jaarwere n

te Sevilla 21 menschen verbrand en 80 t0t

andere straFen veroordeeld,omdatzj t@tde

denkbeelden van Lutlter overheldenj en qp
den 8sten October daaraanvolgende ha4 het

allto da FéplaatstereerevanTAiI@dII.
Om de znak dl
lideljk voor testellen,zl1llot
len April 1822 overleed. - Twee zonen l
en wj het berigt van een ooggetuige vap
van laatstgenoemde hebben desgeljks de eerstvermeld auto da Fé mededeelen. 'Dlt
krjgsdienst omhelsd en zich onderscheiden ltlidtaldus:tln hetJaar1559,op den 21:tll
alsWarme aanhangers der Botlrbons.
A uto , van autos is een Grieksch voornaamwoord, dat zel
beteekent en dikwjls
in zamenstellingen f
ebezigdwordt.A1svoorbeelden noemen wj a'
Htobiographieeene le-

vensbeschrjvingvan iemand,doordezenzelven vervaardigd,- autoclttltonen,bewoners
eèner ylaats, welke uit deze plaats zelve
zjn ontstaan, - autodidact, iemand, die

Mei,ter gelegenheid vanhetDrievuldigheidg-

feest,zag men teYalladolidin Spanjeop Ge
groote markt hooge,halvemaansgewjs gex

plaatste banken oygetimmerd. Op zulk een
stellage bevond zlch de aartsbisschop van

Se
villa,alsinquisiteur-reneraal methet4eheele collegie der inqulsitie, benevens vler

andere bisschoppen envelehoogemagistraat:personen. Op het plein, aan alle ram en ea
zichzelven onderw ezen heeft, - automaat, zelfs op de daken krioelde hetvan nieuwgeen zamenstel,datzichvanzelfwerktuigeljk gierigen.Reeds des ochtends vöör 6 uurverbew eegt, enz.
schenen in plegtigen optogtin deknninkljke
Autocratie beteekentzoowelzelfbehèer- loge de regœ tesJohanna,de zuster van kosching alsalleenheerschappj.Dewjsgeerige ning PliLlips, en de kroonprins don Cgrl/',
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die toen 14 Jaren nud WaS, voorts de
aartsbisschop van San Jago de Compostella,
de geheele hgfstoet en vele edelen.Daarna
zette zich langs een weg, die door gewapenden was afgezet, een optogtvan gevangenen in beweging,van het gebouw derinquisitie uitgaande en geopend door den dra-

gervan een kruis,datin eenzwartenslui
jer

was gewikkeld,en door dien van het roode
vaandelder inquisitie metde namen vanden
Paus en van den Koning. De gevangenen
droegen den Ban benito ot'het boetgewaad,
bestaande uit een lang stuk doek van gele
W O1) Zollder m 011W 0n m aar m0t 00n0 OP0ning, w aar het hoofd doorlzeen gestoken
werd,zoodathetkleedvoorenachter,a1scen
scapulier, naar beneden hing. Op hethoofd

441

ketter/, ht
m beider zuster Beatrlœ, eene

non. D e overledene m oederjde echtgenoot
van den president der rekenkamer, Pedro
CIZCJJ., wel'd als Luthexsgezinde vexgordeeld om in boeldtenis te worden verbrand,

terwjl om dezelfde reden de priester doctor

Al#*
onzo Perez en de at
lvocaatAntonio ./.I:rrdzycll t0t de vlam men Tverden V0rW0Zen.
D aarenbovon m oesten 4 vrouwen en 5 m annen den branëstapelbeklimmen,één als Israëliet en de overige als Luthersgezinden;
Onder hen waren twee ridders,een regter

en de weduwe van een commandeur.Zj,

die met berouw htlnne dwalingen hadden
afgezw oren, w erden veroordeeld t0t levenslange gevangenis en t0t het dragcn van den

Ban benito;zj waren:decommandeurPedro
droegen zj den tiara of'eene hooggetopte Stvwzi/zlfo de Jltlaltzd,een zoon van 4en eem
muts. ln hunne gebondene handen hielden sten markiesvan Posa,en zjneechtgenoot,
zj brandende groene waskaarsen en bjna eime htlfdame derkoningin,- Joannes#eFia'llen vertoonden de sporen der geledene tbl- bero Olztzllt:, een andere zoon van boven
tering.Aan het hoofd der veroordeelden be- reeds genoemde Eleonova met zjne vrouw

vonden zich vjfbroedersenzustersenonder en metzjne zuster Constancia,deweduwe
deze tweo geesteljken en êénen0n,endaar- van een notaris,- voorts JoltannesdeUlloa

nevens aanschotlwde men het evenzoo ge- .lAdrdirtz, commantleur van de Johannieterkleede standbeeld van eene vrouw ,dat op (l
rde en bevelvoerend generaal in Duitseheene doodkist was geplaatst.D atstandbeeld land Onder KarelTz
v,- devrouw van den admoestdemoedervan datvjftalvoorstellen, vocaatHerrèzltéla,- n0g 3 andere vrouwen
Eleonora de Triùdroj die vöör den aanvang en êén man.D0 vonnissen der overigen wavan het Onderzoek gestorven was! in die ren minder gestreng. Nadat deze waren

doodkistlag haar1jk,dattegeljk methare voorgelezen,werden zj,dieherroepen hadkinderen z0u worden verbrand.Deledender den,naar den kerker teruggebragt en deter
inquisitie zaten onder een troon en tegen- dood veroordeelden aan de wereldljke magt
nvex een altaar, w aarop een kruisbeeld en
kandelaars waren geplaatsten verder alles,
w at noodig W aS tot het bedienen der m is.
Naast hetaltaar vexhiefzich een predikstoel,

overgegeven. Elk van hen w erd ruggelings
op een ezel geplaatst bn onder gewapend
geleide buiten depoortgevoerd,alw aar op de

geregtsplaats,op geljken afstaudvan elkaâr,
vanwaar M elchior Cano,een jverig domi- 14 brandstapelszich verhieven.Inhetmidden

nicaan,eene rede hield.Na heteindigen van van elken brandstapel stond een paal, w aardeze deed de aartsbisschop van Sevillahunne aan het BlagtoFer werll vastgebonden. Uit

Koninkljke Hooyheden met eede beloven, genade werden zj eerst geworgd; alleen
datzj aan dehellige inquisitie en haredie- Herreznlla, die van geen herrgepen hadwilnaren allen bjstand zouden verleenen tegen 1en weten, werd levend verbrand en stierf
ketters en afvalligen, en datzj hunneonder- met Ont
lubbelzinnige bljken van verachting
danen zouden noodzaken om devoorschriften jegens zjne vervolgers.Toen men hem aan
van den Paus te behartigen. Naar de tlit- den paalvasthechtte,werd hem een jzeren
Bpxaken van de inquisitie en van de wereld- gebit, m et stekels voorzien, in den m ond

ljke regtbank , welke men voorts aan de gelegd,om hem hetverkondigeuzjnergevoeopgeroepene gevangenen voorlas,w aren alle lenste beletten.'' D atde infantDonClrlo.v
veroordeeld tot eerloosheid en verbeurdver- op dien dag een onverzoenljlten haataan de

klaring hunner goederen , daarenboven a1s inquisitie zw eer,is weleensverzekerd)m aar
L uthersche leeraars en predikers t0t ontzet niet door de geschiedenis bevestigd.
van alle waardigheden en t9t den brandstaSedertdelaatstehelftdervoorgaandeeeuw
pe1:Anynstino Ctxzclîtz,hofprediker van kei- heeft er geene openbare en plegtige teregt-

zer Karel '
p*', hoewel hj uit schrik voor stelling van kettel's meer plaats gevonden.
foltering en dood zjne gevoelens herroepen Het schitterendstauto da F e'isvoorgevallen
had, alsmede zjn broeder,de pastoor in het jaar 1680 te Xadrid onder de regeI'
ranciseode T'
slero Cazalla,die slechtseen- ringvanKarelIL Inttlsschenheefter(leinquimaal door de mal*teling aan het wanltolen sitieharevervolgingenvoortgezettotinde 19ile
werd gebragt en t0t h0t einde t0e stand- eeuw t0e,metonderscheid ,datde uitvoering
vastig bleef,zoodathj,terwjlzjn broeder der doodvonnissendogrgaansbinnen demuren
A gtql
nfino in eene kortetoespraak aan zjne van hetinquisitie-gebouw geschiedde. InSpanlotgenooten vOl berollw voor het Roomsch- Je zjn van 1481 t0t1808?naarmen meldt,

Kathgliel
te geloof jverde, Op den brand- 34658 menschen op die wtjzo Openljk ofin
stapel door gebaren zjn afkeerdaarvandeed het geheim om het leven gebragt, 288214
bljken en zonder eenig teeken van smart of t0t levenslange gevangenis veroordeeltl en
rouw den dood'te gemoet gingy- verder, 18040 in beeldtenisvexbrand.Rekentm en de

desgeljkswegensverspreiding derLuthersche vorige eeuwen e1
- bj, dan zjn er welligt
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een halfmillioen familiën dool'geloofsvervol- ben hunne schrjvers 00k eene minderbegingen uitgeroeid. L et men voorts op an- langrjke 1*01vervuld dan andere,diein ladere Roomsch-lfatholieke landen, vooralop teren tjd leefden en wier handschrift dien
Portugalywaargedurende zjnevereeniging ten gevolge gemakkeljlkertebekomeni8.1n.
met Spanle de auto da Fô'
szeerin zwang de derde plaats komt de toestand van het
waren , op Italië,Sicilië, Sardinië, Malta, handschriftin aanmerking,nameljk zjn in-

Frankrjk,de Nederlanden,Mexicoen ZuidAmeril
ta,dan wordthetvermeldecjferveel
aanzienljker.In Sqanlezjn n0g in deJaren
1700- 1746 niet mmder dan 5600 menschen
als kettors verbrand, doch hetschjnt,dat
het laatste geval van dien aard zich in 1781
heeft vooryedaan. Napoleon I heeftin 1808
de inquisitle opgeheven. W él werd zj in

houd en zjne uityebreidheid. Eene groo%
waarde is gelegen ln de naamteekening #an
den schrjver, wiergemiszelfs doorde bjevpegde getuigenisscn van geloofwaaràigi
personen niet w ordtvergoed.Naamteekeningen alleen hebben echter in den regelgeene
groote waarde, hoew elvan vele vorstel
jkp
personen der vorige eeuwen niet andergte

1814 doorI'evdinand FfTnogmaalsingevoerd, beltomen is. De belangrjkste autographen
doch in 1820 00k weder afgeschaft. Toch is zjn dus geheele geschriften meteen merk-

op den slstenJulj 1826 te Valencia een li- waardigen inlzoud en metde naamteekening
beraleonderwjzer,Ré
pollogenaamd,a1sketter van den schrjver.Dan volgen albumblu en,
met alle vormen van een at
lto da Fégedood. brievenjenz.,welke onderteekend zjnj-Autographen zjn Oorspronkeljke hand- daarna geschriften,welke nietvoorzien zjn
schriften.Van deze worden wel eens verza- van eene naamteekening,- dan eeneeigenmelingen aangelegd, welke daarin van de handige naamteekening onder een stuk,dat
gewone m anuscripten-verzamelingenverschil- dooreenandergeschrevenis,- eneindeljkde
len,datdaarbj Juistlzethandschriften niet bloote naamteekeningen in boeken of op
de inhoud van het werk de hoofdzaal
t is, visitie-l
taartles. W elligt z0u men dan x1(
)g
hoeweleen en ander zeer goed gepaardkun- adressen van brieven kunnen laten volgen.'
.. jjej
Eene verzameling van autographen môet
nen gaan. A1s voorbeeld noem en WP

handschrift der gedichten van P.C.Sbç/fop behoorljk gerangschikt wezen, zoodat het
geheel op eene gepaste wjzeisverdeel;>
heeft om zjn keurigen inhotld en omdathet lederstuk gemakkeljk gèvonden kanworien.
door den D rostvan M uidenzelven geschreven Ditlaatsteverkrjgtmen voorzekerhetbept
is. Men mag o0k de waarde van een hand- door eene alphabetische ordej maar deze ig
schriftnietgeringachten,omdatditbjelken niet aan te bevelen,omdatzj alle verban;
schrjverietseigenaardigsheeft,dat,volgens lnist 0n de meest uiteenloopende perspnen
velermeeningen,metzjn aard eninborstin soms op eene bespotteljkewjzebjelltander
deAmsterdamschebibliotheek,hetwelkwaarde

het naauwste verband staat.

brengt. Veel beter is de ethnographisch-

De prjzen d0rautographen zjn zeer ver- chronologische rangschikking,- in de eerste
schillend. Op verkoopingen, in deze eeuw plaats naar volkerenjen in de tweede plaétg
te Parjs gellouden,werd een autograafvan naar tjd. Een deslkundige geeft de v0lLodewnk XIV met 30,- van Condê met gende schets van eene goede rangschiltking:
30,- van M ontesgltie. m et38,- van I'reA.Vorstenhuizen,B.Staatslieden,C.Krjgsderià de G'
rtl/fd met 41,- van M adame de lieden te land en terzee,D .NationaleletterAV//Ii.gZIJ m et 45,- van Rolusea'ltm et52,kunde (dichters en proza-schrjvers) in drie
van Corneille met 10l,- van Daniel Elzemïe'r m et 222, - van M ontaigne m et 699
francs betaald. Te W eenen besteedde men
voor een autograafvan Llnnaen 22,- van

tjdperken,a.t0t het einde der l7de eeuw ,
&.t0theteindeder18deeeuw ,c.tOtop onzen
tjdy E. Godgeleerden, F. Regtsgeleerden
en dagbladschrjvers,G.StaatkundigeschN L'
rasmus 25, -. van Lqpsilu 29, - van versen redenaars,H.W jsgeeren enopvoedW asltington 49, - van Schiller 50,- en kundigen, 1. Taalkundigen, K. Schrjverg

van L'
ltth'er 200 gulden. Te Londen werd
V00r 0011 autograaf van M akspere l00 pond
sterling gegoven. Er zi
jn boekhandelaars,
zooals Ueberlete Keulen,bj welkemeneen
aantal autographen tegen vaste prjzen be-

over kunst,L. Wis-en sterrekundiyen,M.

Natuur-en schcikundigen , N.Geschledkundigen, 0. Genees- en Ontleedkundigen, P.

Scllrjversovernatuurljke historie,Q.Aardrjkskundigen, R. Schrjvers over militaire

komen kan.In den laatstentjdismetnage- zaken , S.Schilders en graveuxs, T.Bouwmaakte autographen veel bedrog gepleegd, kundigen, U. Beeldhouwera, Y. Muzikalé

vooralte Parjs,waarze zelfsaan geleerde genieè'n,W .Tooneelspelers, X.Varia (permannen en el'varene oudheidkundlgen als sonen,die om hunne lotgevallen merkwaàrdig zjn).Zulk eencverzameling moetvopr-echtezjn afgeleverd.
M en kan do waardevan een handschrift zien w czen van eene alphabetische naam-

<it 3 oogpunten beschouweh.Vooreerst kan ljst, waarin tevens voorltomen: 1.Eenige
m en letten op het geschiedkundig gew igt Opgaven omtrent de schrgvers,2.Iets omvan den schrjver. Regenten, veldheeren , trent den aard van elken autograaf, 3.Een
staatslieden, geleerden en kunstenaars lto- en andcr omtrent zjn toestand ,en 4.Hit
m en dan op den voorgrond. In de tw eede nommer der bladzjde, waar het te vint
ldA'
plaats kan m en hetoog vestigen op dezeld- is. Afen kan de w aarde van zulk eene ve/
,z
zaamheid van eenig handschrift,endan wor- zameli
ng aanmerlteljk verhoogen doorerl:-

;Qn Qe oudste veelalde kostbaarste,alhob- vensberlgten der schrjvers bj te voeyeq.
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Het is zeer doelmatig, de autographen te van Kempelen,namel/k een menschenbeeld,
leggen tusschen de bladen van folio-boeken dat eenige klanken en woorden k0n voortvan gekleurd papier en die bladen te nom- brengen, welke op die van menschen geleIaeren .
ken.Een blaasbalg metwindlade enkleppen
Om twjfelachtigehandschriften tebeoom verving de longen,een rietstengel(le luchtdeden,verzuime men niet,hunnefacsimile'
s pjp. Deze machine sprak Duitsch,Latjn,
te raadglegen, voorzoover deze gevonden Italiaansch en Fransch.
worden ln de dlsographie deshommès célèMen heeftweleensdergeljkebeelden ten
bres''van Berand,Giron,Duchesne en Trl- toon gesteld,die n0g grooterverbazingwek-

vidpf(Parjs,1828- 1820),in de dcllirogra- ten,zooalshetsprekendemeisje,deschaak?ha personarum celebrium''van a
'
Hhrr, en speler enz.,maardezezjn eigenljk geene
automaten, daar verborgene personen hier
m een dergeljk werk van Dorow.
Autolycus is de naam van een Grieltsch het w erlt doen.
wis-en sterrektlndige uit Pitane in Aeoliu.
Kunstigeautomaten,bepaaldeljk bespelers

Hj leefde OmstreekshetJaar330 vöf
;r Chr. van blaas-instrtlmenten,zjnvervaardigddoor
en was de leermeester van Areesilaus en de Kaufmann teDresden.O0kvermeldenwjnf
lg

opsteller van tw ee bewaard gebleveneschriften dover de bewegingderspheer''en tover
den 0p- en Ondergang der vaste stel'ren.''
Autom aat. Z00 noemtmen iederen toe-

den Etlit- of klarinet-speler van Van Oekelen uit Breda. H et is ons nietbekend, dat

stel,die door zjne cigeneinxigting,zonder

Autonom ie is,vool-denenkelenmensch,
hetindividu,hetregt Om naar eigen goed-

eenigen invloed van buiten,inbew egingkan

men voor'toverige in den Jongsten tjd op
ditgebied groote vûrderingen heeftgem aakt.

bljven, maar in meerbepaaldenzingeeft dunken te leven,zoodathj zelfstandig,vrj,
men dien naam aan een mechanisch zamen- mondig is.Daarbj wordt Ondersteld, dat
stel, waarmede m en de w erkzaamheid van hj in het volle genotisvan zjneverstanlevende wezens van menschen en dieren deljke vermogens,en dathj (
1001*deuitoenabootst.
fening van dat regtgeen inbrcuk doet op de
De uitvinding der automaten is zeer oud. autonom ie van anderen,die daarop evenveel
M en vindt m elding gem aaktvan de Eadde- aansyraak hebben.
rende llouten duifvan Areltytasvan Tarente
D1e beperking van iedersregt Op autono-

(400 vôôrChr.) en van den adelaarvanPan- mie is noodzakeljk in de zamenleving:de

sanias, voorts van de kruipende slak van positieve bepalingen daaromtrentworden geDemarinn TFzcldre'zd en van een menschvor- vonden in de wetten des lands.Autonomie
migen automaatvan PtolemaeltsTJ,ï/txA IZA$I#, van een iederzonder w ettenw ordtwillekeur:
hoewel 0ns van hun zamenstelweinige bj- w etten zonder autonomie van den individu
zonderheden zjn overgeleverd.lndemiddel- ontaarden in tirannie.
eeuwen hebben Roger Wccpl,Albert'
us.V J#V00r een stand,eeneklassevan menschen,
nlts en Regiomontan'asautomatenvervaardigd. eene corporatie,cen gezelschap,ofeenegeAlbertus x twzlfz.s had een menschvormigen meenschap, een Onderdeel van den staat,
autom aat zamengesteld,die dedeuropendeed is autonomie, de bevoegdheid om zich zelf
en de binnentredenden groette,- eenkunst- tle w etten te stellen , reglementcn en statuw erk,dat door den verschrikten Tltomas1lt- ten temaken,dienoodzakeljkzjnvOorhun
Aqéno met stokslagen werd vernield.Regi- bestaan of bevorderljk voor de bereiking
omontanus had eene loopende vlieg vervaar- van het doel,datzj beoogen ;om vrjwillig
digd,benevens een adelaar,diebj den in- zelvemaatxegelcntenem en t0tuitvoeringdier
togt van keizer M aœiméliaan in Neurenberg wetten,en daarnaar te handelen.
In dezen zin spreektm en van de autonom et de w ieken sloeg.De uitvindingderzakuurwerken doorPeterHele(1500)bevorderde mie van een staat,een volk ,eenstand,eene
devervaaxdigingvanautom atenongemeen,en kerk , eene gem eente, eene fam ilie: enz.
vool'al te N eurenberg legde men zich erm et
Autonomie van een staatbeteeltentzjne

jver Op toe.

souvereiniteit (zie aldaar).Autonomie van

Beroemdwaren inhetmidden der 18deeeuw een vollt bestaat:w anneer,zotlals vroeger
de automaten van den F ranschen w erktuig- dikwjls geschied is, een Overwonllen volk

kunt
lige Vaueanson, en onder zjne kunst- wèlin eeneafhankeljkepositiekomttegen-

werken bewllnderde men vooral een Euit- over denoverwinnaar,maaraan datvollttoeh
speler, een tamboer en eene eend,die zich debevoeydhei
dgelatenwol
.dt,Om zjnestaats-

alle 01
3 eenenatuurljkewjze bewogen.Zj en regtslnstellingen te behpuden, en zjne
werden echterin het laatstder vorige eeuw
overtroFen dQoz-deautomaten vanJacobDroz
te Chaux de Fonds. Deze kunstenaar vervaardigde voor koning Ferdinand VI van
Spanjeeen slingeruurwerk,datden loop der
hem elligcham en aanw ees en daarenbovenm et
zeer kunstige autom atische beelden wasversierd.O0k vervaardigdeDro,klavier-spelende
kinderen. M aillardet,Enslen,Slegmayer en

eigene gew igtigste staatsaangelegenheden,
zooalsbelftstingstelsel,muntw ezltn,tnz.zelfte
regelen. Autonomie van een stand en van
eene familie wdrdt in den modernen,goed
ingerigten staat meer en m eer eene onllestaanbare zaak.H et regt,om zich zelfw etten te geven (m daarnaarte handelen ,kan
niet meer te pas komen , waar de staatswetten de verhouding van den staat t0t de
Menzelleverdendergeljkegewl.ochten.Groot burgers, en de regten en pligten van deze
opzien baarde echter de sprcltende automaat onderling, voor allen geljlkeljlt regelt:en
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in de positleve wetgevlng geen onderscheid
van stand, geene bevoorregtinggeenesuprematie van een deel des vplks boven het
andere geduld wordt. Die atltonomie, z00-

afzwering van den laatsten landsheer eene

alsdievan den adel(ziealdaar),isdoorden

m en , een

invloed en (lew erking van debeginselender

ri
jke verscheidenheid van onafhankeljkerépubliekjesaan,die,naarmatezjdoorhanGd
en njverheid grooteraanzien hadden bek4grooteren of geringeren invlle;

uitoefenden op den algemeenen politiekeù

tgewest,waartoezjbehooëei'
Franscherevolutieverdwenen.Onderlingevrj- toestand van'
willige regeling van gemeenschappeljke be- Vöör 1795 vormden in 0ns land alleen d,
langen bljft zeer zeker geoorloofd, v00r steden eigenljkegemeentenqhetplattelani;
zoover de daarvoor beraam de m aatregelenin de dorpen:bezaten geenerlelstaatsregtel
/k.
de uitvoering slechts niet in strjd komen bevoegdheld. De constitutie van 1798 vermet het in dea staat heerschend regt.T0e- nietigde de zelfstandigheid der stedeljk:
passing derwetten t0teigen voordeelbljft besturen en nam bovendien het verschiltusz
mogeljk:derogatieaan.'slandswetten door schen steden en platteland weg. Zj maakte
het scheppen van eigen regtsbronnen is On- alle gemeenten t0tadministratieveligchamen,
bestaanbaar.
t0t wezenljke onderdeelen van hetgeheel,
Autonomie der Kerk isdetoestand,waarin verantwoordeljk en ondergeschikt aan hd
zj,diedezelfde begrippenhebbenomtrentde uitvoerend bewind.
voornaamste waarheden van deeeneofandere
Dat was eene krachtige reactie 0P den
godsdienst,welke te zamen eenkerkgenoot- vroegexen toestand; illplaats van te groote
schap vormenj de volledige magt hebben autonomie,trad nu hettegengestelde,deeenu
om ln alle opzigten hunne belangen zelvete frtlï.
vtz/ïe (ziealdaar),sterk opden voorgroni
regelen.
De staatsregolingen van 1801en 1806moesD e K erk, dat is ieder kerkgenootschap, ten eenige verbetering in het 10t der ge-

moet geheel vrj,zelfstandig,voorzich de meenten aanbrengen;in de practjk bleef

geloofswaarheden vaststellen, hare liturgie het centralisatiestelsel voortdurend bestaap,
regelen jhaar bestuurinrigten,harebestuurDe conseil zzl'
?
xsïc@ll onder de Fransc::
ders kiezen, de vereischten stellen voor de overheerschi
ng stond den maire alleen al:

benoembaarheid harergeesteljken endetoe- raadqevend llgchaam ter zjde;verdorging
lating harerleden.Zj moetdooreigenkracht zjn lnvloed nlet.De hergeving van eenegede dlsdpline handhaven,zelve de geschillen
beslissen in eigen boezem gerezen,dooreigen

matigde zelfstandigheid aan de gemeentea

in de inrigting van hare eigene htlishouding

inspanning alleen demiddelen bjeenbrengen, en in 'tbestuurhareraangelegenheden in4q

die haar ln staatkunnen stellen haarbestaan grondwetten van l8l5, 1816 en 1840 bled
te handhaven en dienstig te doen zjn tot o0k alleen op het papier bestaan;in de uitu
het doel, dat zj wenscht te bereiken.De voeriny trok het opperstealleenheerschen4'
administratie harer bezittingen en het b0- gezag ln den staat allesaan zich.Degrondheer der middelen moet aan haar alleen Y7etgever van 1848 sloeg een beteren weg.
overgelaten worden.Geen ingrgpen van eene in tot herstelling van het gemeentewezen;
of andere vreem de magt,voora'
lnietvan die hj erkende en beloofde eene betameljke
van den staat, in de regeling van de uit- autonomie, bestaanbaar en in Overecnstem of inwendige aangelegenheden m oet geduld m ing met de belangen van den staat in het
worden.Datis de ware autonomiederKtlrk, algemeen. tdD e zametzstelling, inrigting en
wier volkomen bestaan door de beginselen bevoegdheid der yemeentebesturen worden,

van het modorne staatsreçtgeëischtwordt. nadat de ProvinclaleStaten (de.beste raal
Van zeer grootqewigtln de geschiedenis gevers ill dezen) zjn gehoord,door de wet
van het staatsregtls het begrip van deauto- eregeld-''
nomiederremeenten.Degemeenteisoveral, (tAan hethooftldexgemeentestaateen raatly.
en vooral ln 0ns Land,de eerste toestand welksledenonmiddelljk doordeingezetenen
geweest,waarin hetpolitiek levenzich heeft voor een bopaald aantalJaren wordengeontwikkeld. Gemeenschap Van eenige aan- kozen. Aan den raad wordt de regeling en
merkeljke belangen was de oorsprong van het bestllur van dehuishoudingdergemeente
haar best>an.Naarmate van dat verschilin
belangen en van de hûxtevan ontwi
kkeling), bestond er verscheldenheid in de wetgevlng van steden en dorpen.Vool*aldebur-

overgelaten. D e besluiten der gemeentebesturen, rakcnde de besehikking over gemeente-eigendommen en zoodanige andere

burgerljke regtshandelingenj welke de wet
gerstand wasin zjneopkomsttrotsl
!h op de aanwjst, alsmede de begrootingen van in-

zelfstandigheid der remeonten,najverig op komsten en uitgaven worden aan de goeth '

zjne regten. De prlvilégiën,'tzj doorden keuring der provinciale statenonderw orpen.''
landsheer gescllonken ofhem afgedwongen, Het gem eentebestuur beslistover het invoeill handvesten 0n lteuren bjeenverzameld, ren,wjzigen en af
schaFen van plaatseljke
vormen zjne grondwet.Hetzelfstandig op- belastingen. Het mag de belangen zjner intreden der gemeenten w erd een slagboom gezetenenvoorstaanbt
jden koningy destatenvoordeallesoverheerschendeheerschappjva'
n generaalen bjdestatenderprovzneie,waarde vorsten en van de bevoorregte standen t0e zj bohooren.

in de maatschappj, den adel en de geeste- De wet van 59 Junj 1851 (Stb1.n*85)
ljkheid.De republiek van de souvereinege- heeftdie beginselelzop vrjzinnige wjzeuitwestoljke staten van Nederland b00(
lna de gewcrktennadorOp d8verschillende Olde>
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werpen tûegepast. Z00 is de autonomie der onroerende goederen,hem toebehoorende,te
gemeentenhersteld.Erbestaatnatuurljkn0g vervreemden,enz.- Voo1-'toverigekomtaan
een band tusschen de gemeenteen denStaat. het woord geenebepaaldeteehnischebeteekeZj bljftaltjdeen Onderdeelinhetraderwerk nis toe.
van het staatsbestullr; maar een met ielfA utran (Joseph),een Fransch dichter,
standigen werkkring,w ataangaatllareeigene werd geboren te Marseille in Junj 1813.

behoeften en belangen.Zj mag zich nietbe- Zjne verzen Onderscheiden zichdooreenvouzighouden m etde behartiging van onderw er- digheid en sierljkheid,door krachten gloed.
pen, die behooren Op het gebied van den Hj heeftonderscheidene dichtbundels uitgeStaatofvan deprovincie,waarbjhetbelang geven (La m er,Ludibriaventis,Laboureurs
van allen in den Staat ofde provincie ge- et soldats2 Epîtres rustiques el
Az.),die met

moeid is,veelminderhareinziyten doengel- grooten bjvalontvangen zjn.Zjn treurspel

den boven die van den Staatln zaken van ttlua fille d'Eschyle'' bezorgde llem de eer,
algemeen belang.Om dattevoorkomen,wordt dat ht
j met A'
tt
gier voor de JGabrielle'
'den
de voorzitter van denraad,deburgemeester, @rt
js Alonthyon mogt deelen.In zjne (
tMivool' een bepaalden ttid benoemd door den llanah'' heeft hj de heldendaden der FranK oning. Daarom is ook'demedewerkingvan schen in Afrika bezongen.
burgemeester en wethouders geëischtteruitA utun is eene stad in het Fransche devoering van wetten,van algemeenem aatrege- partementSahne-luoire.Zj ligtaan deArr(
)x
len van bestuur en vanprovincialereglem en- en is amphitheatersgewjs rebol
lwd aan de
ten.O(
)k daarom geeft dewetregelsOmtrent helling van den Mont-cenls. Zj telt 0:,
zde belastingen enbehoeftelkebelasting'sK0- streeks 12000 inwoners, 10 kerken,ondernings goedkeuring,enoefenendeProvinciale scheidene inrigtingen van onderwtjs el
1 vele
en Gedeputeerde Staten een aanhoudendtf
le- fabrieken. In de stad en in haren omtrek
zigt uit op alde handelingen dergem eente- vindtmen vele overbljfselenderRomeinsel
he
Oudlleid,zooalstempelsderlleidenschegoden,
besturen.
Desniettemin bestaatdegemeeuteljkeauto- poflrten,grafteekens,beeldhouw w erken enz.
nomie:de gemeente heeft hare eigenaardige Zj is door de Phocaeërs gesticht en werd
staatkundige en zedeljkeregten.Zo0kanzj de hoofdstad der Aedllërs.Achtereenvolgens

werkeljk zjn de natuurljke bron ,waaruit droeg zj de namen van Bibracte,Augustodepubliekegeestzjneveerkraclltmoetputten, dunum en Flavia Aeduorum.Later waszj
het eerste beginsel van politiek zelfbestaan , beroemd als een zetel van geleerdheid,en
de bew aarster van openbare orde en alsz00- zj isdool-Attila,doordeBourgbndiërs,door
danig de grondslag van den Staat.
de Arabieren en door de Noormannen opt)n-

