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Schoûrvtletend ben ik tûegetreden tot het vonrstel van den heerBzlxxMA.x,om de hflûfd-

redactieopmjtenemenvan deGeïllustreerde Encycl0paedie,wiereerstedeel,met
een alphabetisch register voorzien,thans in het licht verschjnt.Schoorvoetend --niet
Omdat ik geen lust had,daaraan mjn vrjen tjd en mjne krachttewjden,maarOmdat
ik vreesde,dat mjn tjd tebeperkt en vooralmjnekrachttegering z0u wezen,om een
werk, datin een beknopt bestek alle vakken van menscheljke kennis mf
let omvatten,
naar genoegen van het Nederlandsch publiek ten einde te brengen.De hoop echter,dat

ervaren specialiteiten mj welwillend zouden ter zjde staan,Om mj in min bekende gewesten van kunsten wetenschap den weg tewjzen ofdoor zelfstandigen arbeidmjnetaak
gemakkeljk temaken,-- demeening,datik in hetgegeven gevalde spreuk ttnon omnia
posstlmus omnes'' ten mgnen behoeve zou mogen inroepen, - hetverlokkende eener bezigheid,die mjne aandacht op eene verbazende verscheidenheid van hoogst belangrjke
onderwerpen z0u vestigen,- datallesheeftmj den moed gegeven,om den wensch van
den geachten Uitgever te vervullen.

Thans reeds zie ik metbljdschap en dankbaarheid tert
lg Op het doorloopen gedeelte
van den af te leggen weg. De G eïllustreerde E ncyclf)paedie is met grooten

bjval ontvangen door het Nederlandsch publiek.Bekwamemannen hebben mj methunne
talenten bjgestaanofmj voorhetvervolg hunnehulp toegezegd.De heerG.Kvvpxa,maJoor-ingenieur te '
sHage,heeftmj doormenige vriendeljketeregtwjzing verpligt,- de
heer Mr.M.G.L.JOuIssEN,leeraar in de staathuishoudkundeaandeHoogerebtlrgerschoolte

Veendam ,heeft zich reeds in de laatste aieveringen van dit deelmethetschrgven der
staathuishoudkundige en regtsgeleerde artikelen belast en gaat daarmede voort,- hetbotanisch, zoölogisch en mineralogisch gedeelte)hetgeen t0t nu t0e te wenschen Overliet,zal
voortaan,vöôr het afdrukken,door den heer Dr.D.J.CosTxs te Amsterdam herzien wor-

den, - de heer Dr. S.J.vAx ROIJEx,leeraar in de scheikunde aan de Hoogere burgem
schoolte Veendam ,heeft zich met diezelfde taak belast met betrekking t0t artikelenjaan

de scheikunde en aan de scheikt
mdige technologie gewjd,- en 0ok andere deskundigen
hebben bljken gegeven van belangstelling in een werk, dat,naar ik hoopjvelen in de
toekomst t0t vraagbaak zal verstrekken.
Overden inhoud der Encyc10paedie te spreken,zoa een herhalen wezen van 'tgeen

in het ProspectuJ geschreven staat.Slechts zj hetmj vergund:hierte verzekeren,dat
het gebrekkige, '
twelk het eerste deel nog aankleeft,in de volgendezalworden vermeden.

RAldoendeleertmen'',terwjl0ok gaandewegbelemmeringen werden opgeruimden nieuwe
hulpmiddelen beschikbaar gesteld, zoodat ik van mjne zjde alleszalaanwenden,watt0t
eene degeljkebewerking en spoedige voltoojing derG eïllustreerde Encyclopaedie
kan dienen.

Veendam ,December 1869.

A.W INKLER PRINS.
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A , a is de eerste lettervan hetalyhabet nlngen,dePekel-Aainlaatstgenoemdeprovlnen tevens de eerste derklinkletters.ZtJvergt cie, enz.Door het verloopen va'
n den klank

bj hetuitspreken de wjdste mondopening. Faatde aweleens overin e,zooalswjzien
Haar klank gaatligt over in dien van ae of In de Ee in Zeeland en de OndeEein Groninê,zoo als men in het Jordaansch teAm ster- gen, of iu ei, zooals bljkt in hetwoord

dam ,ofin dien van oa Ofô,zoo als menin elland,enzelfsinIJ,dennaam van hetwater,
den tongvalder plattelandsbewoners in Gel- dat de hoofdstad van 0ns Vaderlandbespoelt.

derland,Overjssel, Groningen enz.kan 0pmerkenj terwjl zti elders? bjvoorbeeld te
Leiden, eene sterke geneljdheid heeft tf
lt
hetaanhechten van de i.Ztlisde meestgew one uitgang van de zelfstandige naamwoorden der eerste verbuiging in de Latjnsche

Aa (Het geslacht th
cz
l derj is sedert den
aanvang dervjftiende eeuw in onsvaderlalld
bekend en ontleendezjn naam aanhetkasteel

taal, alsm ede van de m eeste oud-Friesche
familienamen.D ieuitgangisinhetItaliaansch
en Spaansch in vele woorden behouden gebleven, m aar in het Fransch doorgaans in
de stomm e e Opgelost.
D e oudste bekende vorm 'van deze'letter
is die van den k0p van een stier.D eze gedaante komt in het H ebreeuwsch m et haren

het Vaderlandseh W oordenboek van de A'bk.

naam

tev a4tz,in de provincie Utrecht nietvervan

Nieuwersluisgeleyen.Omtrentsommigeleden
van dit geslachtvlndt men bjzonderheden in

Van de lateren noemen wj:C.C.H.vander
Ht
x (f 1792),Luthersch predikantte Haarlem , eersten secretaris van de Hollandsche

Maatschappj van W etenschappen, P.rt
x4
der HJ (j-Omstreeks 1730), boekhandelaar
te Leiden en uitgever van belangrjke kaarten en portretten, - P .1.W.C.van der

(aleph ofstierenkog)Overeen.DeGriek- Aa (f 1812), in 1795 advokaatte Amster-

sche a of alpha is daarult voortgekomen.
Als klinkletter wjstzj een bepaalden klank

dam: een jverigen voorstanderder toenmalige omwenteling en schijvervan veleregts-

aan,maar zj heeftdaarenboven onderschei- geleerde w erken: en C.P.E ..J?oôi#Jvan
dene beteekenissen.Bekend is devoormalige der 3.
, (f 1851),eerstadvocaatteSneek en

titel A.L.M.OfArtiltm lïùe/
rtslb'
.
fzzlmagLsler in de Lemmer?later procureur te Leeuwar-

(meesterin de vrjekunsten).A.ofa.beduidt
zeer dikwjlsanno (in hetjaarl.In eenalgebraïseh voorstel is a de eerstebekendegrootheid, geljk x de eerste onbekende. In de
artsenjmengkunde beteekent aa,datmen van
debovengestelde zelfstandigheden geljke deelen m oet nemen en isereeneverkortingvoor
ana.DeaofA?diemenol'
thetkompasvaneen

den? en eindeljk lid der arrondissementsregtbank te Arnhem en schoolopzienerin het
eerste distrikt van Gelderland.I1j bewoonde

het fraaje landgoed den Hemelschen ber.
q?
verzamelde eene kostbare boekerj en verrjkte Onze letterkunde door vele bjdragen
in proza en poëzy. O0k den verdiensteljken
A.J.van der Aa,bekenddoorzjneaardrjks-

zakuurwerk vlndt, beduldt avaneer of v00<- ktlndige en biographischegeschriften,alsmede
uitloopen,dat w il zeggen,men geeftaanhet C. M . A . thvlozl van der A a:advokaat en
werk een snelleren gang door den kom pas- procureur te Leeuwarden en vertaler (1853)
wjzer naar de zjde dera tedraajen.Ein- van de H armonies Jcpnozzlbgzld,svan Bastéat,

deljk beteekenen A ,a,benevensdeenkelen willen wt
l niet onvermeld laten.
dubbelgestreeptea bepaaldeklankenin devier
Aagten (HetSt.
l-kloosterteDelft- eigenoctaven dertoonladder.
ljkSt.Agatha-klooster,- behoordeindemidBelrand is het aardige madsel:Je suis à deleeuwen t0t de aanzienljkste en rjkste
la têtede24,etsansm0iParisestpris(Ik nonnen-kloosters in Nederland maarisvooral
sta aan het hoofd van 54 (letters)en zon- m erkw aardig? om dat de grondlegger Onzer
dermj (a)isParjs prjs).
onafhankeljkheid:de groote Zwjger:in dat
A a heeft in het algemeen de beteekenis gebouw zjn verbljfhield en erin 1584door
van wqter en openbaarthierin hare verwant- Balthasar Gerards vermoord werd.
schap met het Latjnsche alna.Vele riviex- Aak.Dezen naam geeftmen aan een plattjes in Frankrjk,Duitschland en Nederland boomd vaartuig: dat bi.jzonder geschikt is
dragen dien naam.Bj Ons Ontspringen zj voor de riviervaart.Eene grootehoeveelheid
vooral uit de veenen,z0o alsdeAain Npord- koopwaar w ordt metK eulsche aken lang:de

brabant,de Steenwl
jker Aa in Overjssel,de Rjn vervoerd.
W estergvoldsche-)M 'ussel-enR lbiten-A ainGro1.
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gceekvinnigen (malacopterigii) en t0t de fa- dere verscheidenheden. De aa1 houdt zich
milie deraalachtiqen(muraenoidei).Hjonder- gaarne Op in water m et een m odderigen b0-

scheidt zich d0O< eenelangwerpige,rolronde: dem ,e,
n de dikkop verschuilt zich in oeverslangvormige gedaante, door eene dikke, hol
en nietverbeneden den watersyiegel,om
taaje,glibberige huid metzeerkleineschub- er Op w orm en ,w eekdieren,kuit,Jonge visben,door hetontbreken derborstvinnen,en sehen en kikkers, Ja, zelfs Op waterratten
dooreen spitsen,platten kopm etsterke,haak- en vogels te azen.
vorm ige tanden en naauwekieuw spleten.Die
D e aal sluimert des w inters in het slib.
familie telt Onderscheidene soorten. In het Op de voortplanting van dit dier rustn0g a1-

voorbjgaan vermelden wj de mnraena (mu- tooseen geheimzinnigeslujer.Menweet,dat
raena Helena),diehaar verbljfhoudtin en de oudere alen zich in September en later
bj de Middellandsche zeeenbjdeweelderige langs de rivieren en kanalen naar zee spoe-

R om einenderOudheid zo0 hoogw erdgeschat, den
een togt,dien nietallengelukkigv0ldat men zoodanige visschen in vjversmet brengen, daar velen in de kanalen worden
vleesch van veroordeelde slaven vetmestte, oggevangen i
n netten,die voor de gedeelte-

alsmede de zeepaling (conger vulgaris),die l)k geopende schotdeuren de< sluizen zjn
eene zwartgezoomde, zich veelal tOt aan uitgespannen.Zj schjnen inzeekuitteschiede borstvinnen uitstrekkende rugvin bezit, ten,- al
thansmen heeftwaarqenomen,dat
zelden gevangen Tvordt en,naar saen zegt, in de maanden Februarj t0tMeleeneontzetweleens tien voet lang 'vordt.Van raeerbe- tendehoeveelheidJongealen de rivieren oplang is V00r 0ns de gew one c4/ Ofpaling zwemt.Van ditfeitheeftmensedertheteinde
(anguilla vulgaris) van w elke vanderH oeven Van de 16de 001IW gebruik gemaakt te Cozegt: ttDe onderkaak islanger dan deboven- vccc/zïoin Italië,waarmen die jongevischkaak.D eze visch isalgem een bekenden w ordt JeslangsdemondenderP0 in eeneafgeslotene
2 of3 voetlang.Erzjn meerdere verschei- lagune laatbinnendringen,waarzjdooreene
denheden (0fsoorten volgenssommigeschrj- gepaste voeding weldra grootgenoegw orden,
vers), die men onder afzonderljke namen Om eenw instgevend handels-artikeltevorm en.
beschreven heeft.- - Noordsche en EngelHet vangen van aa1 geschiedtm eteen ï'
lzià
schewaarnemershebben dejongealeninhet of elqer (aalgeer), - jzeren vorkentmet
voorjaarin groote scharen in de xaondenvan weeliaken voorzien en aan een houtensteel
rivieren zien opklimmen,0ok bj dag,wan- gehecht, die men in den modder duwt,Om
n00r de volw assen alen, geljk bekend is, den visch te tref
fen en uitzjnschuilhoek op
zich schuil houden. H oezeer er n0g geene te halen - , Of met zetljnen:dobbers en
stellige waarnemingen van de voortplanting poeren, - voorts m et netten, die voor de
deralen bekend zjn,ishetevenwelzeer0n- geopende sluisdeuren w ordell geplaatst, en
waarschjnljk,datzj levendbarende zouden o0k met fuiken.
zt
jn; somtjds heeft men ingewandswormen
De aaliseenealgemeengeliefkoosdespjs.
vtlor embryonen gehouden.''

In Frankrjk worden des vool
jaars de myri-

Nc==-.

. .- A

f?dcc/.(anguillavulgarl
-s).

W jplaatsenhierdeafbeeldingvandienvisch. aden Jnnge alen'voûr een grontdeelin eene
Omtrent den aard en de levenswjzeder soort van zeef Opgeschept,bj demaatveralen en de manieren,waarop deze visschen kocht, en in de pan gebakken. Grootere
gevangen worden,vindtmenvele bjzonder- soorten zjn zeer geschiktvoorpalingsoep,

heden in het boek van D r.G .H. Venema, en n0g grootere?Om gestoofd of gekookt te
getiteld:De rîddcFzerï
n dey?/
rotl
iz?cïeGronin- worden. O0k wordt deze visch gemarineerd
.j i
gen.Daaraan Ontleenen wj hetvolgende:
en gerookt. Er worden wel eens alen geDe aalkomt voor in nagenoegallebinnen- vanyen?die 3% Ned.ponden zwaarzjn.De
wateren van 0ns w erelddeel,- zelden in de alvlsscherj en deverzendingvandezenvisch
Donau, en in het geheel niet in de Zwarte a
naar Engeland vorm top de Friesche meiren
zee en in de zee van Azof.Men kent van een belangrjken tak van njverheid.
dezen visch d'rleverscheidenheden,eenem et
Van de sidderaal en de zandaalofsmelt,
een dikken snuit,den zoogenaamden dikkop, die t0t dezelfde orde) maar t0t andere famieene m et een smallen snuit,de schieraal,en liën behooren?spreken wj later.
eenetusschenliggendeverscheidenheid.DedikA albes.Deheester,diedezevruchtdraagt,
koy iswitvan onderen en aan de zjden,de behoort tOt de natuurljke familie deryrossusehleraal w it van onderen en koperkleurig lcri:èz?en tOt de vjfde klasse eersteordevan
aan de zjden,en de tusschensoort geelvan hetstelselvan Linnaeus.D eze familie bevat

onderen en aan de zjden.Deschieraalisvet- planten, die dikwjls met dorens ofstekels

ter en ketlriger van sm aak dan de beide an- gewapend zjn en afwisselent
le)handnervig
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gelobde bladeren zonder steunblaadjes, be- komen? z00 als men er in de Bildstreek en
nevens regelmatige bloemen bezitten. Ilaar in het MTestland aantreft.
kelkbuis is met het vruchtbeginsel vergroeid
Gevaarljk voor deze plant is de witte,
en draagt een 4- s-spletigen,doorgaans ge- bruinkoppige,schraalhairigerupsvan eenklei-

nenavondvlinder,sesiaJiy/fzlcv'
or-ï'
:genaamd.

kleurden zoom , terwjl de 4 t0t 5 kleine
bloembladen met de meeldraden Op den kelk
zjn ingeplant.De vruchtis eeneéénhokkige
bes, en de talrjkezaden zjn door een saprjk Omhulsel Omgeven. Deze familie,in de
noordeljke gematigde luchtstreek Op alle
gronden groejende,teltslechtseen geslacht
(ribes),en hiertoe behooren de soorten:
De krnisbes (ribes grossularias metdrie-

Deze voedt zich methetmerg deraalbessenboom en en doet som sgeheeleperkensterven.
Onder de bladeren vindt men de aalbeb&en-

?/ltl#l?
zï.
s(aphisxibis)meteengroenofblaauwachtig groen ljfen zwarte oogen.
Over het kruisbessenperk zweeft de krvlsbessenvlipder(geometragrossulariata)metloome
vlugt.Dit fraaje dier,met eengeelligchaam

deelige dorens,z- s-lobbige bladenenbloemstelen, die slechts ééne ofalthanszeer weinige bloem en dragen.D e kleur der besdoorloopt de schakeringen van witofbleek-groen
t0t rood.

en m et gele banden en zwarte vlekken op de

vleugels,legterzjne ejeren meestalbjdozjnen op deonderzjde derbladexentusschen
de bladnerven, en hieruit kom en na verloop

van een paar weken kleine grjze rupsen te
De roodebes(ribesrubrum)ofdeeigenltjke voorschjn,diezich terstond aanhetl0ofveraalbes, die geene doornen heeft,maar 5-10b- gasten. Zj brengen den winter dol)r in de
bige bladen en t0t
overhangende trossen vereenigdebloemen, die roode of
w itte bessen ople-
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Deroodebes(ribesrubrum).

waarna zj zich tegen het einde der
lenteaaneenigedraden ophangen en in
eene p0p veranderen,waaruitnaverloopvandrie ofvier
w ekendevlinder te
N evenstaande afbeeldingvertoont in
a een tak van de

roodebesOp % der
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m etzwartevlekken
en een gelen buik,

voorschjn komt.
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scheuren derschors
en in de afgevallen
bladeren. Ten laat-
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natuurljke grootte,
in b een trosbessen
illdezelfde verhotlding, in c eene
bloem , drie maal
vergroot, in d een

helmknopje,in eeen
stam per m et den

àmdat zj eene menigte van aangename,fris- vruchtknop,beiden 5-maalveryroot,infeene
sche vruchten dragen, w ier l0f van ouds in bes, dwars doorgesneden en ln natuurljke
proza en poëzy verkondigd is.
grootte,ening eenzaadletzesmaalvergroot.
D e roode, witte en zwarte aalbessen kan
Er zjn ook ribes-soorten, die enkel t0t
m en donr zaad verm enigvuldigen,maar ge- sierplanten dienen,zoo alsdebekendevroeglm metschooneroode
makkeljkerverkrjgtm:nnieuweplanten door bloejende ribessanguinet
aieggers of door stekken.Tot deze laatsten

gebruiktmenjongeloten,diemeteenigoud

blpem trossen.
Van de kruisbessen enaalbessen,dievooral

in Engelanden Noord-Amerikain talrjkebjrjen in den grond geplaatst worden.Men soorten wordenaangekw eekt)vervaardigtm en
kan die heesters snoejen in de gedaante wjn.Zjbezitten echtermeerzuurenminder
van eene gewone bessenstruik en ook in die suiker dan goed druivensap,zoodat er water
van een stam-ofleiboom.Desnoejermoet moetbjgevoegdworden ûm heteersteteverin e1k gevalzoxgen,dathtjsteedshethout minderen,en suikerOm hetlaatste te verm eerjngestamptebesverwjdert,dat ouder is dan drieJaar,en deren.Daarmedewoxdendefi
waar dit verzuimd werd,kan htlniet beter senaan eenegistingonderworpen,w aarnam en
doen, dan de geheele heester digt bj den denbessenwjnop Eesschenbrengt.In Engegrond afsnjdenj opdat ernieuwe loten uit land is de kruisbessenwjn onderden naam
oprjzen. In de zorg voo1
*Jong hout,voor van goosebervywéne een geliefkoosde drank.
een lossen bodem en eene goede bemesting
Ter bereiding van krtlisbessenwtjn voege
ligt de kunst,om uitmuntende bessen tebe- men bj 30 pond sap van rjpebessen10 pond
hout van den moederstam afgesneden en in
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water en 15 pond suiker,waarnahetmengsel wie gemakshalve aalmoezen uitreikt aan alle
l00 deelen water, 38 deelen st
liker en e'én onbekendebedelaars,bevordertde bedelarj,
deel zuur bevat. In dezen wjn vindtmen, die in beschaafde staten verboden is,en daarwanneerhj behoorljk belegen is,10.61pro- door de luiheid en het pauperisme met den
cent alkoholt 1.06 procent vrj zuur,10.12 nasleep zjner ellenden.W ie gewoon is,zonprocentsuiker en 78.20 procentwater.Voegt dermoeite hetnoodige en vaak meerdanhet
men bj 10pond sap even zoo veelsuikeren noodige te ontvangen, gevoelt zich wejnig
dubbelzo0 veelwater,danverkrjgtmeneen gezind om zich doorinsyanningdesligchaams
even zoeten enevenveelalkoholbevattenden, ofdesgeesteseenigemoelteteveroorzaken.D e

maarminder geurigen wjn.Ditlaatstev00r- ledigheid is de bronderhateljksteondeugschrift volgt men doorgaans bj de berei- den,en diebron wordtvloejende gehouden
ding van aalbessen-wjn.Hetmengselbekomt door hen, die steedsgereed zjn om hunne
hierdoor 100 deelen water, 26 deelen suiker hand t0t het geven van kwaljk geplaatste
en 0.8 deelen zuur,terwjlde wjnongeveer aalmoezen te openen.W j bespreken ditOn10- 14 procent alcohol, 12- 13% procent derwerp breedvoeriger bjhetwoordarmoede.
suiker, 72- 77% procent water en nOg niet A alm oezenier.Ditwoordisvandenzelfden oorsprong als het voorgaande en de titel
2 procentvrj zuurbevat.

Aal-en kruisbessen kan men heelinleggen
door ze in kokend suikerwater te werpen,
ze even te laten opwellen en ze den volgenden dag in eene :esch onder dik ingekookt
suikerwater te zetten en die Qesch luchtdigt
m et eene blaas te sluiten.
M en perstde bessen uit t0tbessensap,en
hiervan kooktmen metsuikerdezoogenaamde
bessen-gelei. OOk wordt er op de gewone

van dengene,die belastismetdeontvangsten
de uitdeeling de<aalmoezen.Hj isderhalve
de tusschenpersoon tusschen den behoef
tige
en den weldadigen gever,dievanm eeningls,

datde aalmoezenierbeterweetdanhj,waar
zjne gaven hetnuttigstbesteedkmmenworden.
Aan velevorsteljkehovenzienwjt
iewaam
digheid van aalmoezenierOf-çroof-ctzlzzloezelïdr

wjze- metvischljm -- bessenvlavanver- bekleed door geesteljken van hoogenrang.
vaardigd.
Zj werd in Frankrjk onder den titelvan
Aalborg is eene van ouds - sedertde yrand-anmônier de Frcpc: heteerst ingesteld
elfde eeuw - aanzïenljke koopstad in Jut- door François 1.De groot-aalmoezenier was
land, aan den zuideljken Oever van den 0en der aanzienljkste ambtenaren van het
Limfjord en Ongeveer zes uren gaans van h0f, doorgaans kardinaal, en kad het opzigt
den mond van dezen gelegen.Zj telt10.000 Over al degeesteljkheid.Demeestberoemde
inwoners en heeftuitmuntendescholen,waar- aalmoezeniers van Frankrjk waren Pierre
ondex eene zeevaartschool,en eenebelany- d'A illy, Jean la Wcî'lld, Jagues Amyot,=ïrjke bibliotheek.Defabrieknjverheidbemoelt chelieu (de broeder van den minister)en de
er zich vooralmet het bewerken van leder, Prins de .roAcz/.Die betrekking werd eropsuiker en tabak,maar bjzonder bloeit er de gehevendoordeom wentelingdervorigeeeuw ,
handel metEngeland,Noorw egenen Zw eden. m aar weder ingesteld door Napoleon I,die

In 1535 was zj bezet door de Jutlandsche
boeren, die tOt handhaving hunner vrjheid
waren Oygestaan.Rantzan nam haarstormenderhand ln,en de verdedigerswerdenbjdui-

zenden gedood.In 1627 werdAalborg doorde
soldaten van W allenstein geplunderd en later

(1643- 1657) t
loor de Zweden geteisterd.Het
ambt Aalborg, hoofdzakeljk tusschen den
Mariager- en den Limfjord gelegen, strekt
zich uitoverruim 52 L mjlen enheef'
truim

er zjn O0m ,den kardinaal Fesclt,mede be-

kleedde.Vervolgens waren Talleyrand en de

Prins de Croy groot-aalmoezeniers. Onder
Lodewjk Phillps is die waardigheid afgeschaft, terwjlzj thanswederluister bjzei
aan hettweedeKeizerrjk.
In Engeland heeft m en den H ereditary
grand cfzloper,diebjde krooningsfeesten de
medaillesuitstrooit,en den Lord AYAalmoner, die tweemaalJaars aan even zo0veel
armen als de Koningin Jaren telt een stuk
zilvergeld uitdeelt - iets datOnderdennaam
van Queen'sbounty bekendis.Laatstgemelde
waardigheid is gewoonljk metdievan Bis-

77000 inwoners.
A alm oes. Dit woord is met eenige vervorm ing ontleend aan het Grieksch, waarin
het barmltartiyheid beteekent. In m eer beperkten zin beduidt het eene gave,die aan schop van Oxford vereenigd. O0k aan het
den behoeftige wordt uitgcreikt.Het geven h0fte Madrid, Lissabon en RioJaneirovindt
van aalmoezen is de vervulling van hetge- men eengroot-aalmoezenier en te Rome een
bod der liefdeJegensden naasteen behoort geheim en aalm oezenier.
in het algem een t0tde eischen van elkeverA alst (Phili
psenPieter'
pJzl)warenmedelichte godsdienst.Onze pligtals btlrgersvan onderteekenaars van het V erbond derEdelen

den staat vordert intusschen,dat wj bj het en zjn op den lstenJunj 1568te Brusselop
geven van aalmoezen de grootste voorzigtig- last van Alva Onthoofd;- (JoostA '
cff/lef:.
s
heid in acht nemen.Kennen wj huisgezinnen ran)waseen bekwaam vestingbouwkundigein
of personen,die,door ziekte en tegenspoed dienst van Graaf Lodewjk van Nassau;in het naauw gebragt:te vergeefs alhunne (Johan rlz
ll de eerste pastoor, die na de
krachten inspannen, Om zich hetnoodige te hervorming hier te lande te Vleuten,HarverschaFen, dan m oethet voor denm eerver- melen, Spangen en omliggendedorpen dienst
m ogende eene aangenam e taak w ezen,daarin heeft gedaan (f 1678);- (Evert 1)
tzvl,geop eene doelmatige wjze tevoorzien.Maar boren te Delftin 1602) een bekwaam schil-
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der vooral Van fruit 0n van harnassen

veroorzaken, behoeven wj naauweljks te
(# 1658);- (Willem rJzl)een broederszoon Zeggen.
van den voorgaande; hl bragt zjnejeugd De oorzaak van het ontstaan van aambeidoorin Frankrjk en Italië en behaalde ver- Jen ligt wel eensin eene erfeljke vatbaarvolgens, te Amsterdam gevestigd,als schil- heid voor die kwaal,maar in het algemeen
4ern0g meerroem dan zjn Oom (f 1679). in stoornis van den bloedsomloop in de 0nA alst,eene stad met ongeveer17.000 in- derbuiks-aderen. Een onmatig gebruik van
woners, aan de Dender,metolieslagerjen, voedzame spjzen en van afdrjvende middelinnen- en katoenfabrieken. Zj heeftruim- len, eene zittende levenswjze en alzoo geschoots haar deel gehad aan de ellenden van brek aan genoegzam e beweging bevorderen
den tachtigjarigen oorlog.In 1582iszjdoor de Ontwikkeling deraambejen.
de heeren de M erode en Oliviervanden n vlOm die ongesteldheid te verwjderen,veraan de Spanjaarden gntrukt.Zj istgen mjde men alles,wataanleiding heeftgege-

door Johan 'pczlden (Yrplf metvestingw erken voorzien, maar in 1584 door eene muitende Engelsche bezetting voûr 80.000 ducaten aan Parma overgegeven.Zj isin1667
d00r Tnrenne ingenomen,in 1671ontmanteld

ven tot haar Ontstaan. W ie zich te sterk
voedde, betrachte de m atigheid, wie te
veel zat,neme beweging.Vooral zorge men
voor eene geregelde ontlasting.De melk- en

druivenkutlr en bj volbloedige personen de
had in 1676 --tjdensonzen oorlog met waterkuur worden doorgaans sterk aanbeLodewjk XIV - veellast van de beide te- volen.
Fen elkanderOverstaande legers,'tgeenhaar Aam borstigheid (asthma).Ditwoordis
ln 1701desgeljkstebeurtviel.In1774werd zamengesteld uitaam?ofadem enborstùheid,
zj doorde Franschen bezet,diezichbjvem dat niet van 0nszelfstandignaamwoordborst,
xassing van Gend hadden meester gemaakt. maar van hetoudeborste (gebrek)afkomstig
Weleerwaszj dehoofdglaatsvaneengraaf- is. Het beteekent dusgebrek aan adem.
schap,- thans iszj dle van een arrondis- In M;00r beperkten zin beduidt het eene
sement.
kw aal, die zich bj den ljderbj tusschenAaldiertjes (anguillula).Dezekleinedier- P00Zen vertoont en in eene moejeljke,hjtles,die wegens gedaante eninwendigm aak- gende ademhaliny gelegen is. Deze laatste
sel t0t tle orde der draadwormen schjnen w ordtw eleensplepend en gaatalOfnietvan
en

te behooren, leven in het water, op den hoesten vergezeld.D e oorzaak van deze bevochtigen grond, ofin plantaardige stoFen, naauwdheid-wekkende ongesteldheid is e0n0
die eene azjnzuxe gisting Ondergaan hebben. krampachtige zamentrekking van de spieren,
Zj zjn zeerklein,dooryaansrolrondendoor- die voor de ademhaling dienen,vooralvan
zlgtig en vermenigvuldlgen zich metverba- hetmiddelrif.Zj wordtin deze kortstondige
zende snelheid.T0thet geslacht der aaldiex- gedaante waargenomen,w aar een naauwkeutjesbehoorenhetazl
jn-aalt
je(a.aceti),datzich rig Onderzoek van de borst en van de adem-

in azjn, en het stjl
fsel-aalt
,
ie (a.glutinis),
datzich in zuurgewordenstjfselophoudt,-voorts het rivier-aalt
je (a. fluviatilis),het
zee-aaltl
'e (a. marina) enz.Merkwaardig is
hetkoren-aalt
je (a.tritici)?Omdathet,schoon

halings-werktuigen geenerleigebrek weetop
te sporen.Bevlndtzich hetstrottenhoofd,de

luchtpjp, de long:hethartenz.in ziekeljken toestand,dan ls de aamborstigheid niets

anders dan eenverschjnseldaarvan.Om die
met het graan sterk gedroogd,bj bevochti- reden verdeelt men haar in symptomatlsche
ging met water uit den schjndood ontwaAkt. en idiopatische, en deze laatste Is de eigenAam . Dezen naam gafmen te voren aan lïlkd aamborstiyheid (asthma nervosum ,astheene zeer gebrui
keltjke maat.Zj telde vier ma essentiale). Zj is meer eene ziekte van

ankers en komt thansOvereen m et1.552Ned. m annen dan van vrouw en en hare aanvallen
vat.
vertoonen zich doorqaans des nachts.Zulk
Aambeijen.Ditw oord,waarvan de za- een aanval heeft drle tjdperken:hetvoox-

menstelling niet zeer duideljk is nameljk loopige tjdperk, datvan den aanval en dat
watdeeerste helfttc(
ïv'
lbetxeft- ,beduidt van den vrjen tusschentjd.In heteersteqeeene lastige ongesteldheid,die Ook w elm et voelt de ljder zich vermoeid en neerslagtlg;
den naam van takken (adertakken)bestem- hj geeuwten klaagtoverhoûfdpjn.Hjlegt
peld wordt.Deaambejen(haemorroides)ver- zich nederterrust,maarontwaaktplotseljk
toonen zich als eene plaatseljke ongesteld- met eene gewaarwording als Ofhj gestikt
heid,nameljk als eene,veelalbes-Ofknob- wordt. Hetishem a1swerd zjneborstdigt
belachtige verwjdiny der aderen van den gesnoerd;hj rigtzich openondersteuntzich
endeldarm,en zjn ult-Ofinwendignaarmate m et de beide armen, om de w erking van de
zj binnen Ofbuitendesluitspiergelegenzjn. spieren der ademhaling te bevorderen. Te
Die uitzetting dersljmvlies-aderenkan zich vergeefs hj moet het bed verlaten;hj
vrj ver in den darm ,ja,zelfst0tdeblaas rukt het venster open en snakt naar lucht.
en het btlikvlies uitstrekken.In erge geval- Hj spantalzjne krachten in,om zjneademlen wordtde plaatseljke ongesteldheid eene haling te bevorderen, m aar de borst is als
ziekte en zelfs de oorzaak van den dood. het ware verlamd,en bj hetin-en uitadeD00r de aambejen wordtsljm afgeseheiden; m en doet een piepend geluid zich hooren.
ook springen zj wel en geven hierdoor aan- De doods-benaauwde ljder,wien hetangstleiding t0tbloedverlies.DatzjbjOntlasting, zweet Op het voûrhoofd parelt,kannietsprevooral van verharde stoffen, hevige pjnen ken en niet slikken, en zjn hart klopt met