Anlonomle,in de zedeljke wjsbegeerte,
bj Kan,
t:isde zedeljke wetgevingderpractische rede.Zj onderstelt,dat de mensch
zjneigen wetgeveris tenopzigtevan'tgeen
hj moet doen Of laten,vanwatgeoorloofd
of ongeoorloofd is.In dezen zin staat zj

derstlheidene tjden ingenomenengeplundet
l.
Na dien tjd had zj hareeigene gl
*aven,die
doorKarelde'
Fld4'
pt?z
lf#Wc(888)t0thertogen
van Bourgûndië werden verheven.ln 1379
door
werd zj
de Engelschen in aschgelegd.
Ook zjn er- bjvoorbeeld in )094-- merk-

tegenover IleteronomLe, volgensw elke m en waardige conciliën gehpuden.
zich Onderw erpt aan vreemde vaneldersOntAuvergne (AlverniatArvernia,Avelmia)
leende w etten.
is een binnenlandsch gewestvan Frankrtjk,
In diezelfw etgeving bestaat,volgensK ant, gelegen tusschen Bûurbonnais, M arehe,Limousin t Guienne, Languedoc en Lyonnais.
het wezen der zedeljke vrjheid.
Autor, zie Auctor.
Het telt op 30S (
E) geogr.mtjlel
zbjkans 1
Autorisatie is magtiging, bevoegdheid, millioen inw oners en droeg voorheen den
volmagt,bjstand.In regten heeftdit woord titelvan graafschap,doch isnu veranderdin 2
veelal de beteekenis van toestemm ing dtlor departem enten, Cantalen PuydeD ôme.Het
een persoon aan een ander gegeven,om iets wordtbesproeid dool'de Allier met hare zjte doen ofzieh van ietste onthotlden,w aar- rivieren,van w elke de AlagnonendeAlorge

t0e deze uit zich zelfniet bevoegd z0u zjn. de voornaamste zjn.Hetis verdeeld in Op-

Z00 behoeven de zoogenaamdepersonae wzï- per- en N eder-Auvergne. D it laatste heeft
serabiles,datzjn zj,die niethetvolle ge- Clermont t0t hoofdstatlen ondersclleidt ziell
n0tvan eene volledige uitoefeningvanregten door een zaehtklimaat en dnor fxaaje landbezitten, de atltorisatie van dengene, die schappen. Opper-Auvergne ligt meel
' zuidaangesteld is, om voor hunne belangen te w aarts en ismettalrjke borgtoppen bedekt,
waken f?llop hunne llandtllingen to()to zion, w aar de sneeuw 7 en 8maandtln aanêênbljft
t0t onderseheideno daden. Z00 mag de ge- liggen. Zjne hoofklstad is Saint-lalour. In
huw de vrotlw niet zonder autorisatie van dit gedeelte verheFen zich de Cantal(Sl00
haren man optreden in regten,noch verbind- Ned.el),deMontd'Or (2000Ned.el) ende
tenissen aangaan. Zoo w ordtvoor gemeen- Puy de Dôme (1550 Ned.el.) O0k lagere
ten,gestichten,kerken enz.autorisatie ver- bergen verrjzen er in menigte,en velc zjn
eischt om schenkingen ûnder de levenden Of van vulkanischen Oorsprong.Debergvlakten:
uit een testament aan te nem en.D e voogd met uitbarstingsgesteenten bedekt, zjn er
m oet autorisatie van den regter hebben,om onvruchtbaar,terwjlin de dalen en aan de
eene ertbnis,aanden minderjarigeopgekomen hellingen de verweêting dierrotsen oorzaak
te verwerpen ,geld voor hem op te nem en, iseener Ongemeeneweelderigheid.DewjnlI.
20
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stok ,die den nietzee:getrokken Auvergner
oplevert,groeit ervûorspoedig;00k worden
eronderscheidene (lelfstolen gevonden.
Auvergne is het land der oude Averners,
die eens een magtigen en grooten volksstam
vormden.A an hethof van hun koning Z/J-

sierde tempels, en men schat er het aantal
inwoners op ongeveer 40000.De om streken
vormen eenevruchtbare,wél-bebouwdevlakte,
die uit5 meren kunstmatig wordtbesproei4.

Op den anderen oever der Irawaddy liyt
Sagaing, eene aanzienljke stad, metvele
ri'
lts(200 vöôr Chr.)heerschtegrootepracht. tempelsen kloosters en door fraaje boomM en had er zelfs gymnasiën en schotlwbur- gaarden omgeven.
gen. Zjn zoon en opvolger Bet'
ltltns streed
A val is borgtogtvoorde betalingvan een

metfle Aeduërs en met de Romeinen,maar wissel, in de regtsgevolgen welteonde'werd eerst door den consul Domiti'
asAheno- scheiden van de gewoneburgerljkeverbindbarbq.
g en vervolgens dool
.den consulI'
abi'
as tenisvan borgtogt.Hj,diedoorzjnenaam.
eekening als avalde betaling vaneenwissel
rt
zzïzl'
l
;dgeslagen.Indenlaatstenstrjdwerd t
hj metzjn zoon Conyentiaous gevangen ge- verzekert,is,evenals de andere wisselschulnomen,àoodathj met dezen luistermoest denâren,detrekker,acceptantenendossanten,

bjzetten aan den triomf des consuls. Later hoofdeljk voor hetgeheel,zelfstandig voor
kwam er het volk in opstand onder Vercint/dftlrïlc,die door de Galliërs t0t opperhoofd
gekozen, lnaar door Caesar gevangen genom en en OP diens beyel te Rome onthoofd
werd.Auvergne werd toen,als een deelvan
Aquitania,een Romeinsch wingewest.Later
werd het dool
-de W est-Gothen in bezit genomen, die wederom door de Franken w erden verdreven.Nu eens was het eene Fran-

m

de voldoening ervv aansprakeljk.Hj verbindtzich, evenalsde anderen,Jegensden
houder op den vervaldag t0t betaling,en
stelt zieh dus niet,zooals een gew one borg

doet,alleen aansprakeljk vooreene schuld
van een bepaald persoon Jegenseen bepaalden schuldelscher.D ezeborgtogtofavalm oet
schrifteljkaangegaanworden,maarkanzoowel in een afzonderljk geschrift,bjvoor-

kische provincie,dan weder had hetzjne beeld in een brief?als op den wissel zelf*
eigene graven, en eindeljk werd hetmet steld worden.In 'tlaatste gevalkan zelfsde
eenvotldige naamteekening onder den naam
Frankrjk vereenigd.
A uxerre,de hoofdstad van hetFmnsche
departement Yonne, is aan deze rivier en
aan de hellihg van een heuvelin eene zeer
bevallige streek gelegen.Zj teltbjna16000

inwoners en heeft eene fraaje hoofdkerk,

eellemerkwaardige abdy (St.Germain),eene

openbare boekerj met24000deelen,Onderscheidene inrigtingen van onderwjs,velefa-

brieken en aangenamewandelwegen.lnharen

van hem , voor wien alleen men aval wil

stellen,voldoendezjn.Deborgtogtisalgemeen vooraldewisselschuldenaren ofzjbepaaltzich t0t één ofmeer van hen.Ookkan
zj beperkt worden t0teen deelderwissels0m ,ofkan zj gesteld worden met voorbm
houd van het regtvan uitwinning.Dewét
laat hierin aan partjen allevrjheid.Bljkt
het nietduideljk uit hetgeschrevene,(
lat

olntrek groeit eene voortreFeljke soort van eene beperking van de verbindtenis bedoeld
Bourgogne-wjn.Zj is het Autissiodorum der is, dan w ordt de borgtogt voor algemeen,

Ouden en sedert de 3de eeuw de zetelvan voor alle wisselschtlldenaren geldend gehoueen bisschop.O0k Auxerre heefteigenegra- den (zie W '
issel).
ven gehad t0t aan hare vereeniging m et de
A vance is w inst, voordeel, voorschct,
Fransche Kroon.
een bedrag, datraen te vorderen Oftegoed
A uzout (Adrien),eenFranschsterrekun- heeft. ln den handel spreekt raen van een.
dige, werd geboren te Rouen en begafzich ananee maken Wannool'menaan iemandeene
vervolgensnaarParjs.Hj wasééndereerste s0m geld ter hand stelt,om voor dat beleden van de Academie,maa'r verloûr deze drag een geopend crèdietbjhem tehebben,
waardigheid door de aanslagen zjner vjan- om wissels op hem te kunnen trekken ,en
den.Nu reisde hj naarItalië,waarhj in betalingen door hem te kunnen laten doen.
1691 overleed.Hj isdeuitvinder van den Z00 heet o0k arance het bedrag, dat door
m icrom eter m et een bew eegbaren draad.
een commissionair aan zjn comm issiegever
Ava (Aiewa), is deoude hoofdstad van op hand gegeven wordt op de opbrengstvan

een voormalig koningrjk in Achter-lndië, nog onverkochte onder zjne bewaring be-

dat denzelfden naam droeg, maar na 1757 rustende goederen, van wier koopprjs die
een gedeelte uitmaakt van Birma.Na 1822 s0m dan later natuurljk wûrdt afgehouden.
iszj dehoofdplaats van laatstgenoemd rjk. N0g is arancede winst,dievoorden trek-

Haaroorspronkeljkenaam isAengwa(Visch- ker Ontstaan kan eenvoudiy door 'tverschil
vjver)maarin de chartersdeslandsdraagt in koers der wissels: en In 'talgemeen de
zj dien van Ratanapoera(Juweelen-stad).Zj winst,die daarlit bj 'tsluiten derboeken
ligt aan de Iraw addy tusschen tw ee kleine bljkttebestaan.Bj voorbeeld:iktrekhet
le:
rivieren, die door een kanaal verbonden een w issel op Londen tegen den koers vaà
zdn, - dus eenigermate op een eiland.Ztl j'11,70 = lpondst.,enverkoopdieneenpaaT
is door een muur ter hoogte van 3 Ned.el dagen later aan de beurs; op den dag tler
omgeven, en in hetnoordoosteljk gedeelte trekking crediteerik indeboekenmjnscllulverheft zich het koninkljk palels, een denaar voo1
*f 11.70. Op den dag van den
prachtig gebouw , van hout opgetrokken , verkoop staatde koersJ 11,80,zoodatik10
m aar van buiten en van binnen verguld. Er cents op i
eder pont
l sterling win door dat
zgn ont
lerscheidenewitte?metverguldselver- koersverschil.Bj eenigzins groote sommeq
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kan die winstvrj aanzienljk worden (zie gewas met oliehoudend zaad, dat 00k in
0ns Vaderland verbouwdwordt,onderscheidt
Arbitrayeq.
A vant-garde ,zie Voorhoede.
zich van het koolzaad door meer behaarde
Avant la lettre ofT'JJr de letter is de en groenere wortelbladeren,door langer ge-

naam ,dien m en geeftaaneenigeexemplaren

snavelde haauw en en iets kleinere zaden.

van gravures,die afgedrukt zjn vöördat de Zie verder onder K oolzaad.

staal. Of koperplaat van onderschriftw erd
A vegaar is denaam vaneenegrootebool'
,
voorzien. W egens htlnne frischheid hebben die door de tim merlieden gebruikt w ordt.
zulke exemplaren veel hooger w aarde dan
A veiro (Joseph da Macarenhas, hertog
de latere.
van) heeft zich berucht gemaakt door zjn
Avaren of A'
waren is denaam van een aanslag op het leven van Joseplz.rzzlll'l4ô'l,

Tartaarsch volk,datvermoedeljk,naarluid koning van Portugal.Ten tjdevanJoltan F
der Chinésehe kronieken, uit Koréa naar was hj opperhofmeester en onderscheidde
Sibérië verhttisde (310 na Chr.), zich hier zichdot
ll
'
-zjn hoogmoed en doorzjne ruwvestigde, en later naar het westen tl'ok , heid@Hj gevoelde zich diep gekrenkt, oluwaar llet den Oost-Romeinen, Franken en dat hj onder Josepl
t Emannè'l plaats had
Longobarden zeer lastig was. In 6l9 plun- moeten ruimen voorPombal,zoodathjzich
derden hunne roofgierige horden devoorstad

met de Jezuïeten en den hoogen adelin eene

van Constantinopel, en schoon zj gedurig zamenzwering wikkelde tegen den regerengedeelten van hun veroverd grondgebied

den vorst.ln den nacht van den 3denopden

verloren, bleven zj magtig t0taan den tjd 4t
len September 1758,toen deKoninrvande
van Karelde Groote(791).Dezedrong met woning zjner minnares,demarkiezln Tltex da Tarora,huiswaarts reed,werd zjn
zjn overwinnend legerin hunnestaten door z'edit
t0t aan den oever derR aab en m aakte ge- rjtuig door3 mannen besprongen.Een van
bruik van de verdeeldheid hunner khans of hen loste een schot op den koetsier,en de
opperhoofden , om hun gebied t0t aan de tw ee anderen schoten van achteren in het

Theisz door zjn zoon Pepî
jn tedoen ver- rjtuig,zoodat de kogelstusschen denkameroveren.In 796 begaf Ibtd'
t
bn,khan der Avaxen zich naar Alken,omhelsde erhet Christendom en zw oer trouw aanK areldeGroote.
Een Opstand, in 799 doo1
' dien Khan veroorzaakt,werd spoedig gedempt enhunland

aan de Enns

dienaar Teœeira en den Koning doorgingen,
en deze laatste in den arm gew ondwerd.De
verschrikte muildieren keerden terug en brag-

ten hetrjtt
lig buiten hetbereik der Overige

m oordenaars,die zich aan den w eg naarllet

later de Oostenrjksche of koninkljk paleis bevonden. Den volgenden

Awarische Alark - in 5 graafschappen verdeeld enmetDuitschelandverhuizexsbevolkt.
W eldra verdween zelfs de naam van datvolk
uit de geschiedenis.

dag liep hetgerucht,dathetgeslachtTarora
die misdaad gepleegd had. Reeds waanden
de betrokkenepersonen zichvolkomenzeker,
toen P ombal op den lzden en l4den D ecem A ve,t
lweesgegroet''waseengebruikeljk ber de poorten der stad en dehavenbezette
woord bj de oude Romeinen,hetwelk 0ok en onder anderen 00k den hertog vanArelro
thans nog gevonden w ordt in het Gztve in heclltenis nem en deed. H et prooes Nverd
Maria,''de eerste woorden van een qebed m et spoed gevoerd,en eenevel'oordeelingd0r
de< Roomsch-lfatholieken. Dit gebed ls za- gevangenen volgdeopden12del1Januarj1769.
m engesteld uit de w oorden , w elke als die R eeds den volgenden dag w erd dem arkiezin
van den engel Gabriè'l en van X lisabetlbin Eleonora#4:Ttzrortyollthûofdytw eeharerzonen
den Bjbel zjn Opgeteeltend. Het is reeds en eenschoonzoon werden gew orgd ,haarman
in hetlaatstder 6(
1e Ofin het begin der 7de en een paar anderen levend aan de vlamm en
eeuw door paus Gregori'
tbs I voorgeschreven prdsgegeven,dehertogran.al.
kleirt
?langzaam
aan de priesters en w erd door deze op den dood gemarteld enzjnkamerdienaarFerre'
lra
viertlen advent-zondag Onder demisgebeden. met het schavoten de ljken der terdoodgeIn de llde eeuw w erd het door de leeken bragten verbrand. Daarna w erden de paleigebruikttegelgkmethet (
donze Vader,''- zen van Areiro en van de Tarora's gesloopt
een gebruik ? dat tegen het einde der lzde enhunne namen verdelgd. O0k deJezuïeten
eeuw de Kerkeljke bekrachtiging ontving. ontsnapten niet aan de w raak van Pombal.
Door patls Jolttbnnes X X II w erd in 1326 Alle hunne collegie-gebotlw en w erden door
voorgestthreven :dat de geloovigen datgebetl militairen bezet,en hunne vadersM alagrida,
3-maal m oesten uitstorten ,w aartoe de klok zsb?fz. en M atos in den kerkergew orpen.In
hetteeken gaf.D eR oomsch-Katholieken bid- de processtukken w orden deze drie a1sraadden het uAve M aria''volgensdenrozenkrans; gevers t0tkoningsmoord en de gehoeleorde
vûor dit gebed zjn de kleine,en voor het als m edepligtig genpemd ) want hetbloek ,
Jonze Vader''degrooteltralenbestemd.Eene dat de Jezuïeten naar verschillende lanherhaling van dat gebed t0t 150-maal t0e den brieven hadden gezonden,waarin tegen
draagt den naam van Psalterium M ariae, September de dood des Konings werd v00romdat o0k het aantalpsalm en l50 bedraagt. syeld. Erwerd beslag gelegd Op hunnebeAan het uAveM aria''wordtdoordeRoomsch- zlttingen;eerstwerden zj in hunnew00nKatholieken groote kracht toegekend. Dit plaatsen gevangen gehouden en vervolgens
gebed wordt ook welEngelgroet (Angelica vorbannen. In 1781 Onder de regering van
M aria is het proees herzien en zjn ondersalutatio) genoemd.
Aveelzaad(BrassicaRapacampestris),ecn scheidene veroordeelde personen Onschuldig
30*
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verklaard,en btbeen lateronderzoek issan- oudheidkundige, werd den l4t1en Augustus
getoond,datdevonnissen,onderdeninvloed 1788 teNapels geboren en wjdde zich aan
van P ombal tlitgesproken ,ver vanregtvaar- de regtsyeleerdheid. Zjne neigi
ng t0t oudheidktlndlge studiën bragt hem echter naar
dig zjn geweest.
Ave-Lallem ant (FriedrichChristianBe- Rome,waar hij izl betrekking kwam met
nedict), de zoon van een m uziekm eester2 Zoëga,M arinien d'Azincourt.NazjnterugTverd geboren te Liibeck op den 23sten M el keerteNapelswerd hjbenoemdt0tleeraar
1809.Hj bezochthetgymnasium zjner ge- in de Grieksche taal en belastmetdeopvoeboorteplaats en vervolgens de universiteitte ding derkinderen van Murat(1809-1815.)
Jena, waar hj in deregten studeerde.Na Later werd hj belastmethetvervaardigen
zjne bevordering t0t docter in deregten van een catalogusderrjkeverzamelingvan
vestigdehj zich te Liibeck alsadvocaaten munten in het RealMuséoBorbonico.Voorts
werd er vervolgens geplaatst aan het hoofd heefthj onderscheidene geschriften uitgegederpolicie.Doorzjnebelangrjkegeschriften, ven over oudheidiundige onderwerpen en
die op de inrigting der policiebetrekking een penningkundig tjdschrift geredigeerd.
hebben,heefthj zlch zeerverdiensteljk ge- Hj Overleed te Napels den 9den Januarj
m aakt.

1850.

Zjn broederRobertC/
z'
rïyfbt
xoBertltold2'
pé- A venine is eene zelfstandigheid,welke
Lallemant, geboren te Liibeck den 25sten op legumine geljkt en in haverkorrelsgeJulj 18122studeerde te Berljn,Heidelberg vonden wordt.Zj isgeelvan kleur,oplosen Parjs ln de geneeskunde,promoveerde baar in wateren bestaatuit 52,36'j.k001in 1837 te Kiel en begaf zich naar Rio de stof, 6,85 0/, waterstof:14,76 0/
'
e stikstof,
Janeiro waar hj zich als artsnederzette. 24,16 % zuurstof,1,06 0/ôzwavelen 0,81O#
/o
Hj bekleedde erdehoogsterangen op het phosphorus.
gebied dergeneeskunde en werdmettalrjke
Aventvnsche berg (Aventinusmons),
ordeteekenen begiftigd. In 1855 keerde hj één der 7heuvelen vanhetOudeRome,strekt
naarDuitschland terug.Hj nam deelaande zich Op den oosteljken oevervan de Tiber
Novara-expeditie, maar verliethaar te Ri0, van het westen naarhet oosten uit.Aan zi
jn
waarna hj eenebelangrjkereisvolbragtdoor voetlag deCircusMaximus enhjzelfdroeg
Brazilië.Thans woont hj als practisérend een tem pelvan Juno,van de BonaDea Van
geneesheer in zjne geboortestad. Behalve de Vietoria, van de Liberttu Van
geneeskundigegeschriftenheefthjzeermerk- enz. Onder de koningen van Rome washj
waal
-dige xeisbeschrjvingen in hetlicht ge- de wjkplaats van het zamengevloeide Sag0V0n.
bjnsche en Latjnsche volk.Aneus .r tvfïv.ç
Avellaneda (Alfons0 Fernandez de), deed er onderscheidene gebouwen verrjzen,
geboren te Tordesillas in Leon ,tradin1614 en Serri'
ltr TJJDV,: voegde hem bi.j de stad.
nameloos Op als de voortzetter van het eer- In de dagen van A lteql
ut'
ttsvormdehjde13(
10
ste deel van den dtDon Quixote,'' toen de wjk.
schrjver wat lang wachtte metde uitgave
A ventinus(JohannlyeigenljkThnrmayer,
van het tw eede deel.
een uitstekend schrjver en gesçhiedkundige
A vellaneda (GertrudisGomezde),eene derl6deeûuw ,werdgeboxenin 1477teAbensSpaansche dichteres, werd geboren in 1816 berg in Bejeren.Hj studeerdeteIngolstadt,
te Porto-principe op Cuba en vestigde zich Parjs en W eenen en werd in1507hoogleerin 1840 te Madrid. In 1846 huwdezj met aar in de Grieksche letterkunde te Krakau,
dt)n Pedro tsW/ptzfor,die haarw eldrad00rden en in 1509 hoogleeraar in de Latjnsche letdood ontviel.Nadat zj eenigen tjdin een terkundeteIngolstadt.Hj werd vervolgens
klooster had vertoefd,iszjhertrouwdmet benoemd t0t gouverneur der prinsen LodedenoversteDomingoT'QzWzwoM asienendaarna '
ln'
jk en Ernst'
ptzzlBeneren,verzelde laatstweder naar Cuba vertrokken.Harepoëti8çhe genoemde op eene reis in Italië en werdna
vool-tbrengselen vinden inSpanyeOngemeenen zjn terugkeeraangesteld t0tlands-geschiedbjval;zj heeftvooralmetuitstekendgevolg schrjvervan Bejeren.Zjnevrjmoedigeuitvoor het tooneel gedicht. Intusschen heeft spraken overKerkeljke misbruiken haalden
zj in de laatste20 Jaarnietveelvan zich hem den haatdergeesteljkheid op denhals,
laten hooren.
zoodat hj in 1529 in den kerlterwerd geA vellino it de hoofdstad derItaliaansche worpen. W eldra werd hj echterin vrjheid
provinciePrincipato Ulteriore.Zjligtineen gesteld en hj woonde vervolgenste Ingolbevallig Oord aan den weg van Napels naar stadt en daarna te Regensburg,waar htlin
Bari en aan 4en voet van den M onte Vem 1534 overleed.Zjnebelangrjkstewerken zjn
gine. Zj teltongeveer23000inwoners,die dAnnalesBojorum'' achroniconBavariae''en
door onderscheidene fabrieken hun bestaan DAntiquitatesGermaniae''.00k heefthtleene
vinden.ln de omstrekengroejen veelhazel- levensgeschiedenisvan Hendrik ITr;eenegenoten,
van daar de naam Corylus avel- schiedenis van Oettingen en eene Latjnsche

lana voor dien heester.Hetoude Abellinum spraakkunst uitgegeven.Men noemthem den
lag anderhalf uur gaans van de tegenwoor- vader van Bejerens geschiedenis.
dige stad. In hare nabjheid vindt men den
Aventurien is eenegele,roodeofbruine
Va1 di Garganoj de Fauces caudinae der soort van kwarts,dat tallooze streeples en
Ouden.
vele glimmerblaadles bevat,zoodat het zich

Avellino (FrancescoMaria))eenbernemd vertoontmetschitterende stiples.Zjnekris-
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tallen zjn doorsch/nende t0t ondoorzigtige vooral in Italië,ontwikkeldezich vrj snel
rhomboëdersqzjnehardheidis=7,zjnglans 0en uitvoerigoz
feiema
regn
t.
dlv
nan
dez
njne
bent
giwe
nnegegi(ndge
tusschen vet-en glasglans,en zjnsoorteljk
gewigt= 2,64- 2,68.Men vindthetinSpanje
bj Madrid,alsmedeinStiermarkenjinSchotland,in Frankrjk en elders.Hetwerdtge-

de koopman,
supercarya,zie aldaar)medeaan boord van

sieraden gebruiltt.Een andergesteenteishet
aventurien-veldspaat,eenewitteofroodesoort
van natron-veldspaat,hetwelk in Archangel,
Ceylon en elders voorkomt.

willige schade Ofbuitengewone onkostengemaakt werden, dan sloten beide belanghebbenden Omtrent het dragen daarvan eene
overeenkomst: uit die contracten ontstond
een gewoonteregt? dat, uitgebreid, aangevuld en verbeterd, in hoofdzaak althans,
wel-d Opgenomen in de wetboeken van alle
beschaafde zeevarende volkeren.De hoofdge-

't sehip,om zjne goedereu te veryezellen.
W erd het nu noodzakeljk,daterm 'tyeslepen en t0t de vervaardiging van allerlei meenschappeljk belang van schip en ladlng

Aventurienglas is eene bl-uine,door-

zigtige glassoort met ylinsterende blaadjes,
zoodat zj Op aventurlen geljkt. Voorheen
werd zj vooralOp heteilandMuranobjVe-

netië vervaardigd, en de wjze,waarop dit dachte omtrentaverj en deindeelingervan,
geschiedde, werd geheim gehouden,totdat de verdeeling en hetdragen,isbj alle na-

W ökler in 1843 het openbaax maakte door tiën dezelfde: verschil bestaat ex alleen in
aan te toonen?dathareeigenaardige gesteld- demeer ofminderjuistetoepassing van'
dat
heid voortvloelde uiteengehaltevanfljnver- hoofdbegrip in de bepalingen,dieonderseheideeld koper.Anderescheikundigen,bepaalde- dene spedieke gevallen regelen.NYekunnen
li
jk PettenkoferteMiinchen,iseringeslaagd, dus volstaan metdebehandeling van het 0nom door middelvan koperoxyduleaventurien- derwerp,zooals het in deNederlandschewet
glas te m aken.
wordt omschreven.

A verani (Benedette), een beroemd let-

terkundige, werd geboren te Florence in

Averj in 'talgemeen is alle schadeaan
sehip oflading geleden, en allebjzondere

1645. Nadat hj zich in onderscheidene we- onkosten ter zake van schip oflading ge-

tenschappen metjvergyoefend had,bezocht maakt, Om het even wanneer en waardoor
hj de hoogeschoolte Plsa,waar hj dedoc- die schatle i:veroorzaakt,endiekostennoodtorale waardigheid verkreeg. ln 1676 werd i
znake
'tl
b
jk
jzoz
nj
de
nrgeworden.Deverzekering)en
de regten enverpligtingenvan
hj er hoogleeraar in de Griekseheletterlktmde.en hj eindigde erzjn leven in De- tlen verzekeraar en (lenverzekerdestaan met
cember 1707.

Avercamp (Hendrik van), een llederlandsch schilder uit de 17ëe eeuw ,schjnt
geboortig te wezen van Kampen.Zjnelandschappen,veelaljs-enzeegezigten,zjnzeer
gezocht en w orden goed betaald,- 'tgeen
desgeljkskan gezegd worden van zjnekeurige teelkeningen met de pen of met zwart
krjt.

ditonderwerpin zeernaauw verband.Daarom
laat de wett0e,datditbegrip van averj

tloor alle belanghebbenden bj schip en lading
kan gewjzigd,uitgebreid ofbeperktwolden.
Ditgeschiedtdan bj depolissen,chartepam
tjen ofcognossementen (zie aldaar).Diewjziging geldt natuurljk alleen voor hen,die
haar gemaakt hebben; voor de ovel'ige be-

langhebbenden bljftde doordewetgegeven

Averu
-- in 'tFranseh a'
tarie,in 'tDuitsch Omschrjving van kracht.Deze bepaling t
lor
Hararei of Ilàrarie,in 'tEngelsch areraye. wetis niet zoo ruim alsdie,welkehierboven
H oew el de naam ook in alle andere talen gegevenis.volgenshaarisaverj:1Balleschat
le

ongeveer geljkluidendismetdenopgegevene, door uitw endige oorzaken, dllc,r toeval of
is het toch, niettegenstaande de herhaalde overmagt,ofopzetteljkdoor'smenschentf
lepogingen van onderscheiden geleerde schrj- doen veroorzaaktaan hetschij Ofdegoedevers Om den oorsprong en jle aoeiding van ren,gedurende den tjd,waarln,ingevalvan
het w oord te vinden tgebleken,dathet on- verzekeringt het gevaar voor rekening van
doenljk is,dien oorsprong metJuistheid op den vexzekeraarloopt;20 alle buitengewone
te geven. D e beteekenis van 'tw oord heeft Onkosten ter zake van het schip ofvallde
in den lo0p der eeuwen ook nog al eenige lading,Ofvan beide te zamen gemaakt.O0k
wjziging ondergaan.Terwjl het eerst ge- a1s erniet verzekerdis,kalle1'duswelsprake
bruikt w erd ter aanduiding van de ladingt zjn van averj;maal-dezo omvat alleell (lie
verstond m en er later de kleineonkosten0n- schaden en kosten welke voorvallen in den

del', die gewoonlgk ter zake van schip en tjd,gedt
lrendewelken de verzekeraardaarlading moeten betaald worden (thans begre- v001*aansprakeljk zou zjn.
pen onderdezoogenaamdei
éordinaire(ul
drF
J''). Erzjn twee soorten van averj'
:10averjN0g later heethetopmaken endeomslagder gxosse, gemcene avertj,die over het schip
schade arerq'; thanswordthetTvoord Aveêr m et de vraehten over de lading wordtûm gebl'uikt voor die schade zelve.
geslagenenalzoogemeensehappeljkgedragen;
De leer der averj,vooraldie der avels- 20averj-particulier,bjzondere averj,dieuitgrosse,was alvroegtjdig bekend.Uitden sluitend ten laste komt van het schip ofvan
Ouden tjd hebben we de wetomtrentden hetgoed,waardoor Ofterzake waarvan zj

zeewor? van de Rhodiërs,de leœ .
AAp#il de is geleden. ln den wandel spreekt nlen n0g
y'
txcf'
lr, ln het Romeinsche regt later Opgeno- van eommnne, ordîltaire, kleine Of gewone
men. ln demiddeleeuwen,bj hetopkomen averg, en begrjptdnaronderdegelvone0nvan handelen scheepvaartindevrjesteden, kosten)die in het algemeen aan de reisvan
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zelfverbonden zjn, als loods-,sleep-en zetting derreismogeljk temaken.Deschade
andere gelden om de havens en rivieren in moetopzetteljk zjntoegebragt,ofeenpnmiden uit te loopen,tollen,tonnen-,vuur-, an- delljkgevolgwezeneeneropzetteltjk verrigte
ker-en bakengelden,enandereverschuldigde daad ,b.v.het verliesvan zeilen tengevolge
regten en noodzakea
ljke uitgaven.Door de van het zoogenaamde prangen,dat iszwaar
wet worden deze verklaardgeeneaverj te zeilenj om het schip van lager wal te hotl-

zjn, omdat zj gewoon zjn, doorden vervxachter moeten enkunnenvoorzien worden,
omdat zj uitsluitend ten laste van hetschip
komen, en nietdoor den verzekeraar behoeven vergoed te w orden.Zjnzj 'tgevolgvan

den;en tcn slotte moetallesnatuurljk gesehieden in 'tbelanq van schipenlading.Het
is over 'tgeheelnlet nooflig,datmen werkelgk ontkomen isaan hetgevaar,datmen
wilde ontwjken; 00k nietdat,zooalslater

e0n0 Onvoorziene of buitengewone omstan- welligt is gebleken, de maatregelte onpas

digheid, gedurende de reis opgekomen !dan genomen is,Of dat er n0g een andereuitweg

krjgen 00k zj hetkaraktervan averj,en mogeljkisgeweest;evenmin,althansvoorhet
is de verzekeraar t0t terugbetalingervan ge- toebrengen der schade,datdeschippervooraf
houden.Voor de bestrjding van die gewone de voornaam sten van het scheepsvolk Over
onkosten wordt dikwjls eene procentsge- den maatregelheeft gehoord,omdatzulk een
wjze verhooging, bjvoorbeeld 1@/oà 2O/ verhoor nietaltjd kan gehoudenworden.Dat
van de vrachtbedongen,enindechartepartj verhoor zalechter in denregelaan hetm aken
toegestaan, bekend Onder den naam vanzre- der kosten altjd dienen vooraftegaan.Y00r
zoover de schaden enkostenveroorzaaktzjn
mie ofkaplaken (zie aldaar).
Hetisvan gewigt,om Juistteomschrjven door een eiçelzgebrek,den ylechtentoestand
watt0taverj-grosse Ofaverj-particuliez
'be- van hetschlp,doorschuld ofnalatigheidvan
hoort, Omdat het groote verschiler in be- denschipperofhetscheepsvolk,kunnenzjniet
staat,wie gehouden is,de schadeenkosten gebragtworden t0tgemeeneaverj,maarbljte dragen.T0t de eerste soort behooren die venzjtenlastevandeneigenaarofdereeders,
schaden en onkosten ,welke in hetgemeenzc/ztœ.pdlï/k belangvan schip en lading,ofter
zake van heteen zoowela1s van de andere,
aan Of W0g0nS beide ofeen van beide zjn

behoudens het verhaal van deze ophem ,die

dere yevallen natutlrljk volstrektnietworden ultgesloten.Z00 zjn gemeene averjen:
10hetgeen aan den vjand ofaan zeeroovers
voor bevrjdiny of afkoop van schip en 1a-

staan,zoodathetdeelderaverj-grosse,dat

doorzjne schuld ofnalatigheid t0tdeuitga-

ven aanleiding heeft gegeven. W at gezegd
isvan het bevrachte schip en de ladinggeldt
ook van de ligtprschepen en de daarin oYergeleden Ofopzetteljk gemaakt.
De w et geeft rllim een twintigtalvoorbeel- gebragte goederen. Tusschen deze en het
den Van g0m00ne averjon,Yfaardoor meer- hoofdschip bljftevenwel00k betrekking beten laste van de lading in de ligters komt,

wederom alsgemeene averj wordtomgesla-

gen over hethoofdschip,de vrachten degeding gegeven ls;28hetgeen t0tgemeen be- heelo lading.De gemeene averj wordtgehoud, often gemeenen nutte gew orpen,ge- dragen doer al de belanghebbenden bj schip
kapt, gebroken of achtergelaten is; 30 de en ladillg.In 'tgemeen belanggemaakt,m oe-

schade, veroorzaaktdool-het opzetteljk op ten zj door schip,vrachten lading gedrastrand zetten van het schip,ten einde ne- gen worden. Deze regeling spoort aan t0t
ming,schipbreuk,Of eenig anderdreiyend voorzigtigheid en naauwgezetheid in de be-

gevaarte ontkomen,enz.Hetkarakteristleke hartiging van die gemeensehappeljkebelan-m aldeze gevallen ligt daarinydat de schade gen. D e w etgevingen w erken deze beginseis toegebragt, of de kosten besteed in het len in onderscheidene bepalingen verder uit;

gemeenschappeljk belang van schip enlading de volledige behandeling van aldebjzondere
gevallen llgtbuiten 0ns bestek.H etkomter
nu op aan,om te weten,wellke waarde bj
averj geen gemeeneaverj.

beide; ontbreekt dit kenmerk, dan is de

Een afkoop,die hetschip alleen geldt,een over boord werpen van een deel derlading, dat bedorven is, zonder dat uit dit
bederfnadeelook voorhetschipk0n ontstaan?
- eeneops
trandzettingvan hetschipalleent0t

het berekenen van ieders aan'
deelin de ge-

gegeven kenmerk daarvan ontbreekt. Het
hinnenloopen in eene noodhaven,Om te vertimm eren Ofom w elke anderereden 00k,m et
al de daaraan verbonden ofde daaruitvoortspruitende onkosten,Juist Omdat deze nu

bedrag,dat verdiend is,onder aftrek vande
gagiën en hetonderhoudvanhetscheepsvolk.
De eigenaars der ingeladen goederenbetalen

meeneaverj in aanmerking moetkomen.

Volgeus onze wet draagthetschipnaarde
waarde,die hetheeft, in den staat,waarin

hetis aangekomen,onderbjvoeging vanhet
ljfsbcrging van de bemanning zalwelaverj deel in de gemeeneaverj,dathetzelfverzjn,maar geen averj-grosse,omdathet0p- goed krjgt.De vracht draagt meê voor het

in de gemeene averj naar dewaarde,die

ieder van hen op hetoogenblik van hetv00r-

buitengewoon zjn,wordtaverj-grosse,wan- vallen der schade aan boord had, waarbj
neer het behoud van schip en lading beide w ordt opgeteld datgene,wat (1e w etxekent,
dien maatregelnoodzakeljk maakt.Dekos- dat n0g aan boord is,b.v.het geladene in
ten en schaden moeten zjn gemaakten toe- ligters enz.Enkelegoederen dragenwelmede
gebragt uit nood, Opzetteltl
'k in dringend in de schade,aananderenoverkom en,zonder
gevaar,om grooter onheilte voorkomen;de zelve aanspraak te hebben o!
vergoeedwe
ing
kosten hebben moeten dienen Om de voort- V00r eigen geleden schade; bptander
-
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dorom heeft Juist het omgekeerde plaats. Z0û zjn particuliere averg,althansin den
D e berekening en de verdeeling der ge- regel,de schaden,voûrtgekomen uitdeaanmeene averj peschiedt meestal ter plaatse zeiling enz.met andereschepen,en deschade
waar de reis elndigt,ten verzoeke van den
schipper ofvan andere belanghebbenden,in

aan schip en lading ofaan éénvan beidotoegebragt doo1* brand , al ontstond die ()olk
den regelbinnen den tjd van tweeJarenna door ontbranding van ingeladen goederen.D e
het ongeval,dgor deskundigen jdiedoorpam bjzondere averj wordtgedragen doûrhem ,
tjenofdenregterbenoemdtenaltjdbeëedigd aan wien het goed,dat de schade leedOfter
worden.Het stuk,dat daarvan wordt opge- zake waarvan dekesten gemaaktzjn,toemaakt,heet dispaeh,
e, dispact;de deskundi- behoort. Dispachéren komt nu niet te pas.
gen,daarmeêbelast,noemt men dispaelteltrs. Heefthj zjn belang verzekerd,dan ljdtde

Omdat het altjd eene zeermoejeljke zaak verzekeraar in zjne plaats deschade. De
bljft,om te beslissen,wataldannietaverj- eigenaar Ofbelanghebbende,ofin zjn naam
grosse is, en welke schade vergoed,welke de verzekeraar ltan somttjds geregtigd zjn,
goederen en welke Tvaarde daarvan t0t die het betaalde wederom te verhalen op een
vergoeding moetbjdragen!worden dedispa- derde)doo1*wiens sehuld Oftgedoen deschacheurs öf door de regerlng aangesteld öf den geleden Ofde kosten gcmaaktzjn;bjdoorpartjen gekozen,altjd genomen uitde voorbeeld, ingeval van aanzeiling door het
meest ervarenm akelaarsin zeezakenenregts- niet in achtnemen van c
lebepalingen Omtrent
geleerden, w ier eenige w erkzaamheid ge- hetuitwjkenvan schepen,Ofbj schade,aan
woonljk in het dispachéren bestaat.De be- de ladiug overkomen door achteloosheid van
wjsstukken voor hetbestaan van hetOnge- schipper of scheepsvolk.Hetbestaanvandat
val, dat is hetzeeëvenement,hetJournaal verhaalOp een anderen demogeljlkheidvan
en de scheepsverklaringen Ofzeeprotesten, de uitoefening hiervan zjn Op hetkaraltter
door den schipper en het volk gedaan,de van hetOngeval,en op de sot
lrtderaverj
taxatie van de waarde van het schip donr niet van invloed.
de experts,beëedigde deskundigen, de charBjzondereaverj kan somswe1algemeene
tepartjen,manifesten en cognossementen a,
l ten gevolge hebben.Bjvoorbeeld,alsmen
die stukken moeten tjdig door departjen eene noodhaven moetaandoen,ot'het sehip
ingediend worden,ten einde de dispaeheurs opstrandmoetzetten,nadatmenentenrevol
ge
in staatte stellen,om dedispachebehoorljk daarvanj dat men schade door eenlg zee0? te maken.W ordtde opgemaaktebereke- toevalheeftgeleden.Beideaverjenbehouden
mng en verdeeling doordepartjennietgoed- dan ieder haar eigen karakter en werking.
gekeurd,dan kan iedervan haardezaakvoor D e particuliere w ordt gedragen door hem ,
den regter brengen,ten einde door eenvon- wien zj treft:de daaruitgevolgdealgemeene
nis de Onwilligen t9t betaling te dwingen.
wordt omreslagen. De herstelling van het
Het aandeel in de schade,dat ieder ten tuig ofschlp zOuinditgevalbjzonderea'
verj
slotte m oet dragen,w ordt,indien en voûr- bljvent terwglde kosten,uithetaandoen

zooverre het verzekerd is,door den verze- van de noodhavel vûortgesproten,als algekeraar vergoed.
meen over schip, vracht en lading zotlden
Bjzondere of partictlliere averk zjn alle w orden omgeslagen.
schaden en kosten,die,onder het algemeen
Averners (De). Z00 luidtdenaam van
begrip vallende, zooals de wetdat heeftbe- een magtlgen volksstam in Aquitaansch Galpaald,niet tot deaverj-grossebeheorenqdus liëthet tegenwogrdig Auvergne. M en verde schaden en buitengew one onkostentdie haalt,dat de Averners afstamm en van de
door schip Oflading ofo0k dûorbeide,m aar Trolanen en f
lat zt
j in de dagen van Caeslb
r
niet ten behoeve ofter zake vanbeideteza- een belangrjken stam vormden,hoewel ztj
men ztln geleden, en daarom 00k niet ge- reeds in 1S1 véôr Chr.(1oorDomitius.z4hezzpmeenschappeljk gedragen worden. De wet barbws en I'abi'us Jtfhaïzzl'lf,s w aren Ondernoemt Ook hiervan eenige bjzondere geval- w orpen. D e R om eilzen lieten hen in het
1en Op,vooreerst Om daaromtrentallentwj- bezit hunnel' zdfstandigheid e11verleenden
fe1met Opzigtvan den aard der averj weg hun tlen eeretitelvan broeders van het R 0te nemen, alsmede om vooralte wjzen op meinsche volk. H unne hoofdstad w as Nede aansprakeljkheid van den verzekeraarâ mossus, later Augustonem etum ,thans Cleringeval van verzekering.Z0onoemtzj:l mont genoem d.
alle schaden en verliezen aan hetschiy of A vernus,in het Grieltseh Aornos is de
aan de ladingOverkom en doorstorm ,nem m g, naam van elke plaats,waaruit verderfeljke
schiybreuk of toevallige stranding; S0 het dampen opstjgen.Alen kenlle er Onderscheiverlles van (
)fde sdzade geleden aankabels, dene in de dagen der Oudheidj en men
mastenjtouwen,ankers,zeilen ,boegspriet, meende,dat zj in verbaud steuden methet
stengen, ra's, booten en andere stheepsge- onderaardsche schimmenrgk. Btjuitnemendl'eedsehappen,veroorzaalktdoorstorm ofander heid w erd die naam gegeven aan een (liep
onheil op zee; 30bergloonen en de andere m eer,een vool-m aligen krater?bj Cumaein
Campanië.Dat meer,(
1oor stelle rotswalden
onkosten bj berging.
Hulploonen ztln averj-grosse,Omdatdeze en hoog geboomte emgeven was het midvoorhet onheilworden ultgegeven in 't ge- delpunt van alle sagen,die betrekking had-

meenschappeljk belang van sehip en la- den op hetschimmenrt
jk.Hierwoonden,z0oding, ten einde het ongeluk te verznjden. a1smen verzekerde,de Cimmeriërs in diepe
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holen,- hier bevonden zich de Styx en de fe/e.s,en hj werd alzoo descheppervaneene
Pyriphlegeton, de tuin van Henate' en de
Elyzeesche velden,de grot der Sibylle van
Cumae en de plaats, waardoor Aenlas afdaalde naar den Tartarus.De geheimzinnige
slujer,welkedit oord bedekte,werd opge-

nieuw e

en Onder d6n naam van tGrotta di Slbylla''
bekend is.Het meer heet nogheden tendagc
dtLa'go di Averno'' en is nietver van Puzztzoli gelegen. Het is op som mige plaatsen

geschrift was eene Arabische vertaling der
werken van Aristoteles,met breede verkla-

godsdienstigewjsbeyeerte,die aan-

leiding gaf t0t vele ketterpen. O0k bj de
geleerde Christenen had hj een grootgezag.
Bj deze ontstond strjd Over zjne leer 0mtrent de eenheid der algemeene rede,totdat
heven doorAyrjppa,diehetwoud deedvel- eindeljk pallsLeo X hetanathema uitsprak
1en en de woeste streek in bouwland her- over haar en hare verdedigers.ophetgebied
schiep,waarna hj den tunneldoordenberg dergeneeskundehieldhj zich desgeljksaan
liethouwen,die thansgedeelteljk inqestort detheoriën van Aristoteles.Zjn voornaamste
ringen voorzien. Zj was naar een Syrisch
handschrift vervaardigd, en wj hebben er
60 Ned.eldiep, en zjne oevers zjn met alleen deLatjnsche overzetting van behouooft-en wjngaarden versierd.
den.Voortsgafhj eeneparaphrasevan?De

A veröe is een Noorweegsch eiland ten republiek'' van Plato, benevens eenige anwesten van Christiansand.Het telt 4000 in- dereboeken van wjsgeerigen en geneeskundigen inhoud.
W 0n0<S.
A verrhoa L. is de naam van een planA versa ofportiea noemt men de keertengeslacht uit de familie der oxalideën en zjde eenermunt.In hetFransch zegtmen
om vat boom en met oneven gevindebladeren. rerers,vanwaar het spreekwoord afkomstig
A. SCDZ/IIï L.wordt ruim 3 Ned.elhoog en istdle reversde la medaille(deschadtlwzjde
draagt langwerpige, zure vrllchten,die in eenerxaakl''.
Oost-lndië btjkoortsen a1s een verkoelend
A versa is de naam eener stad in de Ita-.
m iddel worden gebruikt. De vrt
lchten van liaansche (vroegerNapelsche)provincieTerra
A . Carambola L.hebben scherpe kanten en diLavoro.Zjligttusschen NapelsenCapua

zjn in raauwen toestand eetbaar.Beides00r- in eene schoone landstreek,die metwjnten groejen ill de keerkringslanden Van gaarden en oranjeboomen isvergierd.Erzjn
Azl*e.
*@
9 parochie-kerken,onderscheidene kloosters,
Averrhoës, eigenljk Ebn-Rosjd, een een beroemd vondelinghuis,een opvoedinqsberoemd Arabisch wjsgeer,die zich vooral gesticht v001'meislesen Ongeveer20000 1ndoor zjne verklaring van Aristoteles een W onel*s.
grooten naam heeft verworven,werd gcboAn'
ersa werd nabj hetoude Atella,eene
ren te Cordova in 1149.Hj werderde 0p- stad der Osciërs, door de Noormannen,0nvolger van zjn vaderin hetambtvan Opper- der aanvoering van Rainulf,gesticht.Laatstregter OfMoefti-Khalif.Almansor riep hem in
enoemdeerkendedenDuiischenkeizerKoendiebetrekkingnaarM arokko,en toen(1egeroe- rt
ztztf11 alszjn leenheeren werd t0tgraaf
ptm ehierhetregtswezengeregeldhad,keerde van Aversa verheven.Een zjnernakomelinhgterugnaarCordova.Tegeljkmetzjnroem gen kreeg vazl paus Nicolaas 11 (1059) het
verm eerderde echter het aantalzjnervjan- vorstendom Capua in leen,waarna Aversa
den.M en beschuldigde hem van ketterj,de hiermede vereenigd en alzoo van hare zelfKhalif beroofde hem van zjne waardigheid standigheid beroofd w erd.
A veruitjzie Citroenkrnid.
en van zjn vermogen,en de geleerde man

zag zich genoodzaaktOm bj de Israëlieten, A ves-eilanden of Voyel-eilanden (De)
bepaaldeljk bj zjn leerling M ozesA t
xïwzpzli- zjn twee kleine eilanden in deAntillische
des,een ellendig leven voortteslepen.Zjne zee aan de noordkust van Venezuéla.Zj
armoede en de Onverdraagzaamheid zjner w orden tOt de Nederlandsche bezittingen ge-

landgenooten dwongen hem , 0DA zich naar
Fez te begeven. H ier werd hiJ- V00r eene
geloofsregtbank gesteld en veroordeeld om
zjne gevoelens te herroepen en openljk te
w orden ten toon gesteld in de moskee.Na
dien tjd leefdehj te Cordovain groote arm oede, totdat A lmanzor hem naar Marokko

rekend.D e gel-inge bevolking bestaat er uit
eenige visschers.
A vesta, zie Zend-Aresta.

terugriep en hem in zjne waardigheid herstelde. Hj overleed aldaarin 1517 Of1225.
A rerrhoè'
s had overgodgeleerdheidenwjsbegeerte de lessen gehoord van Topl
tail,en
in de s
geneesktlnde dievan Ibn-zoltr.Hjwas
een jverig volgelingvanArisfotele,
îenslechts
hierendaarnaderenzjnegevoelenst0tdieder
Neoplatonici,bjvoorbeeldin de leerderalgemeene rede (ratio universalis),diehj van de
bjzondere rede (ratio particularis)dermen-

doo1- het departement,datnaar haren naam
genoemd is?zich uitin de Tarn.Op een af-

schen Onderscheidde en als een zelfstandig
w ezenbeschotlw de.zelfsdenK oran verklaarde

Aveyron ofAreiron is denaam eener

rivier ln hetzuiden van Frankrjk.Zj ontspringt btj Séresme-le-chateau en stortna
een lo0p van 29 geogr.mjlen,grootendeels
gtand van 7 mjlen van haren mond wordt
zj bevaarbaar.

Het evenzoo genoemde dqpartement ligt
tusschen de departementen Cantal,Lozère
en Gard Heratllt, en Tarn,Tarn-Garonneen
L0t, en heeft eene oppervlakte van ruim

170 En geogr.mjlen.Hetiseenewoestebergstreekjtusschen de gebergten van Auvergne
en de Cevennes gelegen,maar w ordt naar

het zuidwesten ofnaar de zjde derGaronne
en wjzigde hj volgensde leervan Aristo- wat vlakker. Het Yiordt besproeid door de

AVEYRON- AVIGNON.

L0ten deAveyronmetharezjrivieren.Daar- L., - en op Nieuw-zeeland degom-dragentusschen verheFen zich bergen ter hoogte de A.redilpt
stzL.
van 1000 t0t 1600 Ned.e1,hier en daarmet
Aviénus (Rufus Festus),eenRomeinsch
merkwaardige holen en grotten.Hetklimaat di
chter)die teren het einde der4deeeuw
is er in verschillende gedeelten zeerverschil- na Chr.leefde,lsvermoedeljkgebogrtigvan
lend.Van den bodem isnaauweljksdehelft Yolsinii in Etrurië en de vervaardiger van
ontgonnen;men vindt er uitgestrekte heide- onderscheidene,n0g al uitgebreidegedichten.
velden en aanzienljke wouden.Dewjngaard HiertoebehooreneeneJBeschrjvingdesaardlevert ereen zeermiddelmatigen wjn,z00- bgls (Deseriptio Orbis terrae),'' aan het
dat er veel brandewjn gestooktwordt.De Grieksch Ontleend, de dzeekusten (Ora
bosschen bestaan erhoofdzakeljk uiteiken-, maritinal''ofeencbeschrjving der ltustvan
beuken-en naaldhotlt,en (
lekastanjeboomen Cadix t0t aan Marseille enz.Kleineregedichleveren er een Overvloed van vruchten.D e ten van zjne hand zjn OpgenomenindeAnveeteelt is er de voornaamste bron van be- thologieën van P.Wlrzzltzzlen 11.Adje)
-.
staan. Er is veel w ild, en erw orden veel
Avignon is de hoofdstad van het Fransteenkolen,jzer,aluin,zilverhotldend 100d, sche departementVaudusein Provonce.Zj
antimonium , zink enz.opgedolven.Daaren- ligt in eene vruohtbare vlakte aan den voet
boven heeft men eronderscheidenefabrieken. van een zacht-gloojenden heuvel en Op den

Het aantal inMroners bedraagt er ongeveer linkeroever van de Rhône.Deze laatstever400000, en onder deze bevinden zich 30000 deelt zich hier in 2 armen ,die het groote
Hervormden.De hoofdstad is Rhodez.
en welige eiland Berthelaise omvatten.
A vianus (Flavius),een Romeinschfabel- Over die beide armen en heteiland lagweldichter, heeft volgens sommigen tegen het ee< van Avignon naarhetstadjeVilleneuve
einde der lste eeuw na Chr.en yolgens an- eene steenen brug terlengte van bjna t
)00

deren ten tjdevan Tlteodosi'
ttsde Grootege- Ned. el, doch zj is door dewatervloeden
leefd.Hj wordtvoordenvervaardigergehou- van 1660 en 1670 verwoest.Lateriszjdoo1
*
den van 42 Latjnsche fabels in den trant eene houten brugvervangen.Ariynoltislangvan die van Phaedrus, saaar nietz00 ver-

diensteljk.Zj.zjn uitgegeven doprIL C.zlnegieter (Amsterdam ,1731),dot/
l'Nodell(Amsterdam,1787)en door anderen.
A vicenna,eigenljk Ebn s'izltx,waseen
beroemd Arabisch wjsgeer en arts,wiens
naam eeuw en lang een groot geza'
g had op

werpig rond van gedaanteenheeft7yoorten;
derklokken.T0tdemerkwaardigste y'ebou-

m en noemt haar de stad der monnlken en

wen behooren er het voormalig palels der
Pausen ,thans eenekazerne,en dehooftlkel'k
Notre Dame met het grafteeken van paus

Jokannes XXII. Velebelangrjke oudheden

het yebieddergeneeskunde.Hj werd gebo- zjn er in de dagell der Omwenteling verren ln 980 te Afsjema,niet ver van Boek- dwenen.Er zjn 53 l
terkenj- voortsheeft

hara en ontving in laatstgenoemde stadeene

m en er een invaliden- en een krankzinni-

zorgvuldige Opleiding, Hj legde zich t0e op gen-gesticht,een musétlm , een sehouwbtlrg,
de wjsbegeerte,dewis-en sterrekundeen eene openbare boekertj met 59000 deelen,
de geneeskunde,en verwierfweldra alsarts

z00 grooten roem ,dathjdoormeerdaneen
sultan t0t ljfarts benoemd werd en zelfs
eenigen tjd de waardigheid van groot-vizier
bekleedde. Later keerde hj naar Ispahan

een botanischen ttlin, eene alladélnie, een
godgeleerd seminaz*ium el1 andereinrigt'
lngen

van onderwjs.Hetaantalinwonersbedl'
aaj'
t
erruim 36000.Zj hotlden zich vooralbezlg

metde zjde-weverti.De amandels,het was
en de honigvan Avignon zjn beroemd,en
Zjn geschriftover de geneeskundein ha- harebqste wjnsoorten zeergezocht.
reeds
i
n
de
l2ë
e
eeuw
ren geheelen omvang is
Men zegt,dat Ariynon,tegeljk metMam

teruq en overleed in hetJaar 1037.

met den titel dtcanonum medicinae libriV''
door Gerltard '
ptzzzCremona in hetLatjnvertaald. H et is later bj herhaling gedrukt en
voor de kennis der Arabische geneeskunde
van grootbelang.Daa,renboven heeftAricen-

seille, reeds in (le Gde eeuw v6fsr den aan-

De soorten onderscheiden zich door een
4-deeligen kelk en eene klokvormige,4-slippige bloem kroon met 5 lange m eeldraden.
Daartoe behooren boom en der warme landen metoverdeaardekruipendeuitspruitsels.

in de m agt der Bourgondiërs.Koning Goll,debald verdedigde zich hier tegen Cltlodtviy.

vang onzerJaartelling door de Phoeaeërs is
gesticht.In den tjdderRomeinendroegdeze
stad den naam van Avenio.Zj vestigden er
eene kolonie in het Jaar 48 vöör Chr., en
na eenige wjsyeerige geschriften nagelaten- reeds in de eersteeeuw na Phr.bezat zja,
1
A vicennia ls de naam van een planten- de voorregten eenerltaliaausehestad.Naden
geslacht, uit de familie der Verbenaceën. valvan hetW est-Romeinsche rtjk kwanlztj

Daarna werd zj doox de Avest-Gothen bezet,enin de 6dceelw kwam zj weder0n(ler deheerschappj dcrBourgondiërsender

De meestbekende soorten zjn:A.fpwzezàftlt
sl Franken.00lt(leSaraeênen maakten zich van
L.,die voora'
lin Arabië,Abessinië en Nubië haarmeester,maarzjwerden(
1oorKat
k
'elMargevonden wordt en bg eene hoogte van 25 fdJ verdreven.Later werd Avignon methaar

Ned.eleen omvang heeftvan5Ned.e1.Hare gebied een graafschap en de hoofdplaats van
bladeren zjn langwerpigenstomp,metwitte Venaissin.In de lsde eeuw werd erzelfsde
randen versierd en zeer geschikt t0tvoedsel gemeenebesteljke regeringsvorm ingevoerd,
voor kameelen ,ezels en schapen;voorts in welkenzj80Jaarbehleld,waarnaztjhethoofd
de keerkringslanden van Am erika A .zlifstltz boog voor den gtaaf van Provence.D e leer

AVIGNON- AVILA.
der Albigenzen vond er vele aanhangers.
Toen LodeWji VIH een vrgen doortogt
door Frankrjk verlangde,ontvinrhj eene
weigering van de stad Avignon,d1e erzich

dezeannexatiegoedketlren.In diedagenzjn
erdoor Jourdan en zjnewoestemedgezellen
talrjke gruwelen gepleegdenvelemerkwaardige voorwerpen van vroeger dagen ver-

op beriep, dat zj t0thetkoningrjk Bour- nield.
gondïë behoorde en zich alseenleengoedvan
Avignon-bessen , 0ok geelbessen of
hetDuitsche rjkbeschouwde.DeKoningbe- Perzischebessengeheeten,zjnafkomstigvan
legerde haar 3 maanden lang, en den lzëen verschillende soorten van weegdoorn (RhamSeptember 1228 kwam er een verdrag t0t nus)envooralvandenverf-weegdoorn(Rhamstand, waarbj een vrje intogtaandenVorst nus tinctoria).Zj komen voornameljk uit
vergtlnd werd.Dezeachttezichechterlegens het Oosten, maar o0k uit het zuiden van
die kettersche stad z00 weinig aan het ver- Frankrjk en Honjarje.Deeerstezjngrootj
drag gebonden, dathj haaraan plundering helder groen tot hchtgeel,- delaatsteklein
en verwoestingprjsqaf.LatervervielAv'
1- en donkerbruin. In de Levantsche bessen
gnon althansgedeeltelpk aan dekoningen van vindtmen eenekristalliseerbare,stikstofvrje
kleurstof! cltrysorkamnine genaamd.Men geFrankrjk.
Yan hetJaar 1309 tot1377 waszj deze- brtlikt dle bessen om verven te bereiden
tel der Pausen, - en welvan Clemens T,r voor dekatoendrukkerjen:t0tkleuring van
(tgt1314),- vanJokannesXXII(tot1324), papier,alsmede t0thetmakenvan lakverven.
Avila is eene Spaanscheprovinciein oud- van L'enediet'
as XII (tot1342),- van
clemens VI(tot1252),onderwiensbestuur Castilië;zj grenst ten noorden aan Vallazj het eigendom werd van den Heiligen dolid, ten Oosten aan Segovia, ten zuiden
Stoel,- van Innoeentins VI (tot 1362),- aan Madrid en Toledo, en ten westen aan
van UrbannsV (tot1370),- en vanGreyoriv Estramadura en Salamanca.Op l40o geogr.
XI (tot 1376).Laatstgenoemde trok in Sep- mjlen teltkj 187000inwoners.Debodem is
tember 1376 met geheel zjn hof,metuit- er bergachtig,vooralin hetzuiden,waarde
zondering van 6 kardinalen,weder naarR0- bergen van Bejar en Gredoszich met den
me. Petrarclta zegt van den toestand van Sierra d'Avila vereenigen en eene voortzetAvignon in den tjd van Clemenn VI .d
$Zjis ting vormen van den Siërra de Guadarama.
het Babylon van hetwesten,eeneschoolvan Tusschen die bergen vindt men vruchtbare
gruw elen, het m iddelpunt van ongodsdiens- dalen,enkelem erenen onderscheidenekleine

tigheid en schandeljk bjgeloof,waarmen rivieren.Dâârgroejen druiven,moerbeziën,
de kostbaarste goederen, vrjheid en rtlst, kastanjes,oljven,vlasenz.Erisweinighout,
tevredenheid,godsdienst,hoopenChristeljke maargeen gebrekaansteenkolen enjzererts.

liefde verliest;elkestraat is er.eene vergaDe evenzoogenoemdehoofdstad,hetAbula
t
lerbak van misdaden,de ouderen bederven der Romeinen, telt 6500 inwoners en ligt
er de Jeugd,- sohaking,ontëering,echt- 1000 Ned. el boven den zeespiegelaan de
breult en bloedschande zjn erslechts spel helling van den Siërra d'Avila op eehe gravoor het hof van R om e.Voor geld is alles nietrots en op den oever der Adaja.Er is
te koop,
voor geld opentm en hier den een Moorseh kasteel en eene fraaje hoofdhemel en v00rgeldverkooptmenJezusChris- kerk.W elber w as er eeneuniversiteiten betus,onzen Heer.''In hoever men deze ont- hoorde zj t0t de voornaamste steden van
zettende schets aan de zw artgalligheid van Spanjç.
*
Petrarch,
a moet toeschrjven,bljftde vraag. A vlla y Zuniga (Don Louis), een
Te Rom e w erd Greyorius X I opgevolgd Spaanseh staatsman, generaal en geschied'
door den Aartsbisschop van Bari onder den schrjver,w erd geboren te Placencia in E snaam LTrbanus Vl.De Fransche kardinalen tramadtlra en was de vertrouwde gunsteling
benoemden echter Clemens VII totPaus,en Van keizer K arel F. D eze zond hem naar
lte JTr, bedeze vestigdezich teAvignon.Opdezew'
dze de pausen P altlttbs IV en P i'
ontstond het groote schismain deW estersche noemde hem t0tgrnotmeester der orde van
Kerk.Toen Clemens VII in 1394 overleed , Alcantara en deed zich van hem vergezellen
kozen ztjne kardinalen een nieuwen tegen- op zjne togten naar Afrika en tegen het
paus,nameljk Benedietws X fff,terwjl de Schmalkaldisch verbond.Hj beschreefdeze
kardinalen te Rome,na den dood van Ur- laatste op eene aantreltkeljkewjze in zjne
ban'
ts VI (1389),.
BonLfaoius IX op denHei- Jcommentarios de la guerra de Allemanna
ligen Stoelhadden geplaatst.Benedietuswerd hecha p0r Carlos V en 1546 y 1547.''
in Avignon belegerd d00r den maarschalk
Avila (Sancho d'), een Spanjaard,waB
a?eauslant en nam de vlugt naar Spanje, kapitein derljfwachtbjdenhertogr@nx4.
/r
ptx
W aarna

legaten ofpauseljke stadhouderste toen deze in de Nederlanden vertoefde.Hj
volvoerde den last om de graven ran .
è#mond en H oornein hechtenis tenemea.Bj
de Maasvochthj tegen den graafvan Iloog-

Avignon hun verbljfhielden.Gedurende de
l3de en 14deeeuw zjn er onderscheidene
kerkvergaderingen gehouden.In dedagen der
H ervorm ers vonden de Calvinisten er vele

dfrcfdzz, die er overw onnen w erd en sneu-

aanhangers,maardestrjdderpartjendeeder velde.Laterbehaalde hj de overwinningop
de w elvaart en grootheidlangzam erhandver- de Mookerheide.Hetmuitendkrjgsvolk bragt
dwjnen. Gedurende de Omwenteling ver- hem echter in groote ongelegenheid,zoodat
klaarde de Nationalevexgaderingin 1791Avi- htiin hetJaar 1577 naarSpanlemoestteruggnon voor Fransch gebied,endePausmoest keeren.