AAMBORSTIGHEID- AANBESTEDING.
onregelm atige slagen. D oor m iddel van dc

der
vo
oe
rnva
bjn
hes
ntui
dqlen vergezeld.Zjkomtvooral

zonderdemoederborstw ormaar enkelhet geruisch eenerzw akkeadem - den groot gebragt.De Oorzaken dier aanvalhaling. Met den duur van den aanvalneemt 1en zjn veelvuldig,maarin den regelzoode benaauwdheid toe.Hj kan na een kwar- danige, die aanleiding geven t0t aandrang
tier uurs bedaren,maar 00k urenaanhouden) van bloed naar de hersenen. Vertoont zich

gehoorbuisverneemtmengeensljm-gereutel,

zoodat hj zich zelfsin stuipachtige zamen- die ziekte! dan besproeje men het gelaat
trekkingen der spieren openbaart.Bj zjn van het klnd m et koud water, men nem e

bedaren wordt de ademhaling allengsruimer, het uit de wieg en brenge het in de opene
de pols bedaarder en de ljder loost hoes- lucht,men legge zuurdeeg aan de voeten of

tende gewoonljk wat taajen sljm.Daarna
volgt,lngeleiddooreen verkwikkenden slaap,
hettjdperk van rust.
Zulke aanvallen komen somtjds slechts
zelden voor, bj voorbeeld eenmaalin een
jaar,maar 00k we1eenswekenaaneeniederen nacht. Bj sommigen vertoonen zj zich
bj vochtig,bj anderenbj koud weder.Bj
den een zjn zj de gevolgen van hevige gemoedsaandoeninyen, bj den andervan eene
gewjzigde voedlng en van eene hierdoorbe-

lemmerde spjsvertering.Zelden is die ziekte
levensgevaarljk, maax 00k zelden vatbaar
voor genezing.W ieaan aamborstigheidljden,
zullen we1doen,wanneer zj zlchOnderwerpen aan een zeer regelmatigelevenswjze,
wanneer zj zo()veelmogeljk in een matig
warm en dam pkring verkeeren, en wanneer

zj de bedorven lucht van talrjk bezochte
vergaderzalen vermjden. Zj moeten ianel
dragen zich hoeden voor verkoudheid en in

de vrje tusschenpoozen zich zoeken tehar-

geveheteen laauw bad.Bj een hardnekkig
wegbljven der ademhaling neme men zjne
toevlugt t0t het inblazen van lucht in de
longen en - als uiterste redmiddel- t0t

detracheotomie Ofhetopenen derluchtpjp.
A anbeeld. Het aanbeeld is eenlangwer-

pig vierkantjzeren blok meteen gladgesle-

pen bovenvlak,de baan genaamd. Het staat
Op een zwaar houten blok en dientden smid
t0t onderlaag voor het gloejend jzer,dat

hj metden hamerbewerken wil.Een groot
aanbeeld,bj den grof-,anker-,hoef-en w a-

pensmid in gebraik, weegt 11 t0t 20 centenaars. Aanbeelden van veelgeringer gewigt

zjn bj sloten-makers,goud-en zilver-smeden, horologiemakers en instrum entlnakers
in gebruik.
Een klein aanbeeld in de smederj draagt
den naam van speerhaak.H et is aan deeene
zjde pyramidaalvormig en aan de andere
kegelvormig bewerkt en m et een staart in
een blok geplaatst. De kleinste aanbeelden,

den door koude wasschingen en zeebaden. die bj hetvervaardigen van ijne voorwem

De ljder plaatse zich gedurende den aanval pen dienstdoen,zjn aan dewerktafelvastin eene gemakkeljke houding, doe geene geschroefd.
A anbesteding.W anneerdestaat,depromoeite om te spreken en wachte zich voor
elke ontroering desgemoeds.Over demidde- vincie,degemeente,eenigzedeljk ligchaam
len,die hj ter verhoeding ofterverzachting of een particulier persoon eenig werk voldier aanvallen gebruiken moet,raadplege hj bragt of onderhouden wil zien,dan w ordt
hiervan een bestek gem aakt met de noodige
een bekwamen arts.

O0k bj kinderen wordt dikwjls eene plot- voorwaaxden omtrent debouwstoffen,den tjd
rg/z
wot
s
wc.
s-l.
s infantilis genaamd en wel te worden op een bepaalden dag aanw jzingen
onderscheiden van de croup,vertoontzichbj gedaan op de plaats zelve,en z00 zien alle
kleinen Van 1
/a t0t S Jaar en is te heviger belanghebbenden- zoogenoem deaannemersen te gevaarl
jker,naar raate de stesaspleet zich in de gelegenheid gesteld,om eene beselinge aam borstigheid opgem erkt.D eze,la- der aievering en der betaling enz.,- er

zich m eer sluit.Geringe aanvallen gaan w el grooting op te maken van de kosten,die
eens onopgem erkt voorbj.De kinderen zi
jn zoodanig werk vereischt en dus van de som ?
eenigszins onrustig en maken angstige Veba- waarvoor zj het ktlnnen volbrengen. Bj
ren, terwjleen piepend geluid eene belem- openbare aanbestedingen - welke volgens
merde ademhaling aankondigt. Spoedig ech- de wet bj Rjks.,Provinciale en Gemeente

ter keert,bj toenemendekalmte,degezonde werken de regelzjn - leveren de gadingtoestand terug.Het gebeurt echter o0k wel, makende aannemers op een bepaald uur
dat zoodanige aanvallen met vermeerderende beslotene briefles in, die hun naam bevathevigheid w ederkeeren, - vooralwanneer ten en de s0m ,waarvoorzj hetwerk wilde kinderen uit den Blaap Ontwaken en be- 1en og zich nemen. Dit laatste w ordt gehoefte hebben aan eenediepeinadem ing.Deze w oonlpk aan denlaagstinschrjvendegegund,
geschiedt op een eigenaardigen, piependen wanneer hj ter goeder naam en faam staat
toon, -- en daarna staat de adem haling ge- en een solieden borg l
tanaanwjzen.Dikwjls
heelstil.Ophetgelaatisdegrootstebenaatlwdheid te lezen ,de lippen worden blaauw de
0Og0n puilen uit en de halsaderen zw ellen
op. D eze vreeseljke toestand kan minuten
duren en m et den dopd eindigen,m aar ge-

woonljk keert de ademhaling meteen krjtend geluid terug, waarna de kleineljder
nog eenigen tjd bljftschrejen en snikken.
Dikwjls gaat die aamborstigheid bj kin-

echter behoorthet t0t de voorw aarden ,dat

de aanbesteders zich de vrjheid voorbehouden! Om het w erk aan een der hooger in-

schrjvenden op te dl.agen. se aaubesteding

is eene onderhandsehe,Tranneer deaanbesteder van één oîmeer aannemers eene opgave
van kosten vraagt en met één van hen eene
Overeenkom stsluitteruitvoeringvanhetwerk,
zonder anderen ter mededinging t0etelaten.

AANBIDDING- AANGESPOELDE GRONDEN.

Aanbidding (adoratio)isinhetalgemeen hoogere trap van aandacht is oplettendheid,
de verhevenste Openbaring van het godsdien- omdat deze reeds een vergeljkend oordeel
stig gevoel,- een toeven des geestesinde over het gehoorde of over het waargenogemeenschap Gods, waarbj alle gedachten
gerigt zjn op hetHoogste wezen. Aanvankeljk was zj in het Oosten eenebegroetingshulde, aan de vorsten en aanzienljken
betoond.Daarbj werd de kniegebogen en

meneOnderstelt,terwjlopmerkzaamheidzich
n0g verder uitstrekt en die werkzaamheid

des geestes bevat,die een Juist inzigt geeft
in de behandeling van hetonderwerp,zoodat

dit laatste zich duideljk vertoont.
A andeel is van eene gemeenschappeljke
schjnt, dat zj in Perzië doorCyrusisin- bezitting het deel,hetwelk iemand alszjn
gevoerd. O0k aan de standbeelden en gun- bjzonder eigendom kan beschouwen.Er zal,
stelingyn der voxsten was men aanbidding bj voorbeeld,eenefabriek gebouwd worden
schuldlg. Zoowel Alexander de Groote als die honderd duizend gulden kost.Geen der
de Romeinsche Keizers en laterRome'skerk- vele belanghebbenden bj zoodanige inrigting
de grond met het voorhoofd aangeraakt.H et

vorsten hebben haar in stand gehouden.Dat is in staat Ofgezind, Om die s0m daaraan
gebruik werdbj deHeidenen en Israëlieten te besteden. Nu splitst men die s0m in aanreeds vroeg in de godsdienst overgebragt, deelen Van duizend gulden en deze worden

als een zigtbaarbljk van hunneonderwor- bj verschillende personen geplaatst. Deze
penheid aan eene hoogere magt.De eerste

laatsten hebben doorgaans,op grondvanhun

Christenen betoonden Op die wjze hunne bewjis of van hunne bewiizen vanaandeelaan-

hulde aan G0d en weldra 00k aan Jezus. spraak op een evenredty deel van dezuiDe aanbidding van andere personen Ofw e- vere winst, m et het zaamgebragte kapitaal
zens werd door hen als afgoderj beschouwd. verw orven, en die winst noem t men #irïIn lateren tjd werd aan de engelen,aan deltd.
Maria,de Moeder van Jezus,en aan de HeiIn 0nsland zjn in somm igestrekenvooral
ligen eene dergeljkeeertoegekend en men aandeelen in schepen zeeralgemeen.W jk0boog zich v00r hunne standbeelden neder.Is men
daarop terug als wj lateroverreede'
de aanbidding van dezen door deProtestant- C'J
.en spreken.
sche kerk verw orpen, 00k de Room sch-lfaAandenken isdeonbepaaldewjsvan een
tholieke kerk m aakt onderscheid tusschen de verouderd w erkwoord in den vorm van een
aanblddiny (adoratio, latreia),die alleen aan zelfstandig naamw oord en beteekent het geGod en Christus, en de vereering (venera- denken aan iem and ofaan iets. H et is sterti0,douleia),die aan de EnyelenenHeiligen ker dan het w oord herinneriny,Om datditop

toekomt,terwjlzj aan Marla eenehoogere ietswjst,dattjdeljk uitdegedachten ververeering (hyperdouleia)wjdt.Ten gevolge dwenen is en Tveder te binnen gebragtvaoet

van de leer der transsubstantiatie is sedert w orden! en m inder sterk dan het w oord qede llde eeuw ook de hostie een voorwerp dachtent
s, dat een gestadig aandenken i)evan aanbidding geworden,en deze laatste is duidt. O0k een voorwerpt waarmede men
doox Paus Honorius III zoodanig geregeld, de gedachtenis aan iets Ofaan iem and levenalszj noq heden ten dage bj deconsecratie dig houdt,noem tm en een aandenken.
en elevatle in de Katholieke kerk plaats
A angespoelde gronden (alluvium)of
grjpt.Meerbepaald draagtbj de Roomsch- hedendaa.qsche vorminflen.Z00 noemt de geoKatholieken de Onthulling en vereering van logie alle aardlagen,die sedertheteindevan
het kruis op goeden Vrjdag den naam van het diluviale tjdperk ontstaan zjn en nog
aanbidding of adoratie.
altooshare vorminyvoortzetten.BjdenaanA anbod.Dit woord beteekent in het a1- vang van het alluvlale tjdperk vertoonde de
gemeen hetverkrjgbaarstellen vandiensten aarde ongeveerdezelfde verdeeling van land
en voortbrengselen,die in de behoeften der en water en droeg zj Ongeveer dezelfdediemenschen voorzien en duseenezekerewaarde ren en planten al
sheden ten dage.Delayen

hebben.Het aanbod, afzonderljk beschouwd van dittjdperk zjn in den regelnietindlen
is van w einig gew igt,maar hetvervult met vasten vorm enindieordeljkerangschikking
de vraa.g eene belangrjke r0l in de staat- voorhanden als die der vroegere tjdperken.
huishoudkunde.
Vraay en aanbod regelen hetbedrag der
loone11,den standaard der renten,de hoogte
der land- en huishuur en den koopprjsvan

M et uitzondering van eenige lavas en van

eenige kalk-en kwarts-afscheidingen,zjn zj
l0s van aard en bestaan hoofdzakeljk uit

klei,slib,zand,grind en veen.
jverheid.Yermeer- M en onderscheldt de aangespoelde gronallevoortbrenyselen der nvr
derd aanbod b!jdezelfde aagdoetdiew aar- den in:
den dalen, terwjlhetomgekeerd verschjn-

selze doetrjzen.

A andacht isdevruchtvanonzepogingen,
Om onze gedachten Op een bepaald onderw erp te vestigen. H et w oord woxdtvooral
gebruikt van hen,die met inspanning naar

de lessen van een onderwjzer Ofnaar de

taalvan een redenaar luisteren.Men is aan-

Riviervormén-qen,nameljk Ophoopingenvan
zand,grind en rivierslib in de beddingen en
m onden der rivieren en in voormaligerivierdalea.
M eirvormingen,nameljk zand,grind,meirslib, schelp- en leemm ergel in hedendaagsche en voormalige m eiren.

Zeevormingen,zand,zeesljk,gruishoppen
dachtig,wanneermenzjnegedachten daarbj en duinen.
bepaalt zonder op ietsanderstedenken.Een
Rcheikundige llprplïsoçdzl, nameljk kallc-)
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kwaxts-,zout-en zwavelafzetsels en bitumineuse stoffen.
P-nlçrvormingen of opheëngen en verzakkingen,door aardbevingen veroorzaakt,verschuivingen,door vulkanische krachten ontstaan,en stoFen, door vuurspuw endebergen
uitgew orpen.
Bewerktuigde fltlr-il-çdzloflagen van plantaardigen Oorsprong,z00alsveenenenm oeras-

Aankleving (adhaesie). Deze is ln het

algemeen eene aanhechting van het eene
voorw erp ofvan het eene gevoelen aan het
andere, zoodat het daarmede één geheel
vormt.
Een adresvan ctficddseis eene betuiging,
datmen dezelfde meening aankleeft,diedoor
een ander,in het adres te noem en persoon,

in zjn adreswordtvoorgestaan.

Het woord aanklevihq of adltaesie wordt
beddingen,koraalriFen en beenderen-brecciën, vooral in de natuurkunde gebruikt.H et been van gemengden oorsprong,z00alsmodder. teekent de kracht,waarmede twee verschilHetalluviale tl
jdperk verdeeltmen voorts lende of gescheidene ligchamen elkanderaanin een:
trekken: wanneer zj een voldoend aantal

sen,van dierljken oorsprong,z00alsschelp-

Jléstorisch f'
ij#ecà met overbljfselen van aanrakingspunten hebben. Zj isietsanders
den mensch en van zjnehuisdierenenkunst- dan de coltaesie Of kracht van zam enhang;
gewrochten.

met dezen naam bestempelt men de onder-

Voor-l
tistorlsek fïy#rck met enkele rllwe linge aantrekking der geljksoortige deeltjes
fde vaste Ofvloeibare
werktuigen en wapenen en metde Overbljf- (moleculen) van hetzel

selen van het Iersche reuzenhert en van bos li
gchaam.De krachtvan aanklevingvertoont
zlch,wanneervaste ligcham en met elkander
pz.ivl'
ùezlif
xq
:.
Tjidvak na den '
i
/e
sfïë# metbosprcdc'
l
f.
s,den of met vloeistoffen in aanraking komen.
eland,den olifant enz.
W anneermen zeerglad gepoljstemarmeren

In 0nsVaderland zjn Onderdezeevormin- ofglazen platen metdie gepoljste zjden op

g0n vooral de duinen en onder de bewerk- elkanderlegt,kleven zj veelalz00 vastaan
tuigde vormingen de bonwgrond en de veenen een)dat men ze niet ongeschonden scheiden

zeerbelangrjk.W j behandelen ze later.

kan. Door de kracht van aankleving bljft

dus: De pitten der toekom stige waskaarsen
worden rondom een hoepel- den krans -

het galvanisch vergtllden en verzilveren,of

lang m et gesm olten w as begoten Ofliever

eene koperen en eene zilveren plaat op elk-

Aangieten.Z00 noemt men eene handel- hettin-amalgama op de achterzjde derspiewjze, die veelal bj het vervaardigen van gels vastgehecht. Dezelfde kracht geeftaan
waskaarsen wordt gevolgd.Dit geschiedt al- het goud en zilvereene dllurzame plaatsbj

bj het vervaardigen van verguldeofverzilaan haakjes opgehangen en vervolgens z00 verde platen, wanneer men, bj voorbeeld,
aanyeqofen t0tzj eenevoldoende dikte heb- ander legt en tusschensterk drukkendecylin-

ben verkregen. O0k wordt wel eensmetaal ders brengt.D e kracht van aanklevingw erkt
doo1*aangieting aan Ornamenten gevoegd.
bj hetljmen en bj hetplakken met stjfsel
A anhaling.MTanneer ambtenaren goede- Ofgom , bj het solderen en wellen, bj het
ren in beslag nem en ,w aarvan de verschuldigde schrjven met krjten potlood enz.Zt
j is de
belasting niet betaald is, - of wanneer oorzaak, die de stofdoethechten aan loodiem and de w oorden van een anderaanvoert, regte wanden en het voeht van dauw en
om daarmede zjne beweringen testaven,in regen aan bladen en bloem en.Is de cohaesie
elk van deze gevallen gebrulktmen hetwoo1'd eener vloeistof grooter dan hare adhaesie,
aanhaliny.
dan heeft er geene bevochtiging plaats,

A anhechting (annexatie)istegenwoordig
de geblmikeljke naam van eene handelwjze
als die van Napoleon 111,toen hj Nizza en
Savoye aan Frankrjk, of als die van den
koning van Pruissen,toen hj Hannoverenz.
aan zjn staathechtte Oftoevoegde.
A anklagt iseene beschuldiging,bj den

een verschjnsel, datwj opmerken wanneer
wj kwik in een glas gieten. In dit geval
vorm t de vloeistof eene bolle oppervlakte

(convexen menisct
ls),zoo alsde kwik in de

barometerbuis. Is daarentegen de adhaesie
eener vloeistof grooter danharecohaesie,dan

vormt zj eene holle Oppervlakte (concaven

bevoegden ambtenaar door den aanklagerin- meniscus)!zooa1swi
jwaarnemen bj water,
gebragt, opdat zj grond t0t eene geregte- ,dat zich ln een glazen, houten Of metalen
ljke vervolging tegen den aangeklaagde m 0- vat bevindt.
Om de adhaesie van verschillende vl0e1ge opleveren. In Engeland bestaat eene
jnry rcs aanklagt,zamengesteld uit22per- stoffen te bepalen, brengtm en de benedensonen, die de aanklagt onderzoeken en zjde van deeeneschaaleenerbalansachterhaar dan alleen,wanneer hetbljkt,datzj eenvolgens met de oppervlakten dier vloeiop voldoende gronden steunt, naar de ge- stoffen in aanraking en men bezwaarttelkens
woneJury verzendt.De handelingen van de de andere schaal met z00 veel gewigt als

Jury van aanklagtzjn reheim,en alleen de noodiq is om de krachtvan aankleving te
aanklager en zjne yetulgen worden er toe- Overwlnnen.Deze handelwjze is echter niet
gylaten. De doelmatlgheid van deze inrig- volkomennaauwkeurig,daarzieh steedsvochttlng wordtom meer dan ééne reden in twj- deeltjesaan debenedenzjdederschaalvast-

felgetrokken,zoodat in debeschaafdestaten hechten en alzoo invloed hebben Op het gevan het vaste land van Europa het Onder- wigtsbedm g.
zoek der aanklagt in den regel aan regtsgeAanleg. Op het gebied der m'
enschkunde
leerden is opgedragen.
verstaat men door aanleg eene natuurljke:

AANLEG- AANSCHOUW INU.
:âeer dan g0W0ne vatbaazheid voorhet verNverven Van eene bepaalde bekwaamheid.
Aanleg vereischt derhalve Ontwikkeling en
Onderscheidtzich hierdoor van talent,datals
eene gaaf der natuur reeds in een ontw ik-

kelden toestand aanw ezig is.Hettalent kan
alleen op den bodem van een goeden aanleg

vindt. Zulk eene gesteldheid der zenuwen
vorm t den aanleg t0t kram pen en verlam -

mingen - zulk eene gesteldheid der spjsverteringswerktuigen dien t0tmaagziektenzulk eene gesteldheid der longen dien t0t
tering enz.
De aanlegt0tziekteisgedurendeden zuige-

lingsleeftjd het sterkst en bljftbj volwasbehoorljk gedjen.
In den jongsten tjd ismeermalendevraag senen n0g altoos gevaarljk. Hj openbaart
opgeworpen, of men den aanleg als aange-

zich vooral0ok indeOvergangstjdyerkenvan

boren moetbeschouwen, en z00Ja,in h0e het leven. De aanley t0tziektelsdikwjls
ver? Het bljktbj een naauwkeurig onder- erfelz
jlc,zoodat sommlge familiën hetmeest
zoek Van den ontwikkelden geest,dat de vatbaar zjn voor bepaalde ongesteldheden,
aangeboren aanlegzicht0tzeerweinigeeigen- en hierin ligt de reden van den gebrekkigen
schappen bepaalt.Deze laatsten zjn:eene ligchaamstoestand,dien men vaak bj spruizekere gevoeliyheid voor alle indrukken van ten van familie-huweljken opmerkt;hetgebuiten, gelegen in de m eerdere ofmindere brekkige w ordt in dit geval d'abbel overvolkom enheid der zintuigen,- eene zekere geërfd.
Daar ieder ligchaamsdeeldoor de stofwiskraeht, om hetwaargenomenemetjtzistheid
in het geheugen op tenemen en tebewaren, seling aan gestadigeverandering onderw orpen
en eene zekere levendiylteid, w aarvan de en dusgewoonljk voor versterkingeninhet
snelheid der waarneming en de herinnering algemeen voor verbetering vatbaar is,zoo
van het waargenomeneafhankeljkzjn.Deze liggen in de keuze van eenegepastevoeding,
drie verschillende eigynsehappen kunnen btj kleeding,bew eging en luchtgesteldheid,voorts
de verschillende verrlgtingen des ligchaams in het gebruik van baden enz.althans ge-

en des geestes afzonderljk of gezameljk
ontbreken ofaanwezig zjn.Zj werken niet
weinig mede om een bepaalden aanleg te
voorschjn teroepen,maarzjwordentevens
bjgestaan door vele andere eigenschappen,
die niet aangeboren, maar door latere ontwikkeling verkxegenzjn.Vanheteersteont-

waken der bewustheid aflaten alle indrukken Van buiten en alle inwendige emoedsbewegingen hunne sporen achter.Zp leggen
door onderlinge verbinding de grondslagen
voor de zielsgesteldheid, voor de neigingen,
voor de kunstvaardigheid en de talenten van
den m ensch. De om standighetlen,waaronder
eenkind opwast, geven het,in verband met

deelteljk de middelen voo1'dehand,om de
ontwikkeling van een ziekeljken aanleg te
verhinderen en eindeljk dien aanleg magtel00stemaken.Eenebehoedzamelevenswjze
is daartoe van het hoogste belang.
Men gebruikt het w ûord aanley ook van

eene pasontworpenesthilderj,vaneentuin,
van een djk,en eindeljkvaneeneregtbank.
Deregtbank van eersten aanleg isbj 0nsde
arrond'
lssem elzts-regtbank.
A anm atigirzg.Men matigtzichietsaan,

wanneer men zich wederregteljk uit een ge-

ringeren toestand 0? zoodanige maatbrengt,
die aan de xegtmatlge bezitters bevoegdheid
eeft t0t hetvolbrengen van bepaaldehande-

dedriestraksgenoemdeoorspronkeljkeeigen- llngen. Op die wjze kan men zich gezag,
schappen, een eigenaaxdig karakterk
wjsheid enz.aanmatigen.Aanmatigingisdus
W ie de omtrekken van een w aargenom en

het tegenovergestelde van bescheidenheid en

met eene zekere m ate van naauw- nederigheid.
k
vo
orwe
ry
eur
ighe
ld op het papier w eet te brengen,
Aanplem ping geschiedt w anneer men,

heeft aanleg voor teekenen,- wie eene pas
gehoorde melodie met zjne stem weetteherhalen, heeft aanleg VO0r m uziek.Een kind
heeft al of niet aanleg voor wiskunde,letterkunde,natuurkunde enz.,naarmatedever-

dooxhet storten van zand,puin ofdergeljke
stofl'en in het water,in eene gracht,vaart,

rivier ofzeebedding,kuilen doetverdwjnen,
ofw anneer m en daardoor een gedeelte van
eene rivier,van eene gracht ofvan een ka-

mogens,die bj het beoefenen van elk dier naalin landherschept.Hgtnieuwstegedeelte
wetenschappen dienstm oeten doen,m eer Of van R otterdam vqrheft zlch op een aangeplem pten M aasbodem .
min zjn ontwikkeld.
O0k het ligchaam van den mensch heeft