AVILER-AVOGATO.

Aviler (Augustus Charles d'), een be- tel,waarin de stoFenbtleenhoogenwarmterpemd beeldhouw er?Averd gebnren teParks %raad aa'
n de w erking van bepaalde oplosin 1653.Op zojarlgen leeftjd behaaldehj slngen worden blootgesteld.Zie Ververl
j.

den rrooten prjste Rome enwerdbenoemd
t0t 11d van de Academie.Op zjn togtnaar
deTiberstad werd hjdoorzeerooversgevangen genomen,maar na verloopvan16maanden horkreeg hj zjne vrjheid,waarna hj
zich naar Rome spoedde en gedurende 5Jaren zjnestudiën voortzette.Toen hjin zjn
vaderland wasteruggekeerd,deed hjgebouwen verrjzen teCarcassonne,teBesiers,te
Toulouse en te Marseille en schreefhj belangrjke bouwkundigewerken.Hj overleed
te Montpellier in 1700.
Avis.Regtskundir: zie adrlen. '
tWoord

A viz-orde (De) is eeneridderorde,in

1143 gesticht.Toen ontstond te Cofmbra in
Portugal eene vereeniging van ridders met
het doel om de Mnoren te verdrjven.Zj
noemde zich eerst tïde nieuwe ridderschap.''

Alfbnsus S'
dzlriczf:,deeerstekoningvanP0rtugal, schonk haal.,nadat zj in 1162 door
den Paust0teenegeesteljkeOrdeverheven

was, de s'tad Evora,zoodathare leden den
naam voerden van (dridders van Evora.''In
1211 Ontvingen zj van Al
fons'
usfTdegrensvesting Aviz,waarna zj den titel aannam en van Jridders van Aviz.'' In l285 verwordt nog gebruikt ln het Franschedri:d. klaarde zich Jokannes T,koning van PorttlOpl:eiJd'Etat:het oordeelover eene ofan- gal,tot hun qroot
meestexen vexbood hun,
dere zaaktdat doox den staatsraadwerduit- de Spaansche rldder
svan Calatravaalshunne
gebragt en datmet goedkeuring desKonings m eestexs te erkennen.Deze bragten dezaak
kracht van wet verkreeg.
voor het concilie te Basel en werden in het
A vista of#'
vlte,bj zigtyOpzigt)opver- geljk gesteld,maar het ontbrak hun aan
tpon. ln wissels en ander handelspapier be- magt Om hun gezag te hernemen.Nl1 verteekent deze term ,dat de in hetpapierver- bleefhet grootmeesterschap aan dekroon van

melde geldsom onmiddelljk,bj de aanbie- Porttlgalt0top onzentjdtoe.DieOrdewerd
ding of vertooning van het papier doo1'hem , in 1789 door ltoningin M aria van Portugal
die betalen moet, za1 voldaan worden.De veranderd van eenegeesteljke ordein eene
wissel, op zigt getrokken,isbetaalbaarop van militaire verdienste metdrieklassen navertooning , zegt het Nederlandsche W et- ljk 6 groot-kruisen,49commandeurseneen
boek van koophandel. Binnenlandsche wis- Onbepaald aantal ridders.H et ordeteeken is
sels, dat zjn wissels binnen het Rdk ill een groen-geëm ailleerd kruis,aan de uiteinE uropa getrokken en betaalbaar,moetenbin- den met leliën versierd, waarbj koningin
nen drie maanden ter betaling worden aangeboden op strafvan verliesvan verhaaltegen de endossanten en tegen den trekker,
althans indien deze fbnds ter betaling aan
den betrokkenehadbezorgd.V00rwisselsvan

M aria een rood-geëmailleerd hart gevoegd
heeft. Slechts oëcieren met den rang van

kapitein en metzo-jarigetldiensttjd lkunnen

de Orde bekomen.
Avlona Of Va,ïona isdehoofdstatlvan een
buiten'slands ofoy hetbuitenlandgetrokken evenzoo genoemd Turksch gewest iyl Albazjn andere verschlllende termjnen vastge- nië.Voorheen stond zj t
lnt
lel'deheerschapsteld.
van Venetië en yenoota1skooystad een
A'
tl ft
x of J prima '
tl f. in de muziek be- pj
hoogen bloei,maar ln 1691 iszj ln hetbe-

teeeksepel
d
nt,
phza
et
eerrshet
tegmuzl
ezigjeks
,ntauk
mel
jk,d
at zityekomen derTurken.Zj ligtineene1100erO
of
nge
zoo
darasslge,Ongezonde streelt en telt6000 inwo-

deljk, als hethem voorgelegd wordt,speelt ners,die zich metd0n wjn- entabaksbouw ,
ofzingt,zonder dat hem voorafdegelegenmet het vervaardigen van w ollen stoffen en
heid gegeven w ordt,om zichindevoordragt wapenen en m et de vischvangstbezighouden.
daarvan te oefenen.
A vocatorium ,litexat)avocatoriae,of(lêAvitus (M.Maedlius),in Auvergne ge- eret de xappel:is een oproepingsbrief,eene

boren, was ten tjdevan Va,
lentinianns 1II penljke bekendmaking van de regerinq,
praefectus praetoriusin Gallië.In45lnaChr. o
waarbj zt
l hare onderdanen,die in het bulbragt htj het verbond t0t stand tusschen tenland verbltjfhoudentaanmaant Om inhet
Aëtius en I'lteodovik, koning der W est-Go- vaderland terug te keeren,m eesta'lm etettne
then. Dapper streed hj in de Catalaunische bedreiging van straftegeudenalatigen.Vroevelden,en in 454 werd hj doorkeizerM @aû- ger was hetdoel van zgo'n proelam atie dikI>v.
:bekleedmethetOpperbeveloverdekrjgs- wi
j1% om de afw ezigen te w aarschuwen temagtin Gallië.Na den dood vandezendeed gen het gevaar,dat ervoorhen Ontstaan lton
hi
j zich te Arles t0tKeizeruitroepen (l0 uit politieke ver4viltl
telingen,diewaarschjnJulj 455).Te Romevond hj echterweinig ljk een Oorl()g ten gevolge zouden hebben.
aanhangers,en hj maakte zich gehaatd001
- Tegenwonrdig roepon (1t)regel'ingen (1001*ztllzjne trotBcheiden vexkwisting.Reedsin45G lke stukken in de eerste plaats diegenen (31)
werd hj doorden SueefRieimergeëwongen, die verpligtzjn,om in hetlegertedienen:
,
om zjne waardigheid nederteleggenenzich Opdatook zj,doorhetdragen derwapenen,
met het bisdom van Placentia te vergenoe- het gevaar mogen helpen afwenden?w aaraan
gen.Hj overleed nietlang daarna.
hetvaderland bj hetuitbroken van eenOOrA viveren noemtmen in deveYverj de l0g blootstaat.
handelwjze,waardoor dekleurenopdestof- Avogato (Persea.çrcfb.
st
siwctTGlirtn.t:oolt
fen worden vexlevendigd.D itgeschiedtdotlralliga,tor-peer genaamd? is lid van cen gegaans in den aviveer-ketel - een stoomke- slaeht, dat t0t de schoone
familie dcr Lau-
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AVOGATO-AVONDMAAL.

rineën behoort.Zjheofteenzesdeeligbloem- goud, zi
lver,platfna,Juweelen,geneesmidomhulselen 9 meeldraden, van welke de 3 delen, munten en bj wetenschappeljkeonmiddelste aan den voetmetaanhangselszjn derzoekingen , waarvoor men het troois gevoorzien. De helmknoppen springen met 4 wi
gtbezigt. In plaatsvan ditlaatste ishet
kleppen Open.De boom bereikt eene hoogte avoirdupolds iq 1855 in Groot-Brittanjehet
van 1s Ned.elen heeft eene breede k1'
oon. standaard-gewigtgewordçn,en menheefthet
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- oorspronkeljk exemplaar,van platina vervaardigd,indeschatkamergeplaatst.Hetheeft
selend geplaatst;zj zjn omgekeerde eirond 7000 grein, en 5760 van deze gaan op een

van gedaante,met korte punten en aan de pond troois gewigt.Een pond avoirdupoids
ondervlaktemetfl
jnehaarbesvoorzien.Zjne is geljk aan 453,5926625Ned.wigtjes.
bloemen vertoonenzichalsgroene,gedrongene
Avon is de naam van eenige xivieren in
aren met wolligeytoppen.De hangende bes Groot-Brittanje.DeLower-Avonontspringtin

w0rdt z00 groot als een kinderhoofd en W iltshire,wordtbevaarbaarbj Bathenstort
heeft de gedaante eener peer.Zj isgeelOf benedenBristolzich uitindeSeverne. De Upbruinachtig-groen van kleur. Tusschen het per-AvonneemtharenOorsprongin Nordhampvruchtbekleedselen de harde,groote pitten tonshire, wordt bj Stratford bevaarbaar
bevindt zich eenbleek,boterig vruchtvleesch) en Ontmoet de Severne bi
j Tewksbury.
met groene aders doortrokken, hetwelk in sltakspere, te Stratford geboren, wordtwel
W est-lndiëenin TropischAmerikaveelwordt eens S
tde zwaan der Avon''genoemd. Eene
gebrt
likt.Hetsmaakt als boter ofmerg, en andere rivier van dien naam ,ontspringt in
de Eurqpeanen
W iltshire,vloeit
vinden het zeer '
door Hampshire
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Avogato.
der Christeljke
In den laatsten
kerk,w elkedoor
tgdisdezeboom o0k teKew inEngeland ge- alharegenootschappen,metuitzonderingvan
kweekt.Hjgroeithetbestin een leemachtigen datderK wakers,Onderhouden wordt.H etisin
bodem en vereischt eene vochtige warmte: gesteld doorJezltsbtoenHjmetzjnediscipe-

t.

hoewelhj metgroote omzigtigheid begoten len in den avond vöôrden dag zjner kruimoet worden.Op bjgaande afbeelding zien siging aan denPaaschmaaltjdvereenigdwas.

wj
een blgejenden tak op % dernatuurljke ofin het Nieuwe Testamentdewoordenvan
grootte, in 2 een blad op dezelfde grootte, Jez'
l
tsletterljk zjntertlggegeven,isaaneeniin a eene bloem 2'/! maal,in been meel- gen twjfelonderhevig, omdat de berigten

draad (met staminodlën) 7-maal, in c een der twee eerste Evangelisten niet volkomen
stamper 2-m aal vergroot, en in # eene ge- eensluidend zjn metdie van L'
tteasen Pa'
t
bheele,in eeenedoorgesnedenevrucht,hetzaad Jffd.In hetalgemeen bljktten duideljkste,
vertoonende,op '/odedernatuurljkegrootte. datde instelling:bj denPaaschmaaltjdverAvoira Elaxs Of Aroira .gliczldzldi.g is Ordend, strekken moet, Om de gedachtenis
eene palmsoort,waarvan m en palm -olie ver- van het ljden en sterven van den Stichter
krjgt,diein de zeepziederjgebruiktw ordt. des Christendomslevendig tehoudenbjzjne
Zie P almen,.
volgelingen , zoodat de w oorden ttD oet dat
Avoirdupoidq isde naam van een En- ter mjne gedachtenis'' geheel in den geest
gelsch handelsgewlgtjdat behalve in Groot- liggen w n den Insteller al worden zj ook
Brittanje en Ierland o0k in deYereenigde in het berigt van Joltannes niet gevonden.
Staten gebruikt wordt voor alle waren,die De w oorden: d
tDit ismjn ligchaam ,- dit
men bj 'tgewigtverkoopt, behalve vool' ismjn bloed''hebben bljkbaareenesymbo-
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lische (zlnnebeeldige)beteekenis,Fel
jk 00k
de verzekering van P anlws,dat zj,die aan
het avondmaal aanzitten, deel hebben aan
het ligchaam en aan hetbloed van Ckristah
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(1:15) de werkeljke tegenwoordigheid van

Ckrist'
tts door transsubstantiatie t0t een R.

Katholiek leerstuk.De scholastieke wjsgee-

ren deden voortspoyingen,om den aard en

zoodatzj zich onthouden moeten van de0f- de wjze flieromzettlng nader tebepalen,en
ferfeesten der Heidenen.VergiFenis van zon- de vele vragen, die daarbj geopperd werden en vernieuwde gemeenschap met Cltris- den? doen bljken, dat genoemd leerstllk
f?
zd,geljkdiemethetgebruikderzinnebeelden moejeljk te verklaren was.Paus Urbanws
van zjn ligchaam en bloed in verband wor- T'V stelde de aanbidding der hostie in, en
den gebragt,wjzen Opdezegeningen,welke verordende (1264),naar men meent op raad
tltxzl L'tbik, het
zjn maxteldood aan zjnebeljdersverschaf- eener vrom e non, J'ttliana '
fen Z0l1. Zulk eene gedachtenisviering van feest der transsubstantiatie. Het concitie
het sterven des Heeren was bj de eerste van Trente bevestigde deze leer,welkedoor
Christenen met het houden van liefde-maal- latereRoomscl
t-lfatholieke qodgeleerdenniet
verder isontwikkeld.DeGrlekscheKerk was
tjden verbonden.
Na de eeuw der Apostelen steldemen zich van oudsdezei
fdemeeniny toegedaan,welke
niet ltm ger tevreden met de eenvoudigeleer door de Orthodoxe confessle van 1642bevesdes Nieuwen Testaments. llet slagten van tigd is (zie Grleksek-Katltol'
ieke Kerkt.
het Paasch-lam en de Heidensche oFeranden
gaven aanleiding,om het avondm aalalseen
oFerfeestte beschotlwen.JltstinusJflrfy'
ren
Irenaelu noem en het een dalzk-oFer, maar
reeds Cyprlan'
tts stelthet avondmaalvoorals
eene handeling,waarbj depriester,naarbet
voorbeeld van dien des Ouden Verbonds,
brood en wjn a1s offer aanbood,eene afBchaduwing vanhetoffer,hetwelk doorCltrk%f'
lf: aan het krllis w as gebragt,en w eldra
ging deze afschaduw ing Over in eenew erke-

D e H ervormers der l6deeeuw kw am en in
verzet tegen die stofvervorming.Lttth'er be-

sthouwde aanvankeljk demisalseenonder-

pand dervergeving van zondentaan de4eloovigen toegekend.Toen reeds washjnlet
vreemd van hetdenkbeeld,datbroodenwjn
slechts zinnebeeldige teekenen zjn.Hetlag
echter in zjn aard,dathj zieh vandenletter dergewjde schrift en van hethieropge-

bouwde geloof aan de geheim zinnige strekking van dat saerament niet k0n losm aken.

ljke herhaling van het oFer,zoodataan het Hj kwam dus welin verzet tegen de transavondm aal de verzôenende kracht vaa den substantiatie-leer, maar bleeftoch de stoffekxuisdood van Jez'
as op Golgotha werd toe- ljkeaanwezigheid van hetlirehaam enbloet
l
gekend.Diensvolgens aehtte men hetnietal- des H eeren, Op het oogenbllk van het ge-

leen zegenrjk voor degenen, die het ge- brtlik: vasthouden. Hj handllaafde hetfeit
bruikten,maarookvoordeafweziyenenvoor zonder zich tevermoejen meteeno verklade gestorvenen. Dit gaf aanleidlng t0t de ring der wjze, waarop het plaats greep.
privatemissen (zie M is),waarbj depriester Ditzelfde vindtm en in de andereLuthersche
alleen 014eeneplegtige wjze volgensde symbolen,terwj d'e Formula concordiaehet
voorschrlften van paus Greyori'tts de Groote volgende beweert: ttrren gevolge eelzer ge-

(t 604)- hetonbloedigoFerbjhetaltaarv01- wjde vereeniging (uniosaeramentalis)geniet
bragt. D eze Opvatting berustte Op de veld- men in,meten onder hetbrood endenwjn
w innende leer,dat hetligchaam enhetbloed het wezenljke ligchaam en het wezenljke

van Jezns in hetbrooden denwjndesavond- bloed van Cltristus: en wélm et den m ond
m aals aanwezig waren.D ie leer?reedsdool' (manducatio oralis), maar niet zöö,dathet
Jnstin'lts M artyr en Irenaess verkondigd,is ligchaam van Clteist'tt.
n m et de tanden vervooral verdedigd en algem een gemaakt door brgzeld en,zooals iedere anderespjs?inhet
Pascl
tasins JZt
:t@?Id9-J'
I
/.
M (zie onc
ler dien naam), menscheljk ligchaam verteerd wordt,maar
abt te Corvey,in ztjn geschriftJDe corpore op eene bovennatuurljke, onbegrjpeljke
et sanguine Domini (Over het ligchaam en wjze.De aanwezigheid van hetligchaam en
bloed desHeeren,33lna Chr.).''Debestrj- bloed van Cltrist'tts w ordt echter noeh door
ding dier meening door geleerdemannenvan de consecratie noch doorhetgeloofdercomdien tjd,zooals llaban'
us.
l.
ftz/
l
fr'
l
f,
:,abtteFul- m unicanten, m aar door de kracht van de
da,Ratramn'tts,monnik te Corvey, en ErI- woosden der instelling veroorzaakt.''Om het
yena, was vruchteloos. Zj kwam testerk verschjnsel te verklaren,h0e hetligchaam
tbs op zûo veleplaatovereen methetbjgeloofvan diedagen,om en het bloed van Cltrlsf'
haar te verbannen Zelfs toen Berengarius sen tegeljkertjd tegenwoordig kan wezen,
van Tours (1050) leerde, dat in brood en roegtdeFormula concordiaedetcommtlnicawjn geenszinsdestoffeljkeelementen,maar tio Idiomatum''(zie Onder ditwoor(1ltehulp,
enkel hllnne werkzaamheid doordeconsecra- volgens w elke het ligchaam van Chmistus

tie veranderd werden,zag hj zjn gevoelen overalop goddeljkeen hemelsche wjzeniet
op ondersclleidene synoden als Onregtzinnig

alleen w erkzaam m aar ook aanw ezig kan

veroordeeld,terwjlhj te Rome (1059)eene zjn (ubiquiteits-leer). Hierbj wordt hetgegeloofsbeljdenis moest aoeggen? welke in nieten eener stoFeljke zelfstandigheid afgetts inden
steilheid die van P aseltasiusJ?trtfl?drfyl,
g Over- scheiden van de opname van Cltr'tst'
treft. Niet lang daarna bragt H ildebertvan geest. K arlstadt, Oeeolampadius en Ztvinyll
Tourshetwoord Gtranssubstantiatio (omzet- traden te vporschjn met hetgevoelen,dat
ting van stofl''in gebruik,en paus Innocen- m en de woorden der instelling zinnebeeldig
fi'
lf.g III verhief op het 4t1eLateraan-concilie m oest opvatten, en Zwinyii handhaafdettezt
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meening 00k ln zdne laatste geschrfften,of- king der communicatio idiomatum , t0t den
schoon hj hetnietongepastachttq van eene oorspronkeljken,onbepaalden vorm van llet
aanw ezigheid van het wezenljke ligchaam leerstuk terllggekeerd,en zelfs zj (Storr,
van Chmistus in het avondmaal te spreken. Reinltard,Knapp),die do stoFeljke aanweDie uitdrukking ontwikkelde zich door de zigheid van het ligchaam van Cltristusinhet
aansluiting van de Zwitsersche aan de Sak- avondmaalsbrood bleven vasthouden,doelden

sische Hervorming t0t eene beyaaldevoor- enkelop eeneaanwezigheid van zjninvloed
stelling ,en deze ontving eenenleuw ebeves- (praesentia operativa).De rationalisten ontiging door de leer van Calryn.Volgens de- zer eeuw ontkenden alle regtstreeksch verzen hervormer is het genotvanhetligchaam

band ttzsschen het avondmaalen de verzoe-

tœ ,maar
en bloed van (ltristuswélalsietswezenljks ning door den kruisdood van Cltrist'
te beschouwen,nietvanligchameljken,maar beschouwden het avondmaalalseenegedachvan geesteljken aard,daarin bestaande,dat tenisviering van den marteldood van den
op het Oogenblik van het gebruik van het Heilandj dien hj uit zelfopoFerende liefde

brood en den wjn des:avondmaalsuiihet voor alle menschen heeft ondergaan! zoodat
verheerljkt liqchaam van Cltrisius,hetwelk deze bj de gemeenschappeljke herlnnering
in den hemellsen bljft,eenebovennatuur- daarvan door zjn voorbeeld t0tonderlinge

ljkekraehtuitgaat,welke de geloovigenop liefde worden opgewekt.Meer en meeropeneenegeheimzinnige wjzedoordringten ver- baarde zich in de Protestantsche kerk de
sterkt.Alle Hervormings-symbolen wankelen overtuiging,dat het waardig gebruik en de
tusschen de beide punten: geene ligchame- heilzame invloed van het avondmaalnietaf-

ljke,maareenegeesteljkegemeenschapdoor hankeljk waren van eene bepaaldeleer,en
het geloof, en toch eene wezenljke,stoFe- op dien grond kwam in Duitschland menige
ljke gemeenschap methet vleesch en bloed vereeniglng t0t standvanLutherscheen Hervan Clöristns.Deleervan Calrynonderscheidt vormde gem eenten, sthoon 0ok hiertegen
zich van die van Zwinglé door hetaannem en een ernstig protest werd aangeteekend door
van ietsbovennatuurljksengeheimzinnigsin de voorstanders der orthodoxe Luthersche
dat sacrament,en toch wees eerstgenoemde leer.
D e Kw akersverw erpenhet avondmaala1s
Op de overeenstemming eener beschouwing

van hetbrood en den wjn alsteekenenmet kerkeljk feest, daar zj van meening zjn,
het aannemen van een zuivergeesteljk ge- datvolgensdebedoeling van Jezwszjnev01not.Llttherverzette zich teyen de leervan gelingen zjner zouden gedenken z00 vaak
Calnyn, m aar 00k de naderlng van de leer a1s zj aten - dusdageljks.DeHernhutters
van dezen t0t die van Lutlter wordt in de
Formula concordiae als eene misleiding aangemerltt. De leer van het avondmaalverdeelde de voorstanders der Hervorming in

twee partjen, dpch z: verwierpen alle het

laten metbetrekking t0thetavondmaalieder

volkomen vrj in zjnegevoelens,wantzelve
hebben zj omtrentdeze aangelegenheidgeen
bepaald leerstuk aangenomen.
D e eerste Christenen vierden hetavond-

m is-oFer als Onnoodig na het oflbr, door maal zeer dikwjls en --uit vrees voo1
-verCltrist'l!n aan het kruis gebragt.D e Luther- volgingen - doorgaans des nachts,zoodat
sche Kerk schrjfthetavondmaal de kracht het in sommige gewesten van onsVaderland
toe der vergiffenis van zonden m et alhare oûk welnachtmaal wordt genoemd.Zj vem

zegenrjke gevolgen,der bevestiging in het bonden het gewoonltjk met liefdemaaltjden.
geloofen der wedergeboorte.TerwjlZ'
tvingli Toen deze nachteljl
te bjeenkomsten verbode schuldvergiFenis toekende aan hareeerste den werden,vierden zj hetgedachtenisfeest
Oorzaak, aan het sterven van Ckristus, in den vroegen m orgen, - 'tgeen na de
beschouwde hj het avondmaala1s een ge- 5* eeuw regelwerd. Het dageljks houden
dachtenisfeest van des Heeren dood en

van hetavondmaalwerd echter zeerspoedig

alseeneopenbaring der Christeljkeeenheid. nagelaten; reeds in de tweede eeuw werd
ln het tjdperk der Orthodoxie,hetwelk het gemeenljk eens in de week? 04 den
op datderHervormingvolgde,bleefdestrjd zondag (diespanis)gevierd,terwjldlt00k
Over het avondmaal ongeveer op dezelfde we1 op zaturdag, vrjdag en woensdag gehoogte.Deleervan Z'
tvingliwerdgehuldigd schiedde.In de 54eeeuw bestemdem en daardoo1'de Soeinianen en Arminianen(zieonder voor de 3 groote feesten,hetKerst-,Paaschdeze namen). De eerste beschouwden het en Pinksterfeest. Nadat op onderscheidene
avondmaal als eene gewone plegtigheid en

synoden verordend was, datieder Christen

thans3-maa1in hetJaarlletavondmaalz0u
schreven zjne zeyenrjke werking toeaan alebrui
ken,bepaalde het 4de Lateraan-concide gedachtenisvierlng zelve Of aan hetgeen

daarbj verkondigd werd,- en de laatste 1le (1215) en later dat van Trentedeuit-

handhaafden hetverband tusschen de zinne- deelingvanbroodaandeleeken op hetPaaschbeeldige teekenen en het genotdes geestes. feest, terwjl het misoffer elken dag ofa1In de Protestantsche Kerk van onzen tjdis thans elke week Poeqt worden gebragt.
M eer eenstem mlgheld heerscht ervan ouds
over llet geheel het gevoelen van Zwinyli
m eer en m eer op den voorgrond getreden. omtrentde plaats,waarhetavondmaall
noet
Hoemeeraan deeenezjdehetverzetver- w orden gevlerd.Hiertoe heeft m ensteedsde
m eerderde, zo0 m eer nam aan de andere godsdienstige vergaderplaats der gemeente
de onverschilligheid toe. In de Luthersche gekozen,aanvankeljk de huizen der leden,

Kerk is het supranaturalisme,na de verza- in tjden van vervolging zelfsholen en ver-
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latene bouwvallen, en later de kerken.In
de Oude kerk werd elk t0t het gebrtlik van
het avondmaal toegelaten. Slechts werden
alle niet-christenen en ketters uitgesloten,
alsm ede de catechumenen Ot'degenen uit de
JodenenHeidenendiezichvgoxbereiddenvoor
hunne beljdenis,maarn0g nietgedooptwa-

ren.Deze werden btjheteinde der gewQne

godsdienstoefening en vöör den aanvang van
het avondmaal w eggezonden m et de weor-
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llet concilie van Trente gafenkel aal (
len
paus verlof,om in sommigegevallen aanleeken het gebruik van den avondmaalsbeker
t0e te staan, - een voorregt,dat in den

nieuweren tjd vergund werd aan den koning
van Frankrjk.De ltinderen werden in de
Roomsch-lfatholiekekerk langzamerhand(van
delzdetbtde 15i
1eeeuw)vandeavondmaalsviering uitgesloten.
Belangrjke punten bj de avondmaalsviering zjn deconsecratie (wjding) van brood
en wjn,en hetopnemen van dezemetden

den Glte! ecclesia missa est,(Gaat!de gemeente moge zich verwjderen),''waarna de
beljders, die den doop ontvangen hadden, mond.Op het4tleLatexaan-conciliewerdvoom
achterbleven. Kinderen werden, zoo zj ge- geschreven, dat de consecratie alleen door
doopt waren,zontler bezwaar toegelaten,en dit gebruik hield stand t0tin de l2(1een
lztle eeuw . Het bestaat thans n0g in de
Grieksch-lfatholieke kerk.
T0t deviering vanhetavondmaalgebvuikt

men b1'ood en wjn.Jezusbediendezich bj

de instelling dier plegtigheitl, volgens het
algemeen gevoelen , van ronde,(mgezuurde

een geordend priester k0n geschieden;met
de ronddeelingvan hetbroodwerdeningroote
gem eenten de diakenen belast.Van dev()or-

werpen,diet0tde avondmaalsviering bj de
Roomsch-lfatholieken behooren,noemen wj
het avondmaalsblad, bestemd voorhetbrood,
den kelk voorden wjn,hetcorporaleot
'een
doelt,waarop het blad en de kelk geplaatst
zjn, den kelkdgek t9t bedekking van den

brooden en van metwatervermengdenwjn,
omdat een en ander bj den Paasch-maaltjd kellt, de kaarsen ter herinnering aan den
gebezigdworden.Bj de liefdemaaltjden der nacht der instelling ,en den m onstrans.Zie

eerste Christenen bragten de welgestelden verder Onder M is.
de spjzen mede,en hetbrood dezerbjdraIn de Luthersche kerk is de avondm aalsgen (oblationes) werd voorde avûndmaals- viering eene voorbereiding voor de bieeht
viering aangew end. Deze oblaties duurden (zie onder dit w:ord).De geesteljke,voor
voort,toen deliettlemaaltjdenafgeschaftwa- het altaar staande met den rug naar de g0ren,en zj dienden tevens t0tonderhoudder m eente gekeerd,Bpreekteen gebcduit,doorpriesters.ln dien tjd had men omtrentden gaans bestaande in het uonze Vader'' en in
vornl
nli
den
and8s
van
dat
bee
pa
ng.toc
lnstde
te ee
uwbroodgeener- de woorden derinstelling,terwjlhj bj de
lei
won in het uitdrukking uditismjn ligchaam''eenkl'
uisW esten de gewoonte veld, om Ongezuurd teekenmaakt Overhetbrood endenwjn,en
broof
lte gebruiken,texwtjlde Grieksch-lfa- hierdoor de consecratie volbrengt. Daarna
tholieken gezuuxd brood bezigden. Nadat de deelthj onderhetgezangdergemeentebrood
leel- der transsubstantiatie was vastgesteld, en wjn uit aan de communicanten,die atthnamen de oblaties in brood een einde en in tereenvolgens daarbj nederknielen, en hj
ylaats daarvan gafmen eene kleine bjdrage zegt: tdNeem en eet, dit is het ware ligln geld.Hieraan ontleenen Offerkist en kerk- chaam tbloed)?dat('
ltristasvtloruheeftovel'-

zakje hunnen oorsprong. Devorm van llet gegeven (vergoten)tût vexgiffenis derzonden:het vexsterke u in het w al-e geloof ten
eeuwigen leven, Amen.'' Die woorden zja
in de agenda derV ereenigdekerkinD uitschland eenigzins gewjzigd.Nadat alll
!comluuschjfles, die men nog altoosoblaten,maar nicanten brood en wjn ontvangen hebben,
naht
mne wjdinghûstiun(oferanden)noemde. syreekt de geesteljke eene dankzegging en
De Grieksch-lfatllolieke kerk bedient zieh eludeljk den zegen uit.W atvan tleht
lstiën
van kleine gezuurde tal*
w enbroodjes,die uit en den wjn overbljt
'
t:wordtalsniet-gewjd
twee stukken bestaan en in denwjn gebro- beschûuwd.Het gebrulk van brandentlewasken worden.De Luthersche kerk heeftover kaarsen,doorL'
ttlterafkeschaft,islaterweêr
brood w el'd kleiner e1tm en vermeedhetbreken uit Vr00S:dat m et de krtlimels een g:deelte van hetligchaam des Heeren zou verloren gaan.Z()o Ontstonden de kleine brood-

het geheel de oblaten der Roomsch-lfatho- ingevoerd. Nietin alle Luthersche gemeenlieke kerk behouden hoew el ze hierendaar ten geschiedt echter deavûndmaalsvieringt)p

van jedaante veranderd zijn,en het zinne- de beschrevene wjze.
beeldlge breken van het broed ingevoerd is.