Aanrasering. Dit woord wordt in de

zjn alyemeenen aanleqvoûrvelerleiongesteld- bouwkunde gebruikt van het schuins ofh0heden.Die aanleg isbjhem tegrooter,naar- rizontaalbjwerken van opgetrokkenemuren
mate hj metfl
jnerbewerktuigd en dusmet of van het aanvullen van gew elven boven

gevoeliger ligchaam is toegerust. Hetmeer dezer geboorte.D eze w orden door de aanrabeschaafde volk,de meer ontwikkelde stede- sering zwaarderenverkrjgendusmeerkracht
ling is vooral wegens de meerdexe prikkel- om aan hetspatten weêrstand te bieden.De

baarheidzjnerzenuwen vatbaarderv00r0n- aanrasering bewerkt men bj poorten, duigesteldheid dan een ruwe stam of een
eenvoudige landbewoner. De teedere vrouw
heeft over het geheel meer met ziekten te
w orstelen dan de krachtige m an. M aar die

lters, kelders,bruggen enz.m et een trasrok
om ze tegen inwatering te beveiligen. De

dekking geschiedtsomtjds metlagenmetselsteenen ofm et eene laag verglaasde plavui-

algemeeneaanleg wordteenebjizondere,wan- zen,en o0k welm et asphalt.

neer een ofander deel van 's m ensehen ligAanschouw ing ishet vestigen van het
chaam zich in een gebrekkigen toestand be- o0g op eenig voorwerp,zoûdatm en hiervan
1.
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eene bepaaldevoûrstelling verkrjgt.Dewjsbegeerte noemt deze voorstelling zelve,0ok
dan wanneer wj ze doormiddelvan andere
zintuigen verkreren hebben,metdiennaam.
Eene aanschouwlng Ofeenevoorstelliny,door
de zintuigen verworven,isdoorgaansduldeljk
en helder,omdatzj den geestregtstreeksin

luisteren, oplettend lulsteren. En t0t ditbe-

antwoorden istevensnoodig, datzj deyedachten,door de naauwkeurige beschouw lng
bj hen opgewekt,naarden eisch dervraag
in woorden weten /e kleeden.A pprel,zie'z en
sprel
cen gaan derhalvebj hetaanschouweljk
Onderwjs hand aan hand en ondersteunen

verband brengt met het voorgestelde v00r- elkander ter Ontwikkeling van den leerling.
werp, zoodat dit laatste hem terstond met Zulk een onderrigtiseentooverstafindehand
afkeer Of m et geestdrift vervullen kan. De van den bekwamen leermeester derjeugd.
aanschouwing laat duurzame sporen achter Loeke en R ousseau hebben het eerstde alen bereidt ln het kinderljk gemoed reeds gemeene aandacht op het belany van het
den akker,waarin de zaden van hetdenken aanschouweljk Onderwjs gevestlgd. V00r
en willen welig Ontkiemen. De kring der kinderen hebben de nam en van voorwerpen,
aanschouwingen is zeer beperkt en vindt diezj nietktlnnen waarnemen,weinignut.

zjne grenzen in hettoevallig gegevene,z00- De invoering van hetaanschouweljk onderdat zj alligt aanleiding geven t0teenzjdig- wjs hebben wj vooral aan Pestalozzi te
heid. Het denkverm ogen m oet de beelden danken.Als voorwerp kooshj hetmenscheder aansehouwing afbreken en Ontleden en ljk ligchaam en vervaardigde hierover zjn
uit hun puin het gebouw deralgemeenev0Or- zî
fcA derA ïfffdr,waardoorhj datOnderwjs
stellingen,den tempelderproefhoudendeken- in de htliskamer Overbragt. Opvoedkundigen

nisoptrekken.Dezinneljkeaanschouwingen van lateren tjd hebben ten behoeve van het
zjn aan de ruimte gebonden,maarmenheeft aanschouweljk onderwjs O0k andere v00r-

00k inwendige aanschouwingen,kinderen der w erpen gekozen dan 's m enschen ligehaam .
verbeelding, gewrochten van het genie,die #etkan metde Oef
bningen in hetspellen en
zich Om geene ruimte bekreunen en enkel lezen Op eene zeergepastewjzewordenverde kluisters dragen van eeneregelmatige 0p- bonden, z00 als heden ten dage op goede
volging of van den tjd.Zintuiyeljke aan- lagere scholen algemeen geschiedt.

schouwingen kunnen wj doormlddelOnzer

A anslag. Dit woord heeft verschillende

derzinneljke waarneming te vervormen.
Daar de aanschotlw ing in den algem eenen
zin van zintuigeljke waarneming de bouwstof levert voor onze kennis, moeten wj
haar aanmerken als het belangrtjkst hulpmiddel bj het Onderwjs.Bj het kind moet

dooraanslag de wjze,waarop de toetsendoor

verbeelding in inwendige herscheppen; het beteekenissen.V00reerstdievaneeneafkon/izdç, w elke Op een daartoe bestem d bord
omgekeerde te doen,nameljk deinwendige #it
aanschouwingen des geestesin de ruimte Of wO
'rdt aangeslagen. Dit kan geschieden van
in bepaalde vormen voor ieders waarneming wege een gem eente-besttlur, van w ege eene
geschikt te maken, is het werk van den Academische faculteit enz.Vervolgensbeteeechten kunstenaar. D eze bezit de kostbare kent het de plaatsing van de kol
.f v
an het
gave, die hem in staat stelt,Om uit zjne .t/dznder tegen den schotlder, wanneer men
zinneljke aanschouwingen een ideaaltedoen zich gereed maaktOm te schieten.Voorts is
verrjzen en vervolgynsditlaatste,deze in- de aanslag het bedrag der Jepc:fïzw t dat op
wendige aanschouwlng, met behoud harer het aanslagsbiljetvermeld staat.In demuziek
verhevene eigenschappen in 00n V00rY;0rP en bepaaldeljk bj hetpiano-spelverstaatmen
de vingers in beweging w orden gebragt, of

ook wel de meerdere ofmindere Juistheid,
waarmede de toetsen en dehamertjesbjhet

aanslaan der Sllaren aan de beweging der
vingers gehoorzamen.Zoowelhet instrum ent
in de eerste plaats het verm ogen om teaan- als de bespeler m oet een goeden aanslag hebschouw en zorgvuldig Ontwikkeldworden.Een ben.D e bespeler van wien m en ditverzekevjfjarig kind!datdeschoolbezoekt?isaan- r0n kan, heefteene volkomene heerschappj

vankeljk welnig geschikt om Onderwjste Over zjne vingeren.Deze bezitten eene fljnontvangen.Alle vormen)kleuren enklanken gevoeligheid, die zich t0t in de toppen uitmaken slechts een vlugtigen indrtlk ,en het strekt, zoodat hunne spieren1 zoowelbj de
komt er nu Op aan, hetkind aan die Y0r- vl
ugtiyste aalzraking der toetsen alsbj den
strooidheid te ontrukken,zjne Opmerkzaam- krachtlgsten druk,volkomen aan den wilreheid te wekken en zjne gedachten op 00n hoorzamen en metgemakkeljkheid en julstvoorwerp te bepalen.Hiertoe dienthet zoo- heid nietalleen de verschillendetoonen,maar
genaamd aanschouweljk Onderwjs.Hetkin- o0k de schakeringen van denzelfden toon te

derljk gemoed wordter doorgeopend voor voorschjn roepen, welke de melodie eener
indrukken van buiten, welke er duideljke com positie vereischt.Het gemis van een goebeelden vormen,als grondslagen van begrip- den aanslag is de treurige foutvan vele pen en oordeelvellinqen.Deonderwjzerver- zeer vele piano-liefhebbers Of liefhebsters.

toont aan zjne leerllngen de afbeelding Van Een goede aanslag vereischteenebehoorljke
een zeer eenvoudig voorw erp ofdatvoorw erp houding van arm en en handen, voorts een
zelfen hj doet er hun de voornaamsteeigea- treFendertoetsen met de togpen derflaatlw
schappen van opnoemen.Om deze tekennen, gebogene vingeren;maar zj ls zonder langmoeten zj zlen,oplettend zfdo
?,metj'
aisthe'
id duriye Oefening nietteverkrjgen.
zïel.W illen zj de vragen van den onderwj- Elndeljk beteekentaanslaj--Om vandien
zer naar eisch beantwoorden,dan moeten zj eenerlade,eenerdeurenz.nlettespreken
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een voorafberaamdplan,Om iemandOpeen lis- wj de onderl
inre aantrekking der hemelligtigewjzeeenignadeelt0etebrengen,bjv00r- chamen in de rulmte.Openbaartzich deaanbeeld,om een dwingelandvanhetleven tebe- trekking bj de stofdeeltjesvan hetzelfdeh0rooven,Om eene karavaan te plunderen Ofom mogene ligchaam, dan heeten wj ze kraeht
eene vjandeljke bezetting te Overrompelen. rlzlzamenhang (cohaesie),terwjlwj zebj
Aanstelling.W anneerdestaat,een erkend Ongeljksoortige ligehamen den naam geven

ligchaam ofeen bevoegd persoon aan iemand

van aankleving (adhaesie).Voorts heeft men

het bewjzen van diensten Opdraagten hem eene seheikundlye aantrekking, gewoonljk

hiervoor schadeloos stelt door eene bepaalde scheikundige verwantschap genoemd,eneene
belooning, dan geeft men aan die opdragt aantrekking van maynetisclte en elektriselte
den naam van aanstelling.Men heeftaanstel- ligchamen.
lingen t0topenbareen t0tbjzonderebetrek- Zoover de waarneming zich uitstrekt in
kingen.Eeneaanstellinrkanvanvoorloopigen het heelal, heerscht Overalde wet der aanaard, met eene periodleke aftreding verbon- trekking of der zwaarte.W j Ontwaren ze
den, ofad vitam (v00r levenslang) wezen. in de bew eging van de dubbelsterren,in die
Vroeger is de bewering wel eens uitgespro- van 0ns sterrenstelsel, in den lo0p der plaken,dat de staat zjneingezetenen t0thet netentin de vloedgolf, die de aantrekkingsaannemenvan eeneaanstellingkondw ingen,
kracht der maan hier Op aarde doetverrjthansechterw ordteeneaanstellingbeschotlwd zent in het opstjgen van water en andere
alseenevrjwilligeovereenkomsttusschenhet vloeistoFen in naatlwebuizenoftusschentw ee

benoemend gezag en den benoemde,waarbj digtbj elkaâr geylaatsteplaten.
beiden zich Onderwerpen aan de wetteljke Deongeljknamlgepolendermagnetentrekregeling,die metbetrekking t0thetverplaatsen,ontslaan,pensionneren enz.isvastgesteld.
Hetbenoemen en Ontslaan vanstaatsambtena.
naren metofzondervoordragtis,methetc0n-

ken elkander aan,alsook deelektrisohestroo-

men,die zits
h evenwjdiy en in dezelfde rigtingbewegen.Geljknamlgemagnetisehejolen
en evenwjdige elektrisehe stroomen,dlete-

treseign van denverantwoordeljkenminister, genovergestelde rigtingen volgen, stooten

doorgaanseenvandepraerogatievenderkroon. elkander af.
A anvulling.Het aanvullen der sletlven,
Staatsambtenaren - met uitzontlering van

ministers - worden gewoonljk aangesteld waaruitdetbndamenten van een gebouw zjn
v00rhun leven.Ditiseensdeelseenebilljk- opgetrokken,geschiedtnadat de metselspecie
heid,omdat de benoemden doorgaans eenge- zo()hard isgeworden,datzj metdesteenen
deelte van hun leeftjd besteed hebben aan eenebehoorljk verbondenemassa vormt.De
hunne voorbereiding voor zoodanige betrek- uitgegraveneaardewordtdanaanweerszjden
kingen,en anderdeels in het belang van den vanden mut
lrgeljktjdigmetdunnelagen inde

staat, die door beproefde ambtenaren het sleuven gestort en telkens vast aangestam pt.
best gediend wordt. Alleen onbekwaamheid
Aanw as ofregtvan aanwas (Jtls acrresof m oedwillig pligtverzuim geven aanleiding cendi) bestaat, wanneer een eriater over
t0t hun ontslag.Hieruit volgt,datde aange- eenig goed in zjn geheel besrhiktheeftten
stelde aanspraak heeft Op eene billjke scha- voordeele van eenige bepaalde personen en
deloosstelling,wanneer door de wisseling der wel z00, dat de gelden Ofhet genot,door

omstandigheden de betrekking, waartoe hj zoodaniggemeensohappeljk goedOpgeleverd,
benoemd was,wordt opgeheven.

alleen aan die personen worden toegekend,

Is het ontslaan der am btenaren een P1'ZO- zoodat door overljden ofdooranderegestelde
rogatiefder kroon,dit strekt zich in consti- voorwaarden een aandeelvervallen kan,hettutionnele staten niet uit t0t de leden der welk dan gelgkeljk Over de andere regt-

regterljke magt.Deze zi
jn alzoo bj hettlit- hebbenden w ordt verdeeld. Juist hierdoor

oas. Volgens hetN ederlandspreken van hunne vonnissen Ontheven van ontstaat de aant
alle vrees voor het ongunstig oordeel eener sche regtmoet een goed alsyezamelf
ik goed
houw d w orden, w anneer de eriater in
hoogere autoriteit,en hierdoor w ordt hunne bestt
onafhankeljkheid - een waarborg hunner zjne beschikking aan ieder der m ede-erfge-

namen zjn bepaald aandeel niet heeft aanOnpartjdigheid - niet weinig bevorderd.
A antrekking.Zo0 noemen w!
jdeneiging gewezen,en als de zaak ,aan Onderscheidene
van alle ligeham en om tOt elkander te na- personen bj erfenis toegewezen: niet voor

deren,en alsdie neiging zich Openbaart,be- verdeeling vatbaar is.
Aanwas noemt men 00k den grond, die
stempelen wj ze ook welmetdennaam van
aantrekkinfskracht. Degroottedezerkracht door aanspoeling Of aanslibbing verkregen
is evenredlg aan het aantalstofdeeltjesder w ordt. Voorheen werd ztllk een bodem door
aantrekkende ligcham en en omgekeerd even- den regthebbendem etinachtnem ing van voorredig aan de tweede magten van de afstan- geschreven vormen en plegtigheden in bezit
den dierligchamen.Zjn tweeligchamen digt genolA'1ol1.Als wj overde kweldersspreken,

bj elkaâr en tevens zeer verschillend van komen wj op ditonderwerp terug.
A anzeiling.Dezegesehiedt,wanneertwee
grootte, zooals een steen, dien wj in de zei
lende schepen m et elkander in botsing
hand houden,en Onze aarde,dan geven wj
aan dekraoht,waarm ede de steen w ordt aan- komen, zoodat één van hen Ofbeiden daargetrokken, den naam van zwaarte. Het be- doorbeschadigd worden.Somtjdsiszelfshet
drag der zwaarte wordt uitgedrukt door het vergaan van beide vaartuigen,dikwjls het
yetcigt.Algemeenezwaarte(gravitatio)noemen vergaan van één dier schepen daarvan het
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gevolg.Ons zeeregt onderscheidt vier geval1en,diebj hetverhalen der schade Yvorden
toegepast;in het eerste hebben beide,in het
tweede heeft één der gezagvoerders schuld:
in het derde is de aanzeiling door onvoorziene omstandigheden gebeurdj en in het

ligchaams bj hen nietzeerverschillend.Bj
alle apen ontwaren wj eene groote geljkvormigheid van gebit.Hunne tanden zjngeplaatst in geslotene rjen zonder tusschenruimten!behalven diewelkebestemdzjn om
desomtjdszeersterk uitpuilendehoektanden
vierde isde oorzaak twjfelachtig.
op tenemen,.die onsaan dergelgke tanden
A ap. De apen vormen twee familiën van bj de roofdieren herinneren,alishetook,
deordedervierhandigedieren (quadrt
lmana). datwj,Op grond van hetgebit,den aapt0t

Eene van deze bewoont de oude,en de an- de alles-etende dieren mogen rekenen. De
dere de Nieuwe w ereld. W anneer men den schedel van den aap geljktin sommige opmensch uitzondert,staan zjop denhoogsten zigten veel Op dien van den mensch,maar
trap in het dierenrjk:daar zj in vele 0p- staat in elk geval ver beneden den schedel
zigten op den mensch geljken,ofschoon zj van de minstontwikkelde m enschenstammen.

zich tevens aanmerkeljk van dezen onder- Zjnewervelkolom telt7halswervelst12tot
scheiden.In de gestalte van den m ensch Ont- 16 rt
lywervels, 4 tOt9 lendewervels,2 t0t
waart men eene schoone evenredigheid der 5 heil
lqbeenwervels en 3 t0t 82 staartwerdeelen, terwjl de ligchaamsvorm van den vels.Zljn schouderblad is breed,zjn sleuaap inderdaad afschuweljk is. Allerhande telbeen sterk,maar zjn bekken zwak.Zjne
kletlren,eene eigenaardige hairbedekking en
andere uitwendige omstandigheden maken den
aap t0t eene carricatuur Van den m ensch.
tdElk ligchaamsdeely''zegt Giebel,aheeftbj
den aap ietseigenaardigs.Het heeftweleens
eenige overeenkomst m et datzelfde deelbj
andere dieren,maar wj ontwaren daarbj
hetzelfde verschjnsel,datwj metbetrekking

tot zjne beruchte geljkvormigheid metden
menschOntdekken,nameljkdieovereenkomst
is van zeer al
gemeenen en oppervlakkiyen
aard,zoodatzj bj eenenaderebeschotlwlng
meer en meerverdwjnt.''

spieren verschillen in menig opzigt van die

dermenschen. Vooralbj eene naauwkeurige
vergeljking van de hand van den mensch
met die van den aap ontdekken wj zulk
een '
kaanme
rkeljk verschil,dat deuitspraak

van sommige geleerden,dat'smenschen adel-

dOm in zjnehand gelegen is,meerwaarheid
schjnttebevattendan mendoorgaansgelooft.
De hand van den aap mistsommige spieren,
w elke die van den m ensch in staatstelt om
velerlei bew egingen te volbrengen. D aaren-

boven heeftde aap de handen nietvrj,Omdathjzet0tOnderstetlning vanzjnligchaam
De ligchaamsgrootte van den aapwisseltaf gebruikt.Zjnevoorsteledematen zjnbeenen
tusschen die van den m ensch en die van het en geenearmen,enjuistdetegenstellingvan
eekhoorntje.Hetligchaam zelfisbjdeeene hand en voet, welke men bj den mensch
soort krachtig en gevuld, en bj deandere alleen aantreft,verhefthetligchaam vandezen

mager en rank en m etzeer lange en dunne boven datvan denmeestmenschvormigenaap.
Verreweg de meeste apen houden hun verarmen en beenen voorzien.Sommige soorten
hebben eene zeer geringehairbedekking,zoo- bljfin debosschen;slechtsweinigen tusschen

dat de htlid er doorheen schemert,terwjl de rotsen van hetgebergte.Zj zjn weinig
andere gewikkeld zjn in een korthairig? geschiktom op den grond teverkeeren,want
digt en naatlw sluitend pelsgewaad. Nog an- zj loopen bjna allen zeer gebrekkig!maar
dere zjn in het bezit van lange,losse ma- zj zjn des te vlugger bj het bekllmmen
nen,dieaan hethoofd,den hals ofdenstaart van boomen.Zj leven doorgaansin troepen:
w el eens dikke kwasten vorm en. D e kleur en deze staan onder hetbevelvan den sterk-

des ligchaams is, wel is waar, gewoonljk sten mannetles-aap,die zjne waardigheidals
donker, grjs, bruin en zwart,somtjds een- aanvoerder in een hardnekkigen en herhaalvormig en somtjds gemengd, maar zj zjn den strjd met de mededingende mannetles
ook w el m et bonte tinten getooid,en dik- zjner bende verw grven heeft en zich nu bewjls met zoodanige, die wj bj geenean- kleed zietm eteen onbepaald gezag,waaraan
dere zoogdieren aantreffen.W j zien bjsom- o0k de wj:es-apen zich nederig onderw ermige apen zeegroen metgrjsverbonden,of pen.Hetwjfje brengtéénJong terwereld,
een witten k0p,diebj dedonkerekleurvan dat door zjne moeder - zooals door het

den romy nietweinig afsteekt,

zelfs zjn woord apenlie
fde voldoende is aangeduid-

bj sommlgeapen denaakteplekken derhtlid geweldig geliefkoosden getroeteldwordt.Zj
groen,purperrood,bloedroodofhemelsblaatlw. draagt haar kind meteen onuitputteljk geDe ooren van den aap komen onbedektte duld,en hetJongeaapje klemtzich metde
voorschjnofduikenweginhethair.Zjngelaat voorste handen aan den hals en raet de achis, even als dat der honden, bj den snuit terste aan de zjde zjnersaoedervast,zooverlengd of ook wel korten plat.Elkehand

dathet onder haar ligchaam hangt. Zwakke

heeft vjfvingers of teenen. Er zjn apen, Of moederlooze apen worden 00k weldoor
die geen staarthebben,en men vindt erook, de mannetles verpleegd, en deze strekken

wierstaartlanger isdanhetgeheeleligchaam . hunne zprg zelfs uit t0t zoodanige soorten,
Dit verschil van uitwendige gedaante ver- die van de hunne verschillen.
biedt eene gezameljke beschouwing van alle D e aap voedt zich met alle eetbare zelfapen en noodzaakt den beoefenaar der na- standigheden,maargebruiktvoornameljk plantuurljke historie, om hen in soorten te ver- tenvoedsel.Alle soorten etenvruchten,graandeelen, al is 00k de inwendige toestand des korrels: bloem- en bladknoppen, wortels,

AAP.
bollen en knollen; ook insekten en kleine ster (mus cricetus);sommigen hebben nagegewervelde dieren achten zj hunnegading, noeg geene dqimen. Doorgaans is van het
en vooral azen zj op vogelejeren en op hoofd de hersenpan grooter dan de snuit. Zj
honig.Is hj van zjne vrjheid beroofd,dan bewonen thans de warme gewesten van Azië
deelthj metden menschallespjzenenbjna en een groot gedeelte van Afrika.In Europa
elken drank.Hj is een liefhebber van be- heeft men ? welligt toevallig, alleqn op de

dwelmenden wjn, hj drinkt allerlei s00rten van bier en gewent zich spoedig aan het
gebruik van rum en brandewjn.Krjgthjte
veel,dan voert hj allerlei dwaasheden uit
of Ontbrandt in woede, even als de dronkaard onderdemenschen.Heefthj overvloed
vanspjsendrankterbeschikking,danzorgthj
welin (
le eersteylaatstdathjzjn etenstrek
naaxeisch bevredlgt,maarhj wordtvervolgenszeerkeurig- een echtesmulbroer.Hj

rotsen van Gibraltar eene apensoort (inuus
sylvanus), uitBarbarjeafkomstig.In vroeg0r0 scheppingstjdperken waren zj in 0nS
werelddeelmeer algemeen verspreid.
De meest bekende a,
fdeelingen dezer fami-

liezjn:
1.De orany-apen (pithecus), waartoe de

volgende soorten behooren : De orang-oetang

(p. satyrus), de gorilla (p.rorilla) en de
chimpansé (p.troglodytes,Flg. l).Laatst-

vernielt daarbj tien maal zo() veel als hj genoem4e is een inboorling van het wesgebruikt en Tvordt

teljk gedeelte van

op die wjze eene
vreeseljke plaag
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van spieren en ge-
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ljken zeer veel Op
den mensch.Zjheb-

>.

w

ben een grooten
kop,groote Ooren,
een platten neus,
eendikken,vooruitstaanden snuit,een
hoogen schedel,armen en beenen van
mi.ddelm atigelengte
en eene w einig be-

.
*

sentebezoeken.Zj
zjn in geen geval
geschikt om goede
huisdieren te worden,want zelfs de
aardigste en zachtmoedigste soorten
vernielen allevoor-

werpen,diezj aantreFen, en zj zjn
daarbj zoo onzindeljk en ongepast

in hunne manieren,
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Ontbreekt dew angzak en heteeltder

achterdeelen. Zj
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+)

hairdehuid.Bj hen

4j

bezitten
groote,
sterke en regelm atige tanden , platte
nagels en eenedon-

ker gekleurdehuid.
Fip.1. Dechimpansé.

De oude beschrj-

vingen van deze
apen bevatten een
datgeen fatsoenljk
mensch hen in zjne tegenwoordigheid kan m engsel van waarheid en verdichting, van
dulden.
goed gestaafde feiten en avontuurljkesprookSlechts enkele afdeelingen van de tw ee Jes. Alle volkeren, die hen leerden kennen,

talrjke familién kunnen wj hier in Oogen- Faven hun den naam van tboschmensch.''De
schotlw nemen.
lnwoners van die gewesten, waar zj zich

T0tde eerstefamilie,die der Ol#e wereld, ophouden, beschouwen hen steeds als halve
behooren de meeste en grootste apen, en menschen en halve duivels. Sommigen stelweljuistde zoodanige die zich d00r hunne len hen voor als een geesel des lands,als

geljkvormiyheid aan den mensch en door de gruweljkebooswigtenten vermelden,datzj
Zj hebben een onbehaird aangezigtmeteen wekken dan de leeuw en detjger?terwjl
vrj sterk vooruitstekenden snuit.De min Of m en in andere verhalen de verzekemng aanlen
meerlangeen slapye - datwi1zeggen,t0t treft dat zj zachtzaoedige schepse
Denke
ljkzjn,
ligt
vastgrjpen ongeschlkte staart ontbreekt die niemand Overlast aandoen.
merkwaardlgste eigenschappen onderscheiden. bjdemenschenvan'dieoordenmeerschrikver-

bj slechts enkele soorten.De achterdeelen de Nvaarheid in het midden.
zjn met onbehaird, veelkleurig eelt bedekt. Volgens geloofw aardige berigten w onen
Yelen hebben wangzalkken,even alsdeham- deze apen in de digte Oorspronkeljke wou-
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Rfln van straksgenoemde gewesten.Zjleven komst in Europa weldra voor de magt der

er np de boomoh en weten met groote be- longtering bezweken.Gedurendehunneziekte
hendigheid van den eenen tak Op den anderen toonen zj zich hetmeestaandenmenschgete klauteren.Zj hebben weinig geschiktheid ljkvormig en hun smeekende blik isdan in-

qm op den grond te verkeeren, z00 a1s dui- derdaad hartverscheurend.
2.Deyibbonsoflan-qarnki
deljk bljktuitde bewegingen van hen,die
yeapen(hylobates).
m en getemd heeft. Deze kunnen niet eens De bjzonderl
angearmen,het klelnere lij'
-

behoorljk op vierbeenen loopen,envaneen chaam en de veelsterkerbehairdehuid zjn

gang m et opgerigte houding is geene spraak. even z00 vele kenmerken,waardoordeapen
Zj slepen het ligchaam waggelend voort. van deze afdeeling zich van die der voorBj het gaan zetten zj de rugzjdeen niet gaande 0n n0g meer van die der volgende

de palm hunner handen op den grond,en zj
zjn geenszins in staat, om daarbj een stok
ofknods te gebruiken,z00 alsm en w eleens
beweerd heeft.Op efen bodem zjn zj derhalve voor denmepsch hetminstgevaarljk)
alis het 00k,dat men tegen hen op zjne
hoede moetwezen,
daar een ongewapendman steedshet
onderspitmûetdel-

ven, wanneer hj
den strjdmetdeze
krachtige dieren
aanvaardt. M aar

zj ontwjken den

mensch en W 0rP0n
hem niet m et steenen naarhethoofd.

Intusschen zjn zj
schadeljk voor de

gxaanvelden , w an-

neer deze digt bj

hunne wouden ge-

legen zjn, en
hoogst gevaarljk,
wannneer iemand
hen aanvalt en

zjn geene z00

grootevriendenvan
gezelligheid als de
andereapensoorten;

dikwjls leven zj

in eenzaamheid als
kluizenaars. Deze

staart en O0k geene wangzakken, zoodat

00k deze zeer sterk op den mensch geljken.
Zj zjn rankvanligchaam ,hunhoofdisrond,
hunne ooren en gelaat komen m etdie
Van den m ensch
overeen,hunneach-
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hunne jongen of
hunne
makkers
doodt.
D e orang-apen

onderscheiden.Zj dragen metregtdennaam
van lanyarmigen, w ant hunne armen reiken
bjna t0taan hunne enkels.Zj hebben geen
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Fig.2. Debruinegibbon.
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ben echteapen-handen, en alleen Op

den duim dragenzj

een platten nagel.
Htlnne tanden hebben niets eigenaardigs.M en telt vier
soorten van langar-

mige apen (h.agilis,syndactylus)lar

en leuciscus). Bjgaande afbeelding

(Fig. 2) vertoont

een van de eerste
soort en w el den
bruinen gibbon.
De lanqarmige
J'dzlbewonen O0stTndiëendeeilanden
van den Indischen
Archipel,vooralJa-

zjn in den regel
oude mannetjes,die zich doorhunne Ontem- va,Borneo,Sumatra,Malakka en Siam.Zj
bare woestheid onderscheiden. Het is in het houden tlitsluitend in deboomen hun verbljf
algemeen eene hagcheljke zaak,apen van en zjn Op den grond n0gveelonhandigerdan
die soort gevangen tehouden,wanneerzj de Orang-apen.D it zalniemand bevreemden,
reeds den volwassen leeftjd hebben bereikt. wanneer hj bedenkt, dat de bruinegibbon
Komen zj jong onder hetgezag der men- slechtsdrie voethoog is enmetzjnearmen
schen, dan worden zj zeer mak en laten eenkring kan makenmeteenemiddelljnvan
zich t0t allerlei kunsten afrigten. M en vep zesvoet,zoodathj op een eFen bodem met
haaltmenigegebeurtenis,dievanhetverstand zjne lange armen verlegen is.DestebehenderOranr-apengetuigt,enmenzegtalgemeen, digerzjn zj in hetbeklimmen van boomen.
dzj Ontsnappen aan hun vervolger,''zegt
datzj zlch in den tammen staatuitmuntend t
gedragen. Zj hechten zich zeer sterk aan Pöppig, ubjna even snelals een vogel.Bj
hunne meesters,maar voor eene volkomene het geringste Onraad klauteren zj aanstonds
gehoorzaamheid zjn zj onvatbaar.Nu en dan in den top van een boom !grjpenereenbuigukomt de aap uit de m otlw ''! vooral op

zam en tak ,slingeren erzlch een maalofw at

gevorderden leeftjd. Vermoedeljk zou het heen en weder, om eene genoegzam e vlieg-

aantalw aarnemingen omtrentdezedieren veel kral
rhtteverkrjgen,enspringenOpdezewjze,
grooter wezen,z00 zj nietbj hunne over- zoo als Duvaltcel meerm alen gezien heeft,

XAP.