Meer vrjheid metbetrekking tOt deavondMet betrekking t0tden wjn heerschte inde m aalsbediening heerscht in tlt) l-lexvormde
Oude kexk bjna Qvoralde gewflflnteom dien kerk.Zj wf
lrdt in den regel zelldags te vonletsvater te Vo1*
mongon 611Wegells(lemeer- ren voorafgegaan (lol)r eene voorbereiding ,
dere zuivel'
heic
lwitten wjn te nemen.Sûm- waarbj de punten worden opgenoemd,0mmigen ketters gebruikten w ater in deplaats

trent w elke de comm unicanten zich zelven

van wjn.Detranssubstantiatie-leer wasin- m oeten beproeven. Nadat ()p den dag der

tusschen oorzaak, datmen in de RoomschKatholieke kerk den beker aan de leeken
Mà0e< en m eer onthield. Thomas '
ptzzàAquino
m aakt daarvan m elding als van eene provinciale Rewoonte,maar deze w erd w eldra al-

avtmdm aalsviering eene korte leerrede van
den kanselis gehouden,begeeft zitth depredikant achter de daarvoor geplaatste tatbl

waar de aanwezige leden der gemeente bj:
gedeelten kom en aanzitten.N a toespraak en

gemeen en door Kerkeljk gezag bevestigd. gebed, hetwelk de consecratie vervangt,

480

AVONDMAAL- AVONDROOD.

&vordt brood en W i
J*n aan de dischgenoûten heid, elkander hunne verkeerdheden en geoverhandigd.Tn Zwitserland bljven de ge- breken onder het 0og te brengen.Dâérwormeenteleden op hunne gewone zitplaatsen, den verdeeldheden en ergernissen uit den
en in Duitschland begeven zj zich naarhet weg geruimd.Daarna gaan de deuren weder
altaar.Men houdtzichdaarbjgewoonljkaan open ,en m en besluit de godsdienstoefening
devastgesteldeformulieren,terwjltoespraak, m et gebed en gezang.H et avondmaalw ordt
gebed en gçzang elkander afwisselen.
daags daarna gevierd,en brood en wjn worBj de Doopsgezinden heerschtindewjze den dan aan de communicanten,die aan de

dex avondmaalsviering,geljk in alle andexe tafelgezeten zjn,rondgedeeld.
opzigten, eene Onbeperkte vrjheid.Hetis De Hernhutters hebben de liefde-maaltjin hunne kleine gemeenten in hetalgemeen den der oude Christeljkekerk wederingelletgebrt
lik,datdeleden bj deavondmaals- voerd. Het avondmaal vieren zijdooxgaans
viering op hunnegewonezitplaatsenbljven, elke maand op'een zaturdag ofeen zondjg,
waar hun het brood en de wjn doorden nadat acht dagen te voren eeneboet-predlca-

leeraar en de diakenen worden gebragt.Dit tie is voorafgegaan. Na de consecratie van
bevordert nietweinig de kalmte derplegtig- brood en wjn wordendezerondgpdeelddoor

heid. O0k malten zj in den regelgeen be- den priester, bjgestaan door een diaken of
zwaar om iemand,wie hj 00kwezenmoge, diakones.Bj het gebruik derteekenenwordt
t0t de viering van het avondmaalt0e te la-

gezongen en gebeden,en na den afI00? ge-

ten, omdat zj het beschouwen als een broe- ven de aanw ezigen,elk aan de naastzlttenderljken maaltjd, waarbrood en wjn,als den elkander den kus des vrede.
zinnebeeldige teekenen, den volgeling van
Cltristus herinneren aan den kruisdood en
dus aan zelfopolerende liefde van zjnen
H eer.
In de Anglicaanschekerk wordthetavondmaalbeschouwd als eene plegtigheid,welke

de strekking heeft,om de beljdenisdesgeloofs te vernieuwen en te bevestigen. De
viering neemt een aanvang met het gebed

en de voorlezing van den geesteljkejdie
zich achter de avondmaalstafelbevindt,en
hierop volgthetgezang endeleerrede.Daarna

Avondm aals-proef (De)ofhetavond-

estztzlqv.gerdm
t
?f (Judiclum s. coenae) waseene

bjzondere soort van Godsoordeel,waarvan

reeds m elding gem aaktwordtinde9dt)eeuw .

Zj was vûorgeschreven, wanneer in een
klooster een dlefstal wasbegaan.Aldek100ster-geesteljkenmoestennameljkbjeeneplegtigemisde gewjdehostie nuttigen metden
wensch,datzjhtln ten teekenvanschuldof
onschuldmogtworden.Somtjdswerden krach-

tigeverwenschingenofvervloekingengebruikt.
Deze handeling bertlstte op het denkbeeld ,
plaatst zich de geesteljke wederom bj de dat het ligchaam en bloed des Heeren niet
avondmaalstafelen volbrengt erdoorhetuit- z0u kunnen bljven in het ligchaam vanzulk

spreken van Bjbelteksten hetzoogenaamde
ofertoriltm in terwjl de diaken aalmoezen
zamelt. Hierna plaatst de geesteljke brood
en wjn op de tafel en houdt,na het uit-

een Overgegeven zondaar.Hettjdperk van
bjgeloof, waarin het avondmaalsgeregt in

zwang was,wist natuurljk talrjkevoorbeel-

den aan te voeren vandew erkingdierproef.
spreken van een gebed, eene vermanende Dat m en deze in de llde eéuw ook t0t de
rede tot de com municanten, diezich opeeni- leeken uitstrekte, bljkt uit den eisch van
genafstandrondom hetaltaarhebbengeplaatst. paus Geegorius F'VT,t0t keizer H endrik IV

Dan volgt wederom het aalzhalen van Bjbel- gerigt (1077),om zich daaraan te onderwerteksten en eene opw ekking tot verheëng
des harten? waarop de gem eente antw oord

pen, ten einde zich te zuiveren van de be-

is. Daarna wordt de plegtigheid meteene
zegenbede gpsloten.
ln de Presbyteriaansche kerk isdeavondm aalsviering hoogst eenvoudig.N aeen gebed
van den predikant en de herhaling van de

wanneer in hetwesten aan den donker-blaau-

als een gedachtenisfeest Op dergeljke wjze
als de H ervormden.D e Socinianen houden
die viering enkelvooreene kerkeljkeplegtigheid,dlenende om zedeljke bedoelingen
te bereiken.Daagste voren houden zjeene

gen van geel,rood en blaauw .

schuldigingen zjnervjanden.DeKeizerbegeeft? en elndeljk de consecratie.van b1
.ood toonde zich daartoe w einig gezind en v01en wjn.Nadathjzelfhiervangeblujktheefty harddein zjne weigering.
geeft hj het,onder gepaste bewoordingen, A vondrood (Het) is het bekende veraan die der instelling ontleend,aan de com- schjnsel,datkortvpörennaden ondergang
municanten.De overbljvende wjn gaaton- der z0n de w esterkim m et prachtigepurperder de aanwezigen rond tf
ltdathj gebruikt tinten versiert.Het vertoont zich hetf'raaist,
wen hemelenkelewolken drjven,die door

de stralen derz0n wordenbeschenen,ot'k'an-

neer er het geheele uitspansel met dunne
vederwolkles ls bedekt.Dan zien wj dezgowoorden der instelling worden brooden wjn men derwolken verguld,terwjldeze ixaar
rondgedeeld,evenalsin andereProtestantsche het midden metpaarsenpurperzjngetooid,
kerken.
en naarm ate dew olkenlagenm eerversGhillen
D e Rem onstranten vieren het avondmaal in dikte,Ontwaren wj o0k meerschakérinVoorheen verklaarden de natuurkundigen
dit verschjnseldoorte zeggen,dathetwltte
zonnelicht,door de luchtgaande,ontbonden

werd en zjne blaauwe stralen verloor,0mgodsdienstoefening.A1sdezegeëindigdis,blj- dat deze door haar teruggekaatst wcrden,
ven de leden dergemeente m etgesloten deu- terwjlde roode en gele stralen hunnenweg
ren bjeen,en demannen hebben dââr vrj- vervolgden. M eer bevredigend is de verkla-
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ring van Forbes.Hj zag eens,dateeneme-

Avont (Pietervan den),in lsl0teAnt-

nigte waterdamp uit deveilighoidsklep eener werpen geboren) w as landschapschilder en
locomotief stroomde en merkte op, dat het stûffeerde de schilderjen van Vinekeboom.
zonlicht er doorheen drong meteenedonkere Zjne sttlkken zjn zeldzaam ;men vindter

oranje-kleur.W athooger,waardedampmeer te Miinchen en te'W eenen.Hjdreefeen kunstverdigt was door afkoeling, zocht hj dat handelin zjne geboortestad,en hj waseen
verschjnseltevergeefs.Hj pastehett0eop zeer bekwaam graveur, die onderscheidene

de verklaring van het avondrood,dat vol- geestig geëtste en gegraveerde platen heeft
gens hem niet tloor (1e lucht,maax doorden geleverd.
waterdamp der lucht veroorzaaktwordt.Als
A vonturiers is de naam van zoodanige
eene zuivere?kleurlooze,veerlkrachtigevloei- personen,die zich op j'
oed geluk metgestof yeet'
t die damp eene groote mate van w aagde ondernemingen lnlaten vooralin
doorzlgtigheid aan de ltlcht,maar zoodrahj vreem de landen. In de 16(le eeuw w erd in
t0t verdigting overgaat, laat hj enkel de 0ns Vaderland die naam gegeven aanEngelroode en gele stralen (loor en veroorzaakt schelakenkoopers,dieeersteenbelangrjken
hierdoor hetavondrood.
handeldreven te Stade,en zich vervolgens
Des Ochtends nadenopgang derz0n,wan- te Middelburg - later ook in andere H0lneertengevolge vandeverwarming desdamp- landsche steden - vestigden.Er was namekringsdoor de zonnestralen,de dauw w eder ljk twist ontstaan tusschen deze Engelsche
in damp oprjst,Ontstaateen dergeljk ver- lkooplieden te Stade en de Duitsche te Lon-

schjnsel, hetwelk wj met den naam van dtt
n,zoodatde eerste doorkeizer Rltdolfl'
l

morgenrood bestempelen.Ditlaatsteis ech- en delaatste doflr koningin E lisabetltuithet

ter ln den regelniet zO0 fraaials hetavond- land werden verbannen.D e Engelschen uit
rood, omdat de z0n reeds eene aanzienljke Stade w erden toen uitgenoodigd Om hunne
hoogte heeft bereikt, wanneer zj warmte w oonplaats naar Nederland Over te brengen.
genoeg geeft,om het water in damp teher- D it geschiedde in 1598.
scheppen, zoodathare stralen eenveelkorteA vrigny (C.J.L.Lolliardd'),eenFransch
dichter, w as de echtgenoot der berocmde
ren We4 doorloopen dan desavonds.
Hiertllt bljkt,dat hetavondrood een hel- zangeres demoiselle Repnault.Hj werd gederen hem elen aangenaam w eder,enhetm ûr- boren op het eiland Martinique in 1760 en
genrood een somberen, regenachtigen dag overleed te Parjsden l7denSeptember1823.

voorspelt.lmmersa1sde luchtbj zonsonder- Hj heeft onderscheidene gebeurtenissen der
gang sterk met waterdamp verzadigd is, Fransche geschiedenis t0t stofgebruiktvoor
zoodat deze l'
eeds in waterblaasjesisomge- zjnetreurspelen.
zet, dan ontwaart m en enkeleen bleek en
Aw aren ofAwariërs is de naam van een
zw ak avontlrood,omdatverdigte waterdamp stam ,die in het noordeljk gedeeltevan den
alleen kleurloos lichtdoorlaat.Een gloeiend Caucasuszjn verbljfhieldenn0ghoud'
t.Hun
jk uiteinde vanLesghistan
morgenrood wjst 0ns op eenegroote mate land ishetnoordeli
van vochtiglleitt?die in de hoogere luchtge- en grensttenwestenaanhetgebiedderTsjetw esten digt wordt en w blken vormt,waam sjensen,terwjlzj aan de anderezjdendool
uit de regen nederdaalt.
minder bekende volkeren zjn omgeven. De
Avondschem ering ?wanneer de z0nin noordeljke uitloppers van den Caucasus beltet westen beneden de ltim is gedaald, on- dekken hetgeheele K hanaat.M en vindter klodergaau d(a stralen,die zich derw aarts bege- venen waterval
len in eeuwenheuyende wouven,in den (lalnpkring eenebuiying naarde den.Deinwonerszjnerweyensdlentoestand
zjde der aarde. Door die buiglng bereiken van den bodem zeerbehoeftlgengenoodzaakt
zj n0g gedpelteljk de plek ,voorwelke de Om op de Jagthtln Onderhoud t(
)zoeken.Zj
z0n ?as is ondergegaan, en verspreiden er zjn verdeeld in onderscheidene genotltsehapeen llcht,datlangzamerhandzw akkerw ordt, pen of groepen,maar alle zjn Onderworpen
naarmate de zon dieper daalt,en den naam aan den Khan der vesting Choensak.Zj gedraagtvan avondschem ering.
bruiken deLesghischetaal.BehalvebovengeH oe schuinser de stand is van de lo0p- noemde vesting zjn er (1l'ie steden (,11270
baan derzol
zop dekim ,zooveellanyerdtlurt dorpen, te zamen bevattende 25000 ziede avondschem ering?om datde zon ln zooda- len. Te voren waren zj beljders van het
nig gevalna haren ondergang te langer digt Christendom,waarvan zj n0g eenigegebruibj de kim vertoeft.Daarom duurtdeavond- ken hebben overgehouden, maar omstreeks
schem ering - en (lok de m orgenschemering eene eet
lw geleden hebben zj den lslam
z0() kprt i11 do keerkringslanden,Om dat aangenomen. Zj zjn bekent
lwegenshunne
genoem de stand er loodregt is f)fniet ver getrouwheid in hetw oord houden enw tlgens
van de lbodljn afwjkt.Veellanger dtlurtzj hunne gastvzjheid:maar tevensbeschouwen
in onze gematigde gewesten,en in de p00l- zj de wraak als een pligten het rooversbestreken is dit n0g veelsterker het geval.
drjfa1seervol.'
Waarschjnljk zjn zj nakoAvondster (De) is de planeet Venus, melingen van de oorlogzuchtige Avaren (zie
wanneer zj des avonds na den ondergang op dezen naam).
derzon aan den westeljken hemelschittert. Reeds lang heefthet KhanaatderAwaren
Men noemthaar de Morgenster,wanneerzj bestaan,en er zjn Oude berigten van hunne
des ochtends vöör den opgang der z0n aan strooptogten,die zich zelfs tûtaandeD onau
den oostel/ken hemc!lprjkt.ZieonderVenlts. uitstrekten.T0tn0g t0e bljven zj,zelfsbj
11

31
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de vorderingen der Rtlssische heerschappj, tuigenis van haar Vroegeren Omvang. Men
hunne Onafhankeljkheid handhaven.
vindt daarbj een paargroepenvan obelisken,
**

Awatsja isde naam van eene rivier 0!! die, ten getale van 30, merkw aardig ZIJR

hetAziatisch-Russisch eiland Kamtsjatka.Zp W 0g0nS hare fraaje bewerking en wegens
heeft eene lengte van 221/, gepgr. mj1 en een opschrift in Axumitische letters, maar
stortzich uitil1de Awatsja-baaibjdePeter- in de Grieksche taal, w aarin eene overwin-

Pauls-haven, de eenige plek aan die kust, ning Yvordt verlneld, door Aizanes,koning
w aar de schepon eene goede landingsplaats van Axnm in h0tJaar 338 na Chr.behaald.
vinden.
Daaruitbljkt,datgemeldrjk,zich2eeuwen
A xel iseen stat
lje in Zeeland,aan een vöör en na Chr.op de bouwvallen van het
kanaal gelegen. Het telt 5600 inwoners en oude Xeroë verheFende,zichnietalleen Over
is de hooftlplaats van een ltanton.Te voren het tegenwnordige Abessinlë,maar o0k ovex
washetéén derVier Ambachten.Hetstadje de aangrenzende landen ten westen van de
metzjne kerk werd in 1105doorbisschop Roode Zee,en zelfs over Yemen en Sala in
Burcl
tard aan .St. Salvator te Utrecht ge- Arabië heeft uitgestrekt. De Grieksche taal
schonken.Het werd verwoestdoorPltilippws was er toen die van hetH0f en van de bede Tzvrpv.:, hertog van Bourgondië, maar sehaafde volksklasse. Axum was (
ltl rots,
weldra herbouwd.D00r hetverraad van Im- waarvoor de vreemde wereldoverheersehers,
Ityde en andexen kwam het in 1583 in de de Romeinen en deParthers,terugdeinsden,

magt van Parma,doch 3 Jaren laterwert
l en zelfs de Byzantjnsche Keizerswerden
het door prinsM auritsheroverd en bjden schatpligtig aan dien Staat.Tn dien ttld zjn
Munsterschen vredeaan deVereenigdeNeder- in Abessinië ongetwjfeld de talrjke kerken
landen toegekend.
ontstaan,die wp- er in de rotsen vinden uitIn 1747 vonden de Franschen er onver- gehouwen,benevens de kloostersen kluizen.
wachts tegenstand,en schoon het voor den Da'
t rjk voerde eenlevendigen handelmet

hertog de Wrt
wlip zjne poorten moestope- Indië en vormde h0t voqrste bolwerk van

nen, verwierf de commandant van Axel het Christendom tegen deuitbreiding vanden
door zjn moedig gedrag de vrjheid, om lslam. Oorlogen en verdeeldheden veroor-

met zjn volk Ongehinderd naar Goes te zaakten zjn Ondergang, en eindeljk werd

trekken.In 1740 werd hetdoordeFranschen
ontruimd.
Axholm is een gedeelte van het Engelsche graafschap Lineoln. Het is omgeven
door de Trent,de ldelen de Dun en bevat
een 7taldorpcn.Kgning Xarel 1 sohonk dit
gebied aan een Nederlander, Cornelius Verelzllïtfes genaam d.D eze herschiep dclorw ater-

het geheel en al Onderworpen aan de heerschappj der Arabieren.
Ay ,Aiof W ayiséén derBanda-eilanden
en ligt niet ver van Neira.Het isdf
lorklip-

pen Omgeven en moeljeljk tenaderen.llet

eiland zelf, waar zich 0y een steenenfort

eene kleine bezetting bevlndt,teltruim 500
inw oners. H et is het sclzoonste der Bandaaftapping deze w oeste landstreek in vrucht- eilanden en draagt 6 m uskaatnoten-porlten

bareakkers,enweldrakreeg zj metden naam
van den tuin van Lincoln eene vruchtbaam

met digt bj de 200000 boomen. Lastig is

het,tlat hetvel-sch water ex van eldersm oet

heid, dienog altjd onderhouden wordt door w orden aangevoerd.
A yaeucho of Gltamanch,
a is een departeeene geregelde bevloejing met de wateren
der Trent.
ment van den Zuid-Am exikaanschen vrjstaat
Aliniet is eenedelfstof,zamengestelduit Peru aan de oostzjde derAndes gelegen.
bevat de grnûte vlakte en de '
rivier
19 O/'
o aluinaarde,45O/okiezelaarde,12 ejo Het di
en naam . H et grenst ten w estcn aan
kalkaarde, 9 O/o mangaanoxyde, 12,25 O/o van
jzeroxyde,0,25O/otalkaarde en 2 O/oboom Lim a, ten zuidoosten aan Cuzco, en tcn

zuur.Iletlaatzich gemakkeljk smeltent0t oosten aan het gebied der vrl
je Indianen,
e0n groen glas. Het komt voor in een g0- en telt op 15s8 (n geogr.mjlen 180000 in-

kristalliseertlen en ook in een am orphen toe- woners.Het lant
l is bergachtigcnwordttloor
stand,en wordt in Duitsts
hland,Frankrjk de bronnen der Marannon besproeid.- De
en Engelanll gevonden.
evenzoo genoemde stad ligt 3000 Ned. el
A xiom a is denaam,dien men geeft aan bovea de Oppervlakte der zee en isberoemd
eene Onbetwistbare grondstelling, waarvoor tlol)r den veltlslag van 9 Decem ber 1824,
men geene bewjzon behoeftaan te voeren. die beslissend w as voor het l0t van Pertl
Zulke stellingen vorm en de grondslagen van en van geheel Zuid-Amerika. D aax streden

iedere wetenschap.Voor de wiskunde zjn 6000 Spanjaartlen, aangevoerfl dool- den
zj onmisbaar.Ofzj voordebespiegelende onderkoning L aserna,tegen een geringer gewgsbegeerte bestaan, bljft velen twgfel- tal Zuid-Am erikanen onder het bevel van
achtig.
gelleraal kbkcre. In 1
den tjd van êén lllr
was de slag beslist; 400 Spanjaarden sne
uA xiom eter is de naam van een toestel,

die in het midden van een schip is aange- velden,en de overige nam en de vlugt naar
bragt en w aardoor steeds de rigting van het eene steile rots, maar zj werden door de
l'oer dus de koers- w ordt aangewezen. overwinnaarsvervolgd.DeSpaqiaardenmoes-

A xum is de vooxmaligehoofdstadvan het ten een verdrag teekenen, waarbj 16 gerjk van dien naam in den hedendaagschen neraals,evenzoovele kolonels, 68 luitenantstaat Tigré in Abessinië. Hare ptlinhoopen kolonels, 484 oëcieren en 3200 soldaten de
liggen ten westen van Adowa en geven ge- wapens nederlegden.
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A yacuchos is in Spanje de naam der het zuiden van Schotland. Het grenst ten

?olitiekeaanhangersvan Espartero.D enaam

ls afkomstig van den veldslag,in het voorgaand artikel verm eld.De Of
ficieren ?die er
de w apenen nederlegden,hadden zich bjde
eapitulatie opgegeven alshoogere rangenbekleedende dan zj werkeljk bezaten,Om in

noorden aan het graafschap Renfrew , ten
oosten aan Lanark, Dtlmfries en Kirkudbright, ten zuiden aan 'W igtone, en ten
w esten aan de Iersche zee.HetheeftOp eene

Oppervlaktevan48 E)yeogr.mjlenomstreeks
190000 inw oners.H etls eenebergstreekm et

hun Vaderland daarin bj hetlegertewortlen vrtzchtbare,breede dalen en kustlanden.De
geplaatst.Dit wekte

in verband m et htln

hoogste berg is er dekegelvorm ige Knock-

lafhartir gedrag - de algemeene ver.nt- dollian, en de voornaamste rivieren zjn er

w aardiglng en m en bestem pelde hen metden de Ayrt de Irwin,de D oon?de Lugas,de
spotnaam van Ayacuchos.O0k Esparterobe- Stinchar en de Girvan.Hetwordt mild beholrde tot die oëcieren , en de spotnaam sproeid en heet
't een vochtig klimaat,dflch
het is erzeer gezonden erwoonteenekrachis ûpzjne aanhangers overgegaan.
Ayala (Gabriël d'),een letterkundige en tige bevolking? die meerendeels in land-en
dichter, werd geboren te Antwerpen in den bergbouw haar bestaan'vindt. 0Ok de veeaanvang der l6t1e eeuw , sttldeerdeteLeuven teelten devisscherj iservan grootbelang
in de geneeskunde,en vestigde zich in l556 en w orden er door het spoorwegverkeer
te Brussel. Hj heeft eenige Latjnschege- bevorderd.
dichten uitgegeven over medisehe onderwem
De hoofdstad Ayraandeevenzf
)ogenoemde
pen (De lue pestilenti enz.) Zjn neef rivier ligt in eene dorre zandstreek en telt
Baltltasam, een zoon van Diego d'Ayala, ongeveer 10000 inwoners.Er is eene hoogeheer van Voordestein , en geboren te Ant- school, die door 600 studenten w ordt bew erpen ill 1548,studeerde te Leuven in de zocht,
eene goede haven met 2 vuurtoregten en w erd eerst auditeur-generaalder rens, - m eer dan eene,inrigting van weltroepen van Phâlips 11 in de Nederlanden dadigheid,en een aantalfabrieken.
en vervolgens raadsheerin hetparlementte
A yrenhoF (Cornelius Hermann von),
M echelen. Hd overleed te Aalst den 17(
1en een Oostenrjksch lt
zitenant-veldmaarschalk,
A ugustus 1584!eenige reytsgeleerdewerken werd geboren te '
W eenen in 1734enoverleed

nalatende (De jtl'
re, oëcils bellids ac mili- aldaar den l4dcnAugustus 1819.Hj heeft 6
treurspelen en 9 tooneelspelen geschxeven,
taridisciplina,enz.).

Ayala (Pedro Lopez d'),een Spaanseh die zich onderscheiden door eene Qinke ka-

geschledschrjver en dichter, wasdespruit
van een voornaam adelljk geslacllt in Castilië.Hj werd in 1332teMurciageboren enge-

rakterteekening,m aar waarvan de taal en
de versbotlw veel te wenslthen Overlaten.

Intusschen is uit
ze
jne
el
zle
an
me
jWkeeewe
rRgav
verg
sc
ennl(
nen,
noot als een se.
hrander staatsman en dapper ken eene 3de Va

krjgsoverste groote gunstbj de Castiliaan- 1814).
sche kpningen Peter de W reede,H endmikfJ,
Ayrer (Jac0b), of eigenljk Eyer: was
Jan I en H endrik 1f1. Hj bekleedde de een tjdgenoot van Haî
tsSaelts,w atJonger
aalzzienli
jkste waardigheden , ten laatste dan deze en naast hem de vruchtbaarste
di0 van g-root-ltalzselier en -II'I-'.l-ls:1iI1'.1-11-.'.l- Dtlitsche tooneeldiehter van die dagen'
.Valz
van Castilië. llj.j
. overleed iI1 I '
; l'.(-:1!:1 zjne omstandigheden isweinig llekend.Men
horra.
meent te weten, dat hj aanvankeltjk een

In zjne kronieken (Cronicas) van bovengenûemdekoningenzoekthjjdegeschiedenisnaarhetvoorbeeld der Latjnsche schrjvers,
van welke hj Liriwgin het Spaansch?geljk

onze Hooft de gesehiedboeken van Tacltnv
in het Nederlandseh,had overgebragt - op
eenepragmatische w'
jzevoortestcllen,waarbj niet enkel de feiten worden vermeld,
m aar ook htln verband?hunne oorzaken en
gevolgen. Zjne gedichten zjn eerst later
gevonden; van deze is het Boek met Hofrjmen (Libro($rimadgde palado)hetvoornaamste.H et w erd gedurende eene gevangenschap in Enyeland (1367) opgesteld en
bevat in l,
-regellge alexandrjnen satyrieke

jzerwinkel had te Neurenberg en later den

naam en het wapen aannam val!ltetaan-

zienl
jk geslachtvau Ayrer.Vervolgensberaf

hj zitth naarBamberg,waarhjwegenszlne
regtskennis met eene belangrjke betrekking
werd bekleed.Alseen jverig vûlgeling vau
Lutker gafhj aan Neurenberg de voorketlr;
hj verwierf er il
z 1504 hetbt
lrgerregte1
hetambtvan notarisen prot
lureur.lljoverleed er in 1605.

Van zjne tooneelspelen zjn reedsbj zjn
eerstna zjn dood gaven zjne erfgenamen
leven enkele in het licht versehenelz?maar

schetsen van den toestand der toenmalige

er eene verzam eling van uit onder den titel
van tdopus Theatricum.''Dit bevatte30 t0()neel-en treurspelenen :$($vastenavondspelen.

maatschapptj.