).
j

zûnder eenlge lnspannlng btlhexhaling Ovex aanmerkeljke ontwikkellng van ztln neus.
tusschenruimten van 40 voet. Een aap,die Deze is eene soort van snavel,diebj den
naar Londen Mras Overgebragt, wekte er de

ouden kahau een heel eind over de bovenlip

algemeene verbazing door zjne behendige hangten 00k bjdenJongen kahaureedsvrj
en krachtige sprongen. Hj sprong Overaf- groot is.Eene groefop dien snavelwjst,
standen van 12 t0t 15 voet van tak t0t tak even als bj de dubbelneuzige honden, de

en ving tevens vruchten op, die men hem

beide neusholten aan, die door een dunnen

toewierp,veranderdebj hetsprinren derigting van den sprong of maakte hleraan ter
halver wege een einde. Ietsdergeljksvem
haaltBernotvandensiamang(h.syndactylus).
Alle langarmigeapenschjnenzachtmoedige

kraakbeenigen wand gescheiden zjn.De kahau heefthetverm ogen om dien zonderlingen

gelaatsgevel naar willekeur o? de dubbele

grootte te brengen, zoodat htlzich in dit
geval met een langen snavel vertoont.M en

en onschadeljke dieren te wezen. De ult- w eet,dat alle apen er een grootbehagen in
drukking van hun gelaatisernstig en zacht,
zelfs eenigzins droefgeestig, en hun geheele
gedrag stemt daarmede overeen. Overigens
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zjn de berigten omtrentdeze afdeelingniet
weinig metelkander in strjd.Sommigennoemenhen stompzinnig en traag,anderen schran-

deren aardig.In hunnegevangenschayhechten zj zich spoedig aan menschen,d1e hen
goed behandelen.Zj hebbeneenezonderlinge
stem ; die van den bruinen gibbon doorloopt
geheele octaven Op de wonderljkstewjze;
zj isdrageljk in hetbostt
h, maarklinktin
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zj wordt door den keelzak ongemeen versterkt.
D e liefde van deze apen JegenshunneJ0ngen is in overeenstem ming m et hun zachtmoedig en goedaardigkaxakter.(tEenverwon-
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eene kameralte schel.Die van den siamang

geljktOp hetgeblafvan eenhondentevens

Y

--. w-,cx
m.
x
W
- uj
&
.
.
.
.
s
.
..
.
#- s, --.w - ms r

'''ew>

1

-

Ax
.r

-

.

Fig.3.De kahau.

derljk en aantrekkeljk schouwspel, dat ik
m et omzigtigheid meermalen heb gadegesla- scheppen, om hunne neuzen aanhoudend to
eny''zegtDuraucel,tverschaffen dewjfjes, bew egen, w eshalve men kan nagaan, hpe

wanneer zj harejonyen naarhetwaterbren- zonderling dekahaudatuitsteekselverwringt.
gen om , in w eerw ll van hun kinderachtig Het hoofd en het bovenste gedeelte van den
geschreeuw ,hun aangezigtte wasschen,z00- hals van dit dieriskastanjebruin, zjn rug
dat zj dikwjls meerachtgeven Op dezin- bleek-geel met donkere, bruinachtig roode
deljkheid der kleinen, dan menige moeder wolken Ofeenvoudig roodachtigbruin.Onder
onder de m enschen.''
aan den rtlg zietmeneenedriehoekige,scherp
3.Een rank apengeslacht- datderslank- begrensde witte vlek, en 0Ok de staart is
apen (:e-wowïJA:c'
?
g:'
) genaamd - , dat den wit. D e sehedel, de w angen, de kin, het
overgang vormt t0tde volgende afdeelingen. voorste gedeelte van den hals,de borst en
Hetbehoort, z00 ver men heeft kunnen na- de buik zjn roodachtig geelen gaan ingrjs
gaan,uitsluitend t0thethedendaagscheschep- Over.H et onbehairde gelaatis koperkleurig,

pingstjdperk en bewoont Azië en Afrika. terwjl de voetzolen en het eeltder achterM en vindt dit geslacht in stelselm atige leer- deelen zwart van kleur zjn,- in één wpord,
boeken somtjds methet geslacht colobqsver- de neus-aap kan haast nietbonterw ezen dan
eenigd en somtjds er van gescheiden. De hj werkeljk is. Intusschen kan men hem
soorten van deze afdeeliny zjn rank vanlig- niet met den naam van sehoon bestempelen,
chaam en hebben een klelnen, hoogen sche- want zjn r0k heeft veel te veelkleuren,
del,een korten snuit, een onbehaird aange- zjn neus is te lang, zjn keelzak,die van
zigt, korte of in het geheel geene duim en
aan de handen der voorste ledem aten,maar
large vingers aan alle handen,geene echte
w angzakken, maar altoos een zeer langen
staart.Het eelt htlnner achterdeelen is klein

voren aan den hals is bevestigd!te groott
en ook de baard,dien hetmannetle m etdef-

den rug en aan de punt van den staart op

tanden uitmuntend teyebruiken.Deaanmer-

tigheid draayt, laat veeltewenschen over.
D e kahau lszeerboosaardig en wordtniet

gemakkeljk gevangen en getemd. In den
van omvang,en zj dragen eene zeerruige strjd moetmen hem alstegenparttjnietgepels, waarvan het hair bj den k0p,langs ring achten,wanthjweetzjne langehoekeenemerkwaardigewjze isverlengd.

keljke grootte van zpn ligchaam (2 t0t 3

Als een van de voornaamstevertegenw oor- voet,en zjn staart iseven z00 lang)wjst

digers van deze afdeeling noemen wj in de 0ns op zjne kracht? zoodat hj voor een der
eerste plaats den kahau (s.nasicus).Ditzon- ondeugendste apen van Indië w ordt gehouderlinge diex (Fig.2) onderscheidt zich van den.Hj bewoont vooral het struikgewasder
alle tot nu tOe bekende apen door eene dsjongels, van waar men zjn geschreeuw

IAP.

1C

(lkahatly kahau'' t0t op een afstand van een
kwaxtier uur gaans kan hooren.
T0t de vermaagschapte soorten van den
kahau behobrt de zoogenaamde kleederaap

te versieren.I)e guereza leeft gezellig in de
hoogstam mige oorspronkeljkewouden aande

Oevers derrivieren.Hj isbehendig envlug,
maar tevens zachtmoedig en aardig.00k ver-

(s.nemaeus),doorBufon douegeheeten.Hj oorzaakthj geeneschadejwanthjverschoont
houdtzjn veibljfin Cochin-china en draagt de plantaadlesen leeftvan datgenetwathet
eerstvermelden naana,osadat de scherp afge- woud opl
evert,van zaden,vrt
lchten en 4ebakende kleuren zjnerhuid op die van een storvene diexen,met wier opsporing hj zlch
bont gewaad geljken. Hj is op den k0p, dengeheelen dagbezighoudt.Hetisjammer,
op den rug, op den nek en op den boven- dathj z0oteederisvan gestel,zoodathjin
arm fraai aschgraauw , en deze kleur Ont- de gevangenschap slechts korten tjd bljft
staat door digt naast elkaâr geplaatste witte leven.Hj z0u een sieraad voor Onze dierenen zwarte ringen. Het onbehairde gelaat is tuinen w ezen.

oranjekleurigen dooreen fraajenwittenbak-

4.Demeerkatten(cercopithecus).Denweg
van de afschuweljke orang-apen t0taan de
vroljkemeerkatten doorloopen wj metbljd-

kebaard omgeven. Over het voorhoofd loopt
een zwaxte band, en tusschen de oogen en
ooren verhelen zich roodachtig bruine hairbundels.De borst, de voor-arm,de staarten

schap, want daarlangs vertoonen zich de

apen allengs van aangenamerzjde.Althans
eene vierhoekige plek bj den staartwortel de aardige meerkatten hebben alhet schrikzjn wit,de vfngersen dedjen zwart. De wekkende voor 0ns verloren en deelen als
borst is door een van sckouder t0t schouder vroljke:grappigeen spotziekeschepselt
jesin
dealgem eenegtlnst.
voortloojenden en
van bruln in zwart
Aandezengevenwj
overgaanden band
bj uitnemendheid
en het gele eeltder
achterdeelen door
een witten zoom
omringd. Deze aap
is een echte hansw orst, een kleurig
schepsel en naar
veler oordeel de
schoonste van alle
apen.

svj zjnnietvan

dit gevoelen. Naar
Onze bescheidene
raeening raoet de

prjs derschoonheid
Trorden toegekend
aan een anderen

aap, nameljk aan
de g'
t
lereza (colobus
guereza, Fig. 4).
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deeeuw droegenzj
den naam van meerkatten, en zj zjn
vermoedeljkdeeer-

ste apen, die uit
den vreemde inEtlropaw erdenovergeRiippell heeft dit
f'ig.4. De guereza.
bragt. Hare oververwonderljk
eenkom st met de
schoone schepsel
aangetrolen in het zuiden van Abyssinië. katten isJuist niet zeer groot,maar ook al
Brehm zagzjnehuid in hetbezitvaneen lid w eder groot genoeg om haarinvroegerentjd
eener zwervende horde aan den Oever der dien naam te bezorgen.
De meerkatten onderscheiden zich door
W itte rivier,en vernam dat aanharen bovenzeldzaamheid wa- eene bevallige ligchaamsgedaante, door een
l
0
0
p
de
r
g
e
l
j
ke
a
q
e
n
ge
e
ne
:0n. De guereza ls een eenvoudig en tevens korten snuit, door ranke ledematen, door
prachtig gekleurde aap. Zjne zachte,ûjne lange duimen en korte handen, alsmede
pels is koolzwart t0t aan hetzilverkleurig dooreen langen staartzonderkwast.Zjheb-V f

zUV

NN N-.i

tliteindevan den staart,maaraanbeidezjden
heeftditdierzjdeachtige,langhairige,sneeuww itte m anen,die a1s een mantelnaar beneden golven.Ook zjn gelaatismeteen krans
van zulke witte hairen omgeven en zjnkeel
is er mede bedekt,terwjlde staart meteen
dikken, langhairigen, prachtigen kwast is
versierd.De verdeelinq van deze kleuren is
zoo smaakvol,dat zj ln de musea alleraandachtt0t zich trekt.De inboorlingenvan zjn
vaderland beschouwen desgeljks datschepsel
metongemeen welgevallen,en zj raaken er
alleen Jagt op)0nàraetzjnehuid hunschild

NxWu

x

.
.-x

%

beneenekorthairige,gladdepels,wangzakken
en onbehaird eelt aan de achterdeelen. De

talrjke soorten vanmeerkatten bewonen uitsluitend de w ouden van het vasteland van
Afrika en die van Madagascar.Slechts ééne

soortoverschrjdt,voor z00 ver0nsbekendis,
dekeerkringen.Zjleven ingrootetroepen op
deboomen;zj verstaan meesterljk de klim-

kunst,loopenmetgrootebehendigheidensnel-

heid en zwemmen uitmuntend.Zj blijven van
denmorgen t0tden avondinbewe/ng.Een
bejaard mannetje is de aanvoerder van den
troep , 0n deze onderw erpt zich onbepaald

AAP.

zjne bevelen.Een weêrspannig onderdaan wordtdoorhetaartsvaderljk legerhoofd
z00 lang op Oorvjgen onthaald OfOp eene
andere wjze getuchtigd t0thj gehoorzaamt.
Een onderw orpen lid der bende verkrjgthet
aan
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kunnen iu gevangen toestand lang leven en

worden zeertam.Zjverloochenennooithun
grappigen aard en deelen om die reden in
veler gunst.

5.Diederbavlanen(cynocephalus),ookwel

regt,om hetopperhoofd van lastigongedierte metden naam van mandrilsbestempeld.onder
te reinigen,- een regt,dat in het o0gvan alle apen wjken voorzekerde bavianen het

elken aap hoogstbenjdenswaardig is en met meestafvandengewonenapen-vorm.Zjhebben
allen ernst gehandhaafd wordt. De waarneming van de levenswjze dezergrapqenmakers,terwjl zj zich in vrjheid bevlnden,
verschaftdennatuuronderzoekereindeloosveel

hiervan alleen de vier handen en eenezekere
overeenkom st in hetgelaatovergehouden y-

genoegen.Zj leggen zich het jveriystt0e
op dieverj, zoodat de inboorlingen dler4ewesten van Oordeelzjn,datzjzonen,klelnzonen en achterkleinzonelzvan tuchthuisboeven zjn.Demeerkatten worden in haarva-

vertoonen den k0p van een hond op een

over hetgeheelgeljken zj even z00 welnig
op deapen als Op de overigezoogdieren.Zj
plomp apen-ljf en onderseheiden zich door

stuitende kleuren in het aangezigt en op de
aehterdeelen.En w elk een kop!Te vergeefs
zoekt m en hier de uitdrukking van getrouw -

derland niet weinig m et den nek aangezien, heid, vriendschappeljkheid en gehechtheid,
w ant de m ensch gevoelt zich zw ak en hul- die den hond kenm erkt, - te vergeefs de
peloos tegenover hare list en behendig- fraaje,innemende gedaantevan den hondeheid. Hj kan zjne velden niet beveiligen kop. Men ziet een middelding tusschen den
teyen hare roofzuchtige aanvallen; hj is k0p van een roofdier en van een aap,en de
bulten staat om ze uit te roejen Of zelfs uitdrukking van het aangezigtherinnert 0ns

om ze te vervolgen, daar zj naauweltjks
haars geljken vinden in het klatlteren en

'

!

springen. Een sprong Over een afstand van
20 t0t 55 voetis voor haareene kleinigheid,

$
)

enscherpe,schjnbaarOndoordringbaredoornstruiken leggen haar geene hindernis in den
W eg.

Bjgaande afbeelding (Fi4.5)vertoont 0ns
de mona (c.mona).Deze ls een van desierljkste apen dezerafdeelinq.Hj isvanb0:en

enaandezjdenkastanjebrt
unmetfl
jnestipjes,

N

$
N''
'

)
h
' j'
j -

.-

'

ll
Ih

'

N

xN

k '!

X
..
2-

1

h$

'1$

,>t
ts
.

h
l

1)$j
,
y

''xw/
-.yo

!
k

(QYz4g:

N+'
-.
xw'-'
%<
'-.
x
.A h

1k

.

k<
k
A

.

-

e avlr
> .-

&

.

-e

x

=*

M,

>

Fig.5. De mona.
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Fig.6. De mantel-baviaan.

aan de armen en djen leikleurig,en aanhet aan list,verraad,zinneljkheid,aanmatiging,
onderljfen aan debeidezjdenvandenstaart- woede en weêrspannigheid met een gerlngen
wortel sneeuwwit. Zjn hoofd schittertmet ZW 00m Van welwillendheid en toegenegeneene geelachtig groene kleur m et zwarte heid. Meer dan de overige apen zjn deze
stippen,het aangezigtispurperblaauw ende sterk, boosaardig en gevaarljk.Zj zjn 0pbaard geel met eene zwarte streep tusschen vliegend alseen stroovuur,hunnew oedekent
het oog en het oor.D eze apen worden dik- geen grenzen en is lang van duur.Zj zjn
wjls naar ons werelddeel overgebragt, en moedig,verm etel,roekeloos, w ispelturig en
toch w eet men hun vaderland n0g niet met wraakzuchtig.Al die eigenschappen zien wj

juistheidaantewjzen.Menvermoedt,dathet vereenigdin denmantel-baviaan(c.hamadryast
binnen den noorder keerkring in het westen Fig. 6), en wj beschrjven het level van
van Afrika gelegen is. Ztjweten zich zeer geheel dien afschuweljken troept wanneer
goed aan onze luehtgesteldheid tegew ennen, wj eene sehets geven van het zjne. Dit
1.

2
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woeste en gevaarljke dierishetgrootsteen
gevaarljkstevan zjneafdeeling,en hjonderscheidt zich z0o zeer door den langen,zilvergrjzen mantel,die hethoofd en denhals
van denmannetles-aapa1seenmantelomgeeft,
dat men hem terstond herkent. De wjf
jesaap is van dezen mantelverstoken en heeft
raeer dan haar taan eene groenachtige kleur.

Zjne afbeelding vindtmen op de oud-Egyptischetempels.Hj wasdusreedsbjdeOuden
bekend,Ja? hj werd in Egyptej even a1s
andexe schnkwekkende dieren,a1s eenegodheid gehuldigdennazjndoodgebalsemd.Zjn
vaderland ligtaan debeidekusten vanhetzuideljk gedeeltederRoodezee,nameljkinArabiëen Abyssinië.Indegebergtenderbinnenlanden van Afrikakomthj slechtszelden voor.
Hjlooptzeergoedopzjnevierbeenen,schoon
welwatonhandir,en beklimt,even alsalle
bavianen, enkel ln geval van nood, de toppen derboomen.Hetwaterisvolstrektzjn
element niet,want als men hem erinwerpt)
zinkt hj als een baksteen.Hj doet zelfs
geene joging om te zwemmen.Destevaardiger lshj,even als zjne makkers,in het
beklauteren derrotsen.In Abyssiniëleefthj

Dewjges-bavianen zjn bjzondergesteld op
de kinderen der menschen, zoodat zj die
gaarnewegrooven en verylegen.

De tweede familie is dle van de apen der
Yieîflce wereld.
Alle Amerikaansche apen Onderscheiden
zich van die der Oude wereld doorhetbreede
tusschenschot tusschen de neusholten, hetw elk aan den neuseenplatvoorkomen geeft,
door de afw ezigheid van w angzakken envan
eeltaan de achterdeelen,door den nooitontbrekenden langen staart,door hunne klaauwvormige vingers zonder tegenoverstaande
duimen, en door hun gebit, dat in plaats
van 32 tanflen er 86 telt.H oogst m erkw aam

dig is bj velen van hen de zoogenaamde
grjpstaart,die t0tvjfdehand en t0tuitstekend klauterwerktuig dient.Zj worden niet
zo0 groot als de apen deroudewereld,maar

zjn 0ok op verre na zo0 afzigteljk niet.Zj
zjn allen onschadeljke, schuchtere, zachtmoedige en Over het geheelaardigeen levendige schepselen.Zjgebruikenhetzelfdevoedsel alsde apen dervoorraandeafdeelingen,
maar hunne levenswjze lsin vele Opzigten
geheelanders.Zjzjn gezelligenhoudenhun
in het gebergte t0t eene hoogte van 8000 verbljfop boomen, en nooit op de rotsen.
voet. Volgens de berigten der laatste reizi- Sommigen zoeken alleen des nachts hun ongers(Riippell,Ehrenberg,Brehm)ishjeene derhoud.M en vindt hen in die gew estenvan
landplaag en een voorw erp van schrik voor het vaste land van Amerika,w elke tusschen
allemenschen,in wiernabjheidhj verkeert. 1l0 N.B. en 250 Z.B. gelegen zjn,en wel
Geen inboorling waagt het,een troep bavia- in de uitgestrekte oorspronkeljke wouden
nen aan te tasten, en zelfs de Euroyeaan, langsderivieren.Zjverlatendanalleenhunne
die in zjne goed geladene bukseen ultmun- hooge verbljfplaats,wanneer zj er te vertend w apen bezit, is niet verm etel genoeg, geefs naar sappige vruchten ofnaar regenom alleen op debavianenlagtte gaan. De water zoeken. Velen van hen kan men geinboorlingen verzekeren uit eenen mond,dat makkeljk temmen, en zj hechten zich dan
een luipaard, e0n Jongen baviaan wegroo- met groote toegenegenheid aan den menseh.
vende, door alde manneljke bavianen van W j noemen van deze familie de volgende
'
den troepaangevalleneninstukkengescheurd afdeelingen:
wordt.Zelfs de leeuw , zegt men,lsnietbe1. Die der brnl-apen (mycetes).Met uitstand tegen die vreeseljke dieren. W anneer zondering van de slingerapen (ateles) zjn de
het gebitvan een ouden baviaan Onderzoekt en aan de eendragt denkt van den geheelen troep en aan de w oede en de Onverschrokkenheiddierschepselen,dan verw ondert
men zich daarover volstrekt niet. M en heeft
opgem erkt dat een zw akke wjfles-baviaan
e0n patrjshond het Onderspit deed delven,
en men T7eet, dati
n tjden van gevaaralle
apen voor elkanderin debresspringen,zoodat
m en

men hunnestrjdkrachtnietliyttehoogschat.
De bavianen vergenoegen zlch met alwat
eetbaaris,nameljk metvruchten,bladeren,
w ortels,knollen,granen,kleine zoogdieren,
vogels,insekten, slakken en worm en,m aar

zj zjn bang voorhagedissen,Ja,zj vreezen
deze n0g Mieer dan de grootste roofdieren.
Zjn zj opgesloten, dan deelen zj met den
mensch alle spjzen en dranken.Zj Tiorden
zonder veel moeite tala 0n g0W0nn0n zich

spoedig aan hunne meesters,maarzjhechten
zich slechts aan één persoon, zoodat zj hun
tegenwoordigen meester bjten, zoodra zj
een vroegeren wederzien.Zj zjnuiterstleer-
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Fig.7. Debrul-aap.

zaam en laten zich t0t allerlei kunsten af- bxulapen onder de vierhandige dieren van
rigten,maar zj onderscheiden zich tevens Amerika de grootste en de merkwaardigste.
door hunne schaam telooze Ongemanierdheid. De spitse of pyram idevormige schedel, de

AAP.

ZelfsOnder de apen zjn e1
*,die uitsluitend
des nachts hun voedsel zoeken.Men herkent
vjfvingeren,de uitstekende snuit,dedikke deze gemakkeljk, want zj hebben een gegroote k0p, de gedrongene gestalte met
hieraan evenredige ledematen en handenm et
baard en de sterk behairde pels geven hun

heel ander voorkomen dan de overige apen.

een eigenaardig voorkomen,enzjonderschei- Hun k0p isklein en rond,hunne Oogen zjn
den zlch tevens door hunne traagheid.Zj grooten gelgken op die dernachtt
lilen,hun

wonen uitsluitend in Zuid-Amerika en vor- snuit steekt nietver vooruit en is voorzien
men in Braziliedemeestverspreideapensoort. van een grooten mond.Hunne net
lsgaten lig-

Zj leven er zoowelin dehooge en drooge
gewesten, a1s in de vochtigy wouden langs
dekust.Zj tellen onderscheldenesoorten.
Voorgaande afbeelding (Fig.7) vertoont
0nsden bruinen ofgewonenbrul-aap(m.ursinus offuscus),de grootste der bekende apen
van Amerika. Zjn ligchaam is ongeveer 2
voetlang,en de staart n0g ietslanger.De
kleur van zjn hair isroodachtig bruln enop
den rug qoudgeel.Zjn dikke baard bedekt
den voorultstekenden keelzak.Eene beenige
blaas - eigenljk een uitzetting van het
tongbeen staatmetzjneluchtpjp in verband en versterkt door hare trillingen het
geluid zjnerstem.Zjn grjpstaartisdik en
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Fig,8. Denacht-aap.

schiktOm te grjpen.
De brul-apen zjn luje dieren.Zj klaute- g0n diey in het aangezigt en hunne ooren
teren langzaam, schier kruipend,van tak t0t zi
jn kleln. Hun ligchaam is rank en ypaartak en leggen er zich soms uren aan een zaam met zacht hair bedekt; hun rtlige
neder, Om zich te koesteren in de zon. Ge- staartis langer dan het geheeleligchaam ,en

woonljk kiezen zj hiertoedehoogstetoppen hunnenagelszjn sterktplatgedrukt.Hetzjn
van het oorspronkeljk woud.Een oud en stille, onschadeljke dieren , welke in de
wi
js mannetje beklimt het hoogste plekje, meest verborgene gedeelten der w ouden hun
om van dezen wachttoren voor de veiligheid verbljfvestigen,den dag in holle boomen
dex overigen te zorgen. Doorgaans laten

slapende doorbrengen en eerst des nachts

ztllke wachters - otlde mannetjest want vroljk worden;zj spriugen dan met ongedeze alleen brtlllen - hunne rogchelende

meene levendigheid van boom t0tboom ,Om

toonen in hetronde weêrgalmen en zj ver- vruchten te zoeken en insekten teVangen.
bljden daardoor den jager, die we1 Tieet, Avorden zj bj dag Tvakkergevaaakt,danzjn
datdeze apen heu:nietontsnappen,wanneer zj naauTvel
jksin staat,01n t0tbezinniny te
zj ht
lnne verbljfplaatsverraden hebben.In komen,en zj toonen doorhetspoedig dlgtden regentjd,vooralbjOnweêrsbujen,brul- knjpenvanhunnegroote?zachtmoedigeoogen,
1en deze apen het gew eldigst. Intusschen dat zj last hebben van het daglieht. Men
hoort men hun geluid in ieder Jaargetj en vindt hen nooit in troepen vereenigd;zelfs
w el, volgens von H umboldt,t0t Op een af- paren ziet men niet dikwjls.Zj klat
lteren
stand van 800 toisen Of4800 voet. Zeer zel- even als de katten en kruipen in alle gaten.
den begeven de brulapen zich Op den grond. Zelden hoort m en hunne stem ,en voorhet

Zelfs na hun dood bltjven zj vaak lang in kerkerleven deugen zj volstrektniet.
8.Die dereekhoorn-apen (callitrix,Fig.9).
deboomen hangen.Eenaa?,doorhetdoode- D eze
vorm en w eder verschillende Onder-afljk l00d getroffen,grjpt zlch m0t zjn staart
aan de takken vast en valt nieteerder ter deelingen, die echter sterk op elkander geaarde,dan nadatde zwaartedeltralnpac,
htige ljken Zj Onderscheiden zich door hunnegezam entrekking der spieren Overwonnenheeft. ringe grootte,en vooraldoor hun ligchaam sEen Jonge brtllaap wordtspoedig tam ,maar bouw.Zj hebben nameljk slechts8Standen,
het leven in de gevangenis is voor deze even als de apen der oude wereld. Alleen
dieren onuitstaanbaar. Geen van hen is Ooit aan deachterste ledematen dragen zjv0lk0ne handen;bj diedervoorste vindtmen
levendin Europa Overgebragt.In den vrjen me
ytaatvoedthj zich hoofdzakeljk metvruch- geenetegenoverstaandeduimen.Hunnenagels,
uitzondering van die der duimen vande
ten en in zjn gevangen toestand vergenoeqt met
hj zich met de spjs der menschen. Zkn achterstehanden,zjn klaauwvormig.Hunne
vleesch is eetbaar, en zjne huid een be- huid is zacht, hun staart lang en slap,en
hunne ledematen zjn dun. Overhetgeheel
geerljk vooxwerp.
Z.Diedernacht-apen(nyctipithecus,Fig.8). geljken zj sterk Op heteekhoorntje.
Onze nachten verschillen hemelsbreed van
Men vindtdeze fraajeaaples,die in4r00die der keerkringsgewesten. Men ontwaart ten getale tam gemaakt worden,alleen ln de
dit vporal in het aantal schepselen, die er digte wouden van Zuid-Amerikatwaarztjbj
Juist gedurende de duisternis rondzwerven. dag in de boomen rondzwerven.Bj hetklim-
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men komen hunne scherpeklaauwen uitmun- bljjf houdt. Hj is roodachtig grjs op tlen

tendtepas.Desnachtsslapenzjineengerold
in holle boomen. Zj zjjn zeer voorzigtig,
waakzaam en schuchter en verschuilen zich
terstond bj dreigend gevaar.overigenszjn
hunne zielsvermogens nietsterk ontwikkeld.
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en Op den neus,en zwart rondom de oogen.

Hj eet yaarneejeren en versmaadt00k de
vogels nlet. overigens Onderhotldt hj zich
met vruchten.
3.Datdervliegendeàcffds(galeopithecus),
00k we1vliegende honden en vliegende apen
genaamd. Sommige dierkundigen hebben dezen t0t de vleermuizen gerekend.
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rug en aan de zjden,wit onder den buik
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A ar. Meer dan ééne xivier draagt dezen

naam. De grootste van deze geljknamige

stroomen is voorzeker de Ztvétsersclte. Deze
brengt het Tvater van zaeer dan l50 zjrivie-

renj die aan de noordzjde der Alpen ontspringen,naardenRjn.llarebronnenzjngelegen op hooge Alpengevaarten, en welOp de
plaats,waar de wateren derNoordzee ender
Middellandsche zee aan elkandex gxenzen.
Aan den voet van den reusachtigen SehreekAprl treedt de Aarbach,zich gedurig Onder
letschers verbergend, uit eene ontzettende

psklooftevoorschjn.Zj vereenigtzich met
de leinsteraar en de L auteraar,stroomtd00r
Fig.9. De eekhoorn-aap.

het Oberhasli-dal en stortzich bj Handeck
schuim end en donderend van eene 60N.ellen

Zj zjn opvliegend, eigenzinnig, wantrpu- hooge rots.Dan schietzj bruisend dooreene

w end en boosaardig,maar niet zeer nieuw s- diepe kloofen verbreedt zich een eind w egs
gierig oflevendig van aard. Zi
j gew ennen beneden Meiringen t0t het Brienzer meir,
zich spoedig aan den gevangen toestand; waarin de prachtige Giessbach methare ze-

zj worden dan 00k vertrouweljk jegensdegenen, die hen goed behandelen,maarzj
betoonen geenerlelerkenteljkheid. In elken
onbekende zien zj een vjand, tegen wien
zj zich mettanden en klaauwenmoetenverdedigen.Zj zjn nietbestbestandtegenkoude
en vochtigheid. De wjf
jes brengen in den
regeltwee ofdrie Jongen ter wereld,en de
belde ouders dragen hen bj afwisseling op
den rug. Zj voeden zich hoofdzakeljk met
insekten.
Behalve gem elcle twee fam iliën van vier-

handigen is er n0g eene derde,nameljk die

d
erbarterd-apenofspookdieren jlemures,prosimii). Deze hebben een behalrd aangezigt
en een vooruitstekenden snuit. Hunne voor-

ven watervallen nederdaalt.Daarnasneltzj
langs Interlaken met zjue prachtire hôtels
en vormt het Thuner-meir. Van hler vloeit

zj als eeneriviernaarBern en spoedtzich

eerst westwaarts.dan noordwaartsenvervolgens noordoostwaaxts langs Solothurn en
Aarau, neemt de Reusz en de Limmat in
zich op en bereiktbj W aldshut den Rgn.

In Nassau zjn twee riviertles en in
W aldeck is één riviertle van dien naam.
Ook in ons vaderland zoeken wj de Aar
niet te vergeefs. Zj komt te Alphen uit
den Rjn en valt tt
lsschen Amsterdam en
Gouda, en we1 bj het Huis ter Lucht,
in den Am stel. Aarlanderveen heeft van
ditxiviertlegedeelteljk zjn naam ontvangen.
A arau is de hoofdstad van het Zwitsersche kanton Aargau. Zj ligt aan den voet

pooten zjn koxter dan hunne achterpooten,
en zj dragen aan elken pootvjfvinjersmet
350 N.el boven de opperplatte nagels,terwjl men op den wpsvinger der Jura-keten, .

der achterhand een langen klaauw vindt. vlakte derzee? aan den linkeroever van de
De meesten zjnnachtdieren en leven ophet Aar en telt omstreeks 5000 inwoners. De
eiland Madagascar.T0tdeze familiebehooren Groote raad! de Kleine raad en het Hooge
de volgende geslachten :
geregtshof zjn hier gezeteld, - 0Ok is er
1.Datder vos-apen ofmakh (lemur).Deze een gymnasium en eene bibliotheek. Er ligt
hebben een langen k0pmeteensgitsenslluit, eene brtzg over de Aar ter lengte van l60
korte ooren en een langen, rulgen staart. N.el.In de stad zjn onderscheidenejzer-,

Onder hen telt men den macaoo (lemur ma- katoen-en zjdefabrieken,eninharenomtrek
caco), die zoo grootisals eene kat en met groejen heerljke bpomvruchten en goede
een digten, zachten pels isbekleed.Hj is druiven. Landbouw en veeteelt bloejen er,

zeer schuw , maar weet zich in geval van en de gips-,albast- en m ergellagen laatm en
nooduitmuntendteverdedigen.Tam gemaakt, er niet Onaangeroerd liggen.
is hj een zachtmoedig en vertrouweljkhuis- Aarburg is eene arrondissements-hoofddier.

plaatsin het Zwitsersche kanton Aargau.Zj

2.Dat dertraa.qloopers(stenops)metgroote verheft zich op eene rots aan de Aar,niet
ooqen, zeer lange,dunne ledematen en een ver van den m ond der W igger.
klelnen of in het geheel geen staart. T0t
A ardaker(lathyrustubexosus).Dezeplant,
dezen behoort de slanke ?orï (stenops graci- t0tdefamiliedervlinderbloemigenbehoorende,
lis),die in Indië,op Ceylpn enz.zjn ver- groeit 00k in 0ns vaderland Op de kleilanden
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in de provinciën Geldexland, Zuid-llolland, die gedeelteljk regtstandig naarbenedendrin-

Utrecht,Noordbrabanten Zeeland.Zjdraagt
hare fraaje, ronde bloemen aan eene vrj
lange,gemeenschappeljkebloemsteel,enhare
knobbelachtige wortels, aardakers of aardelzfizezlgenaamd,zjn eetbaar.Op heteiland
Overiakkeeworden ztjOpzetteljkverbouwd.
Men legtzebj hetpotenin rjenindeploeg-

gen,maarzich meerendeelszjwaartsonder
de aarde verspreiden, drayen de ronde of
rolronde eetbare knollen,dle wj aardappels
noemen.Dezezjn in eenrjpen toestandwel
eens z00 groot a1s eene walnoot,en Ook wel
eens z00 groot als hethoofd van een pasgeboren kind.
()llili en Mexico beschouwt men als het

voor ter diepte van 4 Ned.duimen en lpalm
van elkaâr. Een blmder kan wel 1500 N. vaderland van den aardappel.Hier draagthj
pond aaxdakers opbrengen.
den naam van pape en is een van de v00rDeze plantisintusschen,als Onkruid,voor naamste voedingsmiddelen derinwoners.Hj
de landen en gewassen zeer schadeljk.Zj groeit er zelfs40 N .elboven deOppervlakte
put den gxond uit en Omklemt de graanhal- der zee en geeft de voorkeur aan zand- of
men met hare klawieren.In Gelderland wor- leem-bevattendeberghellingen in denabjheid
den de aardakers gedolven alshet koren van van zoute meiren.Van Chili is hj Over vele
het veld is.
gewesten van Zuid-Amerikaverspreid.Inhet

A ardam andel(cyperus esculentus).Met laatstder16deeeuw zjn deaardappelennaar

dien naam bestempelt men den wortelknol
va
n het eetbare cyyergras. De smaak dier
wortelknollen? die ln Italië eene plaats Op
hetnageregt lnnemen,zweemtnaar dienvan

Europa Overgebragt.Jol
tn llawkins,een slavenhandelaar nam ze in 1565 te Santa Fe
als scheepsprovisie aan boord en liep er in
Ierland mede binnen. Deze eerste verschjhazelnoten. Mfj plaatsen hiernevens de af- ning der aardappelen in 0ns werelddeelbleef
beelding dezer plantin natuurljke grootte. echter zonder gevolg. In 1584 nam de Ad-

Hetairtje (b)isviermaalvergroot.

miraal Walter AcldùA hen uitVirginiamede

naar Ierland, en een jaar later Admiraal
IkancisDrakenaarEngeland.Van dien tjd
af werden zj meer en meer verspreid en
aanvankeljk in den moestuin, later Op den

'

akker verbouw d.Van hier kwamen de aardappelen in 0ns Vaderland,in Duitschland en

Frankrjk.DeLeidschehoogleeraarClusk'
aswist
zich in 1589eenigeaardappelstebezorgen,die

X

ereerstindenHortuswexdengekweekt,terwjl

h
A

X

vervolgens hunne afstamm elingen zich m eer
en meer verspreidden.In het Krtlidboek van

Tabernaemontanus (ls25)vinden wj deaard-
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appelplant beschreven,en in 1628 werd zj
in Liebenau in Hessen verbouwd.Gedurende

den dertigjarigen oorlog breidde de aardappelbotlw zich merkeljk uit.In 1684kende
xaen reeds roode en Tvitte aardappels, en in
1695 w erd in Baden de eerste verordening

om trent de aardappeltienden uitgevaardigd.

In 1708 kwamen de aardappels uitSchotland
naar Mecklenburg,en in 1710 door een W alDeaardamandel(cypelms:Jcz/?<)3/Cz.5').
densischen landverhuizer,Reiynoretgenaam d,
uit Ierland naar W urtemberg.H ans .2J.g!dr,
A ardappel(solanum tuberpsum).Dezeal- een landbouwer,bragtden aardappelin 1647
gem een bekende plantbehoort t0t de familie het eerstin Saksen,en eerstin 1720bexeikte
der solaneën,die een grootaantalvergiftige hj Pruissen door bemiddeling van eenige ingewassen telt,en t0thet geslachtsolanltm of woners van de Pfalz. N0g later kwam hj
datdernach.tschaden.Deaardappelplant schiet in Zweden, Finland, Bejeren en Zwitsermeteenige(gewoonljk lt0t4)hoekigesten- land.Eerst tegen het einde der vorige eeuw
gels omhoog, die doorgaans eene lengte be- werd de aardappelbouw algemeen,vooralten
reiken van een paar voet, maar op een we- behoeve der fabrieken.
ligen bodem weleensdriemaalzoolangworden.
Deaardappelisthanseenederbelangrjkste

Haxe dikke, donker groene bladeren zjn, kweekplanten en heeftnietweinig bjgedraalthans hier te lande, afgebroken-gevind, gen tot het verhoeden vatlden hongersnood.

hare bloemen witofyaarsch en hare bessen
bolrond en bleekachtlg groen. De kelk is
vjfsgletiy,en de bloem, uit êén blad met
vjfmsnpdingen bestaande,heefthetvoorkomen van eene ster.De meeldraden naderen

Daarenboven ishj zeergeschikttotvoedsel

voor het vee, vooralOm het vette maken.

Aanvankeljk werd deverspxeiding van den
aardappel belem merd door de gedachte,dat
hj, alseen lid van de vergiftige familieder

van boven t0telkaâr,zoodatdehelmknopjes solaneën, nadeelig wasvoor de gezondheid;
kringvormig zjn zamengegroeid.In detwee- dit vooroordeel is echter spoedig verdw enen.
hokkige bessen liggen deplatteniervormige D opr het aankweeken, vooral door het
zaden, die veel 0lle bevatten. D e w ortels, verschilvan grondenluchtgesteldheid,iseen
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grootaantalbjsoortenOntstaan.Menverdeelt tervan bepaalde afm etingen geworpen,w aar
de aardappels in hetalgemeen in vroeye en de kleinen door heen vallen. Bj een goelate,of0ok welin lclei-,zand-endninaard- den Oogst en een redeljken prjs verschaft

appels.De langwerpige dragen den naam van de aardappelteelt groote voordeelen aan den
mnizen. Naar hunne bestemming noemt men landbouw er.
heneet-aardappelsnfabriek-aardappelsenaard- De aardappellevertalstoespjsbj vleesch

appelsvoor 7
zd/vee.Eene menigte bjsoorten en groenten een smakeljk voedingsmiddel,
is voor den aanvalder laatsteaardappelziekte
bezweken. Thans hoort men vooral spreken
van zomerrooden, roode zeeuwschen,çni/zzl6elen,J'
czzlzzl:zl, enz. Vooral in hetbuitenland

dat in ons werelddeel zelden ergens op de
middagtafel ontbreekt.Hi
j Tvordt in allerlei
Vorm en,m et zout,in w ater,0fboven watertlamp gekookt,gestoofd,gebraden Ofgebak-

,Ja,zelfsalstaartgebruikt.
heeftmen eenezeevannamenvoorallerleibj- ken'

soortenvanaardappelen;eeneojnoemingdaar-

Vooral op het gebied der fabriekmatige

van zullen voorzekerzeerweinlgenverlangen.
De aardappelen bevatten 18 t0t22 procent
zetmeel en 70 t0t 80 procent water.Daarenboven vindt de scheikundige in die knollen
een weinig eiwitstof, wat vezelstof, gom ,
hars,phosphorzure potasch en phosphorzuren
kalk,eenige andere zouten,en eenegeringe
hoeveelheid solanine. De aardappel issterk
gesteld op lossen grond; als bergplant w il

appelmeel,sago,siroog,spiritt
lsenz.te be-

sterke bemesting.
M en verbouwt aardappels door het zaad

van 600 t0t 900 omwentelinyen in eenemi-

njverheid vervultdeaardappeleenebelangrjke r0l.Hetaantalaardappel-fabrieken,dat
wil zeggen fabrieken, waar aardappels a1s

grondstofverwerktworden,Om stjfsel,aard-

reiden,is in delaatste Jarenin OnsVaderland

aanmerkeljk toegenomen.

De waarde van den aardappelisvooralge-

legen in zjn zetmeel-gehalte. De zetmeelhj in een granietachtigen bodem ,bj voor- korrelszjn in cellen besloten,en dezemoebeeld in de duinen, zeer goed groejen,en ten verbroken w orden,wanneerm enaardapeen zwavelachtige grond valt zeer in zjn pelmeelwilm aken.D e gezuiverdeaardappels
sm aak. Een vochtige bodem is weinig ge- w orden hiertoe in de eerste plaats fijn geschikt voor de aardappelteelt. Daarentegen wreven in den zoogenaamden '
tvrjjfeilinder,
is deze vrucht niet bjzondergevoelig voor gewoonljk dien van Thierry,waaraan men
de luchtgesteldheid, en zj vereischt geene door stoom eene om wentelingssnelheid geeft

ntlut.Meteenbehoorljkencyllndervan5Ned.
der bessen in den bodem testroojen. D00r- palm in doorsnede en met zaagbladen ter

gaans echter poot men heele aardappels Of lengte van 4 palm kan men in een uur 24 Of
zelfs dikke schillen, waarop zich oogen of 25mud aardapgel
en fijn wrjven.
kiemen bevinden. Dit aardappelpoten geDaarna berelkt de fjngewreven brj de
schiedt in de tuinen met eene ljn,langs toestellen, die t0t het uitwassehen dienen.
welke men met een stok gaten in den grond H iertoe gebruikt m en den toestelvan L@Lnl,
steekt en wel zoo,dat de gaten der evene nameljk eene hellende zeef, waarover een
ljnenin dezelfderigtingkomen teliggen endie w aterstroom vloeit,die het gezuiverde meel
deronevenedesgeljks.ophetlandpootmende voortsleept naar de bezinkings-vaten. M et
aardappels langs de Om geploegde voor. M en dien toestelkan men 16mudgewreveneaardheeft voor het poten ook w erktuigen,zoo- appels in een uur uitwasschen.
genaam de aardappelleggers,uitgevonden.
Terafscheidingvanhetaardappelmeelbrenqt

Te voren - bepaaldeljk voorden aanvang men ook weleene andere handelwjze - dle

der laatste aardappelziekte - was m en ge- van Volker - in toepassing.Men snjdtde

woon, de pootaardappels vrj laat in den aardappels in dunne schjven,berooft ze in
grond te leggen,nameljk in Aprilen Mei. w ater van hunne sappen, en m en brengt
Toen het bleek,dat vooraldelateaardappels daarna die m assa op hoopen, zoodat de ve-

veel van de ziekte te ljden hadden,heeft zelstofharen zamenhangverliest:enmen eene
men dien tjd meer dan eene maand ver- w eeke,deegachtigemassa overhotldt.Hieruit
vroegd. Staan de planten boven den grond, w orden de zetmeelkorrels dooreenslibtoestel
dan wordtdeze met den schoFelvan Onkrtlid afgescheiden.
gezuiverd.Vooralde aanaardil
zg der planten
In e1k geval verkrjgt men eene witte
draagt veel bj t0t een goeden Oogst. Vöôr vloeistof,w aaruithetzetmeelw eldrabezinkt.

den tjd der laatste ziekte was het geene Nu wordt het vocht zo0 veelmogeljk verwjderd. Daarna wordt het bezinksel n0g
eenige malen m et zuiver w ater uitgew assen.
Eindeljk vormt het eene massa,die hard
genoeg is om gesneden te w orden.Die stukaanvang methetroojen ofdelven der aard- ken legt m en Op horden, die met linnen beappels.Gewoonljk steekteen krachtigman, kleed zjn en men spreidt er doorschudding
m et eene greep gewapend, het gew as met het zetmeelop uit.Is hieruitna verloopvan
alzjnewortelsen knollen uitden grond en e0n etmaal het Overtollige vochtw eggedroschudtde losse aarde er af,terwjleen aan- pen,dan legtm en hetzetmeelop Onderlagen
tal vrouwen zich bejvert om deaardappels van gips,om er n0g m eer vocht aan te Ontvan den w ortel te plukken en in gereed- trekken.D aarna is het geschikt, om naarde
wo
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p- droogkam er te w orden overgebragt.
zeldzaamheid,dateen bunder grond 500mud
aardappelsleverde,enook nuwordterdikwjls
vaeer dan 3 t0t 400 mud van binnengehaald.
svanneer het loof sterft, raaakt m 0n 0en

In de drooykamer bevindt zich de droog-
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toestel - doorgaans die van Persac en ZJ- men den brj met n0g meer wateraanmengt.
cambre. Deze bestaat uit buizen, waardoor Voorts Tvordt er gerstm out btjgevoegd, 0n
de verwarmde luchthetvertrek binnendringt, het bier op de gewone wjze gebrouwen.

Over hellende vlakken strjkt,waarop zich
het vochtige zetmeelbevindt,en eindeljk,
metwaterdamp beladen,wederom vexdwjnt.
Op deze wjze verkrjgtmen stl
jfsel.

Men kooktden mout,men doeterh0? bj,

men brengt dit mengselOp het koelschlp en

laat het vervolgens gisten.Dit bier is,bj

eene goede bereidingt even aangenaam van
Vexlangt men aardappelmeel, waarin alle smaak als gerstenbier,maarveelgoedkooper
voedende bestanddeelen der aardappels ach- en minder aan bederfonderhevig.
terbljven,dan wordendezegeschild?gekookt, Van aardappelmeel wordt ook w el brood
fljn gedrukt en op metlinnen bekleedehor- gebakken.Zelfsvervaardigtm en zoogenaam de
den gelegd,om dem assaluchtdroogtem aken. kunstboter van aardappels. Hiertoe w orden
Deze wordt in de droogkamer n0g meervan dezegekookt,fjngewreven en metroom en
haar vocht beroofd en vervolgens gemalen eenig zout vermengd. O0k kan men aarden gezift.
appelkaas maken, wanneer men gekookte
M en kan 00k aardappelmeelbereiden door aardappels fljn maakt en met koe-ofscha-

schjven van raauwe aardappelen in water penmelk vermenyt, die door middel van

m et een weinig zwavel-ofzoutzuurte laten

lebbe gestremd 1s. M en laat dat mengsel

trekken,waardoor zj haar eiwitverliezen.
00k kan men aardappelmeelverkrjgen van
de vezels, die bj hetmaken van stjfselin
de zeef aehterbljven, - en we1 door die
vezels uit te persen,te droogen en fl
jn te

eenige dagen staan,voegterzoutbj,kneedt

het goed door elkaâr en doet het in een
kaasvorm.
Tegen het einde van de brandewjn-destillatie uit aardappels Ontstaat de zoogenaam de
m alen.
foesel-olie.D ezebevat in Ongezuiverden toeUit aardapyelen wordtveelbrandewjn en stand alkohol en water ten bedrage van haar
Jenever bereld. Zj bevatten, even a1s de halve gewigt. Nadat zj met chloorcalcium
granen, veel zetmeel, maar missen de z00- behandeld en overgehaald is,vormtzj eene
genaamde diastase,die hetzetmeelin glycose kleurlooze, olie-achtige vloeistof m et een
vexvormt.om dezeomzettingteveroorzaken, soorteli
jk gewiyt van 0,818, en Ihet een
is het noodigydatmen moutbj de aardap- sterken,eerstnletOnaangenamen,m aarlater
pelen voegetOfdat men dezebehandele m et walgeljken reuk en een scherpen, prikkeverdund zwavelzuur.
lenden smaak.Zj kookt bj 1320C.en beT0t bereiding van een gistgaarbeslagwor- vriest bj - 200C.t0txeene bladerig-kristal-

den de aardappelseerstin een tro4 oftrom- ljne massa.De ingeademde damp van deze
mel gewassehen en dan d00r mlddel van
stoom gaar gekookt.Dit geschiedtin houten
kuipen met dubbelen bodem , waarvan de
bovenste dgorboord is. Boven dezen brengt
m en de stoombuis in de geslotene kuip.
H et water, dat hier Ontstaat,zakt w eg tusschen de beide bodem s.T0t het gaar koken
van l00 pond aardappels is 25 pond stoom

Olie veroorzaakthoesten,benaauwdheid opde

borsten zelfsbraking.Zj verbrandtmeteene
bleekblaauwevlam.Zj lostzich slechtsweinig op in water,maar des te beter in alkoh0l? aether, aetherische en vette oliën en

geconcentreerd azjnzuur.Phosphorus,zwavel en jodium worden erdoorOpgelost.Zj

is een voortbrengsel der gisting en draagtin

noodig.Door eenezjdeurkan men de gare de scheikunde den naam van amyloxyde hyaardappels uit de kuip halen.H ierna worden

ze terstond tusschen zoogenaam de kneus-rol-

draat of amylalkohol(C In H 1u Oa).

Overaardqpelsyroop behoeven wj niette
len gebragt en zoo veel mogeljk in een fljn sgreken;dezelsnietsandersdanaardappelbrj,
poeder herschapen. Dit laatste komt in de dle in glycose is Omgezet.
ovale of ronde voorbeslag-kuip en w ordthier
Eene belangrjke aangelegenheid,dieOpde
metfln gemaaktmoutin aanraking gebragt, aardappelen betrekking heeft,mogenwjniet
hetwelk er met een genoegzame hoeveelheid onvermeld laten,nameljk deaardappelziekwater reeds in aanw ezig is. Het beslaan ge- ten, die gedurende den tjd van de aardap-

schiedt nu metbeslaqhouten,beslagkrukken pelteeltin Europa hebben geheerscht.Hiertoe

ofbeslagharken, en m groote fabrieken ook
w elm etbeslagm achines.Nahetbeslaan wordt
de kuip gedekten in Ongeveereen en eenhalf
uur is de Om zetting in glycose - de versuikering
afgeloopen. D e stofis niet m eer

behoort in de eerste plaats de krul. D eze
ziekte is het eerst in 1580 en vervolgens
een paar eeuwen later w aargenom en.Hare

verschjnselen zjn de volgende: De stengels

w orden bruinachtig groen en vertoonen roest-

wit, maar grjsachtig glinsterend en heeft vlekken, die t0t het merg doordringen en

een zoeten smaak.
hieraan eene bruine kleuryeven.De bladeThans w ordt de glycose door het zooge- ren,diedigtbjdenstengelzltten,verschrom-

naamde af-en toekoelen opdienwarmtegraad pelen en verliezen hunne natuurljke kleur.

gebragt, die haar voor de gisting geschikt D e knollen w orden zeepachtig,onaangenaam
m aakt. Er w ordt vervolgens gist aan toege- van sm aak en nadeelig voor de gezondheid.

voey'
d,en na afloop dergisting kan erdoor Eene andere ziekteisdeschqrft.Dezewordt
destlllatie de spiritus uit verkregen w orden. meer bj de witte aardappelsoorten dan bj
O0k bier (aardap/elbier) wordtvan aard- de roode waargenomen. Zj werktnietverappelm eel vervaardlgd. Hiertoe w orden de woestend op de knollen! maar vermindert
aardappels op eeneraspfllngewreven,waarna toch hunne deugdzaamheld. In het eerste
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tjdperk ontwaartmen illden herfst bj de
knollen,die zich n0g Op het land bevinden,
of O0k somtjds korten tjd na den oogst,
donkere vlekjes,die zich t0tgrootere vlek-

gaven t0t oproer. Die ziekte is sedert dien

tjd in ons Vaderland inheemsch gybleven?
maarin delaatsteJarenaanmerkeljkInkracht
verminderd. Zi
j vertoont zich heteerstaan

ken vereenigen.Deze veranderen in wratten, het l00f.D it begint te verw elken ;hetwordt
en de aardappelen verliezen hun aangenamen zwart en neigtter aarde. Op de oppervlakte
smaak. In het tweede tjdperk springt de der bladeren en stengelsontwaartmenkleine
opperhuid dier wratten open en er ontstaan donkerbruinevlekken,envan den akkerwaait
puisten met een bruin poeder, dat zich ver- OnS ee11e onaangename reuk tegemoet.Thans
strooit en kuiltjes achterlaat,onder welke gaat de ziekte op de knollen over en tast
de aardaypelbegintte bederven.N0g eene deze aan onmiddelljk onderdeschil.Erontandere zlekte is de kanker,die zich intwee pel
staanbrui
ne
of
vui
lten gezonden aardapaa
nva
nke
lj
kviolpetde
gedaanten, nameljk als drooge en a1snatte
vlekken tergrootte
kanker, vertoont. Deze ziekte is het eerst van eene erwt.Deze vlekken breiden zichuit

opgemerkt in het W esterwald en bj den enverkrjgeneenedonkerekleur.SpoedigworEifel in 1820 en verspreidde zich van hier dendeknollen week envochtig.Inhettweede
over geheelDuitschland,maarzj isin 1845 tjdperk van deze ziekteisdeaardappelbjna
bj de komstderJongsteaardappelziektever- geheel en alomgeven dooreenedonkerbruine
dwenen. Bj
korst.In het
kanker V0reerste tjdAF--'-'/'/''
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de hitte na
overvloedigen
regen.Het is

waarschjnljk, dat de

schimm elplant(peronospora infestans), waaraan m en ze

toeschrjft,in
die weêrsgewratjes of
steldheideene
bultjes,die in hetmidden ingedeuktzjn en gunstigegelegenheidheeftgevonden)om zich
vervolgensopengaan.llieruitkomteeneschim- te ontw ikkelen.
melplant (fusisporium solani)te voorschjn, Aanvankeljk beschouwden de landbouwers
die uit kleine witte puntjesbestaaten uit deze ziekte als eene ramp voorhun bedrjf
hetcelachtig weefselverrjst.De aardappel De uitkomstheefthettegendeelgeleerd.De
verspxeidtnu een onaangenamen xeuk en de verhoogdegraanprjzen,doorhetmlslukkender
ziekte strekt zich verderen verder uit inde aardappelen ontstaan, deklimmendeprjzen
zelfstandigheid der knollen.H etzetmeelver- dergoedeaardappelsen detoenemendelevering
dwjnt,en de aardappelzieternahetkoken van deze aan mededingende fabrieken - dit
glazig uit. Hetlaatste tjdperk dezer ziekte allesheefthem t0tgrootvoordeeldoengedjopenbaartzich dooreenesgoedigeontbinding en,wathjaanvankeljk eeneschaderekende.
der vaste bestanddeelen,dle w eldram eteene
W j voegen hier de afbeelding bj eener
volkom ene verrotting eindigt.
bloejende aardappelplant op S/5 van hare
Ten laatste vermelden wj deJongsteaard- natuurljke grootte.In a zien wj een helmappelziekte, die zich in hetjaar 1845met knopje driemaal vergroot,in b een stamper
z0o veel kracht heeft geopenbaard, dat de overlangsdoorgesneden,en in ceen onrjpen
graanprjzen Tveldra (1847)eeneverbazende vruchtknop,- welke beidelaatsten viermaal
hoogte bereikten en hier en daar aanleiding zjn Arergroot.
Deaardappel(solattum ffildrtv?.fzzl).
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Aardbeving.Onderdeverschjnselender ovale gedaante, waarin de schokken uit een
natuur,die den menseh door hunne plotse- gemeenschappeltjkmiddelpuntnaardenOmtrek
ljke komst en doorhet geweld hunner re- voortgaan. De bouw der gesteenten,in dien
heimzinnige kracht met schrik en ontzettlng kri
ng aanwezig,wtlzirtden gangdierschudvervullen,bekleedtde aardbeving eene v00r- dingsgolven.0m derigtlngderaardbevingente
name plaats. Terwjlde zeeman Op de woe- bepalen,gebruiktmen inItaliëveelaleenvrj
lende w ateren aan gedurig gevaar is bloot- hangend schietlood, waarvan de Ejne punt
gesteld, wanen wj ons volkomen veilig Op even het drooge zand aanraakt in een daar
den vasten bodem. M aar ziet,o0k deze 0n- onder staanden bak. De rigting w ordt door
dervindt OP 00nS 00n0 golvende bew eging; de groef dier punt in het zand aangew ezen.
wj staan er op als op een slingerend schip, Caoeiatore te Palermo vervaardigde een doelde hechtste gebouw en kraken, scheuren en matigenaardbeningsmeter(seismometer).Deze
storten in.De grond spljtvan één;in den bestaat uit eene platte k0m m eteene middel-

ga
k
pendenafgrondverdwjnendorpenenvlek- ljn van omstreeks3 palm.Hare wanden zjn
en,ennadathjdiegretlgheeftingezwolgen, op dezelfde hoogte en op geljkeafstanden
sluit hj den vreeseljken muil.De wateren van elkaâr met acht gaten voorzien. Van
derzee worden als door eeneOnzigtbarehand buiten draagt zj een cirkelvormigen zoom

opgestuwd en overstroomen de kusten;ber- met acht groeven,welke met degaten Overgen rjzen als met een tooverslag omhoog? eenkom en. D eze toestel rtlst op eene steen zelfs nieuwe eilanden verheFen zichboven vigeschjf,die tevensachtbekertjesdraagt,
de golven.Zulke verschjnselen vergezellen w elke onder laatstgem elde groeven geplaatst
de aardbevingen en m aken een onuitwisch- zjn. W anneer men de kom zoo stelt,dat
baren indruk op 'sm enschen gem oed.
de acht gaten de rigting van even zo0
De aardbevingen zjn bewegingenderaard- vele hemelstreken aanwjzen enwanneermen

korst.Zj zjn gewoonljk van zeèrbeperkten vervolgensdek0m t0taan degaten vultmet
omvang'en staan dikwjlsin verband metde kwikzllver,dan zalbj eene golvende aarduitbarstingen van vuurspuwendebergen.D e

beviny dit laatste uithetgat,hetwelk met
oorzaak der aardbevingen ligtin de diepte harerlgtingovereenkomt,indenbekervloejen

verborgen.Toen de aardkundlgen bjnaallen en alzoo de rigting aantoonen.D oorwaarnede m eening koesterden,dat de dunne aard- mingen? te Palexm o met dit w erktuig v0lkorsteene gloejend-vloeibaremassaomsloot, bragt,ls gebleken,dat van 27 belangrjke
beschouwde men de aardbevingen alshet gevolgvan geweldige uitzettingen,zamenpersingen Ofgolvingendiermassa.Hetgevoelenwint
echter veld, datde ingewanden deraarde uit
vaste gesteenten bestaan, en daarm ede vexvaltde vroegereverklaring der aardbevingen.

aardbevingen 10 van hetoosten naarhetw esten voortschreden, eene rigting, die 0ns

wjstOp den Etna,dieten Oosten vanPalermo gelegen is. D rie aardbevingen van het

jaar 1831 liepen van hetnoordoosten naar
het zuidwesten? - Juist in de l
'igting van

Thansschrjftmendeoorzaakderaardbevin- het eiland Ferdlnandea?hetwelk zich in dat
gen t0e - behalvenaan dewerkingdervulka- #
i
hief. De werking der golfvormigo
#
'aar ver
nen - vooralaan hetinstorten van grooteon- aardbeving kan verschrikkeljk wezen,wanderaardsche holen,die door het Oplossenden neerde golfbergen eeneaanmerkeljkehoogte
wegvoerend vermogen van hetwaterzjnont- hebben, zoodat de voorwerpen,die zich Op
staan, en tevens aan den invloed van andere de oppervlakte der aarde bevinden, z00 a1s
huizen,boomen enz.,uit hun gewonen stand
hemelligcham en.