Daarbj werd een tweede deeltoegezegdmet

Aylanthus ofAilanlh'
as is de nal
x van 40 tooneel-en tretlrspelen,datechterachtereen plauten-geslacht,datin Australië te huis gebleven is.AyrerOntleendezjnestofaan de
behoort en hooge boom en om vat, die hars oude en middel
eettwsche resclt
iedeuis,aan
Opleveren..H et is met goed gevolg naar

sagen en legendell. Hj llet het geesteljk
Etlrol
?aovergebragten o0k in ons'landvindt tooneelsyely te voren inzwang,geheelen
men ln detuinen denfraajen A .
t
//t
:zà#'
?
1/p,
:t
x a,
lter zkde en vestigde zjn oog ophetvolk.
m et
6 voet
lange
A yr
of AL
r is, oneven-gevinde bladeren. Zjne stukken geljken ()lg die van Iians
een Britsch graafschap in

'Scc/
z:,maar evcnaren

zenlt,tin levendiglïei;
31*
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en naïveteit.Hetliefstbehandelthjinzjne ntl regtstreeks doorhetvolk gekozenjeventreurspelen de vreeseljkste gebeurtenissen. als de alcalden , hunne voorzitters en uitM en erkent,datzjne stxkken zich onder- voerders hunnerbesl
uiten.Dekrinr hunner
scheiden dooreenekrachtige,kernachtigetaal. gewigtige ambtsverrigtingen wextlultgebxeid.
Ayta , zie Viqli'
n rtzzzZwiaem.
.
Zj mogten in hunne gemeenten debelastinAytoBn tW illiam Edmondstoune),eenEn- gen verdeelen en heFen?- de geldmiddelen
gelsch dichter, werd geboren in 1813 te der gem eente administrer
'en,- de nationale
Edinburg.Hj was dezoon van een regtsge- garde organiséren,alsook depolicie,- deljsleerde,studeerdeinzjnegeboortestadin de ten van kiezers en gezw orenenopm aken enz.
regten en vestigde er zich in 1840 alsadvg-

De regeringmogthunnebesluiten schorsen,

caat,Hj wjddezich echterbj voorkeuraan mfts onder nadere goedkeuring der Cortes,
de beoefening der letterkunde.Reedsin 1831 die 0ok hetregthadden Om henteontbinden.
hat
l hj een bt
znf
lelgedichten uitqegeven en Een in 1840 Op Fransche leest geschoeid
vervolgens een grootaantal geestlgeartikels wetsontwerp op de regeling der ayuntamiëneleverd in (trait's Magazine-''W eldra ver- to's ontnam hun veel van de magt,en bellet hj de vrgzinnige partj, waartoe zjn perkte die t0t de aangelegenheden der stad.
vadex behoorde, en werd een der jverigste In 1844 werd een NvetsontNverp in geljken
medewerkers in het conservatieve ttBlack- geest door de Cortes aangenomen,dat n0g
wood Magazine.''Metzjnescherpe pengee- heden,weinig veranderd ,van krachtis.

selde hj de zwendelarj derBpoorweg-maat- Ayur-veda (leerboek del
'geneeskunde)
schappjen en voerde strjd tegen demate- is de naam van een boek,in het Sanskriet
rialistische ligting derManchesterscheschool. geschreven en afkom stig van D'
aszlttas, een
Een geschiedkundig werk , çfllet leven en . leerling van d'H anwantari.M en meent,dat
(ledagenvan Rickdrd ,koningvanEngeland'', het kort vôör den a'
anvang der Christeljke

vondgeen graoten bjval.Meerroem oogstte
hj metzjne ((B0n GualtierBallads'' die in
1844 in Punch verschenen,maar vooralmet
zjnetttzays ofthe scottish cavaliers'',die in
1848gedruktwerden en nureeds17-maaluitgegeven zjn. O0k zdne Schotsche balladen
(1858)en zjnevertaling van gedichten van
Goeth,
e(1859)werdenmetgraagteOntvangen.
Daarenboven heeft hj eenige romans ge-

jaartelling is opqesteld.Hesslerheeftereene
Latjnschevertallngvangegeven,waaraann0g
een gedeelte ontbreekt.Het oorspronkeljke

werk is in 1835 en 1886 te Calcuttagedrukt.

A zalea L. Dezen naam dragen verschillende soorten van gewassen,die alle tot de

schreven.
In 1845 werd Aytonn benoemd tot hoog-

loeraarin de welsprekendheid en fraajeletteren te Edinburg. Met jver ondersteunde
htjhet ministerie-fdrsy:en ht
g werd weldra

bekleed m et de waardlgheid van sherifen
adm iraal der Orckney-en Shetland-eilanden.

Na eenige Jaren te hebben gesultkeld,overleed hj den 4den Augustus1865 opzjn landgoed Blackhills bj Elgin in (le Schotsche
Hooglanden.
AyTrntam iënto is de naam van het gemeentebestuureener stadinSpanje.Ofschoon
de steden in dat land zeldeneenigepolitieke

zelfstandigheid hebben bezeten, hebben zj
toch bjna altjdhetregtaan zichbehouden,
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om een eigen bestuurtekiezen en om tliteigen
middelen tezorgenvoorhareeigeneveiligheid.
Deayuntamiento's,ontstaanuitRomeinsche
instellingen,werden bevestigdindelangdurige
oorlogen met de Mooren. Hunne magt werf
l
grooter n0g door de aansluiting van den
C
adel. Hoewel dit bondgenootschap dool'den
opstand van Jwan deTtz#illl,in 1521,verAzttlea yrpcvzztlrllqr.
broken werd , en later, vooral onder de
Bourbons,de zelfstandigheid der steden z0o Ericaceën behooren.W j zullen erdebelanggoed a1s geheel te loor ging, was toch de rjkste van opnoemen,nameljkin deeerste
hexinneringaan dealoude instellingz00groot plaats.

gebleven,dat de Cortesvan Cadix in 1812
ln hoofdzaak het vroegere stelsel wederom
invoerden?eenigzinsgewjzigdnaardebehoeften destjds.
Beurtelingsgewjzigd en afgeschaft,werd
hetin 1837 (
loor de wetgeviny n0: eenserkend en geregeld.Deayuntamlënto'sworden

Azalea lvpczlzz
lldzl.
ç L.,een fraatlen Alpen-

heestermetnederliggende,digtvertaktestammen en met vele lancetvormiges puntige,
glanzige) van onder wat lichtere bladeren.
D e bloem schermen staan m et hunne rooskleurige bloem en aan de uiteinden der sten-

gels. W j geven in ;g.1 een taklein bjna

AZALEA- AZANZA.
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natuurltjke groottejin a een meeldraad tien- in de kassen in bloei, en des avonds goven
maal vergroot, in b een stamper met den zj een aangenamen geur.Zj zjnr0od,wit,
stempeleven sterk vergroot en in c dedoorsnede van een vrucht-beginsel in dezelfde
grootte.
Voorts rekent men t0t de azalea's eene
soortvan lleesters,die m en door den naam
van anthodendron van de voorgaande azalea

onderscheidde,terwglzj volgens veler ge-

voelen alseenerhododendron-groep moetw orden besehouw d.D ezeheefts-deelige,onregelmatige bloemen.Van de soorten uit de oude

paars, lila of purperkleurig met plekken
en strepen.T0t de fraaiste soorten behooren
A.Tzl#iclenA.Tzlt
Ncl Attrelia,in ;g.3 en4

afgebeeldinnatuurljkegrootte.Zjvereischen

deswinterseenewarmtevan 5t0t l0OC.Door
veredeling worden allerleiprachtige verscheidenheden verkregen.
A zanza (MiguëlJosede),hertog van k
%@nta
FJ, een Spaansch staatsman, werd geboren
in 1746teAvizinNavarre en was eerstwerk-

we
reld noemen wtjA.yozlficlL.Dezeiseen zaam onderdeleidingvanzjno0m ,dendiree**
V1*l
J hooge heester met langwerpig-lancet- teur-generaal en koninkljken schatmeester
vormige, met haren Omzoûmde bladeren en M @rtin .TO.
M/A de a4leeqril te Havana, Vera
m etschermvorm igetrossen oudgele,honig- Cruzen Mexico.ln 1768 werd hj secretaris

dragende bloemen. Zj grnelt in overvloed vandeninspecteur-generaalvanNieuw-spanje
aalz do kusten van den Pontus,en heti:be- Josepltde Galvez.Daarna nam hj diensten
kend,dat de 10000 soldaten van Xenoplton, zag zith in 1776 te Havana bevorderd t0t
tjdens den beroemden terugtogt, door het kapiteinen t0tsecretarisvandenyouvernet
lr,
overmatig gebruik van dien honig bedwelmd markiesdeJt
zTorre,metwienhjInl777naar
werden.Volgens Tournfbrtisdiegevaarljke Spanjeterugkeerde,alwaarhjtegenwoordig
honigafkom stig van de bloem en van Ckamae- was btlde belegering van Gibraltar.In datrltododendron zpzlfïc'lf- , 't geen door P allas zelfde jaar vergezelde hj den markiesnaar
w ordt tegengesproken. De afbeelding van
A zalea pontica

Petersburg en w as er daarna gevolmagtigde
t0t in 1784,

gevenwjinflg.

toenhjdezelfde

2 op de helft

dernatuurljke

grootte. Tn a
iiet m en eene
Openglssprongen zaaddoos.
Een aantal
soorten,m etdie
der Oude wereldovereenkomende, groeit
in Noord-Am e-

w aardigheid te
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lz'
tz L.,
ealendulacea

Berljngingbekleeden.Nazjn
terugkeerw erd
hjtOtverschil-

d

âzaleaytlzlfFctl.

17930ntvlnghj

de portefeuille

vanoollog.Hj

*-

lende m ilitaire
betrekkingen
benoem d2en in

I?

behielddezet0t
in 1796 en begaf zich toen
als onderkf)ningnaarnieuw
Spanje.lltjleef-

de later ambMiCA.Zj leve* teloosop zt
xen tt
raaje gewassen VOOr 0nZ0 tuinen. :85@k
ln landgoed SantaFêbjGranada.
.J
hebben gaarneheide-en veengrond,schaduw
Naauweljks echter had Ferdinand V11
en vochtigheid.ZtJbehooren t0tde gezellig- den troon beklom men of Azanza werd naar
groejende boschplanten. M en kan ze door M adrid gexoepen en m et de pprtefeuille van
.

stekken en aieggersvermenigvul
diqen,alsmede door zaafl? dat in heidegrondlnpotten
gelegd en m et wat mos toegedekt wordt.De
bloem en vertoonen zich m et allerlei kleur0n ,
vopral heeft m en prachtige roodbloetjende soorten.
Eene andere groep is die, welke vôör

inanciënbelast.Toen deK oningnaarBayonne
vertxûkken w as,behoorde Azanzq t0t (1e 1eden der Opperste Junta.M et kracht verzette

hj zich tegen de a'
anmatigingen van M ltrat,
en toen zjne pogingen vruchteloos waren,
vroeg hj zjn ontslag.Napoleonweigerdehet
aan te nemen, maar Ontbood den minister

korten tt
jd den naam van Tslttsia heeft ont- naar Bayonne, om er rekenschap te geven
vangen. H are soorten hebben lederachtige, van zjn bestuur.Azanza wasat
kalliggewormet borstels bedekte bladeren en 5 t0t 10 den van zjn Koning en onderwiprp zich aan
meeldraden in eene klokvormigebloemkroon. den overweldiger.Htl werd doordezen beHiertpe behoort de A .il'#sctx, (lok welRlto- noem d t0t voorzitter der aldââr verepnigde
lp#ezd#9-t
)z
l indic'
um Stveet genaamd. Zj is Jllnta van aanzienljkeSpanjaardon,terwjl
afkomstig tlit Uhina en Japan en dof)r ran de eentrale Junta te Cadix hem van verraad
.p:
llprzîiz)k in 1680 uit Batavia naar Neder- besehuldigde jegens Koning, vaderland en

land gebragt. ln 1810 kwam zj uitChina godsdienst en zjne goederen verbeurd verin Engeland enna dien tjd vervtlltzj eene klaarde (1808). 4zanza had inmiddels de
belangrjl
te ro1 onder de sierplanten.In de portefeuille van fnanciën tegen die van ln(1ilente ziet m en prachtige soorten dczergroep sche zaken vel*
w isseld.In 1809washi
Jminis

AZINZA- AZEGLIO.

tervan JustitievankoningJozqf,en in 1811
hertog van Santa Fé. Met laatstgemelc
len
vorst nam hj een paarjaren later de vlugt
naar Frankrjk,en keerde eerstin 1820naar
zjn vaderland terag. Zjn aanbod om naar
M exico te gaan en dit land op nieuw aan
Spanje teOnderwerpen,werddoorFerdinand
FfJ van de hand gewezen. In 1822 verliet
hj wederom Madrid en vestigdezichteB0rdeaux,waar hj in 1826 overleed.llj heeft
een verdedigingsgeschriftuitgegeven,datw egens de talrjke Oëciële stukken:daarin 0pgenomen,zeerbelangrjk is.
Azara (J0sé Nicolo de), een Spaansch
diplomaat, werd geboren in 1721 te Barbunales bj Balbastro in Aragoniëj studeerde

1804. Hj heeft onderscheidene belangrjke

Fig.3.

staatsman, werd geboren te Turjn in 1801.

werken uit de EngelschetaalinhetSpaansch
overgebragt.
Een broeder van dezen,d0nFeli.'
n#'Hzcrg
genaamd,op dezelfde plaatsin1746geboren,

streed eerst bj Algiers en was later lid der

commissie,die de grenzentusschendeSpaansche en Portugesche bezittingen in Zuid-

Amerika moest bepalen. Hj heeft over de
Spaansche bezittingen belangrjke geschiedkundige en beschrjvende werkenuitgegevcn
met vele uitmuntende kaarten en platen.

ln 1801 keerde hj naar Kuropa terug,

werd eenjaarlaterbrigadier-yeneraal,in1803

lid van de militaire commissle voorIndië,en
overleed in 1811.

te Huesca en Salamanca,betrad dediplomaAzeglio (Massimo,markiesd'),een betische loopbaan en wasin 1765eerstresident roemd Italiaansch kunstenaar, schrjver en
Fig.4.
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âzalea iatfl<c Aurelia.

en later afgezantte Rome.Hj waser23Jaren lang op eene eervolle wjze werkzaam.
Hj werkte mede t0t de opheëng van de
orde derJezuiëtententjdevanClemennXIV
(1773), verzette zich tegen de reactionnaire

Hj wasdetelg vaneen oud-adelljkqeslacht,
en zjn vaderbekleeddeeenhoogenmllitairen
rang.Hj ontving het eerste enderrigtvan
een huiskapellaan,in wiens gestrengheid de

14J2rige knaa? zo0 grooten tegenzin had:

plannen van Pin.
% F.!',trad als bemiddelaar dathj hem bulten de deur zette,- 'tgeen
op bj de verwikkelingen van den H.Stoel he
b m veel last veroorzaakte, daar hj in den
metJozf 11 van Oostenrjk(1783),alsmede an gedaan en eerst na langdurigeboetew emet Napels, en bevorderde het sluiten van der in den schoot derKerk opgenomenwerd.

den wapenstilstand te Bologna (1796).Hj Een Jaarlatervergezelde hj zjn vadernaar
w as de beschermheer van alle geleerden en Rome, waar htj zich wjddeaan de studie
kunstenaars.Na de afkondigillg der Romein- der schilderkunst en der m uziek. Met weêrscherepubliek (1798)begafhjzichnaarFl0- zin trad hj als oëcier in dienst bj eenPiérence, en Yan hier a1s afgevaardigde naar monteesch eavall
erie-regiment,maal'htl stuParjs,waar hj eene goede verstandhouding deerde zöö jverig,dathj ziek werdenzjn
tusschen Frankrjk en Spanle zocht te be- ontslag moest vragen. Ter zjne genezing
werken.In 1803verloorhj zjnebetrekkinj spoedde hj zich naar Rome en keerde in
en hj overleed te Parjsden 26sten Januarp 1820 hersteld te Turjn terug. Hj wgdde

AZEGLIO- AZIATISCHE GENOOTSCHAPPEN.
zich nu metjveraan de schilderkunst,z00- W at men aanvankeljk verwierp,is latex
dat hj wederom naar Rome ging,en er 8 goedgekeurd, en dit is eene hulde,gebragt
jaren vertoefde.Delandschappen,diehj er aan het doorzigtvand'Azeglio.DezeOverleed
op het doek bragt,verdienen groûten lof. op den lsilen September 1864.
Meer dan van eenig staatsman ter wereld
Na den dood zjnsvaders(1820)vestigde hj
zich te M ilaan?huw de er m ct eene dochter kon van d'Aze-qllo gezegd worden,dathj een
van A llessandro JTlvz/psen Tverd door de- man w as zondorvrees Ofblaam ,die aan de

zen aangespoord,0tn Zjne kraohten aan de bevrjdiny van ltalië vcrstandeljl
teontwikletterkunde te besteden.Nu schreefhj den keling w llde doen voorafgaalz.D aarom heeft
roman aEttoreFiêramoseo'' waarin hj het hj kraehtig dehand geslagen aan hetOndervaderlandlievend gevoelder Italianen poogde wjs?en zol men altjd naarzjn raadgeluisop tewekken,envervolgens(tNiccelodiLapi'' terd had,zou Italië veelverderzjnvooruitwelke beide met grcioten bjvalwerden Ont- gegaan Op den wt.g van verlichting en bevangen. Van ntlafhield hj zich bezig met schaving,van welvaarteu staatkundigen inde staatltunde; hj deed reizen door ltaliët vloed,dan t0tnu t0e hetgevalis.
R oberto T'tr.p.
ptzre/li, marcltese #'v1.z:.gJ2o,
em detwistende partjen te ycrzoenen?Om
hi
'
er t0t geduld,elders t0t voortvarendheitl cen oudere broeder vpn den vOorgaande en
aan te malzen en allen t0t bevordering van overleden teTurjndenz4stenDecember1864,
het heil des vaderlands op te wekken.Niet heeft tlesgeljl
ts jverig deelgenomen aan de

lang daarna schreef hj: tDegli ultimicasi politieke bewoging van zjn vadcrland en
di Romagna,'' waarin hj de gebreken van werd eindeltjk senatorcn directeurvan het
het Pat
lseljk besttlur ten toon stelde en de Koninkljk Aluséum van schildergen te Tuvorsten van Ttalië opw ekte t0t het invoeren rjn.llj heeftbverde schilderkunsteell1
)e5r3'n nuttige hervormingen. Toen Pio Nono l
angrjk gesehiedktzndig w erk uitgegcven.
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Tapparell'i,
paus geworden was? begaf hj
Zi
jn
naar R om et en de llberale m aatregelen van

'sPausen eersten regeringstjd wordenvooral
aan zi
jn invloed toegeschreven.Vandientjd
dagteeltent een aantal belangrjke brott
htll-es van dtAzeylio,welkelater(1851)verzameldzjn.Toen Karelal./ldg-foverdeTicino
trok,begafzich d'
Azeyllometde Pauseljke
troepen naar Venetië, waar hj den rang
van everste bekleedde. In dep.slag bj ViCenza voerde llj het bevel over een legipen

m arehese d'
A zeyllo Tverd in 1850 benoemd
tet ambassadeur van Italië aan hct Het'van
St.James.
Een andere broeder van eerstgemelden
ptpre/li,
Azeylio, nameljk pater Luiyi Ttr
.p.
overleden in 1862?wasredacteur der l
tcivilta cattolica''en Onderscheidde zich (
1001
*zjn
iJ'ver t0t lzandhaving van hetPauseljl
tgezag.

A zem -oglam ofJltindf
arendersehatting''

en w ez'd(1001*eengeweerkogelzw aargew ond. is denaam vanOmstreeks700knapen,lnpestal
Naauweljks was hj hersteld,toen hj zich van Christen-euders,die in hetserailworden
genoodzaakt zag, t)m zich te Florence m et opgevoed, om later ondtargesc,hllttta betrekm oed te verzetten tegeu de brooddronken kingen aan hetHoftebekleeden.Zjworden

l'epublilteinen.Rveldra werd hjbenoemd t0t er 3 Jarerllang pnderwezen in den lslam en
lid van het Sardinisehe parlement, cn na in de kunst om t(,leeren zwtjgen.Zj zjn
den ongelukkigen slag bj Novara,dot)rlto- Ondtlrscheiden van de Azoetsj-oglam ofj(
)nning Triotor Fzzètxr/zfdl 11 tot voûrzitter van gens,die desgeljlts in hetserail Onderwezon
het ltabinet.Zjne bemoejingenindiebetrek- w orden,maarin velerleiltunsten en w etflnhappen, daar zj voor hûogere betrekkinlking verdienen allen lof. Hj wistnameljk sc,
de vrjzinnige instellingen van 1848tehand- gen
Azl
zjat
nibseche
stemd.
genootsehappen. Deze
haven. In 1852 legde hjjdflportefeuille neder en werd dool-den K oizing benoem d t0t zjn vereenigingen van geleerden,die zich
bezig hotlden methet onderzoek van de geadltldant-honorair.
Menkand'Azeyliobtlschctlwenals de grondlegger der politiok van het nieuw e Italiu,
daar Caroltr, na den dood van Ranta .20:1
in hetministerie tredende,de verklarïng af-

ographie van Azië en van de geschiedenis,
de taal,de letterlktlndtten degodsdienstvan

zjne bewoners. Yan die vereeuigingen ss

eene der voornaam ste dettsflciété Asiatiqtle''

legde,dat hj zich hield aan hetprogramma teParjs.Zjisgestiehtin 1822(
1001
*Sylrestrede
van d'Azeylio.ln 1859 begaflaatstgenoemde zskct
!
/,K11
Tpr0tlt,Abel.
fklzz
lzfyt
zfenanderen.Zj
zillh als gthvnllnagtigfltades KoningsnaarR0- bezit een belangrtjk muséum en geeft een
magna. llier - te Bologna bragthj de maandschrift llit,, alotlrnal Asiatique'' gewoelingen tot rtlst en t
leed ze wtjken voor naamd.Daarellboven geeft zî*jeenexeelçsvan
?srhri
jvtlrs(U01een ordt
lljk bostullr.Tn 1860 was11jgotlvol*
- gesehriften uit vanOtlsterscllf
neurvan Milaan.Na dien tjd keerde l1j t0t lectitln desautetlrs oritlntatlx-)
het am bteloos leven terug maar stond den
Eene andel-e belangrjltc vereeniging van
Koning steeds ter zjde metzt
jne raadgevin- dien aard is de ttltoyal Asiatic Socicty Of
gen. Deze stemden niet altjd overeen met Great-Britain and Treland''te Londen.Zj is
die van Cavonr.Laatstgenoem desteldeRome
voor ttls de hoofdstad van Italië; d'Azeylio
daarenTegen w ilde di0 stadoverlatenaan den
Paus, en taken zetel vallhet nietlw e koning-

geopend dtlol. Colebrooke op den lodenM aart

1823.Zj bezitdesgeljkse0n aanzienljkmuséum en eene zeldzameverzamelingvanO0s-

tersche handschriften.Tevorengafzj(
tr
fralzsrjl
t verplaatsen van Tl
lrjn naar Florence. actions'' uit (lie vervangen zicjn dgor een
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AZIATISCHE GENOOTSCHAPPEN-AZIZ.

t
dlournal ofthe RoyalAziatic Society,''ter- der Noordeljke Ilszee metonderscheidene
wjltevens eenevertalingscommissiezichbe- boezems ofbaajen,zooals de Carische,die
jvert, om Oostersche werken in eene der der Ob,die der 70 Eilanden,van Taimoer,

W estersG e talen over te zetten.
van den Lena-mond enz.Van de Oostkaap
M et dergeljke bedoelingen bestaat het aan deBehringstraatlooptdekustzui
dwaarts
GDeutsche Morgenl:ndischeGesellschafty''den Ofeigenljk ztlldwestwaartsen wûrdtdoorde
zden October 1845doorDuitsche yhilologen Stille Zee bespoeld.Hier ligt de zee van
gesticht.Zj is te Leipzig gevestlgd,waar Kamtsjatka met het schiereiland van dezen
zich hare boekerjbevindt.Daarenbovenheeft naam , de zee Van Ochotsk met het eiland
menteParjsdetsociétéOrientaledeFrance,'' Tarrakai, de Japansche zee met de Japandie eene dRevtle''uitgeeft,- de tsyro-Egyp- sche eilanden, de Gele zee, de Chinésche
tian Society''teLonden,- hettlfoninkljk zee met het eiland Hainan,de lndische zee
Instittlut voor Taal-,Land- en Volkenkunde m et den lndischen Archipel en verder met
van Nederlandsch-lndië''te Amsterdamjyet- Ceilon met dePerzischeendeArabischegolf
welkJBjdragen''levert,- de tdsociétéOrien- welke laatstemet de Roode zeet0taan Suëz
tale'' te Constantinopel,
de aAmerican doordringt, hetwelk door hetpas-geopende
Oriental Sociéty''te.Boston,- hetGBatavi- kanaalmet de Middellandsche zeeverbonden
aasch Genootschap van Kunsten en W eten- is, welke laatste, evenals vervolgens de
schappen'
' te Batavia,dat in 1787 ontstaan Zw arte zee,de westkust van Aziëbegrenst.

isen Jverhandelingen''doetverschjnen,-

de (tAsiatic Society ofBengal''te Calcutta,
door sir W illiam .Jbzld.
sin 1784 gesticht,de (tluitterary Society Of Jerusalem'',in 1850
ontstaan,benevens een aantal anderen.

Van hierafnaarhetnoorden zjn landgrenzen, welke in hetnoordeljk gedeelte dûor
de bergketens van den Oeral, maar meer
zuidwaarts niet zeer naauwkeurig bepaald

zjn. Men heeftdaarvoor een paarriviertles

Aziatisch Rusland en Turk%e,zie aangewezen;nameljk deKoeban en deMa-

Rusland en Turkije.

'

nitsj,welkelaatste zith uitstortin deDon.
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Azië heeftde gedaante van een trapezium ,
de
eg
Europa en Afrika het Oosten;het ?
welks hoeken bj Suëz en bj de Golfvan
van het menscheljk geslacht,van godsdienst Tonkin, bj de Carische Golf en de Golf
en taal,van kunst en wetenschaq.Voortsi
s Van Anadyr te vinden ZlJ@*n. De diagonaal,
het wegens den tjd zjnergeschledkundige welke naar het noordoosten is gerigt,heeft
ontwikkeling het Otldste, wegens zjne lig- eene lengte van 1200, en die,welke zich
ging hetmiddelste,wejenszjneoppervlakte noordw estwaartsuitstrekteenevan 800geogr.
het grootstejwegens zpneberggevaartenhet mjlen.Van de vier zjden isde nogrdeljke

hoogste en wegens zjnevoortbrengselenhet 600,de westeljke 660,de oosteljke 990 en
rjkste werelddeel. De naam Ania is reeds de zuideljke 1070 geogr.mjlen lang.Buiten
oud, maar de gevoelensOverzjn oorsprong dit trapezium , omstreeks 655000 D geogr.
loopen Zee1'uiteen.
mjlenbeslaande,ligteen aantalschiereilanAzië is doordevoornaam stezeeën bespoeld den en landtongen, zooals dat der Tsjoeken zeer gunstig gelegen.Het is doordeA1e- tsjen, datvan Kamtslatka, dat van Koréa,
oeten met Amerika,door deSoenda-eilanden
met Australië, door Suëz en Arabië met
Afrika en vooral door Klein-AziëmetEuropa
verbonden. M en mag het dus beschouw en
a1s het middelpunt Van het vastelandjvan
w aar de bevolking zich Over den aardbodem
heeft verspreid.Van het eiland Perim ,in de
straat Bab el Mandeb op 6lO 8:O.L.van
Ferro en 12O 35' 30/
'N.B.gelegen,en het
uiterste punt in het noord-oosten, kaap

Achter- en Vöör-lndië, Arabië, en KleinAzië. D e kustlengte bedraagt er 1 geogr.

mjl op l05 I
D geogr.mjlen en is derhalve
op verre na niet zotlaanzienljkalsinEuropa
(1 geogr.mjlop 37 O geogr.mjlen),maar
veel aanzienljker dan in Afrika(1 op 150).
Het overtreft laatstgenoem ;w erelddeeldaar-

enboven door zjne vele en Froote rivieren

en door het aantal zjner ellanden, zooals
in de Japansche en in de Indische zee.

@@ Vorm en eene
Tsloekotsk op 207040'O.L.en 70ON.B.,heeft De binnenlanden Van Azl*e
Aziëeenelengtevan meerdanlsoogeogr.mj- uitgebreide bergstreek? die aan alle zjden

len,en de afstand vanSuez naardekustvan

door hooge gebergten ls begrensd.Die berg-

ChinabjNangkinisomstreeks1200geogr.mj- streek bestaat uit hooggelegen bergvlakten,
len.D ezeafstandisonderdenpoolcirkelonge- zooals die van Tibet, Hoog-Mongolië, de
veer half z00 groot.W anneer men de eilan- woestjn Gobi,westeljkHoog-Azië,deH00gden van den ZuideljkenArchipelinrekening vlakte van Iran enz.en uit een viertalbergbrengt,.dan strekt Azië zich uit over 80O ketens met een aantalvertakkingen en ver-

42'B.Hiervan ligt 1/ytusschen de keerkrin- bindinqen.Die vier zjn,van hetnoorden

g
en,1/vbinnen den noorderpoolkring,enhet afbeglnnende:
overige op den gematigden gordel.Azië beslaatvolgensBeh,m (Jahrbuch,1866)metde
eilanden eene oppervlakte van bjna 815000
(
a geogr.mjlen.Hiervanmoetaan deeilanden
50000L geogr.mjlen worden toegekend,en
aan de schiereilanden 155000 D geogr.mjlen.

De Altai ofhet goudgebergte,evenals de
drie andere van het w esten naar het oogten

voortloopende. Aan zjne noordeljke helling

ligt de Kirgisen-steppe.H et strekt zich uit
van den Slangenberg tot aan hetBaikal-meer

met eene lengte van l95 geogr.mjlen.

Ditwerelddeelgrenst ten noorden van 80O
De Man-sjan of het Hemelgebergtemet
t0t 2080 0. L. van Ferro aan de wateren eene lengte van 680 geogr.mjlen en met

AZll
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een merkwaardigen bergpas over den glet- geogr.mjlen lang, en t0t derivieren,die
scher Deporlé tpsschen Ilien Kinetsli.Op haren waterschat vergrooten,behoorto0k de

zjne kruin,gestaagmetsneeuw enjsbedekt,
verrjst devuurspuwende berg Pe-sjàn.
De Kltën-lwn, die de noordeljkegrenzen
vormt van hetland van Tibet.Dit gebergte
is46G mjlen lang enheefttoppenterhoogte
van 7000 Ned.el.Hetisinhetwesten d00rde
Bolor-keten met het voorgaande gebergte
verbonden,en in het westen door de woesti
jn Gobi,die met gruis en gerolde steenen
is bedekt en zoute meren bevat.
mal
ayabe
mjHet
lenqHie
0n0
leye
ngt
ergte,dat met zjneaanhangsels
heeft van 600 geogr.
zjne kamhoogtebereikt die van den

Irtysj.

De Jenisneï.Deze ontstaat in het Goerbi-

gebergte onder den naam van Kem.Zjkron-

kelt voorw aarts tusschen een paargebergten

en is 700 qeogr.mjlen lang.Zj neemtde
Anyarain zlch op,dielangsIrkoetskvloeit,
en Is aan haren mond zeer breed.
Daarna volgen de Taimyrtde Cltatanja,
de Anobar en de Olenek.