De aardbevinqen behooren nietalleen t0t worden gerukt. Maar veel verschrikkeltjker
de meestverspreldenatuurverschjnselen,daar is dieder onstlgt
vende (succussorische) aard-

ergeen gewestop aardebestaat,datvolko- bevingen, dle aan hare schokken van bem en veillg is voor hare schokken,zelfsgeen neden naarboven eenem in Ofm eerloodregte
gewest, waar zj nooit hare heerschappj rigting geeft.D e gebouwen stortendanveetal
deden gevoelen,maar zj vallen ook zoo dikwjls voor, dat de ondervinding leeren z0u,
dat zj de aardkorstgeen uurmetrustlaten,
zoo wj slechts ten allen tjde voldoende be-

bj den eersten schok in elkaâr, en zelfs
losse m assas w orden er door aangegrepen

en in de hoogte geslingerd.Dikwjlszjnz00-

danige schokken m et aardgolvingen verbonrigten bekwamen van alle Oorden Onzerpla- den, zoodat men deze als eene voortzetting
neet.Eeneaardbevingopenbaartzich m etzeer van eerstgenoem den m oetbeschouw en.E ene
verschillendekracht,- dikwjlsineenezachte, opstuw ende aardbeving, op de ontploë ng
schier onmerkbare trilling van den bodem , eenermjn geljkende,had plaatsbj deverdie zich uitsluitend aan zeer ligte voorwer- woesting derstad Riobamba(1797),waarde

pen mededeelt? terwjlzj zieh somtjds ver- ltiken van vele inwoners op een heuvelwerheft totgeweldige bewegingen,die verwoes- den gew orpen,die zichterhoogtevaneenige
ting en dood veroorzaken.
honderde voeten aan de overzjde van een
M en onderscheidtverschillende soorten van ri
viertje verheft.Ietsderyeljksmerktemen

aardbevingen,die echter veelal gezamenljk Op bj eene aardbeving In Caracas op den

voorkomen. De meest rewone isdeyol
fvor-ic#d (undulatorische),dlehorizontaaldoorde
oppervlakte der aarde loopt.D eze bew eging
plantzich gedeelteljk voortin eeneljnregte

zGsten Maart 1812.Hier werden de scholkken
voortgeplant in twee regthoekig elkander

kruisende rigtingen,nameljk van hetnoorden naar het zulden en van hetoosten naar

rigting,gedeelteljlkin schuddingskringen van hetwesten.Niets wassterk genoegOm weêr1.
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stand te bieden aan die kruisende bew egin- zaak der aardbevingen - en hiervoorpleiten
gen;Caracaswerdgeheelverwoest,en 10000 veleversehjnselen- dikwjlsgelegenindegemenschen kwamen daarbj om hetleven.De w eldigespgnningvanverhittedampen,dieeen
werrelende (rotatorische) aardbevingen ver- uitweg zoeken uit de beslotene ruimten der

toonen zich slechtszelden,maarzjzjnniet aardkorst, dan begrjpt men gemakkeljk,
minder gevaarljk dan de voorgaanden.Het waarom von S ff-àpltffde vulkanende veiligomdraajen van standbeelden en muren zon- heidskleppen der aarde noemdej en tevens,
der hen Omver te werpen, het Ombuigen
van lanen!die regtljnig waren aangelegd,
het verw rlngen van bouwlanden, met verschillende graansoortenbegroeid,en meerder-

dat op plaatsen? waar deze ontbreken, de
aardschokken zlch herhalen t0t dat het
evenwigt tusschen de vjandeljkekrachten
is hersteld. De aardbeving,die zich in 1808
geljke verschjnselen heeftmen bj de aard- te Pignerolo inSavoyedeedgevoelen,duurde

bevingen inCalabrië(1782),teCatania(1818), bjna 1 weken; die van Konstantinopel,in
in Piemont (1818),te Valparaiso (1822)en 1510,schier onafgebroken 45dagenlang;die,
vooral bj de reeds vermeldeaardbeving te welke te Aleppo in 1822 plaats greep,twee
Riobamba waargenomen.Te Catania werden
Onderscheidene standbeelden m ethet aangegezigt van het zuidw esten naar het noordOosten gedraaid, en men ontwaarde,datde
stand Van e0n grooten steenklomp ten bedrage van 250 van hetoosten naar het zuiden was gewrongen. Te Valparaiso werden
onderscheidene huizen geheel en alom gezet
en zelfs drie palmboom en om elkander ge-

maanden, en te Caraeas werden van den
Slsten October 1766 t0t aan het einde van

1767 bjna Onophoudeljk aardschuddinyen
waargenomen.Deverschrikkeljkeaardbevlng
van Cumana,in 1766,handhaafdehareheerschapp; bjna 14 maanden, en in Calabrië

vernam men in 1783 te Monteleonenietminder dan 949 schokken, en onder dezew aren
er 98 vangeweldigenaard.D evolkom enerust

slinyerd.Iets dergeljks geschieddeden Sden keerde eerstna verloop van vierjarenterur.
Aprll 1818 in de Piemontesche dalen Pelis
Somtjds ontwaart men aardbevingen,d1e
en Cluson. Met datverwringen en verschui- tegeljkertjd op ver van elkander gelegene
ven der landen' staat eene voortstuwende plaatsen ontstaan,of0ok w el zoodanige,die
beweging ofeene plaatsverwisselingvan som- zich bj afwisseling op verschillendeplaatsen

mige lagen der aardschors in verband.

vertoonen,zoodathet op de eene plaatsrus-

Vreeseljk zjndeverwoestingentdooraardbevingen veroorzaakt, en groot issomtjds
de Oppervlakte, waarover zj zich uitstrekken. Men heeft berekend, dat de trillingen
deraardbeviny,die den 1itcnNovember1255

tig is, terwjlzich Op de andere aardschok-

ken doen gevoelen. Het is Onbetwistbaar,
dat hier eene Onderaardsche gemeenschap

bestaat. De Vesuviusen deEtna,bj voor-

beeld,bewaarden sedert 1771 hunnekalmte,
Lissabon vernlelde,zich overeeneuitgebreid- terwjlgeheel Italië door aardbevingenwerd
heid deden gevoelen,die viermaaldeopper- geschokt, t0t dat de Vesuvius in 1778 met
vlakte besloeg van 0ns werelddeel. Vele ge- eenegew eldigeuitbarstingOntwaakte,w aarna

w eldige aardbevingen ,waarvan de gesehiede- de aardbevingen ophielden tot aan den tjd,
nism elding maakt, duurden slechts enkele waarop zj Calabrië vernielden. Na de vreem inuten Of slechts weinige seconden. Dat seljke aardbeving van Riobamba in Nieuw-

bljkt uit het verhaal van de aardbeving, Granada (4 Februarj 1797)gevoelde men 8

die in 1693 Catania Op Sicilië en 49 andere plaatsen nagenoeg geheelen alin puinhoopen herschiep en aan 60000 m enschen
het leven kostte.D e aardbeving,diein 1812
te Caracas woedde! nam een aanvang m et
een schok, die 5 Ot6 m inuten aanhield;op
dezen volgde een ander,die tw eemaalzo0

lang duurde)en eindeljkeenloodregteschok

maanden aanéén aardsehuddingen ()p de Antillische eilanden,t0t dat Op den S7sten September de uitbarsting plaatshadvandenVu1kaan van Guadeloupe, dien men te voren
als uitgedoofd beschouw de, en toen deze
zw eeg, volgden de aardbevingen, die den
l4den December Cumana in een puinhoop
veranderden. Nadat de aardbevingen gedu-

van 3 t0t 4 seconden,waarop eene langer rende bjna een Jaar den bodem van het
aanhoudende golvende beweging volgde,die M ississippi-dal hadden geschokt en hier en
de huizen der stad deed instorten. De aard- daar groote verwoestingen hadden aangerigt,
beving in Calabrië,in hetJaar1783,duurde volgde op den Sssten M aart 1812 de vreese-

ongeveertweeminuten,en in dientjdwerd ljke aardbeving van Caracas. Maartoen de
Ogpido met alle plaatsen, die binnen den vuuxspuwende berg Op St.Vincent,na een
kmng Om die stad heen t0top een afstand stilzwjgen van meerdan l00Jaren,zjn gevan 5l
/
a mj1gelegen waren, geheel en al bulder deed hooren, verdwenen langzam erverw oest.D e aardbeving teJam aica,in 1602,
duurde geen drie minuten. Die te Lissabon,
in 1755, vereischte wel is waar 5 minuten,
maar de eerste vernielende schok duurde
Blechts 5 of6 seconden,en opdezenvolgden
eerst na verloop van eenige m inuten tw ee

hand de aardbevingen.Gedurende de aardbeving te Lissabon zag m en de rookltolom van
den Vesuvius in den krater terugkeeren) en
gedurende die van Riobambaw erddevulkaan

van Pasto, op een afstand van 48mjlenvan
de geschokte stad gelegen, plotseling van

andere geweldige schokken.Somtjds keeren zjn rookslujer beroofd.

de schokken eerstna langeretusschenpoozen
H et veelal eirond gebied, waarop zich de
terug vooralin oordent w aar zich geene schokken eener aardbeving doen gevoelen en
vuurspuw ende bergen verhelen. Is de oor- aan welks grenzen zj langzamerhand ophot
l-

AARDBEVING.

27

den, bestempelt men met den naam van het verschjnsel, dat sommige plaatsen te
sel
t'
addlnysyebied. Het middelpuntvan dezen midden van een door aardbevingen fel ge-

kring verandertdikwjlsvanplaats,wanneer
deaardbevingen zich herhalen.Bj de reeds
vermelde aardbevingen in Calabrië bewoog
zich datmiddelptlntlangs eeneljn,dieevenwjdig ismetde dââraanwezige bergketen,
zoodat men van den Cden Februarj t0taan
den 28sten M aart drie versehillende middelpunten waarnam. De zoogenaamde ll
jnvorzzlùe (longitudinale)aardbevingenontstaanop
eenebeperkteplek)maar schrjden vanhier
in eene bepaalde rigting voorw aarts, welke
gewoonljk dezelfde is als die dernaastbj

teisterden Omtrek ongedeerd zjn gebleven.
Reeds bj de Romeinen was het gevoelen
algem een na
ver
d, eda
tt
lsuprei
rljke
nt grotten?mjnen,
bronnen,
kunstmatige holen
bj aardbevingen een waarborg vanveiligheid
waren voor de gebouw en,diezichdaarboven
verhieven,en ook nt1n0g zjn debewoners

van Quito van oordeel, datzj voorgevaar
wegens de talrjke grotten, die er in den
van aardbevingen nietbehoeven te vreezen

Omtrek worden gevonden.Uitgestrekte,laaggelegene vlakten, zO0 a1s het groote Eurogelegene bergketen.Deze laatste isdanhaar pesche laagland, aan welks zoom 00k 0ns
grens.Z00 was hetinZuid-Amerika)in Chili Vaderland gelegen is,worden slechts zelden
en Peru, tusschen 'de Andes-keten en den en dan n0g door zeer flaauw e aardbevingen

Oceaan,en in Venezuela aan de noordzjde
der lkustketen. Elders zjn deaardbevingen
Opzoodanigewjzevoortgesneld,datmennaast
de eerste schuddingsljnandere,hieraan evenwjdige schuddingsljnen opmerkte,bj voorbeeldbjdeuitgestrekteaardbevingeninNoordAmerikaOp den4denJanuarj 1842.Toen lagde
schuddingsljninderigtingvanhetnoordoosten

bezocht. Deze zjn dan alleen hevig,wan-

grenzen van Alabama,van w aardeaardbeving

de eerste van eene reeks aan snoeren naast

neer de diep gelegene zam enhangende rotslagen in beweging komen.Daarentegen hebben de huizen,die op een vast gesteente

zjn gesticht, minder gevaar, dat zj door

eene aardbeving om geworpen w orden,dan
dezulke, die zich op een lossen bodem verheffen. Een loodregte aardsehok kan het

naar het zuidw esten en strekte zich uitvan

eerstgenoemde weinig verwringen, maar
Cincinnati overNashville naardewesteljke w erpt dezen laatste ln de hoogte,even als
r gehangene veerkrachtige ballen wegzich langs,
evenwjdigeljnen verderspoedde. elkaâ'
Omtrent de snell
teid van den l00pderaard- springt, wanneer men een sohok mededeolt
bevingen heeft men t0t nu t0e geene v0l- aan den aehterste. Om die reden heeft men

doende waarnemingen verzameld. Zj isaf- vaak in Onderaardsche groeven ofmjngangen
hankeljk van de kracht van den eersten niets of slechts zeer w einig van desehokken

schok, van de dikte en den botlw der gesteenten, die er de aardkorst vormen,van
de rigting der bergketens en van andere
om standigheden.D e aardbeving vanLissabon
bezat, volgens M itchell)eene snelheid van

bespeurd, die de oppervlakte teisterden.Dit

verschjnsel werd waargenomen den 24sten
November 1853 te Falun in Zweden, en

den z7sten Febrt
larj 1858 bj Unnain '
W est-

fhlen. Daarom w aren de verwoestingen,in
viergeographischemjlen indeminuutOfvalz 1783 door de aardbeving te Messina aange-

1630 Parjsche voeten in de seconde. Die, rigt,veelgeweldiger digt btjde kust,waar
welke in 1846 in de Rjnstreken plaats had, de yebouwen zich Op een alluvialen bodem
doorliep volgens J.Scltmidt1276 Parjsche verhleven, dan in het hoogere gedeelte der
voeten in eene seconde en die,welke men stad, waar zj Op graniet waren gesticht.
den 8sten Februarj 1843 op de Antillische Desgeljks liep de ljn) die te Lissabon het
eilanden w aarnam )legde in elkeseeondeeen

geheelen al verw oeste gedeelte van het ge-

weg af van 5180 Parjsche voeten. Bergke- schokteafscheidde,juistlangsdegrensljntdie
tens hebben veelaleen belangrjken invloed m en tusschen de kalkrotsen en basaltlagen,

op de verspreiding der aardbevingen,
en de losse tertiaire gronden kan trekken.
vooral die lagen, w elke beneden de opper- O0k bj deaardbevingenin Calabriuhaddende
vlakte deraarde gelegen zjn. Zelden heeft plaatsen, die in hetgebergte gelegenw aren,
m en opgem erkt,dat eene aardbeving schuins slechts weinig teljden,ofschoon de gneisdoor het gebergte heen haren w eg voortzet. en granietrotsen van Aspromonte m et de
In den herfstvan 1828 zag m en eene aard- daarop gebotlw de w oningen zieh alshetware
beving voortschrjc
len van het noorden naar in eene huppelende beweging bevonden,tem
het zuidentvan Voghera naar Gel
zua,dwars wjl de verder westwaarts gelegene vlakte
door de Apennjnen heen, en men meent m et haren alluvialen bodem ter prooi was

een dergeljk verschjnselin hetzuiden van
Afrika,bj den Hindo.khoe en bjdenThiansjan te hebben waargenomen. Behalven de
z'igting de< bergketens heeftvooralde bouw
der aardkorst een belangrjken invloed. In
het algemeen zjn digte,harde gesteenten

aan devreeseljkste verwoesting.
Hetschjnt,datdelangsteljnvormigeaardbevingen in Ztlid-Amerikazjnwaargenomen,
nameljk in Chili en Peru,waar men llal'e
trillingen Over een afstand van omstreeks

600uren gaanskon nasporen.O0kvanSyrië

aan gew eldiger en uitgebreider stthokken hebben zlch w el eens aardbevingen w estblootgesteld, dan een losse, w einig zam en- waarts t0taan de kusten vanItaliëen Spaqje
hangende, laagsgewjs gelegen? geslô
heurde en oostwaarts t0t aan de Perzisehe golfen
ot' uit stukken en brokken zamelzgestelde Indië tlitgestrekt,- duslangseeneljn,die
bodem ,w aarin elke tussehenrtlimtehetvoort- l20 l
enrtegraden doorloopt, terwjl de
schrjden belemmert.Hierdoor verltlaart men breedte dler aardbeving 28 t0t 40 breedte-
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graden bedroeg. Onder de aardbevingen, w erden gevoeld.In 1449 had hier eeneaarddie van een bepaald middelpuntzjn uitge- beving plaats, die 0ok in het water m erk-

gaan en van welke wj naauwkeurigeberig- baarwas,voortseene dergeljke in1580den

ten hebben, besloeg die van Lissabon de sden April,welke in geheel 0ns Vaderland,
grootste oppervlakte -- eene Van ongevoer teKeulen,te Parjsen opdeNoordzeewerd
waargenomen.Eene andere aardbeving werd
700000 vierkantemjlen.
In vele gedeelten van de oppervlakte der hier en tegeljkertjd teLausanne,te Gotha
aardet bepaaldeljk in Midden-Europa,zjn en in Bohemen gevoeld in 1602.O0k in de
aaxdbevingen zeldzame gebeurtenissen, ter- jaren 1640, 1652 en 1602 vinden wj ligte
wjlzj elderst0tde zeergewone verschjn- aardbevingen vermeld. Die van Lissabon

selen behooren. In hetalgemeen komen zj (1 November 1755) strekte 00k t0t Onzen
vaker voor Op de koude en op de verzengde bodem hare scholtken uit, en deze werden
dan op de gematigde aardgordels.Intusstthen in Decemberen Januarjdaaraanvolgendebj
liggen 00k hiergewesten,waarbjkansgeen herhaling gevoeld. Ligte aardschuddingen,
jaar zonder aardbevingen verloopt,zo0als vermoedeljk doorplaatseljkeomstandigheden
Klein-Azië, Syrië en het zuideljk gedeelte veroorzaakt, deden zich hier en daar gevoevan Italië. De aardbevingen in 0ns wereld- len in 1758 en 1760,te Middelburg en Vlisdeelvolgden (
loorgaansde 1jn,diemen van singen den 23sten Febrtlarj 1828,te Veghel
Sicilië en Calabrië t
loor derjken vanMidden- in Noordbrabant, te 'sHertogenbosch,NjEtlropa naar Ilsland kan trekken.Zwitser- megen en Arnhem den stlen April 1843,
land telde van hetJaar 568 t0taan hetJaar tusschen Lisse en Haarlem den 9(1en Septem1817 28 aardbevingen.O0k hetJura-gebergte ber 185(, en te Bennebroek den 19(1en Dewel'
clsedertdeelfdeeeuw dikwjlsdooraard- cember van laatstgenoemdjaar.
bevingen bezocht, die langszjn voetvoort- Alen heeft veel gesproken van voorboden
schreden.Sedert 1736 is echter hetaantalen deraardbevingen)vanbepaaldeverschjnselen
hetgeweld dezeraardbevingen aanmerkeljk van het weder,vanstormen,windstilten enz.,
verminderd. Aardbevingen met een groot maar dat alles is Van zeer twjfelachtigen
schuddingsgebied veroorzaakten gewoonljk aard. Zelfs voorafgaande kleine schokken
de grootste verwoestingenintjden,wanneer heeft men bj gewel
dige aardbevingen,zoo
de vulkanen zieh rtlstig hielden, zoo als in als die van Llssabon, Calabrië enz-, niet
(
le jal'en 17, 56,3l5 en 526na Christusin eens waargenomen. Men meent,dat de dieSyrië.B!
j de laatstevan dezezjn,volgens ren er een voorgevoelvan hebben,en het is
de Overgeblevene berigten, te Antiochië aan nietonmoyeljk,datdi
tveroorzaaktwordtdoor
de Orontes 200000 m enschen om gekom en. gassen,dle door den bodem dringen en voor
Voorts leestmen van zulke aardbevingen in de ademhaling Ongeschiktzjn.Immers men
het Jaar 551, toen Beryttls,Sidon en vele verhaalt: dat vooralde hol-bewonendedieren
andere Syrische steden verw oest w erden) hunne schuilplaatsen verlaten. Uit talrjke
ill het jaar 710, in hetjaar 858,toen een waarnemipgen van den barometer is gebleFedeeltevan den bergAcraeusinzeestortte, ken datz'
elfs jeringe aardbevingen vaak bj
ln hetJaar1169,toenzjviermaanden dtltlrde, een lagen barometerstand plaatsyrjpen.Er
in hetJaar1202,toen zj den basaltrug van is veel? dat de m eening bevestlgt,dat de
Hauran teisterde: en vooral in hetjaar1759, aardbevlngen aan zekereJaargetjden gebontoen zj Antiochiè-! Baalbeck, Saïd, Acre) den zjn.Zj doen zich in Zuid-Amerlka en
Nazareth en Tripollsverwoestte.Bjdeaard- op de Molukken in den regentjd ofin dien
beving van 1822 werden de schokken ge- der nachteveningen,en in Euroka vooralin
voeld van Damascus t0t Cyprtls en deSyri- het koude saizoen gevoelen. Ulteeneljst
sche aardbeving van 1840 Yvas niet geringer van 1230 aardbevingen,die in deAlpenstreek
vau uitgestrelttheid.T0tdevreeseljkeaardbe- zjn voorgevallen,bljkt,dater 475in delente
vingen van denlaatstentjdbehoortdiewelke en den zomer,en 744in denherfsten den wininden nachtvan den lsdenopden l7i
lenDecem- terzjnwaargenomen.O0kaandeschjngestalber1857onderscheidenestedenvan hetkoning- tenendenabpheiddexnzaanheeftmeneenzekerjk Napels,nameljk Atena,Padulaen Pola ren invloed Opdeaardbevingen toegesehreven.
vernielde,en die welkeden zlsten Februarj
D 00raardbevingen Ontstaan velerleiveran1858 Korinthebjna geheelen alverwoestte. deringen in de aardkorstz z0o alsdevorming
Nog gew eldiger w as die: welke onlangs
(Augtlstus 1828) Zuid-Amemka teisterde.In
Peru heeftzj Iqtlique,Moqtlequa,Pisagua.
Arica, Clochala en Arequipa in puinhoopen
veranderd:= in Ecuador Ibarra,SanPablo?

ofvulling van dalen,hetm stortenvan bergen,
het verleggen van de beddingen derrivieren,
hetontspringenOfverdroogen vanbronnenenz.

Merkwaardig zjn de trechtervormige of0m-

gekeerd kegelvormiye Openingen, die men
Att
mtaqui:Imantad en Catacachi vernield, somtjds na aardbevlngen in de vlakte aan-

zoodatlnlaatstgemeldeplaats,alsmedeteHar- treft,en die allen sterk opelkandergeljken.
r
a en Ojavalla alleinwonerszjn Omgekomen, Men zag ze in 1783 in groote menigte in
-

en in QllitoPeracho:PuellaroenCachigu- Calabrië;zj waren metzand en metwater
angobjnageheeldoenverdwjnen.Menrekent, gevtlld, en geleken OP kleine kraters, die
dater 20000 menschen bj omgekomen zjn. w ater hadden uitgeworpen. Gedurende de
Met betrekking tot 0ns Vaderland vinden aardschokken bj Catania(1818)steegerwarm
wj Opgeteekend, dat in de Jaren 1262 en water Om hoog.Elders drongenheetedam pen,
1342 zwaro aardbevingen doorgeheelHolland mofetten Ofschadeljke gassen,sljk en zelfs
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vlammen uit den aardbodem.Gedurende de lzt
lent0tdenlodenJanuarjveelsterkerwaaraardbeving te Lissabon zag men digtbj de genomen. Langzamerhand verminderde het
hoofistad rook en vutlr uit eene pas openge- en werd door geene aardbeving vergezeld

scheurde rotskloof opklimmen. Bj de aard- of yevolgd, hoewel demeesteinwonersuit
bevingvanNieuw-Granada(l6November1827) schrlk de stad hadden verlaten.
kwamen in het Magdalena-dal vele dieren
HetJuisteverband vanaldeverschjnselen,
doorkoolzuurgasom hetleven.Somtjdswordt diewj OnderhetOpschriftaardbevinqhebben
de aardbodem door de schuddingsgolven niet besproken,ligtvooronsnogindeduisternis.H et
voor w einige oogenblikken maar duurzaam ishoogstwaarschjnljk,datveerkrachtigevloeiopgestuwd. Op den waterspiegel der zee stoflbntvooralgassen,en instortingen van 0n-

hebben de aardbevingen een dergeljken invloed a1s op het vaste land,Ja,deberoering
Nvordt hier wegens de bewegeljkheid der
wateren n0r veelgrooter.Schepen,waarop

deraardscheholenvoornameoorzakenzjnz00welvan dezachte,Onschadeljketrillingen des

aardbodem s,diew eleensdagenlangaanhouden,

als van devreeseljke schokl
ten,die zich in

m enaardbevlngenw aarnam,ontvingenhierdoor schrikwekkende geluiden en verw oestende
een schok, alsof zj plotseljk 0I!eeneklip aardschuddingen Openbaren.H0e diep de 00rzeilden. Bj de aardbeving teLlma (l74C) zaak der aardbevingenharenzetelheeftonder
verhief zich llet water in dehaven vanCallao de oppervlakte Onzerwoonplaats,is0nsOnbe-

tot eene hoogtevan 80 voetboven zjn ge- kend.Evenweinigwetenwjvanhetscheikunwonen stand. Het drong met onstllimig ge- digzamenstelderdampen,dieervermoedeljkin

w eld in de stad en verw oestte ze geheel en een hevigengraadvan spanningverkeeren.van
al, zoodat er alleen eenige sporen van de Oudsheeftmenreedsopgemerkt,wat0Ok heden
vestingw erken zigtbaar bleven.Nietm inder tendageniemandOntkent,daterveelalverband
vreeseljk was deopstuwingvanhetzeewater bestaat tussehen de aardbevingen en devuurgedurende de aardbeving te Lissabon.onge- spuwende bergen. T'on Jfzffzlôtlftff heeft z00veer een uur nadat de stad door de gew el- wel bj den Yesuvius in Italië alsbj den
digste schokken geteisterd was,verhief zieh Pitthincha in Qllito de waarneming gedaan,
plotseljk de zeeaan den mond van deTaag dat gew eldige uitwerpingen van slakken en
en rees m et verbazende snelheid 13 el b0- dampen tel
kens1/3OflP
/2minuutwerdenv00rven den gew onen stand van hoog w ater. afgegaan door aardschokken! die te sterker
Zj deedhaar golven voortrollen indestraten waren naarmate die tlitbarstlngen ziclllater
en rukte 3000 menschen weg vaneenekade, herhaalden.In ditverschjnsel,datdoorde
waar zj een toevlugtsoord hadden gezocht. meeste Ooggetuigen is opgemerkt, ligt geDaarna keerde die reusachtige golf n0g drie deel
teljk de oplossiny van het raadsel der
of viermaal, m aar telkensm et verminderde aardbevingen. In de lngewanden der aarde
kracht terug.Die waterberoering openbaarde ontwikkel
en zich bj eene geweldig h004e
zich langsde geheele westeljke kustvanhet tem perattlur gestadig dampen en gassen,dle
Pyrenesche schiereiland - vooral te Cadix zich inspannen om llithunnen kerker te Ontrees de zee m et Onstuimigheid om hoog
snappen. Geschiedt dit door de kraters der
en zj deed zich gevoelen tot aan den mond vulltanen dan bljft de aardbodem in rust.

derElbe,lanysdekustenvanDenemarlkenen Zjndtekratersdaarentegenverstopt,zoodat
Noorwegen,Ja,t0taanden mondderLorenzo- zj geen doortogt verguflnen? dan kloppen
en der Hudson-rivier. Geheelde noordeljke de onderaardsche reuzenkrachten metgew eld

helft van het bekken van den Atlantisehen tegen deboven haargel
egyneaardkorst.W j
oceaan w asin eene schommelende beweging. zien ook in de verwoestlngen te Lissabon,

V eelal gaan aardbevingen vergezeld van te Caracas, te Lima,te Kasjmir(1554)en
een min ofm eer sterk dof,onderaardsch ge- elders, dat de kracht der aardschuddingen
druisch. Dit is echter geenszins evenredig geenszins het grootst is in de nabjheid der

aan de krachtder sehokken.De vreeseljke vnurspuwende bergen. AVj zien tevens)dat
schokt dien men den 4ëenFebruarj 1797 te juist door de aardbevingen vulkanische verR iobamba gevoelde, w as door g'eenerlei ge- schjnselen ontstaan.De grond s.
/ljtvaneen,
luid voorafgegaan ofbegeleid.O0k isdat4e- en uit de scheuren rjzen uitbarstingskegels
druisch zeer verschillend van aard.Somtilds omhoog.W jmogendekracht,diedeaardbevi
nis het rollend, ratelend of ramm elend als gen te voorschtlnroept,derhalvegrootendeels
de
n
tcgen
grond geslingerde ketens,somtjds t0tdevulkanischerekenen,alishet ook?dat
geljkt het op hetgerommelvan eene nade- zj,overden geheelen aardbolzich versprei-

rende donderbui, en 00k w el eens op het dend, zich slechts zelden in uitbarstingsvem
klinken van glasmassaas,diein onderaardsche sehjnselen openbaart.De vorming van gangholen worden verbrjzeld.Deafstand,waarop gesteenten, dat w il zeggen,de vulling der
men dit gedruisch verneemt, is wel eens onderaardscheklovenmetkristalljnemassaas,
verbazend groot. Dit verw ondert ons niet, die uit de diepte opstjgen - met basalt,
om datvaste ligchamen uitm untendegeleiders melaier en groensteen -.belem mert allengs

zjn van het geluid. Somtjds duurde het den vrijen omloop derdampen.Dezewerken
Onderaardsch gedraisch dagen aaneen zon- door Zlnne geweldi
ge spanning op drieërlei
der dat men tevens eenige trilling in den wjze:schokkend)ofplotseljk met een ruk
bodem waarnam.zulk een verschjnselwerd opstuwend, of, z00 als men het eerst Over
in de Mexikaansche stad Guanaxuatovan den een groot qedeelte van Zweden heeftopge9den Januarj af eerst llaauw en van den merkt)geleldeljk, zoodat men die werklng
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in eene zeer langzame verandering van de tjd geleden teLuik gekweekt. Men kan er
hoogte der kust boven de zee kan waarne- tweemaalin een jaar van oogsten, en zj

terfstyenot (delices
saen.De aardbevingen zjn duseene schakel draagt den naam van l
in de groote keten der geognostische ver- d'automne). Andere nieuwe soorten zjn:
d-.?thAï/: blaek wrïzdc:,E leonor en
schjnselen, die hunne geboorte te danken Barze's Jtlrt
c/
hebben aan bewegingen, die in onze aard- Sir Jfcrry,van welke laatsteééne plant 200
korst plaats grjpen. Zj hebben een der- vruchten kan dragen.Eindeljk teltmen 0ngeljken O0rSPr0ng als de Warme bronnen t der de merkwaardige soorten de Indische
de Opstjgende koolzuur- en zwaveldam- t
zlrt
f?l
ezï: (f.lndica,Duchesneafragariodes),
pentde sljkvulkanen, de Opheëngen Van diebjkansgedurende hetgeheeleJaar bloeden bodem en de uitbarstingen der Vlllm

men en vruchten draagt.W egens hare gele

spuwendebergen.Zj hebben van ouds door bloemenen roodevruchten wordtzjalseene

de opstuwing van geheele landen nietwei- sierplant aangekweekt. Ten slotte vermel-

nig bjgedragen t0t eene gedurige wjziging
der verdeeling van land en zee.
A ardbezie(fragaria).Hetgeslachtderaardbeziën behoortt0t de natuurljke familie der
roosbloemige gewassen (rosaceën). Het onderscheidt zich door een tien-spletigen kelk
metslippen,die om de anderekleinerzjnt
door 5 bloem bladen van omgekeerd eivormige gedaante,en doortalrjke vruchtbladen,
spiraalsgewjs geplaatst op een bolvormigen
vruchtbodem , die in een rjpen toestand 0p-

den wj de boontacl
ttiye aardbezie, diezich

van alle andere soorten onderscheidtdoor de
lengte van haren stana, door groote,ronde
en zeer geurige vruchten en door hare on-

geuûeene vruchtbaarheid, daar zj van het
voorjaar t0taan Septe:aber aan één stengel
15 t0t 20 aardbeziën draagt.
Bj het aanleggen van aardbeziën-bedden
is doorgaans meer omzigtigheid noodig dan

zwelt t0teenesappigeenvleezigevrucht.Het
bevatkruidachtigeplantenm eteen kortenw ortelstok en metdraadvormigeuitloopers Ofranken,voorts stallige bladen enw ittebloem en.
T0t de voornaamste soorten van dit ge-

slachtbehoortde qetvone aardbezie (fragaria

vesca),die in Milden-Europa en ook in 0ns
Vaderland in bosch-en veenachtige streken
vooral tegen de w allen van Oude slooten in
het wild groeit en door aankweeking veredeld w ordt.Deze plant heeftbladstelen met
afstaande en bloem stelen met er tegen aan
gedrukte haren en een achterwaarts gebogen

kelk.Eene zel4zame bjsoort van deze is de
eenbladiye aardbezie (f.monophylla),bjwelke
zich alleen het eind-blaadje ontwikkelt. Zj

draagt Ook den naam van lkaise de Fr6r.
$tril-

les. Eene meer algemeen verspreide bjsoort
isdemaandbloel
jer (f.semperflorens,fraisier
desmois).Deze iskleineren heefteenpuntig kegelvormigen vruchtbodem ; zj bloeit
gedurende al de zom er- en herfstm aanden.

Zeldzamerisde zwarteaardbeziè(fraisefressant),alsmede de l
croon-aardbezie (f.vesca
botryformis,fraise couronnée). Eene tweede
soortisdejèamboos-aardbezie(f.collina)met
zeer smakeljke vruchten, eenederde de

De ananas-aardbezie.

men gewoonljk meent.Die planten houden
het m eest van een gem engden grond van
zand,kleien bladaarde.Daarenboven eischen

zj sehaduw tegen den al te verzengenden

gloed der zonnestralen. Deze doet haar ver-

b
qr
oote bosclt-aardbezie (f.elatior),even alsde sehrompelen en ontneem t aan de vrtzchten
eide voorgaande soorten inheemsch in Ons

haren heerljken geur. Staan de planten in

Vaderland.
een altevetten grond,danbloejenzjsterk,
Algemeen bekend is de ananas,aardbezie maar geven een kleinen Oogst.Is hj te ma-

(f.gxandiiora),uit Surinameafkomstig,met ger, dan dient men hem metijngemaakte

groote, maar n0g alw aterachtige vruehten. klei en teelaarde te verbeteren.
Tot deze soort rekent m en ook de zoogeBj het aanleggen van aardbeziën-bedden,
naamdemuskadel-aardbezie.Verdervermelden hetwelk in den na-zomer geschieden moet,
wj de Cltili-Ofreuzen-aardbezie(f.chilensis), kieze m en zoodanigen grond, w aar reeds
die zich door zeegroene, dikke bladeren, eenigejaren allerleigroentenzjn verbouwd.
groote bloemen en dikke, zachte haren on- D eze wordt goed gemest en Om gegraven.
derscheidt, - en eindeljk de Viryiniselte Hierin plaatse m en de planten ongeveer een
aardbezie, die wel wat w aterachtig smaakt, voet van elkaâr.

maarhetvroegst t0trjpheid komt.
Mranneer h0t des voorjaars,wanneerde
W j geven hierbj de afbeelding van eene planten beginnen te bloejen, niet regent,
nieuwe bjsoortderananas-aardbezie op l/4 m oet m en haar m et een gieter van water
van hare natuurljke grootte. Zj iskorten voorzien. Voorts worden de bedden zuiver
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gehouden en deranken ofuitloopersyedurig welmetroom ofmetwjn.Voortswordenze

meteen scherp mesweggenomen.Ztlmogen geconijt,Of men 'vervaardigtdaarvan aardniet langer dan vier jaarOp hetzelfde bed beziënsap,aardbeziënwjn OfaardbeziënjsOp
bljven.
de gewone wjze.
Hetvermenirvuldigen der aardbeziën-plan- W j willen van de aardbeziën nietafstap-

ten kan gesohleden door zaadtdoor ultl00- pen zondor te gewagen van den aardbeziënpe
rs en door hetscheuren derwortels. Om boom (arbutus unedo) endeaardbezién-spinagoed zaad te bekomen,oogstmen d()schoon- zie (blitum). De eerste groeit in Italië,

ste en rjpste vruchten en men zetdeze op Sganle, Griekenland, Dalmatië, vooral op
een bord Op eene drooge plaats,waar zj Mlnorca en O0k in Ierland in het wild en
alle vochtigheid verliezen. Deze gedroogde
aardbeziën bewaart men t0t in hetvolgende

bereikt er eene hoogte van 20 t0t 80 voet.
l1j behoort t0t de familie derheideplanten

voorjaar en men wrjftze tusschen devin- (ericaceën)enheefteenvjfdeeligenkelk,eene
g0rS, 0DR er de zaadkorrels uit afte schei- kroesvormige bloeml
troon met vjftandigen

den. Men zaait Z0 in de maand April Op zoom ,gl
adde,bruinroodetakken enlanywereen goed toebereid bed Of in potten, die pige, gezaagde,glinsterende bladen,dle hj
i*n. Men strooit 0Okdeswintersbehoudt.HjbloeitinFebruarj
metfl
jne tuinaarde gevuld ZJ
er ijne mestspecie over heen en bedekt en in den herfst met overhangende bloemvoorts den grond met m0s,hetwelk men (la- trossen en draagt twee-Ofdriemaal'sjaars
geljksbegiet, Om hetzaad vochtig te hou- wratachtige roode bessen,dieiaatlw-zoetvan
den. Verheffen zich de planten boven de smaakzjneninZuid-Europaen in hetOosten
oppervlakte, dan wordt het m0s w eggeno- gegetenworden.InSpanjedienenzjtevenstOt

mon. Zoodra zi
j sterk genoeg zjn,worden bereiding van suikerenvan eenefljneliqueur.
O0k heeftmen
zjmettwee-Of
hem a1s sierdrietallenbjelkaârop eenbed
boom aange' (t
overgebragt.
kweelkt?w aarl
MenkanOok de
t
b.
/
door hj met
soortvermenigvuldigen door
de uitloopers
van de moederplanten w egte
nemen en t0t
den aanlegvan
nieuwe bedden
te gebruiken.
H et eenvoudigst en ver-

kiesljkst ech-

terishetscheuren der in den
nazomer goed
aangeaarde
planten.
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Deaartlbeziëpboom (crl?//Nzllnedot.

De vruchten, die wj met den naam van
aardbeziën bestempelen, ztjn gewoonljk in
0ns Vaderland in de eerste helftvan Junj
rjp,zoodatzj in de vaak reedsw arm e dagen van zomermaand ons de eerste verkwikking aanbieden.Zt
jbevattenvoth
ralplantensljm ,suiker,plantenzuren en een aangenaam aroma.Zj zjn zeerverkoelend,enhet
gebruik van een glas wjn is er allezins bj
aan te raden. Zj veroorzaken bj sommige
menschen eene soort van netelroos. Bj
onderbuiksziekten wordt de aardbeziënkuur
Tvel eens aangeraden. Alen gebruikt ze dan
des Ochtendsmetsuikerzonder erietsanders
aan tOe te voegen. De groote Linnaeus is

:

te,in been tak
m et vruchten
ill natuurljke
grootte, in c
een helmknop-

Jevan voren,in d een dergeljk helmknople
van terzgde,beiden viermaalvergroot,in e
de doorsnede van eene onrjpe vrucht,iets
vergroot,eninfdedoorsnedevan eenzaadjey
driemaalvergroot.
De aardbeztën-spinazie draagtbj 0ns gewoonljk den naam van de bes-melde.Zj behoort t0t de familie der ganzevoet-aclttigen

(chenapodiaceën),dieookonzegywonespinazie Onder hare leden telt.Van dle plantkent

men twee soorten, nameljk de yetopte (b.
capitatum) en det
qeriste (b.virgatum).Deze
laatste is de eigenljke aardbeziën-spinazie.
Hare bladen geljken volkomen 01!dievan
spinazie enharevruchtenop aardbezlën.Beide

daardoorvaneenedergeljkeongesteldheidv0l- soortenheeftm en0ok in 0nslandwelintuinen
komen genezen.O0k de wortelsen bladeren aangekweekt,waarzj zeerligtverwilderen.
werden voorheen onder de geneeskrachtige Gedurendeden geheelen herfstprjkenzjmet
zelfstandigheden geteld.
fraaje roode bessen,wier smaak niet meêIn onze dagen worden de aardbeziën,als valt.'
W jplaatsenhierbj eeneatbeeldingvan
verfrisschende vrtlchten,gewoonljk in daam de gewoneaardbeziënsyinazie Opl/4 dernat0e bestemde,van boven schuitvormig uitge- tuurljkegrootte.In azletmendeplant,inb
holdebroodjesmetsuikergenuttigd,- o0k een blad m et eene vrucht,in c eene bloem

42

AARDBEZIE- AARDBOOR.

m etopgezw ollenbloemdek,viermaalvergroot, stangen zjn ook welvan hout.Hetbelang-

en in d eene zaadkorrel,vjfmaalvergroot. rjkste gedeelte is de boor, die naar den
Eindeljk kent men n0g eene aardbeziën- aarddergronden?w elkedoorboordm oetenw orw/r/
fik (epigaea repens), eene heester, die den,eene verschillende gedaanteheeft.V oor
l0szandgebruiktmen de klepboor,nameljk
'

een hollen cylinder met een scherpen onderkant en met eene klep,diealleen naarboven
Open gaat, zoodat hetuitgeboorde zand er
in dringt en niet weêr naar beneden kan
vallen. V0or veengronden gebruikt men de
cyltnderboor,eene ronde,massieve boormet
eene sleuf, die een scherpen kant heeft en
Over hare geheele lengte voortloopt. V00r
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zeervaste leemlagen en weekekrjtgesteen-
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ten heeft men de lepelboor, welke dezen
naam aan hare gedaante ontleent. D eze laat
echter de losgeboorde massa in het boorgat
achter?zoodat m en ze met een ander werk-
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zal gebrtlikt w orden, m oet derhalve een
naatlwkeurig onderzoek van den grondv00rafgaan. Is de plaats aangew ezen,w aar de
boring geschieden zal, dan graaft men er

een rond gat meteene middelljn van 2el

r' /

/

een dubbelen kurketrekker geljkt.Eindeljk
worden bj harde gesteenten de bz
jtel-boor
ofde kroonboor aangewend.
om te bepalen, welke booraanvankeljk

en eene diepte van 2 t0t Si el.Heeft men
/

t

X.
h t
Gemeane aartlbezién-spinazie

Lblitum rirgc/ttpz).

hier n0g zand, dan worden er blikken of

gegoten jzeren buizen in den grond gedreven, die iets wjder zjn dan hetboorgat,
hetw elk m en m aken w il.Dat is noodig,om
h'
etinstoxten van het losse zand in hetboor-

gat zooveel mogeljk te verhoeden. Heeft
men Op deze wjze vastere lagen bereikt?

dan neemt het boren een aanvang. De boor
uit N oord-Am erika afkom stig is en in de is eerst aan het kopstuk vastgeschroefd, en
maanden Julj en Augustusbloeit. Zj heeft ditlaatste i: m et een touw aan een drievoet
een kruiyenden,bruinen,behairden stengel, opgehangen, en wel zoodanig, dat de gehartvormlge, rllige bladen en t0t airen ge- heele toestelgedurende het boren, door het
rangschikte bloem en, en w ordt hier en daar verschuiven van het touw bj den drievoet,
langzam erhand dalen kan. Nu staat de punt
als sierplant aangekw eekt.
A ardboor. Dit werktuig,bj 0nsd00r- der boor boven den ingedreven cylinder, 0n
gaans grondboor genoem d,dient om de lig- de arbeidersgrjpen voorzigtig dendwarsstok
plaatsen van belangrjke delfstolen op te en loopen daarmede in den kuil rond,tersporen,bronnen te openen, ofde aardlagen wjlde boor door haar eigen gewigt ofdoor
op eene bepaalde plek te onderzoeken. OOk een toegevoegden last in den bodem afdaalt.

gebruikt men hetom bjvoorbeeld in mjnen Iszj methaarboveneindetotaan den rand

luchtgaten aan te brengen of kam ers voor van den ingedreven cylinder gekomen,dan
schroeft men hetkopstuk eraf,enmenplaatst
springladingen te vormen.
Het bestaat uitdrie deelen,hetkonstfzk, tusschen de boor en het kopstuk eene boor-

tang.Is hêt bovenste gedeeltederboorstang
de boorstanj en de boor. Heteerste lsvan s
boven m et een ring voorzien, w aaraan m en door hetronddraajen t0tden rand van den

een touw kan vasthechten?en daarbeneden cylindex genaderd, dan wordt o0k zj van
met een gat, waar men een stok doorheen het kopstuk losgeschroefd, en men plaatst
kan steken, w aarmede m en den geheelen tusschen de eerste stang en hetkopstukeene

toestel kan omdraajen. Onderhetkopstuk tweede stang.Op deze wjze gaatmenvoort
is eene schroef,waaraan m en zooweldeboor
als elke boorstang kan vastschroeven,z00
als tevens het andere einde van elke boorstang m et eene schroefaan de boorkanverbonden worden. D e boorstangen die in te
grooter aantal voorhanden m oeten w ezen

totdat m en door vermeerdering van het aantal stangen de gew enschte diepte heeft bereikt.W ordtde losgeboorde massa belemmerend, dan haalt m en de stangen er uit, en
m en reinigt de Opening m et een lepelvormig

werktuig. In harde gesteenten kan de btjnaarmate men aanzienljker diepte beoogt, telvormige boor alleen doormiddelvan gezjn jzeren staven ter lengte van vjf el durige schokken doordringen.
en gemiddeld zes streep dik. D e boorHetlastigste ongeval, waarvoor men bj
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het boren bloot staat,ishetbrekenvan eene voorgesteld en lnet den eernaam van roe-

boorstany of van de l)oor.Men heeftwerk- dende moeder (alma mater) bestempeld, is
tuigen ultgevonden en aangeprezen,om bj
zulk eene ramp de afgebroken stukken te
verwjderen, maarzj zjn dikwjlsontoereikend en vorderen daarenboven veeltjd.Het
is derhalve van belang,om bj het boren de

eenederdwaalsterren (planeten),diezichOm

de z0n bew egen en metdezehetzonnestelsel

vormen.Zj isdaarenbûvendewoonplaatsvan
denmenschenhettooneelzjnerbedrjvigheid.

M en kan de aarde van tw eederleistandgrootste voorzigtigheid in achtte nem en.
punt beschouwen,nameljk als deelvan een
Eene boring ter diepte van ongeveer zes- geheel - van het zonnestelsel, Of als een
tig el wordt yewoonljk door een boor- zelfstandig ligchaam . In het eerste gevalis
m eester m et vler w erklieden volbragt. In de aardkunde een gedeelte van de sterreharde lagen vordertmen gemiddelddageljks kunde ofvan de algem eene kennis van den

ll/aof12/aeltotdatmenhierin een vjftien- kosmos.Zj onderrigt0nsOmtrentdebetrek-

ta1voeten is doorgedrongen.T0teene diepte

van15t0t29voetvordertmendageljkseenel,
verdert0t50eldageljksspalm,eneindeljk
t0tC0eldageli
jks1
3palm.Dievorderingenhangen echtervoornameljkafvandemeerdereof

mindere hardheid van den bodem.Intusschen

king Onzeraarde t0tde z0n en t0tdeoverige
planeten, omtrent haren 100p om de z0n,

hare heerschappj overde maan enz.Tn het

t
weede yeval,waarin zich deaarde a1s een
zelfstandlg ligchaam vertoont, kom t in de
eerste plaats hare uitgebreidheid in aanm er-

heeftmen in de laatsteJarenallezwarigheden king.W j zoeken 0nsdaarbj nietalleen te
genoegzaam Overw onnen door de verbeterde vergewissen om trent haren Omvang,haren
m ethode van den ingenieur Kind,zoodatm en inhoud en hare gedaantetm aar 00k Omtrent

in betrekkeljkkorten tjdboorgaten gemaakt de ligging van de afzonderljke plaatsen van
heeft ter diepte van 1000 el.
H 0e m en Artesische putten heeft geboord
h0e men met een hoogst merkwaardigen
boortoestel een tunneldelft door den M ont-

hare oppervlakte.Ditgedeelte deraardkunde
heeftm enig punt van aanraking m etdesterrekundige beschollwing onzer planeet en

stetlnt,even alszj,Opwiskundigegronden,
weshalve zj te zamen den naam dragenvan
Cenisenz.zullen wj laterbespreken.
A ardbrand. Deze ontstaat bj hetOnt- '
tvisknndi
ge clrt
frk
jbàvstfc.Poogt desterre-

branden van Onderaardsche steenkolen- of kundige de aarde en harenafstandvan andere
bruinkolenbeddihgen. Zulk een brand kan hemelligchamen te meten,de natuurkundige
00l1W 0n l
ang aanhouden. Hj ontstaat we1 komtmetdebalans,Om haredigtheidtewegen.
eens door vuur, dat vallbuiten wordt aan- Daarenbovenkom ennogveleandereOmstandiggebragt, bj voorbeeld door dat der kolen- heden vannatuurkundigen aardinaanm erking:
branders,maar gewoonljk ishj hetgevolg z00alshareeigenew armte,haarm agnetism us,
eener zelfontbranding,hetzj doordehitte, de verdeeling dervaste,vloeibareen luchtvordie Onder toetreding der dam pkringslucht m igezelfstandigheden,deverschillendegedaandoor de ontbinding van zwavelkies gevormd te der oppervlakte,devbrm deraardlagen,de
wordt,hetzj door de Ontwikkeling van wa- llzchtsgesteldheidendeverspreidingvanplanten
terstofgas. M en kan zlllk een brand alleen en dieren.Aldeze dingen behooren t0tde
door afsluiting van alle openingen blusschen, afdeeling natnnrkundige tcr#rjfkdkzfp#e.
Eerst in de laatste eeuw heeftmen eene
nameljkdoordenaanvoervanzuurstoftevem
hinderen.D e hitte van een aardbrand is wel voldoende kennis verkregen van de qedaante

der aarde. De oude volkeren vormàen zich
geheelen aldoor vervormd worden,bj vool'
- hiervan de zonderlingste voorstellingen.Z00
beeld steenkolenlagen inporselein-jaspis.O0k lang zj in een Onbeschaafden toestand verontstaan er door dien brand w eleensholen, keerden,beschouwden ztjhunnewoonsteden
eens zoo hevig, dat naburige rotslagen er

die scheuren en instortingen veroorzaken, als het middelpunt der aarde. Dit was voor
waaruit rook en vlammen opstjgen,terwjl de Israëlieten Jeruzalem , voor de Grieken
ersalmiak en dergeljkesublimatennets
rslaan. Delphi of de Olympus,voor de Hindoes de
W oedt die brand niet ver beneden de opper- berg Meroe, en voor de Skandinaviërs het
vlakte,dan erlangtde grondereenewarmte, verre noorden. De Grieken beschouwden de
die den tuinbouw ongem een begunstigt,- aarde - en dit gevoelen vindt men thans

een verschjnsel,dat wjin Planitzbj Zwick- n0g bj de Chinezen - alseeneplatteschjf:
au, in Staflbrdshire en elders opmerken. door den Oceaan omspoeld en gedekt door
Zulk een aardbrand veroorzaakt een aanmer- hethemelgew elf, datop reusachtige pilaren

keljk verlies van steenkolen, en istevens rustte. Een der westeljke pilaren was,v0lzeer gevaarljk voor de arbeidersin de na- genshen,hetAtlas-gebergte.Zj waanden,dat
burigemjnen?Omdatzichdaarbjeenegroote dez0n desochtendsaan denoosteljken rand
hoeveelheid brandbaar gas Ontwikkelt. Men der schjf uit de wateren opdook,om hare
vindt zulk een aardbrand bj Duttweiler in dagreis naar het w esten te volbrengen.Hier
Silezië!bj Idria en op andereplaatsen,want werd zj door een gotlden vaartuig opgenow aar zlch steen-en bruinkolenbeddingen be- m en,dat haar door de w olken vanhetnoorvinden, is dat verschjnsel niet zeldzaam. den heen spoedig weder naar het Oosten
Over den aardbrand bj Baku en aan den bragt. Dergeljke voorstellingen vinden wj
Oever der Kaspische Zee spreken wj later. bj Hesiodus.Anderewijsgeeren,onderandeA arde. De aarde, door de Ouden onder ren Tltales,gaven aan de aarde de gedaante
de namen gaea en tellusweleenspersoonljk van een cylinder. Intusschen verkondigden
1.