De Lena, o0k wel Oeloekan Orjpes of

JGroote rivier''genaamd,die in het Baikalgebergte niet ver van het Baikal-meer ont-

springten langslakoetsk stroomt.Zj is600
top van den Mont-Blanc (rtlim 4800Ned.el), geogr.mjlen lang,mettalrjke eilanden been daarboven verrjzen deDhantalagiri(9200 zaald en neemt 500 zj-rivieren op.
Voorts heeft men de Jana, de Indiyirka
Ned.el),deKinsjinjinga,ietshoogerdan de
voorgaande, deGaurisankarOfMountEverest en de Kolym a.
(9650 Ned. el, de hoogste berg der aarde), Andere storten zich uit in den Grooten
benevens een groot aantalandere reuzenge- Oceaan ,te weten:

vaarten.Op(
lezeberyketenOntspringenOnder-

De Anadyr,l55 geogr.mjlenlangenvan
het bergmeer Iwasjka naar de zee van
T0tde belangrjke gebergten van Aziëbe- Kamtsjatka vloejende.
hooren het Oeral-gebergte, tusschen EuroDe Amoer OfSatsjalin,metRussischevolkscheidene groote rivleren.

peesch en Aziatisch Rusland gelegen en een plantingen aan haren oever en zich uitstorgroot aantal nuttige delfstoffen bevattende, tende in de Zee van ochotsk.
het Hing-gnan-gebergte in China,- het
De Pei-h'o of W itte Rivier,welke door

Vindhya-yebergte,- deOOst-enW est-Ghats Tartartje langs Peking naar de Gele Zee
in het zulden,- deCaucasllsmetdenElbroes kronkelt.
(5500Ned.elh0og,l- hetPontischegebergte, De Ho-any-lto Of Gele Rivier,naeen l0op
de Taurus, de Libanon enz.in het westen. van 500mjlen de zeebereikende.
Azl
@e
*@ is rllim voorzien van vutlrspuwende
De Jan-tse-Kiany ofBlaauw erivier?w elke

bergen.Er loopt nameljk een vulkanische aan den zuideljken zoom derwoestjn Gobi
gordeloverde eilanden zjnerzuid-en oost- ontspringt, 670 geogr.mjlen lang isen bj
kust -- van de Soenda-eilanden Over Japan Nangkin eeneaanzienljkebreedteheeft.Zj
naax Kamtslatka.
is door het K eizerskanaalm et deHo-ang-ho

Naast het hoogland vindt men in Azië verbonden.
uitgebreide vlakten:van welke dievan SibêVoorts ontmoet men hier de Tjoe-kiany,

a en de âe-nqm.
rie (18G000 Q geogr.mjjlen groot)de aan- deSony-eai,de Cambodl'
zienljkste is,maar wegensharenoordeljke
Naar den lndischen Uceaan spoeden zich:
ligging nietveeloplevertvoordelevensbehoef-

De Saloeën, die met twee monden zich

ten van denmensch.O0k zjner,bjvoorbeeld uitstort.
D e Irawaddy,van het Himalaya-gebergte
in Arabië,groote woestjnen.Devruchtbaarste landen ztjn er aan de kust-- vooralaan naar de Golfvan Martaban stroomende.
de oostkust gelegen.
Onder de meren van Azië bekleedt de

De Bramapoetra, evenals de voorgaande

Caspische zee (7375D geogr.mjlen)deeerste plaats. ln zjne nabjheid ligthetmeer
van Aral(2100 Ea geogr.mjlen).Yoortsheeft

omstreeks 250 geogr. mjlen lang en zich
ontlastende in de Golfvan Bengalen.
De Ggnges, 420 geogr. mjlen lang,de
meestberoemde stroom van lndië. Hj neemt
zjn oorsprong Op het Himalaya-gebergtc.

cinskoi-meer, hetBalkasl-meer, eene reeks

De Indnsof Sindhoe?die400geogr.mjlen

m en er het W oeller-m eer in het dal van
Voorts de M altanadi, de Godarery? de
Kaslmir,het Zera-meerin Perzië,het Baikal-m eer (954 (
7) geogr. mjlen), hetPias- Kistna de Taptien de N erboedda.

van m eren langs de helling va'n den Tian- lang is.Zj ontspringtin hetKailas-gebergte

sjan, het Dsaisang-meer, het Lop-meer in enneemtOnderscheidene rivieren - bjvoorKlein-Boekharje, de Koko-noor aan degren- beeld do Pendsjâb ofYjf stroomen
in
zen van Tibet,het Hinka-meer en hetHoer- zich 0p.
ven-meer in Mandsjoerje,het Thoeng-ring @D@@'e Eupltraat (?n de Tiyris?die Mésopotain China, het Roen-meer (427 C) geogr. m 1e omsluiten en te zamen onder den naam

mjlen)in Indië en een aantalandere.
van Sjat-el-Arab in dcPerzische golfvallen.
Aziëbeziteene menigte belangrjkerivie- Van de binnenlandsehe, rivieren noem en
<en, hoewel geene die de Amerikaansche wj de I/
$, de Ts
joei, de Tarym,de SirAmazonen-rivier evenaart.Erzjner,dieuit- Dcp't
x(Jaxartes),de Amoe-payia (oxus),de
loopen,in deNoordeljke Ilszee,nameljk: Hilmend, de Jordaan, de Orontes en de
De Ob (Obi), die op hetAltaï-gebergte Kizyl-lrmak (Halys).
ontspringt en in het hooggelegen m eer van

D e bodem van Azië is in 've'rschillende

Teleskoje haren oorsprong neemt.Zj is 580 gew esten zeer verschillend. Terwjl in de

400
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bergachtige binnenlanden de gesteenten der 4771/
, millioen, deIndische Archipel72
ollde vormingen de overhand hebben,zoodat millioen, - Achter-lndië 21 millioen?

erzich reuzentopyen van graniet,kalksteen Vôôr-lndiëbjna 190millioen,Beloedsjlstan
enz.verheffen, vlndtmen aan de oosteljke 2 millioen, Afghanistan 4 millioen ,

en zuideljlte l
ttlsten uitgebreide sliblan- Perzië' 5 millioen, - Toeran bjna 8milli-

den,
vooral aan de monden der groote
rivieren.
O0k het klimaat is erzeerverschillend.
Het is er op dezelfde breedtegraden minder
warm dan in Europa,en op de hoogvlakten
des w inters zeer koud, omdatde H im alayaketen aan de warmeztliderwindendenvool'tgang belet. In Sibérië begint op 62O N.
B .hetpool-klimaatteheerschen,entusschen

Arabië 4 millioen,en hetTurksche
gebied 16 pillioen.W j meenen metde vermelding dier gew esten hier te kunnen volstaan, omdat daaraan ter gepaster plaats
Oen, -

afzonderljkeartikelen worden gewjd.

De inw oners van Azië behooren t0t verschillende rassen. Men heeft Caucasiërs in

AziatischTurkje,Perzië,Oost-lndië,Siberië
enz.,

Mongolen in Ohina,Toeran en el-

60 en 50Ogroejen er eenige granen.In As- ders- en Malejersin Jagan,Vôôr-en Achtrakan is de luchtgesteldheid veel zachtcr. ter-lndië en in den Indlschen Archipel. Tusschen 50 ell 85O ishet land er ltoud we- Door de volkeren van datw erelddeelw orden

gens zjnehoogeligging,maarvan hiert0t Onderscheidene talen gesproken. Deze zjn
1lO Z.B.ligt Azië in hetkeerkringsklim aat,
hoewel de lteerkring zich op 221/,
/aO N. B.
bevindt.
Hetrtlk derdelfsttden bevat ervelenuttige voortbrengselen, vooreerst goud en
platina,die in hetOeral-gebergte,opBorneo

in Indië grootendeels afkom stig van eene
doode taalt het Sansl
triet. Daarvan onderscheiden zich het Chineesch en hetJapansch,
benevens vele andere talen.- O0k deGodsdienst vertoont er zicllin verschillendevormen.In Vöör-lndië heerschtdievan Brama,
in het Oosten en zuidoosten van Aziè'
en elders aanwezig zjn,- voortszilver,

jzer,tin (vooralOp BankaenBilliton),zink, die van Boeddha,welke zichin Tibetenbj
lood, kwikzilver, salpeter:aluin, koper en deMongolen i
n de çcdaantevan Lamaismns
petroletlm.00k heeft men er Onderscheidene vertoont. Bj sommlge volkeren van Azië:
edelgesteenten, zooals den diamant, den dieop zeerl
agentrapvanOntwikkelingstaan,
amethyst,den robjn,den smaragd,den t0- heerscht het h'amanismus. In Perzie vindt
me
n
v
ut
z
r
a
a
nbiddersOf volgelingen van Zopaas, enz.
Tot de voornaamste voortbrengselen van

roaster.M en heeft erhierendaarlsraëlieten,

het plantenrjk behooren er:rjst, maïs, terwjler tevens kleine ot
ld-christeljkesec-

tarw e, gerst, erw ten, boonen, m eloenen , ten tMaronieten, Jacobieten,Thomas-chrisbataten,yams enz.Onze edelste srrtlchtboo- tenen, Nestorianen)zjn overgebleven.Voor
men zjn uit Azië afkomstig,alsmode vele 't overige heeft vooral in het westen van
fraaje bloemen.Men heeft er den banaan, Azië, en van hier t0t de verste deelen van
den palmboom en den broûdboûm , alsmede het zuiden doordringende,deMpham m edaan-

thee, koëj, suiker,tabak , indigo,kaneel, sche godsdienst er zich talrjke aanhangers

notem uskaat,foelie:peper:kruidnagelen enz. verworven. De hedendaagsche Christen-zenDe plantengroei verandert er,geljk elders, delingen uit Europa zien er t0t nu t0e w eivan aard? als m en in de keerkringslanden nig vrt
lchten van hunnebemoejinren.
allengs een hoog gebergte beklimt, of als
Tot de bezigheden der inboorlm gen van
men van den evenaar voortschrjdt naarhet Azië behoort in deeersteplaatsdelandbouw,
noorden.In beide gevallen bevindtm enzich die in China en Japan m etgrootekeurigheid
aanvankeljk in de rjke natuur der keer- gedreven wordt. Voorts kan men daartoe
lkringsgewesten en m en ontmoet vervolgens rekenen de zgde-weverj in China,dekatoende gew assen van den gematigden gordel,om njverheid in Vlör-lndië, het vervaardigen

eindeljk in de eeuwige sneeuw allen plan- van slaals in Kaslmir,het maken van tapjten in Boekharje,Perzië en Aziatisch Turtengroei te zien verdwjnen.
ln hetnoorden van Azië - in Siberië- kje.Debillnenlandschehandelswarenworden
leeft het nlzttige relldier, dat w einig behoeften heeft en aan den raensch groote
diensten bewjst. Daarenboven zjn ervele
pelsdragende dieren. De bewoners der K irgisen-steppen bezitten vele schapen er1P3,
arden. In het midden van Azië ishet kam eel

er m eest met karavanen vervoerd, en de

s
cheejvaart Op de oost-en zuidkustisgevaarlpk wegens zeeroof.Onderdekoopsteden
retuigtSingapoervan eene snelleontwikkellngtterwtjl Bassora,BagdadenAleppomeer
en meer vervallen. Slechts enkele stammen

hetvoertuig derwoestjn,en in hetzuiden houden zich alleen metdejagtOfuitsluitend
leven onderscheidene verscheurende dieren, metde vischvangst bezig.
zooals de tjger, deluipaard,dehyéna,de
Demaatschappeljke toestandderinwoners
leeuw en de krokodil. De rivieren zjn er is er in de verschillende gewesten zeer verzeer vischrtjk , @rl de zee levert er hier en schillend. M en vindt er zoow el ordelooze
daar kostbare parels.
vrjheid a1s een gestreng despotismus, Men schat het aantal inwoners van Azië zoowel geljl
theid voordewetalseenbestaan
op bjna 800 millioen.Zj zjn overde ver- van m eer ep m inder bevoorregte standen Of
schillende gewesten aldus verdeeld: llet kasten.Sommige staten in Azléhaddenreeds
Russisch gebied telt er ruim 9 millioen,- vroeg een hoogen trap van ontwikkelingbe-

Japan 35 millioen,

het Chinésche rjk reikt,zooals bljkt uit de oudeoverbljfselen
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van kunst,- alsmedeuitderjkeChinôsche, slujer,die dezebedekte,eenigzins opgeheJapansche en Indische letterkunde. Vooral ven doal- de Arabieren, die er handelsbein streken,waar deMohammedaanschegods- trekkingen zochten aan te knpopen.Teren
dienst heerscht, vindt men eene menigte den aanvang der8stûeeuw bogaven zj zlch
scholen, en zelfs vele hoogescholen. Ook over Kasjgar naar China.O0k de pelgrimszjn erscholen derBramapriestersin Indië, togten naar Jerusalem hebben debekendheid
en in Tibet heeft men er met de kloosters met Azië vermeerderd, terwjl vervolgens
linverbonden. Terwjl de inwonersvan Japan Roomsch-lfatholieke zendelingen in hetï
zich gaarne bekend maken met den vooruit- nenland doordrongen.Tot deze behoortW i1van kunst en
lem .
/z
ft
y,
s?l
roek,die eene belangri
jke xeisbe-

bljft de beschaving bj de Christenen op schrjving heeft geleverd.Tegen het einde

dezelfde hoogte. M en kan nietzeggent dat der 13de eeuw volbragt M areo Polo er gede Engelschen in Hindostan en de Neder- durende 25 Jarenuitgestrektereizen.Daar-

landers op Java veel voor het Onderwtjs enboven noemen wj onder de Aziatische

hebben gedaan ofhebben kunnen doen.O0k Ontdekkingsreizigers der middeleeuwen Ebn
m aakt in som mige gew esten dem ildheid der Wtzfkzftz,en Vaseo de Gama.
natuur de bew onerstraag en Onverschillig.
W j zullen al de reizigers niet Opnoemen,
Terwjl Omtrent de vroegere lotgevallen die in den aanvang van het tjdperk der
van Klein-Azië en aangrenzende gewesten nieuw e geschiedenisuitEngeland,Franltrjk,

menirberigtisbewaardgebleven,ligtdeOt
lde Spanje,Portugalenz.hebben medegewerkt,
geschledenls der zuideljke en Oosteljke om de kennis van Azië te vermeerderen.
streken nagenoeg geheel en alin deduistem

T0t de Nederlanders:die zich in dat opzigt

nis.Slechts iaauwe aanwjzigingen zjn t0t verdiensteljk hebben gemaakt, behooren
0nsovergekomen,h0e aldaar,geljk elders, Cornelis.ffpxfvltxzl,van Fèck,%,anderJftz-t/cp,

het ééne volk hetandere verdrongen heeft. Olirier ran Npprf,ran der '
lT%6r/,ran TforDe kennis van Azië was in de dagen del* '
l
rick?M ateliqft'
S.pilù:r.g,Graafsenz.In de
Oudheid zeer beperkt. Ilomer'
lts wist enkel l8deeeuw hebben vooral de Russen zichveriets te vermelden van dewesteljke kusten diensteljlt gemaaltt door expeditiën in het
van Klein-Azië.Heoatae'tts,Herodotnsen Cte- noorden van Azië, en deze zjn in de19de
yic.
: beschrjven reeds een twintigtalland- eeuw vogrtgezet. ln laatstgenoemde eeuw
voogdjen van het Perzische rjk en maken hebben beroemde geleerden,zooals Aleœangewag van Colchis, Arabië en lndië. Die der 'ppzàH 'ttm boldt,Junyltlth'n?de gebroeders
kenniswerd aanmerkeljk uitgebreid doorde Seltlayinttveit enz.,versehillende deelen van
veldtogten van Aleœander de Grpofe en door Azië bezocht en hunnebevilldingen Opeubaar
de zeereisvan N earchms?die van den m ond gemaakt.HeteilandJava,benevensl'
lngelsch
dex Indus naar dien van de Et
lphraat ste- Indië met Ceylon zgn voorzeker de meest
vcnde.Vervolgens drong Relelteus Fïccft?r in bekendq gew esten van dat w erelddeel.In de
Indië door, en in die dagen kliefde P atro- laatste 20jarenhebben vooralGlbstan.
Rt
z#dq

cles den Indischen Oceaan, terwjll1j ook

Tqpeltatsje
f en Kbfsjy zich bei
jverd,om de

tle Parthers hebben m ede gediend, om de

w eldra handelsbetrekkingen doen Ontstaan,
die aanleiding geven t0t een m eer bepaald
onderzoek dier afgelegene gewesten.De te-

omtrent de Caspische ze' veleOphelderingen binnenlanden van Azië tflonderzoeken.
mededeelde. Onder de Ptolemaeussen deden
ln denJongsten tjdhebbenCllina(
)nJapan
de Egyptenaren reizen naar Indië, en de havensgeopendvoorEuropêscheltoopvaardjoorlogen derRomeinenin Klein.Aziëentegen sehepen, en deze eerste toenadering za1

kennis van.dit werelddeelaanmerkeljk uit
te breiden.
Aanvankeljk verdeelde men Azië in de
landen aan dege en aan gene zjde van de
H alys of van den Taurus, en later in KleinAzie en Gropt-Azië (A.minor enmajor).Het
westeljk gedeelte van Klein-Azië (lonië,

legraaf is in Jayan reeds in werking?en

wanneer vooral ln het volkrjjke China de
aanleg van spoorw egen de groote afstanden
doet verdwgnen ,dan is de tjd nietverreaf,

w aarop vollediger berigten omtrent dat uitAeolië,Dorië,Phrygië,Mysië,Carië,Lydië gestrekte werelddeelltunnen w orden m edeenz-à droeg als R omeinsche prûvincie sedert gedeeld.
de Stle eeuw vöör Chr.dennaam va'n ttEigenAzijn. Z00 noemt men elke vloeistof,
ljk Azië (A.proprial''en stond eerstonder w ier voornaam ste bestanddeel azi
jnzuur is.

propraetors en na tt
eq tjd van A'
uy'
tbst'
tts Hi
j bevat gewoonljk 4 t0t 50/0 azjnzuur
onderproc,
onsuls.In dedayenderAntonjnen en bj eene sterkte van 10 t0t l5Q/?
was een gedeelte van Azie aandeR pmeinen geeftmen hem den llaam van a'
zjngeest.B!J
onderworpen, een anderredeeltevormde n0g hooger gehalte noemt men hem geconhetl-jk derParthers,- enlnn0geenander centreerde azjn.Het azjnztltlr,datin den
gedeelte vond men verschillende onafhanke- handel voorkomt en met water verdund is,
ljke staten.
wordtdoorgistingvanalknholofdoordistillatie

Ten tjde der groote volksverhuizingenuit vanhouten vandergeljkestoffonverltregen.In
het laatste gevalis het hout-azgn, en in

dat w erelddeel naar Europageraaktedekennis van Aziu meer en meer Op den ae'
htergrond.M ozes '
thlzz Ckorene,een Arméniëruit
hetmiddender5deeeuw ,vermeldteen en ander

het eerste ontvanjt de azjn den naam van

de vlpeistof,waarln de alkoholzich bevond.

Men heeft dus wjnazjn, bierazjn, enz.,
van de ûosteljke rjken) en later werd de omdat zjne eigenschappen van den aarddier
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vloeistofen afhankeljk zjn.Hiertoebehoort van alkoholen azjngist)wordttoegevoerdj
o0kdesmaak,die,voorzooverdeazji
lt0thet z0o sneller heeft de omzetting plaats. De
bereiden #an spjzen dient,geeneonverschil- azjn wordt hierbj te sterker,naarmate de
lige zaak is.
hoeveelheid alkoholgrooteris.Hierbjwordt
'
W anneer men debegtanddeelenvanalkohol eene aanmerkeljke hoeveelheid warmte ont(CzH60) met die van azjnzuurvergeljkt wikkeld.
(Cz Hv Oa),danzietmen,datdeeersteslechts Voorheen yeschiedde die omzetting van
2 atom en w aterstoftegen l atoom zuurstof spiritusin a'
zpn langzaam ,maarindenjongbehoeft te verw isselen om den laatste te sten tjdheeftmenveelaleeneanderemethode
vormen.Dat geschiedt aldus: l atoom zuur- gevolgd,nameljk die derusnelazjnmakerj-''
stof der dampkringslucht verbindt zich met W j zullen echter in de eerste plaats de
2 atomen waterstof van den alkohol t0twa- oudere handelwjze beschrjven,en wé1met
ter,en hetoverbljvend ligchaam (C,H.0) hare toepassing op spiritus.Bj hetyebruik
is acetylaldehyd, dat zich door een prikke- van andere alkoholbevattende vloelstofen
lenden reuk onderscheidt. De vorming van gaatmen op dergeljke wjze te werk.
dat ligchaam geschiedt door eene onvolkoSpirittls-ofbrandewjn-azjn isdezuiverste
mene verbranding van den alkohol,waarbj soort van azjn. Men gebruiktdien 0ok t0t
de wet van kracht is,datbj de verbran- het maken van azjnzure zouten.In Engeding van een zamengesteld ligchaam hetbe- land en Zweden worden deingezetenen door
standdeel,dat hetmeest vatbaar isvoorver- het bel
astinystelselgedrongen,om azjn uit
branding, zich in de eerste plaats met de gegiste en nlet uit gedistilleerde vloeistoFen
zuurstof verbindt. Ditis hier de w aterstof, te bereiden. W il men spiritus-azjn maken
zoodatdeze aan den alkoholontnomen wordt. naar de oude m ethode,z0o kieze m en eene
Het vlugtige aldehyd heeft nu eene groote tegen hetzuiden gelegen azjnkamer,waarin
neiging om zich*metzuurstofte verblnden, men,wegensdedikke muren,eengeljkmazoodat het uit den dampkring 1 atoom van tigen warmteqraad kan Onderhouden.Hi
er
wordthet azjngoed in kuipen ofin aarden
deze opneemten in azjnzuur verandert.
Ditverloop kan men in alzjnebjzonder- kruiken metwjde monden geplaatst,terwjl
heden nagaan.M en ziet alzoo,dat de alko- men er daarna voerdenoodigewarm tezorgt.
hol,om in azjn teworden overgezet.toe- D e inhoud der vaten en kruiken m oet begankeljk moetwezen voordelucht.Ook kan hoorljk toegankeljk wezen voor de ltlcht.
men naauwkeurigberekenen,hoeveelazjnuit Na verloop van weinige dagen neemtdan de
eene gegevene hoeveelheid alkohol ontstaat azjnvorming een aanvang; het a'
zjngoed
en hoeveel lucht hiertoe noodig is.Hieruit wordt warm en er ontwikkelt zich een prikkel
ende
,
zur
e
re
uk.
W
or
dt
een
va
t dadebljkt,dat men uit 100 Ned. pond alkoh0l 1301/a Ned. pond azjnzuur bereiden 1jk kotld,zoodaterdeazjnvorming belemkan, - eene hoeveelheid, welke overeen- mering ondervindty dan verdeelt men den
komt met lll pond azjnzuur anYydride. inhoud van dit doode vat Over 4e andere
Een Ned.pond azjnzuur ontstaat derhalve vaten. Yerkoelen de vaten,nadat zj eerst
uit Q,11 Ned. pond alkohol.T0t omzetting goed warm zjn geweest, dan isde azjnvan l00 Ned.pond alkoholinazjnzuurheeft vorming afgeloopen. D it kan, naar gelang
m en 69,6 N ed. pond zuurstofnoodig.Daar van den warmtegraadsin 4t0t6w eken,maar
deze ten bedragevan 23% indedampkrings- ook in 8 t0t 10 m aanden geschieden.D aarna
lucht aanw ezig is, z0o heeft m en voor die wordt de azjn op vaten gebragt,met een
69,6 Ned.pond zuurstof omstreeks 300 Ned. w einig spiritus verm engd en op eene koele
pond lucht noodig.
ylaatsgeborgen.Hettroebelebezinkselbljft
W anneer m en spiritus in de open lucht ln kuipen achter en is,evenalsdeazjnmoer
laat staan, dan verdwjnt hj door verdam- (eene plantaardige vorming),eeneuitnemenping zondel'azjnzuur tevormen,omdat de de gist. Het azjngoed wordt door de fabrialkohol niet in staat is,om zich onder ge- kanten Op verschillende wjzen bereid;doorwone omstandigheden met de zuurstof te gaans voegen zj er stikstofhoudende zelfverbinden. De omzetting heeftplaats,wan- standigheden bj,om de azjnvorming te beneerm en spiritus op platina-sponslaatdrop- vorderen.
pelen, - alsmede wanneer de alkohol met
M en kan 0ok van een vat azjn,datniet
eene groote hoeveelheid water verdtlnd is, v0lis,wekel
jks'/vdegedeelte aftappen,en
zoodat de vloeistof niet meer dan l0% al- er vervolgensevenzooveelazjngoed bjvoekohol bevat,wanneer voorts detemperatuur gen, waarbj men steedsophetonderhoutusschen de 23 en 39O C.gelegen is en eene den eener aanmerkeljke temperatuur moet
azjngist niet ontbreekt.Hiertoeneme men letten (800 C.).Deze handelwjzeis ook in
azjn, zuur bier, zuurdeeg, in éél
zwOord dehuishouding te volgen;men kannameljk
iederligchaam ,datazjnzuul*eneiwitachtige des zom ers het vat op den w armen zolder
stoflbnbevat.Dewjze,waarop diegistwerkt, leggen.
is raadselachtig,maar eene geringe hoeveelGeheel anders is de llant
lelwtjze btj de
heid daarvan doet eene groote hoeveelheid snel-azjnmakerj.W j weten,dat deazjnalkohol tot azgn overgaan,indien de lucht
vrjen toegang heeft.Hoe hooger dewarmtegraad is (binnen de gpstelde grenzen)en h0e
meerluchtaanhet Jaztjngoetl' (hetmengsel

vorming geschieden moet door verw isseling
van w aterstof tegen zuurstof, zoodat het

azjngoed zooveel mogeljk in aanrakingmoet

w orden gebragt met de dampkringslucht.
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Om dittebevorderen,heeftmenindeazjn- Behalve vanalkohol,wordt 00k vanandere
kamex - om steeds eene voldoende tempe- stoffen azjn vervaardigd. Hiertoe behooren
ratuur te hebben - vaten geplaatst,dievan vool-al de vruchtensappen, die veel suiker

boven met eene flne zeefvoorzien en met
ijne beukenspanen (krtlllen) gevuld zjn.
Ztllke vaten zjnmetgatendoorboord,om de
luc
htdoor te laten.Men plaatst er 3 opelkA
aar. ln het bovenste wordt het azjngoet
l
gegoten, dat n0g nietalzjn alkoholheeft.
H et vocht wordt door de zeefen de spanen
in een fjnverdeelden toestand metde lucht
in aanraking geb
agt;bj elkenovergang in
.r
een der volgende vaten w ordt er wat alkoh0l bjgevoegd, en nadathetazjngoed zjn
l00p door de drie vaten volbragt heeft,is
hetin azjn veranderd.
Reedsvoordat men dezemethodein tpepassing bragt,bejverde men zich,om hetazjngoed droppelsgewjs in den azjnvormer te

bevatten,zooalsciderofappelwjn,druivensap: sap van biet-en suikerwortel,- voorts

honlg, stroop en suikeroplossingen.Bj het
gebruik van deze stolfen m oet m en de oude

of langzame methode volgen,daar zj veel
sltjm bevatten,waarmede zj de houtspanen
bedekken, zoodat de 0ml00p van de lucht
en van de vloeistofbelemm erd w ordt.

Belangrjk isvooraldevervaardiging van
wjnazjnin Frankrjk en in hetnoordenvan
Italië.Dewjn bevatalleswatmen t0thet
maken van azjngoed noodig heefty zoodat
hj, tegen den wenseh van zjn elgenaar,
ligtvan zelfin azjn verandert.Men kandie
verandering aanmerkeljk bevorderen doorer
een weinig azjn bj te voegen.Vûlkomen
laten vallen, dien men 00k wel met den uitgegiste wjnen zjn het meest voor de
naa'm van gradeerkuip bestempelde. Door azjnvorming geschikt,en defijl
zeFransche
Boerltare w erd eene m ethode in het leven wjnazjn is van goeden wjn afkomstig.In
geroepen die alsde voorloopcrdersnelazjn- Orlêans, waar deze industrie in een bloeimakerj kan w orden beschouw d. Twee kui- jenden toestand verkeert, vult men vaten
pen,gevuld m0t rozjnsteelen worden naast van 200 t0t 300 Ned.kan halfmet warmen
elkander geplaatst, zoodat zj daardopr de i
wjn
n da
ezjb
ne;
home
orn
ljklaat zeeenigedagen liggen
verwamndeazjnkamer,naam tweelingsktlipen verkrjgen.Een dezer
kuipen wordtmethetazjn goed gevuld en daarnavoegtmener10tot15Ned.kanwjnbj
door eene pomp wordt de inhoudvandeeene en m en herhaalt dit Om de 8 dagen totdat
kuip tw ee Of meerm alen daags in de andere 2
/3devan hetvat gevuld is.H ierna taptmen
overgepom pt; hierdoor komt het azjn goed 0< zpoveel azjn af a1s m0n er wjn bi
jgein aanraking met meerlucht,dan bjdeOude voegd heeft, en m 0n begint op nietlw

methode en hetvocht,dataanderozjnstelen
bljfthangen,vindtovervloed van lucht om
in azjn OVe< te gaan. In Engeland heeft
m en aan de vaten der snel-azjnmakerj eene

langzamerhantlhetvatvan wjntevoolzien.
In het ztliden van Frankrjk geschiedtdit

gewjsgeplaatste horizpntalabuizen mettalxjke kleine gaatjes.Doordeomdraajingvan
het kruiswordtde ftjne verdeeling van het
vocht bevorderd,en de vaten hebben er tevens eene aanmerkeljke wjdte.De spanen
zjn hier dool'kleine houten bakjes vervanFen,en de luchtstroom drinqt ervanboven
ln, waarna htl, na het verlles z/ner zuurstof,doûr eene zuigpomp eruitverwjderd

sluitend t0t den bierazjn.Debier-azjnmakexs volgen daarbj ongeveerdenzelftlenweg

grootte. M en behoeft echter slechts eene
flesch tenemen zonderbodem endenhalsmet
eene kraan te voorzien. Hierop keert men
de qesch om , met den hals naar beneden,
belegt dezen laatste met wat katoen,vult
haar vervolgens met houtskool en verzadigt

en tevens bemerkt men ?dat het vochttroe-

in eene opene schuur? zoodat het verloop
veellangzamer plaats heeft.In Opper-ltalit
z
andere inriqting gegeven.Daar stroomt het gebruiktmen de methode van Boerltare.
Het vervaardigen van azjn uitzetmeelazjngoed nletdooreene zeef,maardooreen
draaikruis(sparyer),bestaandeuittweekruis- houdende stofen bepaalt zich nagenoeg uit-

a1s de brouw ers m aar in sommige opzigten

wjken zj van elkanderaf.V00r dt
ln azjnfabriekant is het nameljk van belang,dat
hj door gisting het alkoholgehaltezoogrof)t
mogeljk make. Men laat de vaten methet
verkregen vocht in de azjnkamer liggts
n;
dat vocht Avordt donr bjvoeging Van e0n
wordt.
weinig azjn zelfin azjn Omgezet.
svaar de azjn nietbelastis,kanmenvoor
Men kan den azjn bewaren in goede vahuishoudelgk gebruik zeer gemakkeljk een ten of bj kleine hoeveelheden in flesschen.
toestelt0t snel-azjnmakerj vervaardiyen.In Hj wordt ligt dkamig,''datwilzegqen?er
Oostenrjk zjn erte koop van verschlllende ontstaat aan de oppervlakteeendunw 1tvlies,

bel Mr
ordt en dater zich azjn-aaltjes(Anguillula aceti, een infusiediert
je) in vertoonen.

Azjn wordt pok wel vervalschtdoorde
gel'
inge hûeveelheid azjnzuur aan te vullen

deze met sterken azjn.Nu ka'
n men erda- metzwavel-,zout-en salyeterzuur,ofook
geljks azjngoed opgieten, bestaande uit 1 w elm et scherpe plantaardlge stoFelz:w elke
deelspiritus en 10 deelen w ater.D it veran- nadeelig zjn voor de gezondheid.De opstjdert na herhaaldedoorzjpeling in azjn,- gende dampen van kokenden azjn hebben
en bj 2 deelen spiritlls op 10 deelen w ater geen onaangenam en reuk ,wanneerhetvoeht
zuiver is,en de vervalsching kan men dûor
zelfs in sterken azjn.
Is de snel-azjn troebel,dan moethj ge- scheikundigeproeven ontdekken.Zuivereazjn

klaard worden; dit geschiedt door middel isook w eleensonzuivergeworden doordevaYan houtskool.
ten,waarin hti bewaard werd.In het algt-
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meen ishet van belang,datmenbjhuishoudeljk gebruik van azjn eroplette,datmen
hem nletlangin koperen,geetkoperen(messingen)oftinnenpannenofvatenlaatstaan,en spjzen,die met azjn worden tpebereid,
evenmin.Zelfs het emailvan jzeren pannen

zich in azjnzuur en alkohol.Zj wordtgebruikt in de geneeskunde, - voorts door
banketbakkers en t0thet vervaardigen van
Parfumerieën.

Azknzuur ofacetylzuur,een zuur,dat

sterk verspreid is,ontstaatdooroxydatieuit

bevatwel eens lood,en in ditgevalworden

alkohol.Voorts verkrjgt men hetdoor cygeregten, die men daarin kookt metazjn, anmethyl te koken metkalit doorhetbehanveelal vergiftig. Zulke geregten m oet m en
o0k niet lang laten staan in aarden vaten
met een loodbevattend glazuur.

delen van aethylaetheren proteïne-verbindingen m et chroom zuur of bruinsteen en zwavelzuur. Het komt voort uit suiker,zet-

Azjn wordt in de huishouding algemeen meel,wjnzuur,citroenzuurenz.,--- alsmede
gebruikt.Hjdientvoortst0thetinleggenvan uithx t,suiker, g0m bj drooge distillatie,
vleesch en van vruchten,t0t hetberooken en in groote hoeveelheid uit zeewier,dat
van ziekenkamers,en komt vooral te pasin metwateren een weinig kalk bj eeneaanonderscheidene fabrieken)alsmede in de ge- merkeljketemperatuuraan hetgisten isgeneeskunde.

()m het zuurgehalte van den azjn te 0n-

bragt.

Houtazjn bevatgewoonljk 350/,t0t500/.

derzoekeu, gebrtlikt men den acetometer. azjnzaur. W atervrj azjnzuur (azjnzuuranDeze bestaat uit eene glazen buis,die aan hydride) waslangentjd Onbekend en ishet
hetbenedeneinde digtqesmolten is,meteene eerst door Gerlbardt geleverd. H et is eene
schaal. In die buis glet men eene bepaalde kleurlooze,sterknaarazjnzuurriekendevloei-

hoeveelheid azjn, die metlakmoes-tinctuur stof,die bj 1370 5C.kookt, in vochiige
rood is gekleurd, cn men voegt er vervol- lucht in azjnzuur verandert eninwaternaar
genszooveelammonia bj (vaneensoorteljk beneden zinktendesgeljksinazjnzuurovergewigt van 1,369),totdat de roode kleurin gaat. Het azjnzuur is eene heldere vloeieene blaauwe verandert.Uit de hoeveelheid stof,die bj lS00C.kookt.Zjn dampheeft
bjgevoegde ammonia,op de schaalte zien, een prikkelenden reuk en maakt blaren op
besluit men t0t het zuurgehalte.Elke graad

de huid.Daalt de warmte beneden l7O C.,

van den acetometerwjst1procentazjnzuur
aan.Zie ook onderIlbutaz#*
4.
Azijn (Aromatische) wordt vervaardigd
door bj azjn een aftreksel te voegen van

dan bevriest het azjnzuur t0t eene kleurlooze bladerig-kristalljnemassa,welkegretig

vochtiyheid t0tzichneemt.Zjnsoorteljkgewichtls 1,0625; zjn damp isbrandbaar en

geurige kruiden,vooral van dragon,laurier- vertoont eene bleekblaauw e vlam .K am fer,
bladeren,utjen enz.Zulken azjn verkoopt hars en eiwitachtigestoFenlossen erin Op,
men voorts onder delznaam van '
tvinaigre a1sook phosphorusbj kookhitte.
d'estragon,'' d
tvinaigre aux Enes herbes,'' Het azjnzt
lur vormthettweede 1idin de
uRozen-azdn
' ''enz.In deapotheek vindtmen reeks dervetzuren,hoew elhetm etdeeigen-

onderscheidene azjn-praeparaten, - in den ljke vetzuren weinig overeenkomst heeft.
Het vermengt zich in elke verhouding m et
water,maar hetwordthierbjdigter,zoodat
azjn te laten trekken.
Azvn-aether, azjnzure aethylaether, hetsoorteljltgewigt toeneemttgtdathetzuur
azjnzuur aethyloxyde,is eene aetherachtige nog maar79% azjnzuurbevat,waarna dat
regelvervaardigd doorplantaardigestoflbnop

vloeistof,die den geur heeft van Borsdorfbr gew igt wederom vermindert, en vervolgens
appels en de radicalen aethyl en acetyl be- met dat van het zutlr overeenkomt zoovat. M en bereidt haar door 24 deelen w a- dra hetMe
me
nng
vs
ind
elton
hge
etve
az
er
jnz5
tz
4u%r inazjnzuur
de apotervri
g-azjnzut
lrnatron in een Elngewreven bevat.
toestand in eene retort te brengen,er een theken onderden naam van js-azjn (acidum
afgekoeld m engsel van 29 deelen Engelsch aceticum glaciale).Nietz0o sterk isde ge-

zwavelzuuren 23% deelen alkoholvan910/: concentreerde azjn (acetum concentratum),
Tralles bj te voegen en vervolgens te dis- dieongeveer30% azjnzuurbevat.Men ver-

tilléren. '
W anneer 34 deelen overgehaald krjgt dit door36 gewigtsdeelen gekristalli-

zjn?houdtmen op en men schudthetpraeparaat, den rtlwen azjnaether, met eene
koude verzadigdeoplossinqvankeukenzout.
Hierna laat men het bezlnken,neemtden

seerd azjnzutlr natron meteen mengselvan

16 gewigtsdeelen Engelsch zwavelzuur en
l0 gewigtsdeelen w ater zoolang te distil-

léren,totdater40 gewigtsdeelenzjnoverye-

aether er af, droogt dien boven chloorcal- haald: waarna men hetdistillaat met rulm
dum en rectiâceert hem bj eene zachte 7 gewigtsdeelen gedistilleerd w ater verwarmte.Bj eene bereidinginhetgrootvolgt dunt.

men een anderen weg.Deazjn-aetheriseene Azijnzuur zout. Azjnzure zouten zjn
waterheldere vloeistof?die een soorteljk ge- verbindingen, ontstaan door de w erking van
wigtheeft van 0,9055en bj 780C.kookt.Zj azjnzuuropbases.beneutraleazjnzurezouten
brandt m et ccne heldere vlam en verm engt zgnalleinwateren grootendeelsooltinalkohol
zich inelkeverhoudingm etalkoholen aether. oplosbaar.Men verkrjgtze door hetoplossen
ure zouten.
In eene goed geslotene iesch bljftzj on- van m etaal,metaaloxyde Ofkoolzve
veranderd,maarbj voortdurende aanraking in azjnzuur,en o0k door eene rmenging
metde dampkringsluchtwordtzj liqtzuur. van azjnzure loodoxyde ofazjnzuurbaryt
Kookt men haarmetkali,dan ontblndtzj met de overeenkomstige zslFavelzure zouten.

AZIJNZUUR- AZOREN.

Doorgaanskristallisêren ztgzeergemakkeljk
en in duideljke vormen. Sommige maken
metazjnzuur zure zouten?en ook weldubbelzouten. Groot is intussehcn de neiging
der azjnzure zouten,om basische zputen te
vormen, vooral die van koller en l00d.
'
Wt
1111l0er m011 aZj13Zl1rO Zolltoll VerWal'
lllt,
dan verliezen zullte, die eene zwakke
basis bezitten ,het grootstegedeeltevanhun
zuur;w orden zoodanige:die eenesterkebasis hebben: m et kali of natron gegloeid?
dan ontstaat er koolzuur en m ethyl-water-
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D e vraag, of de zoogenaam de azoïsche

vormingen afkomstig zjn uit eentjd,toen

zich hler Op aarde n0g geene bew erktuigdo
schepselen bevondan,is n0g niet naaz'eisch
beantw oord. D e Engelsche geolof)g Lyellis
van pordeel, dat het ontbreken van w aar-

neembare overbltjfselen van planten ofdieren

eene verltlaring vindtin de Om standigheid,
dat hunno sporen, vflgr zoover die weleer
aanw ezig waren? door eene langzame ver-

vorming Onkenbaar ztjn gemaakt.A1s grond
vool- deze bewering voert htj aan, dat de
stof. Van de azjnztlre zputen, die door Oudste lagen, waarin men overbljfselen van
de geneesltunde ofdf
lor de fabrieknjverheid planten en dieren Opmerkt, ztllk eene aangebrtlikt worden:zjn devoornaamste:aztjn- merkeljkeversclleidenl
leidvandezebevatten,
zutlr kali en natron,azjnzuur ammoniak, dat mfàn hierbj onnlogeljk deukenkan aan
baryt, kalk, aluinaarde, jzer, zink, l0od den aanvang eener schepping ,diezichlangzam erhand ontwikkeld heeft.Lyellis of
en koyeren azjnzuurtinoxydtlle.
A zlm uth. lloogte en azimuth zjn twee althans was, toen htj dat slzllrtàef geen
gegevens, waardoor de plaats van een he- voorstander eener Ontwikkeling van dem eer
mellichtop eenbekendentjdvolkomenwordt volmaakte soorten uit (1e minder vplm aakte,

bepaald.Avanneermen nameljk eengrooten maar hj koestertde meening,datmen het
cirkel trekt door het tûppunt en het hcm el- verschilder ïlora en l'auna in de onderscheilicht, dan staat die cirkel loodregt op den dene geologisclle tjdperken Ot
lk zonder die
horizon. D e afstand van het hem ellicht t0t Onderstelling van Ilartvin verklarellkan.Hj
den horizon (in graden van dien cirkel) is hecht om die reden goen gelpof aan het

zjne l
tooyle,en de afstand van het ontmoe- bestaan van een azofse,
h tjtlperk.
tingspunt van dien cirkel en den horizon
D och wanneer men de overlljfselen van
t0t aan het punt van den horizt)
n?dat Juist dieren en planten il1(1e verschillende geolf)in het zuiden ligt! is het azimutltvan dat gistt
he tjtlperkel
z met elkander vergeljkt,

hemellicht.Het azlmuth is duseirenljk de dan ontwaal-tnlen,volgens hetgevoelen van

hoek , begrepen tusschen den merldiaan der
plaats en de verticaalvau hethem ellicht,
een hoek,die door vermelden boog vanden
horizon gemeten w ordt.

de m eestegeologentnietalleen eenegedurige
afw isseling, maar ook , wannfler lnen Yan
de nietlwere lagen Aroortsfz
hrjdt naar de

A zincourt, een dflrp in het Franst'
he
departement Pas de Calais,isalleen merkwaardig dot)r dell blpedigctn slag , die er
plaats had ttlsschen de Engelschen en Franscheu op den fssten October1415.Dâârsloeg

verscheidenheid i11 het algcàm eell en der 1100ger bew erktuigde dieren pn plauten in het

oudere? eene trapsgewjze vernlindering der

bjzonder.Eerst verdwtjnen d(? spol'
en van

de Inenslthen !
dan van de ap(?n s en
in de diepere en alzoo Oudere lagen dï0 van
koning Hendrlk Trvan Enjeland, Op zjn de zoogdieren en van de m eest volkomene

toytvan llonfleur naar CalalsdoordenDau- zigtbaarblooi
jende planten.Overbli
jtslklellvan

phln met eeue overm agt van 50000 tegen kruipende dieren f)11van visst.llen vindt m en
14()00 luan aangetast? de Franschen op de w el is waar in zeer 011dt? lagen ? mai
tr zj
vlugt, zoodat er ollgevper 24-000 van deze ztjn er veelzeldzalller dan in de nieuwere;

sneuvelden en vele aanzienljke pttrsonenge- zj schi
jnen althaus in aantal in (le out
lere
vallgen w erden genom en.DeEngelscllen verlpren slechts 1600 man, m anr hun Koning
gevoelde zieh niet stttrk genoeg om deOvem
w inning voort te zetten.Toch ontvingen de

lagen zeer te verluîndercn. Zulk eene vern'lindering in aantal, versehfàidenheitl en
volkom enheid dtal-bewerktuigdt!voorw l'rpen

vertoont zieh n0g dl
lidtlljker? M-annl,er 111fz11
Franschen bj die gelegenheid een geweldi- nietenltelde groote groepellofklassen, a1s
gen knak,waarvan zjj zich eerst herstelden, zoodanig?ma,
ar bepaaldeljl
t tle afzonderljke
tpen later Jeanne #'Hl-c zich aan hun hoofd
plaatste.

fam iliën, geslachten ell soortt'n gadeslaat.
M en Ontwaart dan eene athelllende reeks
A zoxsche vorm ingen is de naam van w ier nulpunt ntlg llil)t gttvpnden is? m aar,
de oudste bezonkene lagen der aardkorst, ten naastebj aangen-tzzen kan svt
lrdt
an?z()oen wé1 van zoodanige, waa,
rin men geone dat m en hiertlit t0t llet omgekllerde kan 1)0-

overbljfselen van bewerkttligde wezens - sluiten?nameljk t0tf'
enclreel
tsvanllewerkgeeno fossielen olztdekt.Zj bestaan mtl
c- tuigde sehellselen,die uit etàn llt)g (lnbekend
rendeels uit llalfkristalljnen leisteen, ver- beginpunt haren Oorsprfllzg lleelnt
m engd met kwartslei, kiezellei? kalksteen

De lagpn, waaraan m en tllàn naam geeft

enz.Deze gesteenten vormen een geleidelt
j- van azoïsche vf
lrlningen, zjll dus niet b0ken overgang t0t kristalljnen leisteen,zoo- paald ontstaan in etàn ttjdperk?toen (
!1-nog
.
als glimm erlei? chlol'itùtlei, gneis enz.,het- geene bewerktuigde spllepselc!n 01)aarde bew elk doorgaans den naam draagt van ver- stonden,lnaar tocllin eentjdtlerk :lletwelk
vormden leisteen w egens het verm oeden, van het pas-genoëmdt! niet ver w as verdat zj dotll.vervorming uit bezonl
tenelagen wjderd.
z/n onstnan.
A zoren (cigelll*
ijk A(
;4)r(,s) o1
- Jiavikz-
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AZOREN.

eilanden, door de Engelschen JW estern lslands''genaamd, - zoo heet meneenegroep
van 9 eilanden,die aan Portugaltoebehoort
en in den Atlantischen Obeaan 4en noordwesten van Afrika en vân de Canarische
ei
e landen tusscheno 36O 59'en 39O 44'N.B.2

en belangrjkste der negen - draagt eene

bergketen, die in den Pico de Vara eene

hoogte bereikt van bjna 1200 Ned.ellen.

M en vindt hier vele sporen van vulkanische
uitbarstingen,die er 00k nog in 1444, 1563
en 1652 hebben plaats gehad.De bodem is
n 270 35 el 33 27 W .L.jelegen is.Zj er ongem een vruchtbaar.Er is geene haven,
zjn in 3 groepen verdeeld,dledoorafstan- maar de schepen moeten ankerenop dereede

den van ongeveer 25geogr.mjlen zjn ge- bi
j Punta delGado.Deadelgenieter eene
scheiden. De middelste bevat de eilanden
Fayal, Pico, 8an Jprge,Gracioza en Terceira, de zuidoosteljke de eilanden 8an Miuë1 en Santa Maria, - en de nooxdweste-

groote m ate van welvaart,endelandbouw ers

zjn er met weinig tevreden. De eenige
koopstad is er Punta delGado met130001nwoners,waarbjzichveleM'
ngelschenbevinden.
ljkede eilanden FloresenCorvo.Zjhebben
Santa Maria is 10 geogr.mjlen lang en
te zam en eene oppervlakte van 54 (a geogr. 00k bjna zo(
)breed;hetbestaatuitbasalt
mjlen. Ze zjn van vulkanischen oorsprong en zeekalk en heeft een zeer vruchtbaren
en staan waarschjnljk dooreene onderzee- bodem. Er zjn omstreeks 7000 inwoners,
sche bergketen in verbandmetdeCanarische en het eenige plaatsje van eenig belang is
eilanden en verder met deAfrikaanschekust: Porto met n0g geen 2000 zielen.Er zjn
zoodat men hen beschouwen kan alseene ui
tmuntende scllildfadden.
voortzetting van het Atlas-gebergte. Men
Pico heeft uitmuntende bosschen , goed
vindt er den bodem bedektm et de uitw erp- rundvee en voortreleljken wjn. Er zjn
selen van vuurspuw ende bergen ,en uitge- 33000 inwoners.H etgeheele eiland is, z00doofde kraters, warm e bronnen enz. zoekt a1s zjn nâam aanduidt, een reusachtige
men er niet te vergeefs. Ook zjn er nog bergkegel, wiens t0p zich ter hoogte van
werkzame vulkanen tdie door hllnneuitbars- 2500 N ed. el verheft. D e eenige stad is er

tinqen in 1591, 1638,1719en 1841getui. Villad0sLagos,voor'toverigezjndehuizen

genls hebben gegeven van htlnne kracht. er overal verstrooid.
Zelfs zjn er'kleine vulkanische eilanden, Fayal, alzoo genoem d naar een heester,

zooals Sabrinabj San Migtlël(1811),opge- die er in overvloed groeit(Myrica Faya),
rezen uit de wateren en later weder ver- is 15 geogr. mjlen lang en halfz00breed.
zonken.
Hetheeftde gedaante van eene halvemaan .
De Oppervlakte van al die eilanden is en er is een uitgedoofde vulkaan ,die eene

beryachtig; e1- zjn steile rotswanden

0n

schllderachtige kloven ,en de kustenbestaan
hier en daar uit steile basaltgevaarten.Het
klimaat 'is er frisch en gezond;de thermometer beweegt er zich tusschen + l00 en

F 23O C. De plantengroeiis erongemeen
w eelderig, zoodat men er zelfs voorbeelden
van heeft,datéén oranleboom 26000vruchten
draagt.Ook groejen erkosteljkedruiven,voorts allerlei granen en petllvruchten ,benevens vele keerkringsgewassen (bananen,
koëj,suikerriet).XenheefterdeEuropésche
-

hoogte bereiktvan 1100Ned.el.Een rjke
van alle gordels.Er zjn 27000 inwoners,
en de hoofdplaatsisHorta,metzjne 8000
plantenroei telt er de vertegenwoordigers
inw oners doorgranaatboom en omkransd.H ier
bevinden zich vele vreem de kooplieden, die

den Pico-wjn eralsMadeira-wjnnaarEuropa

zenden.
San Jorge,ten oosten van Fayal gelegen,

is18 geogr.mjlenlang en slechts 1/zgeogr.

mjl breed en geltjkt met zjne steile oevers
op eene bergketen. D e hoogst vruchtbare
huisdieren, en de bosschen w orden er be- bodem wordt er dikwjlsdoor aardbevingen
w oond door prachtige vogels.
De bewoners, ten getale van ongeveer

geschokt; het telt S2000 inw oners en heeft
Villa de Velas t0thoofdstad.

:50000! zjn uitPortugalafkomstig en On-

Gracioza, iets noordeljker gelegen dan

derschelden zich door verstand,volharding , San Jqrge,isvolkomen rondenmagbjeene
matigheid en zuinigheid. Intusschen is er mand mt)t bloemen worden vergeleken.Het

de landbouw alleen op Faral,San Miglzël heeff 12000inwonexs,en zjne hoofdstad is

cn Graciosa eenigzins ontwlkkeld. T0t de Santa Cruz.
voornaamste uitvoer-artikelenbehooren wjn, Terceira, het middelste der groep is 15
brandewjn, Oranle-appels,graan,gezouten geogr.mjlen lang en 9 zulke mjlen breed.
vleesch en orseille.De schepen vinden er de De steile kusten bestaan er uit lava, en
beste ankerplaatsen bj Angra op Terceira, het binnenland uit trachiet.Hierverheftzich
bj Fayal en bj Punta de1 Gado op San de Bogacina-piek, van waar in 1761 een
Miguël.Deze eilandenstaanregtstreeksonder lavastroom naar zee vloeide. Men vindter
het bestuur van den koning van Porttlgal. 3 steden en 15 dorpen,die te zamen 40000
HetOnderwjsiserzeergebrekkig;voorheen inwoners tellen.Vooral hier wordt veel 0rM vonden er zich vele kloosters, m aar de seille gewonnen.De hoofdstad Angra,door
naakte rotsenolngeven ,lleeft18000m woners.
meeste van deze zjn opgeheven.
Thans zullen wj deverschillende eilanden Daarenboven heeft men er de stad Villa de
Praya, die in 1842 door eene aardbeving
afzonderljk gadeslaan.

a geheelen alisverwoest.
San Miguël is 33% geogr.mjllang en bjn
Flûres is bergachtig en boschrjk en telt
6 t0t 0 zulke mjlen breed en telt ruim

70000 inwoners. Dit eiland - het grootste 12000 inwoners;de hoofdstad is SantaCruz.
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Corvo of Cuervo, hetkleinste en meest

De Staat derAzteken waseenkeurkoning-

noordeljke derAzoxen,isdoor eene skdalle
straat van Flores gescheiden en telt 800 inwoners,diegrootendeelsin hetstadjeNossa
Senhora de Rosaria gevestiyd zjn.
De Azoren zjn ontdektln 1432dooreen
Portuyees,Gonzalo7'
rel/lpdeCabralgenaamd.
Sommlgen meenen , dat zj in de dagen der
Oudheid reeds bekend zjn gcweest aan de
Carthagers, ofo0k ,dat zjhetzoogenaamde
Atlantisvormen,terwjlanderen zevoorde

rjk.Dekoningen werden erdoorvieredelen
uit de naaste bloedverwanten van den ovem
leden vorstgekozen.Zjleefdeninoostersche

(14s6) eene volkplanting derwaarts, weshalve zj o0k welmetdennaam vanttvlaamsche eilanden'' zjn bestempeld.In den tjd
van I'erdinand de Xcf/lolieke trokken vele
MoorelluitSpanje derwaarts,die erbescha-

in een voortreleljken toestand.Hunnewet-

weelde en bezaten,onder medewerking van
een geheimen raad en onder de beseherming

eenerljfwacht,bjkanseenonbeperktgezag.
Alleen de goed-ingerigteregterljkemagtwas

er een w aarborg tegen willekeuz'. Tevens
w aren er geschrevene w etten ,w ier overtreding met gestrenge straffen werd bedreigd.
Katiteriden of Cassiteriden van Ptolemaeu De inwoners moesten een deel van hunnen
en P lini'tbs houden.Eerst zonden de Portu- Oogst aan de schatkistopbrengen.Er w aren
gézen (1449)en vervolgensdeNederlanders uitmuntende w egen,enhetlegerbevond zich

geving was op het naauwstverbonden met

de godsdienst.Zj goloofden aan een hoogste

wezen ,aan een onzigtbaren schepper, Taotl
genaamd, die hetbevelvoerdeOver13l1oofdving bragten en welvaart. T00n Porttlgal goden en 200 goden van minderen rang.Aan
dof)x Pltilipptfs ff Overweldigd werd,bogen hun hootk
lstonddevrceseljkeIluitzilopocl
ttli,
00k de Azoren onderzjne heerschappj.ln de beschermgod des volks,aan wien prach1582 behaalde er de Spaansche vloot eene tige tempels waren geheiligd en wiens altaoverwinning Op de Fransche,waar zich de ren rookten van het bloed derkrjgsgevanPortugésche kroonyretendent aan boord be- genen.Voordeafgestorvenen waren3plaatsen
vond. Alleen Tercelra hield zich staande bestemd:de hemelOfhetparadjs, eene
plaats van gevoellooze rust, - en de hel.
tegen Spanle.
1.n de twee volgende eeuwon verwelkte De ljken werden verbrand.Develepriesters
de bloeider Azorische eilanden door de b0- hadden er een belangrjlken invloed op het
krompene staatkunde van Portugal. Vruch- maatschappeljk leven.Degodsdienstigeplegteloos poogde de sc.llrandere Pombaldiellte tigheden bestonden in Optogten ,inhetoFeren

doen herleven; zjn val(1781)vernietigde van blormen,vruchten en dieren,en inhet

het begonnen werk.

offeren van menschen. Men meent, dat in

In den jongsten tjd hebben de bewoners den laatsten tjd van hetbestaan dierheerder Azorische eilanden - vooral die van schappjJaarljks20000menschen op de altaTerceira - zich onderscheiden door hunne ren dergoden zjn omgebragt.De ljltendier
onwrikbare trouw aan D0m Pedro en diens geoFerden werden ,volgens de voorsehriften
dochter Donna M aria (f45 Glovla. Toen in der godsdienst,vervolgens opgegeten.
1828 d0m M ivqttèlzich m eester had gemaakt
D e voornaam ste bezigheid der priester:
van de kroolz van Portugal, landde graaf was er het Onderwjs derJeugd.Erwaren

Villajlor,een aanhanger van D0m Pedro, zelfsinrigtingen van hoogeronderwjs,waar
met29 oëcieren Op Terceira,waarhj z00- Jongelinyen in de sterrekunde,in deleerder
veel ondersteuning vond bj de inwoners, goden, ln de geschiedenis enz.w erden 0ndat .deze het hoofd boden aan.Dom M ignè'l
en eene vloot,door dezen derwaarts gezonden,versloegen.In1832verscheen D om P edro
er zelf m et eene vloot en keerde m et een

derwezen. Men maakte daarbj gebruik van

eene soort van teekenschrift. O0k wetten ,
staats-docum enten en landkaarten w erden op

die wjze op katoen, perkament ofpapier
leger van 12000 map naar Oporto terug, keurig geteekend. Toen de Spanjaarden er
w aarna het hem gelukte Lissabon te bezet- het land in bezitnam en ,w aren zoodanige
ten (1833)en Dom M igwè'
l te verjagen.
handschriften in menigte aanwezig,maarzj
Azotum ,ziek
%tikstof
zjn d00rden dweepzleken jverderveroverA zteken is de naam der bewoners van aars bjna alle vernietigd.Men vindtern0g
Mexico in den tjd toen de Europeanen er in som mige bibliotheken in Europa,bjvooraan land stapten.Zj waren in den aanyang beeld in die teDresden.Zjhadden hetjaar
(ler l3de eeuw uit het noorden in gemeld verdeeld in 18 maandonjelk van 20 dagen ,
land doorgedrony'
en en hadden er in 1325 waarbj vervolgens5dagen gevoegdw erden.
de stad Tenochtltlan gesticht. ln weêrwil Hetschjnt,datzj 00k de oorzaakderzons-

van binnenlandsche verdeeldheden enbuiten- verduisteringen hebben gekend.
landscll: ()ol
.lt
lgei
l werd die Staat meer en
De inwonel.
s vûntltn erhttn bcstaân inden
meer bevestigd , en pndel*de regering van landbouw en in de ontginning van mjnen.
M onteznma I hadden de Azteken hunneheer- Het gebrt
lik van jzer was hun Onbekendj
Bohappj reedsuitgebreid t0taan den oever zootlat zj er ziohnOg in hetbronzen tjdder Golfvan Mexico.Ten tjdevan M onte- perk bevonden. Hunne goudsmeden konden

Jffpll 11 verschenen erde Spanjaarden,en wedjveren metde Spaansche,en men heeft
in die dagen waren de grenzen desrjks er n0g vele gedenkteekenen van beeldhouaan den Atlantischen Oceaan tt
lsschen 18B wers en bouwkunstenaars. Hun handel geschiedde meestal door ruiling, - ook werd
190N .B. gelcgener een uitgebreide slavenhandel gedreven.
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en 21O en aan de Zuidzee tusschen 140en

498

AZTEKEN-AZYMIETEN.

De Veelwjverj waBergeoorloofd,maar de leefdqhj ambtelooste Genua,totdatkoning
vrouWen genoten er eeno groote mate van Carlo J'eDce van Sardinië hem in eene regachting.
terljke betrekking plaatste te Cagliari. Hj
Deze Staat had een hoogen trapvanbloei heeftook een woordenboek overhandelsrejt,
en welvaart bereikt,toen hj door Cortez eene uitmuntende geschiedenis van Sardinlë,
ingenomen werd.Daardooriszjnzelfstandig en bdangrjke werlten overden zeeroofuitbestaan voor altjd vernietigd.Denakomelin- gegeven.

gen der magtig'
e Azteken van weleer leven
A zuur is de blaauwe kleur van het helnog heden ten dage,in een gering aantal, dere uitspansel. Daarom gebruiken de dichhier en daar in hun eigen vaderland in ver- ters datw oord,wanneer zjsprekenvanden
wolkeloozen hemel.A1skleurvoor schilders
nedering en verstroojing.
Azuni (Dominico Alberto),een beroemd en glasblazcrs heefthet dezelfde beteekenis
heoefenaar van het zeeregt en van de ge- alslazuurenultramarnn(zieonderdienamen).
schiedenis, werd geboren den 3denAugustus
A zym ieten is een scheldnaam doorM i1749 te Cassari op Sardinië en isoverleden c/zlilCergtlari'lts,patriarch teConstantinopel,
den 23:ten Januarj 1827.Hj wasin denbe- gcgeven aan de Roomsch-KatholiekeChristeginne advccaat te Cagliari en vervûlgens nen, en vervolgens 00k aan de Arménische
regter in de regtbank van koophandel te Christenen en Maronieten.Ditgeschieddebj
Nizza. Toen in de dagen der Omwenteling de scheiding der Oostersche en W estersche
Fransche benden Nizza binnentrokken nam Kerk, en- werd door de leden van eerstgehj de wjk naar Florence, Waar jjp** een noem de .1uist aan de verm elde Personen gebelangrjk werk Over het zeeregt uitgaf geven, omdat deze zich bj de viering van
(Sistema universale dei principi deldiritto hetavondm aalvanazymonofongezuurdbrood
maritimo dell'Europa),datlateronder den bedienden.Die naam kwam vooralin ZWang
titel JDroit maritime de l'Europe''in het nademislukteppgingent0thereeniging(1430).
Fransch isovergebraqt.Vervolgensbegafhj Men beschouwde toen het gebruik van gezich naarParjs,en ln 1807Ferd hj voor- zuurd en ongezuurd brood a1s een kenmerzitter van het H0f van Appe'l te Genua. kend onderscheid tusschen de beide afdeelinDaarna was hj lid van hetW etgevendLig- gen der Kerk.De Grieksche Christenenwer-

chaam , en na den va1van hetKeizerrjk den doorde Latjnscheprozymietengenoemd.