3
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reeds A naœlmandev en Pytha-qorast dat de

der sterren boven den horizon,wanneermen

aardeeenebolvormige gedaantebezlt,enbj ze van verschillende plaatsen gadeslaat (z00
de latere wjsgeeren,Parmenldes,Eplewrus als die derPoolster,dieeen graad rjstbj
en P lato:is deze voorstelling algem een.M et elk vjftientalmjlen,diemennaarhetnoorbjzonderen nadruk heeftE'
adoxus(850jaren den trekt),in verband methetfeit,dater
vöör Chr.
) daarop gewezen, en Aristoteles in het noorden sterren onder den horizon
waagdehetreeds,een regtstreeksoh bewjs duiken en er andere zich in het zuiden b0daaxvoor te leveren. Het water, zegt hj, ven den gezigteinder verheffen, wanneer
zoekt altoos naar de diepste plek, daarom men naar hetztliden voortschrtjdt:hetwelk
moeten alle punten van den zeespiegeleven dan alleen mogeljk is,wanneer de Opperververwjderd wezen van een gemeenschap- vlakte der aarde gebogen is,en welvan het

peljk middelpt
lnt.Daar dezeeigenschap lit- noorden naar het zuiden.W at de reizen Om

sluitend bj den b0lgevonden wordt,lshet de wereld hebben geleerd, bevestigt de 0monbetwistbaar datde oceaan en dien ten gevolge de geheele aarde eene bolvoxmige gedaante bezit. N 0g krachtiger is de taal van
A vehimedes. Deze beweert, dat eene vloei-

standigheid,dat de z0n voor oostwaarts ge.

legene plaatsen vroeger verrjst, dan voor
m eer w estwaarts gelegene, en uit een en
anderbljktonloochenbaar,datdeaardeeen

stofnietrustig kan wezen zonderevenwiyt, b0l is Of althans eene bolvormige gedaante
en dat zj zich nietin evenwigtkan bevln- heeft. Voegen wj daarbj hetbewjs:door

den zonder eene bolvormige gedaante aante Ak'istoteles aangevoerd en door A rchkmedes
nemen. In de latere dagen der oudheid be- nog duideljker voorgesteld en aan de wet
stond bj de geleerden geen twjfelomtrent der zwaarte en den aard der vloeistolenontde bolvormige gedaante der aarde, zooals leend, die Overal, waar zj geene belemmewj in de geschriften van Cicero,van Tftf- ring vinden, de bolvormige gedaante van
tareltus enz. opmerken Maar het heldere een waterdroppelaannemen,dan hebbenwj

licht, dat zich in dien tjd op de inrigting daarin)behalven straksgenoemde bewjzen,
van het heelal begon te verspreiden ,werd die aan de waarneming zjn ontleend,een
in de middeleeuw en geheelen alverdtlisterd. regtstreeksch bewjs, dat, in verband met
Deheilige lonifaeluîverhiefmetkrachtzjne de aswenteling, niet alleen op debolvormige
stem tegen den Bejerschen priester Verye- gedaante,maar 00k 0y de af
platting betrekdie het bestaan van tegenvoeters en king heeft.De aarde ls derhalve een bolvordus de bolvormige gedaante Onzer planeet mig ligchaam , en de ljnen) die de meetverdedigde.Zelfstoen Cslnntbnszjngrootsch kunde bj de beschouwing van den b0lgeplan Ontwikkelde, Om eene reis om de w e- bruikt, z00 als de middelljn, den straal,
reld te doen,w aren velegeleerdenbevreesd, groote en kleine cirkels,w orden evenzeer

dathj met zjn vaartuig van den rand der bj de besehouwing der aarde aangewend.
aardschjf in de matelooze ruimte zOu stor- A risloteles was van meening)dat deaarde
ten. In ûnzen tjd heeftde wiskundige aard- zich in hetm idden der m atelooze ruim teberjkskunde 00n0 reeks van bewjzen in ge- vond,en dat zOn, m aan en sterren in ieder

reedheid, Om aan te toonen, dat de aarde
geen vlak ,geen cylinder,geen kegel,en in
het algemeen niets anders dan eenbolvorm ig
ligchaam W0Z0n kan. Deze bewi
jzen ZI
J
*
@11:
D e cixkelvormige gedaante van denhorizon,

etmaal Om haar heen zweefden. Alleen de
Poolster vertoonde zich als een vast punt,

zoodat de zeeman daarnaar zjnen koers kon

bepalen.Eratosthenes bepaalde den standder
w ereld-as als van de Poolster door het m id-

welke wj overal waarnemen, waar geene delpt
mtderaardeloopende.W j wetenechter
aardsche voorwerpen het gezigtbelemmeren, sedert de dagen van Copernicns, dat deze
en de verruiming van den horizontalen ge- dageljksche beweging der z0n en der vaste

zigtskring naarmate wj eenhoogerstandyunt sterren een dergeljk zinsbedrog is als wtl

innemen.Bj eene hoogte van 100 voetlsde
straalvandienkring2:
%,bj eenehoogtevan
1000voetishi
j82(s mjl,en bjeenehoogte
van 5000 voetis hj l92(s mjllang.Hiexmede komthetverschjnselûvereen:datwj

Ondervinden, wanneer wj door het raam

'eener voortspoedende trekschuit gluren en

wanen,datwj zelven metdatvaartuig stil

liggen, en dat de boomen en huizen langs
het kanaal zich in eene tegenovergestelde
van alleenstaande voorwerpen,zooalskerk- rigting bewegen.De aarde draait in 24uren
torens, bergen enz. en vooralvan schepen eenmaal Om hare as,en daar wj methaar
Oy zee,bj onze nadering eerstde toppen Omwentelen,vertoont zich hetuitspanselals
zlen en vervolgens de lagere gedeelten. T0t of het zich om 0ns heen beweegt. Dat de

die bewjzen behooren voorts: De togten Omwenteling onzer aarde werkeljk plaats
om de aarde,waaruitbljkt,datOnzewoon- heeft, is door den val der ligchamen van
ylaats eene van het oosten naar hetwesten eene aanzienljkehoogte onwederlegbaarbeln zich zelve terugkeerende, gebogene 0p- wezen.Een steen)diebj dentorentopwordt
pervlakte bezit,- alsm ededegesteldheidvan losgelaten,volgt geenszins de loodljn,maar
die hemelligchamen, welke met onze aarde dwaalt een weinig oostwaarts af,Omdat de
overeenkom en en allen, voor z00 ver lnen Om wentelingssnelheid van den tOp destorens

ze kan waarnemen, eene bolvormiye ge- en dus ook de aanvankeljke omwentelingsdaante bezitten,-- dan de kringvormlge ge- snelheid van den losgelaten steen grûoter is
daante der aardsehadt
lw bj maansverduiste- dan die van zjn voet.NadatNet
vtondiestelringen)- vervolgens deverschillendehoogte ling had uitgespreken, werden er spoedig
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proevon gonomon, eerst door Ilbok te L0nden,m aar van eene geringe hoogte enonder
ongunstige omstandigheden,vervolgens door
Guglielmini te Bologna op den toren degli
Asinelli, van eene hoogte van 80 el. In

cirkel, die tevens door de beide polen gaat.
Die cirkels dragen den naam van middaycirkels (meridianen) omdat men op de be-

schenen helftvan zoodanigen cirkelJuist Op

den middag de zon haar hoogste standpunt

de jaren 1801 en 1802 werden zj herhaald zietbereiken. Eên diermiddagcirkels- bj
door Benzenberg op den Michaëlis-toren te 0ns gewoonljk die, welke over de sterreHamburg en in 1803 in de steenkolenmjn wacht te Greenwich l00?t - wordtaange-

te Schlebusch in het graafschap Mark. In nomen als de eerste merldiaan,cn van hier
1820werden zj metde grootste zorgvuldig- telt men doorgaans oost- of westwaarts de
heid genomen door Reieh bj Freiberginhet graden t0taan deplaats,waarvanmendeligErzgebergte, en uit al die proeven bleek , gingbepalen wil.Hetaantalgradennoemtmen
dat de vallende ligchamen zichinderdaadeen degeoyraphisehelengtevan de bedoeldeplaats.
weinig naarhetOostenverwjderden.Benzen- Men heeftdusooster-oflvesterlenyte.D00reene
ù:r/ vond bj eene doorloopene hoogte van naauwkeurige Opgavevandelengteen breedte

226 voet 3,097 ljn oosteljke afwjking, isdeliggingeenerplaats,alseen snjpuntvan
iets meer dan de theorie, die datbedrag twee bekende ljnen,volkomen bepaald.
op 3,853 ljn bepaalt.Dieafwjking wasv0l- Hetisnaauweljksnoodig,hierbjtevoe-

gensReich bj eene hoogte van 158,54 Ne- gen, dat alle plaatsen op de verlichte helft
derlandsche el58:296 streep,eenbedrardat Van denzelfden meridiaan tegeljkertjd midn0g meerstrooktm etde theorie.Indenlong- 4ag, en al
le klaatsen op de donkerehelft
sten tjdheeftFotfcaultdoorzjneslingerproe- tegeljkertjd mlddernacht hebben. Voorts is

ven,waaroverwj laterspreken,eenkraohtig het duideljk, datdemeridianen groptecirbewjsgeleverdvoordeOmwentelingderaarde. kelszjn, daarhunnemiddelpunten metdat
Heeftdeaardeeeneomw entelendebew eging, der aarde zamenvallen,endatzj aanweêrsdanvormenwj0nsterstonddevoorstellingvan zjden van den evenaar,naardezjden der
eeneas,om welkezjdraait.Debeidepunten, yolen,allengst0telkandernaderenOm elkaâr
waar die asde oppervlaktederaardeOntmoet, ln de poolpunten te ontmoeten. De lengtenoemt men depolen,die men met de namen graden worden dus, even a1s de omtrek

zwid-en noordpoolonderscheidt.W anneerwj der parallelen, allengs kleiner naardezjde aarde snjden doorplattevlakken,welke den derpolen.Strakskomenwjdaaropterug.
loodregt staan Op de as, dan vormen deze
De vaststelling van een eersten m eridiaan
aan de oppervlakte de parallelen Of even- is willekeurig. Ptolemaelts plaatste hem z00

wjdige cirkels,die van hetwesten naarhet ver mogeljk naar het westca, en ook nu

oosten loopen. De grootste parallelbevindt n0g is de m eridiaan van Ferro in gebruik,

we1niet de wezenljke meridiaan:maardie
welke 20OtenwestenvanParjsgeleqenis.De
Franschen hebben den m eridiaan,d1edoorde
sterrewachtteParjsloopt,alsdeneerstenaangenom en.Dienvan Greenwich,bj de Engelschen in gebruik,hebben wjreedsvermeld.
Geljk de evenaar Onze aarde verdceltin
een noordeljk en zuideljk halfrond,z00verevenaar is tevens die der aarde. Nu stelle deelt haar de eerste m oridiaan in een oostem en zich 90 parallelen voorvan den evenaar 1jk en westeljk halfrond. D e bepaling der
zich overalop geljken afstand van d.
ebeide
polen;zj iseen qroote cirkel,diedeoppervlakte der aarde ln tw ee halfronden - een
noorder-eneenzlt'
iderhalfeond-.verdeelt.Zj
draagt den naam van erenaar(aequator),want
alsde zOn zich boven haar schjntte bewegen,zjn Overdegeheeleaarde dedagen en
nachten even lang. De middelljn van den

t0t aan de noordpool en even zO0 veelvan
den evenaar t0t de zuidpool, op geljke
afstanden van elkaâr, dan zal men inzien,
dat een groote cirkel, die door de twee p0-

lengte geschiedt doorgaans m et een naauw keurig loopend uurw erk ofchronometer.Elke
plaats doorloopt in een etm aalde 0600 van

hareparallel,dusin êên uur tjd een boog

len gaat, door dieparallelen in 360 yeljke van l5Oofeen boog van 10 in 4 minuten tjd.
deelen ofgraden (O)wordtverdeeld.'
Wl1men Heeft m en nu op eene plaats den chronome-

de ligging eener plaats bepalen, dan begint
m en van den evenaar af die graden te tellen
tot aan de bedoelde plaats, en het aantal
graden vermeldt0nsïja eyeoyraphéseheùr::#/d,
die zoowelz'aider-alsnoorderbreedtekan w ezen. De evenaar ligt Op 00, de noordpool
'op 90
O noorderbretadte,en de zuidpoolOp90O
zlziderbreedte. Elke graad w ordt in 60 mi-

ter op den m iddag op 12 utlr gezet en reist
men zoo ver oostwaarts, dat hetuurw erk

Op den middag l uur aanwjst, dan heeft
men 15 lengtegradcn afgelegd. Reist m en
daarentegen w estwaarts,dan zalm en nahet
doorloopen van 15 lengtegraden Opm erken,
dat de chronometer 11 uur vôör den middag

aanwjst.Is het middag tc Parjs, dan is
nuten('),enelkeminuutin60seconden(')ver- het te Berljn reeds 44 en teW eenen 56
deeld.Mennoem tdebreedteçbçbïkwebpoolshllogte,
omdatmen zebepalenkandoor hetmeten van
den hoek waarm ede opdebedoelde plaatsde
poolster zich boven den horizon verheft.
Door de breedte is alleen de parallel aangewezen, waarop eene plaats gelegen is.

minuten later,in Alexandrië l uur 50minuten,in Bombay 4 uur 42 minuten, te Bntavia s uur 54 minuten, op Otaheite l uur
52 m inuten na middernacht,tePanama ($ullr
22 minuten des Ochtends, te Rio Janeiro
8 uu< 58m inuten ,te Terceira 10 uur 2 miO0k deze parallelis,geljk iedercirkel,in nuten, en te Greenwich 11 uur 51 minuten
3600 verdeeld. Over elk deelpuntloopt een vöör den m iddag. V@ndaar,dat degene,die
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een togtom de wereld volbrengt en hierbj
eene oosteljke rigting vôlgt, een dag wint,
terwjl hj, die westwaarts trekt,een dag
verliest. De eerste reizigers, die zulk een
togt voleindigden, waren bj hun terugkeer
niet w einig verbaasd,dat zj een dag later

zich in 1725 Bohquer en La Ct
lz3t
fcpz
lzz?d naar
Peru, en M aupertnis, Clairawt en Outhier
naar L apland. D e uitkomst van deze opm e-

ting was, dat de lengte van een rraad in
Peru (onder den evenaar) 56,738en ln Lapland (0p 66O N.B.) 57,437 toise bedroeg,
kwamen dan htlnneaanteekeningenaanwezen. zoodat het gevoelen van Netvton op eene
Even als de z0n, zo() bereikt o0k elke schitterende wjze bevestigd werd.Na dien
ster boven iedere plaats, waar zj zigtbaar tjd zjn verschillende graadmetingen metde
is,Op een bepaalden tjd haartoppunt.Kent grootste zorgvtlldigheid volbragt,z00 alsdie,
men dien tjd voor Greenwiclt,dan kan de welke in 1792 door Mlehaln,Delambre en
vergeljking van dezen metden tjd,waarop Borda begonnen en in 1808 door ulrayo v0l-

men elders den doorgang eener ster door

eindigd werd en van Duinkerken t0t F0r-

den meridiaan waarneemt,desgeljkst0tbe- m entera over m eer dan l2O loopt,die welke
paling der lengte dienen.
Toen men t0t de Overtuigi
ng gykomen
W aSt dat de aarde een bolvormig llgchaam
is, volgden er spoedig pogingen, Om den
om vang dier planeet te m eten en Op te spo-

in 1801 door Snanbery in Lapland is Ondernomen t0t herziening van die van M auperfuis, die van Gauss in Hannover,die van
Bessel in Pruissen enz. Ed.â'cl,- i#/, W albeck en Bessel hebben de verkregene uit-

ren in h0e verzijafwjktvan den vorm van komsten ten grondslay gelegd voor hunne

een volkomen boi.Drie vexschillende w egen naauwkeurige berekenlngen.Volgens dievan

heeft men hiertoe ingeslagen.Alen heeftdoor Bessel, w elke Op een tiental graadm etingen
graadmetingen, door de schommelingen van steunt,is de straal van den evenaar 859:43
den slinger en door deberekeningvaneenige mjl, de halve as der aarde 856,56 mjl,

opmerkeljke ongeljkheden in de loopbaan en dus de Omvang van den eersten 5400
van de maan dezelfde uitkomst verkregen, en van een merldiaan 5290 mjlen groot.
nameljk deze,datde aardeeene sphaeroide De halve as der aarde is derhalve nagenoeg
is, een bolvormig ligchaam , aan de polen 27/amjlkorterdan de straalvan den eveafgeplat.Eratostltenes was de eerste,die het naar,zoodatde afpl
atting l/zoosteofvolgens
ondernam , al was het 0ok op eene hoogst Bessels en P'uissavtts verbeterde graadm eting

gebrekkige wjze, delengte van een graad l/S98,32ste bedraagt.Zj is zo0 gering,dat

van den m eridiaan en alzoo den om vang der
aarde te bepalen.Volgens zjne opm eting en
berekening w as die om vang 352000 stadiën.
Ilatvraagstuk Tias echter eerst naeeneaan-

hare voorstelling op eene globe van 1% voet

middelljn nog geene 1jn zou yereischen.
De tlitzetting van onze aarde onder denevenaar is n0g niet eensvjfmaalz00hoog als

merkeljkeverbetering dermeetinstrumenten de Mont-Blanc.
v00r Oplossing vatbaar.
Intusschen worden degraadmetingeninbjAan onzen landgenoot W illebrord ,% dlKf4.: kans alle staten van Europavoortgezet.Om ze
(geboren in 1581) komt de eer t0e,dat htj tebevorderen en degew enschtegegevensdoor
de eerste is gew eest, die eene graadmeting debestemiddelen teverkrjgen,heeftzichin
eene van Alkm aar naar Bergen-op-zoom 1864 te Berljn eenepermanentecommissiege-

ter lengte van 10 ll' 30'/- naar behooren
heeft volbragt. Eene volgende graadm eting

vormd,waarvan Dr.H anzenvoorzitteris,m et
een centraalbnreau,alsuitvoerendorgaan:aan

is die van Pieard (1660)in Frankrjk tus- welkshoofdzichdejverigeDr..
/cqdrbevlndt.
schen Parjs en Amiens,die door Domintqne In onsVaderlandwordtdlezaakbehartigddoor
de
H
eer
en
Pr
of
.
Kai
s
e
r
e
n
S
lamkaet
.
Ctzsyïzài en anderen (1683- 1700)noordwaarts
tot Duinkerken en zuidwaarts tot bj Perpi- Mfj komen hier volgens onze toezegging,
gnan w erd voortgezet. D e uitkom st hunner
werkzaamheden was deze, dat een graad in

terug op de graden der parallel-cirkels,door

hunne lengte,tegeljk metdievandegraden
het zuiden van Frankrjk meer lengtebezat, Op de middagcirkels,op verschillende breed-

dan een graad in het noordent weshalve de ten op
aarde de gedaante moest hebben van eene
ellipsoïde - van een ligchaam ,400rdehalve
om w enteling eener ellips ontstaan - w ier
J0
4
langste as m et de as der aarde zamenviel.
rd
e
Intusschen had Newton reeds vroegereene
.
mn
tegenovergestelde leer verkondigd. D e 0m wenteling der aarde had dezen scherpzinnigen geleerde t0t de Overtuiging geleid,dat

de aardeafgeplatmoestrezen aan depolen,
en volgens zjneberekenlng bedroeg die afplatting 1/220stevan demiddelljn deraarde.

Over dit onderwerp hebben de Engelscheen
Fransche stexrekundigen eene halve eeuw
gestreden, t0t dat m0n eindeljk erkende,
dat deafstand van Duinkerken t0tPerpignan
veel te klein was,om er een beslissend00rdeel op t
.e
. b
.0
uwen. Qm die reden begaven

te geven.
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0,051 :15,05 = 1 289.W j zien derDaarl/15(
levan een graad Opdenevenaar van
geljk is aan eene yeograpl
tischem?;ltz00be- halve, dat de werking der zwaarte Of de

vatzulk een mjl380t,S3toise(7407 Neder- aantrekkingskracht onder den evenaar het
landsche ellen). In ronde getallen telt derhalve de om vang der aarde 5400 de lengte
der middelljn van den evenaar 1719,diedex
aardas 1712,die van den gemiddelden straal

meest, verder naar de polen allengs minder
en aan de polen in het geheel niet door
de middelptlntvliedende kracht verminderd
w ordt. D erhalve moeten dezelfde ligchamen

859I
/p geographische mjlen, terwjlde op- onderden evenaarminderzwaarzjndanaan

pervlakte ruim 91
â millioenvierkantegeogra- de polen
eene gevolgtrekking, die door
ghischemjlen,en de inhoud rt
lim 2650mil- proeven m et den slinger bevestigd w ordt.
H et ligtere watervan den evenaar - tevens
lloen teerlingmjlen grootis.

Reeds vô0'r den tjdy waarin men door ligter door hooqeren warmtegraad en dus

graadmetingen deze ultkomsten verkreeg, door geringere dlgtheid - moet dus hooger
hadden onze beroemde landgenoot Cltristiaan klim men dan de zwaardere w atermassa aan
A fzit/t/ezd.
s en de schrandere Newton uit de de polen, Om die in evenwigt te houden.
midielpuntvliedende kracht van een omwen- De oppervlakte van het water is dus onder
telend ligchaam de stelling afgeleid,datonze den evenaar verder van hetmiddelpunt der
aarde eene sphaeroïde, een afgeplat bolvor- aarde verwjderd dan aan de polen, zoomig ligchaam moetzjn. Clairalt,k
bkhmidt, dat onze planeet eene afgeplatte gedaante
Ivory, Alry en vooral La Place hebben bezit.
over dat onderwerp hoogst scherpzinnige beIluygens bepaalde langs dezen w eg de afrekingen geleverd. D eze theorethische me- pl
atting Op 1/578ste,Newton op l/zposte,en
thode, om de gedaante der aarde te bepa- Ivory op l/289s
te,welklaatstebedrag overlen, is gegrond Op de onderstelling dat eenstem tm ethetverhoudingsgetaldermiddelde aarde voorheen in eenvloeibarentoestand puntvliedende kracht en der aantrekkingsverkeerde.Had Zj zich toen in eene volko- kracht onder den evenaar. M erkw aardig is
mene rustbevonden, dan z0u zj, even als de proef van P lateau,die het ontstaan der
een vrjzwevendewaterdroppel,degedaante afplatting van een om wentelenden b01aanvan een volkom en b0lhebbenaangenomen
schouweljk voorstelt.Hj deed een droppel
althansindien geen anderhemelliychaam door olie zw even in een mengselvan alkohplen

zjne aantrekking diegedaantewpzigde.Maar water, dat hetzelfde soorteljkgewigtbezat
de aarde bevond zich niet in rust?en bj als de Olie. Verkeerde die droppel in een
hare omwenteling erlangden alledeeltleseene toestand van rust! dan behield hj de geneiging, om zich van deaste verwjderen. daante van een zulveren bol.Bragthj hem
Is ntldezemiddelpuntvliedendekracht,w elke

ill 00n0 omw entelende beweging, dan ver-

de deeltjes door de aswenteling verkrjgen, anderde zjn vorm in dien van een ring.
aanmerkeljk in vergeljking metde aantrek- Graadmetingen zjnmoejeljk en kostbaar.
kingskracht,dan m oet de w erking van deze

M en heeft dus naar andere middelen om ge-

laatste er 00k aanmerkeljk doorgewjzigd zien? om de gedaante der aarde te bepalen.
w orden. Er m oet eene verandering (lntstaan
in den vorm van den b0l,omdat het bedrag
der middelpuntvliedende kracht in de vem
schillende deelen van het omwentelend lig-

Men vond zulk een middel in den slinyer.
De schommelingen van een slinger hangen

afvan zjn valofvan zjnelengte en staan

alzoo onder den invloed van deaantrekkings-

chaam ongeljk is. Volgens de wetten der kracht der aarde.W as de aarde een volko-

w erktuigkunde is de m iddelpuntvliedende m en b01in den toestandvan volkom enerust,
kracht Van elk deeltje evenredig aan de dan z0u een slinger metOnveranderdelengte
lengte van den straalvan zjnomwentelings- op elke plek harer oppervlakte - immers
cirkel en dus van zjne parallel. Zj isaan deze w as dan overal even ver van hetm id-

depolen = 0 en neemtt0e naardezjdevan delpunt de< aardeverwjderd - in denzelfden evenaar. De grootte der kracht,w aam den tjd hetzelfde aantal schommelingen v0lmede een omwentelend deeltje zich van het brengen. D e werking der zwaarte verm inmiddelpunt verwjderen w il, wordtbepaald dert echter thans naar de zjde van den
door den sinus-versus (het gedeelte van den evenaar, Om dat de aarde zich om hare aS
straal tusschen den voet van den sinus eens wentel
t,en die verminderingbedraaytonder
boogs en den boog zelven)van denboog,dien den evenaar,zo0 alswj straksgezlen hebhetineenzekerentjddoorloopt.EenOmwen- ben, 1/289ste. De waarnemingen van den
telend deeltje doorloopt Onderden evenaarin slinger verkondigen evenw el, dat die verelke seconde tjds J
,j minuut van de360 gra- mindering slechts 1/l94ste moet bedragen.
den van den om trek der aarde - een be- D at verschil is alleen te verklaren door de
drag, dat het over een afstand van 0,051 onderstelling, dat de w aarnemer Onder den
Parjschen vpet (6 in eene toise)ztlu weg- evenaar verder van hetm iddelpuntderaarde
slingeren,z0o het alleen aan demiddelptlnt- verwjderd is dan aan de polen. Op deze

vliedende krachtgehoorzaamde,terwjlhet, wjze kan men doormiddelvan den slingel'
zich tlitsltlitend aan de zwaarte onderw er- de gedaante der aarde bepalen. De eerste
pende,in eene seconde 15,05 voetzou m oe- waarnemingen Omtrentdendutlrzjnerschomten vallen.Hiertlitbljkt,datde verhouding melingen werden gemaakt deor Richer,die
van de middelpuntvliedende krac,ht t0t de een juist loopend slingeruurwerk van Parjs
zwaarte Ondex den evenaar dezelfde is als naar Cayenne overbragt en bevond, dat het
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pp laatstgenoemde plaats, digtbj den eve- endeasteroïden,diereedstengetalevanbjna
naar gelegen, tw ee minuten achter liep in 100 zjn waargenomen.Maar zj is veelkleihet etmaal, zoodat hj den slinger korter nerdandemeerverwjderdeplanetenJupiter,
moest maken.Hooge bergen,opene ruim ten Saturnusen Uranus.Terwjllaatstgenoemden
in den bodem en zelfs de digtheid der nabu- onderscheidene manen Ofwachters bezitten,
rige gesteenten bebben invloed op de schom- heeft onze aarde er êêne,die zich gestadig

Om haarheen beweegten btjbepaalde stanmelingen van den slinyer, zoodat men de de
n het teruggekaatstlicht der z0n overeen
uitkomsten der waarnemlngen doorgaansniet
volkomen kan vertrouw en. In den regel
kebben de slingerproeven een grooterbedrag
voor de afplatting opgegeven dan de graadmetingen.
Daar de gedaante der aarde op de beweging van andere hemelligchamen, vooralOl)
die yan hare gezellin, de maan,een merkbaren invloed heeft, kan om gekeerd eene
naauwkeurige w aarneming der bewegingen
van laatstgenoem de Ons gegevens bezorgen,
die voor de kennis van de gedaante onzer

gedeelte harer oppervlakte verspreidt. De
afstand der aarde van de z0n is niet altoos
dezelfde;zj bedraagt gemiddeld 20 millioen
mjlen.Zj volbrengt haren togt om de z0n
in 365 dagen, 5 uren,48 minuten en 47,8081
seconde.,een tjdperk,datwj metdennaam

van Jaarbestevapelen.
Avj hebben er reedsvan gesproken,dat
m 0n duizende Jaren l
ang onderstelde, dat
maan en sterren zich in 24 uren rondom de stilstaande aarde bewogen.M en moest
Z0n

planeetOnwaardeerbaarzjn.Deuitkomsten, zjne toevlugtnemen t0thoogstingewikkelde
diewj hierdoorverkrjgen,zjnbelangrjker voorstellingen,Om deschjnbarebewegingen

dan die der graadmetingen en der slinger- dier hemelligchamen met dat gevoelen in
proeven,wantzj zjn onafhankeljk van de Overeenstemming te brengen.Z00ontstontlen
oneFenheden der oppervlakte en van den destelselsvan P tolemaeus en Tyeh,ode.#rJ#J.
aard des bodems. De schjnbaaronregelma- Al die verwikkelingen werden echteruitden
tige bewegingen der maan ofde storingenin weg geruimd, toen Coperniekts het regt der
hare lengte en breedte geven volgensdebe- z0n als middelpuntsligchaam handhaafde en
rekeningen van La Place ongeveerhetzelfde aantoonde, dat de planeten en dus 0ok de
bedrag voor de afplatting a1s de graadmetin- aarde zich om dien schitterenden b01bewe-

gen opleveren!nameljk l/299ste.Steunende gen.N0g duideljkerwerd hetnieuwe, 00n-

op den voorultgang der berekenende sterre- voudige stelsel, toen K epler de naar hem
kunde,verklaarde La Place, udat een ster- genoemde w etten ontdekte, en Newton ze
rekundige, zonder het observatorium te ver- doorde verkondiging van de wetderzwaarte
laten,door eenevergeljking van detheorie bevestigde. Enkel de onnoozelheid van het
van de maan m et de w aargenom ene bew e- volksgeloof of de bekrom penheid van Wargingen niet alleen de gedaante der aarde, hoofden k0n zich nu n0g vastklampen aande
maar 00k haren afstand van de z0n en van meening,datde nietige aarde,welke359 000
m aal in de z0n begrepen is,het middelpunt
de maan bepalen kan.''
Vraagt men
, of de aarde eene re.qe
is van het heelal, en datde vaste sterren,
i
l
m
a
t
ke
sphaeroide s,dat wilzeggen, ofalle mem- milliarden mjlen van haar verwjderd,zoodianen volkomen geljk, en de evenaar en dat het licht van sommigen duizende Jaren
alle parallelen volkomene cirkels zjn, dan noodig heeft om haar te bereiken,zich Om
schjnen wj allen grond tehebben vooreen onze planeet bewegen en telkens in één etOntkennendantwoord.W elschjnenhetnoor- maal dien togt volbrengen z0u!

deljk en zuideljk halfrond op dezelfdebreed-

Behalven deschjnbare dageljl
tschebewe-

ten Ongeveer dezelfde krom ming der opper- ging der hemelligchamen Om de aarde,die
vlakte te hebben, en de volbragte waarne- men gemakkeljk door de aswenteling van
mingen geven O0k yeene aanleiding,Om met deze laatste kan verklaren heeft men reeds
La P lace de gemlddelde afplatting aan de vroeg eene andere bew eging der z0n opgezuidpoolvoor grooter te houden dan die aan merkt,desgeljkseeneschjnbare,zo0alslater
de noordpool.Maar onbetwistbaar ishet,dat bleek. W j bedoelen dejaarljksche,wel
ke
slingerproeven en graadm etingen op verschil- ook ontstaat door de bewegi
ng deraarde,
lende gedeelten der oppervlakte z00verschil- daar deze ieder etmaal gemlddeld een boog
lende uitkomsten hebben opgeleverd,datmen van 59'van hare baan Om de zon doorloopt.

geen regelmatig ligchaam kanaanwjzen!dat Daarom zien wj gedurende hetgeheelejaar
aan allen volkomenbeantwoordt.Degedaante telkens nieuwe sterren tegeljk metdez0n
der aarde staatt0t eeneregelmatigegedaante op en ondergaan,t0tdatonze aardebjden
in dezelfde verhouding als de oneFene
- opper- aanvang van een nieuw Jaar teruggekeerdis
vlakte eener bew ogene zee t0t een kalmen tot het punt,dat zj 12 maanden te vOren
waterspiegel.
verlaten heeft.Terwjlde z0n zich dageljks
De aarde is een 1id van het zonnestelsel. met al de sterrenr van hetoosten naar het

Zjiseeneplaneet,- een doordez0n verlichte b0l,die zich in eene elliptische loopbaan rondom de zon beweegt. Zj bekleedt
in de rj der planeten de derde plaats,van
de zon af gerekend, en is grooter dan de
beide voorgaanden (MercuriusenVenus.)O0k
iszj grooterdan de volgendeplaneet(Mars)

westen schjnttebewegen!zien wj,datzj

zich tevens m et betrekklng t0t de vaste
sterren , een weinig oostwaarts begeeft.De

eerste beweging is dezelfde,welke wj bj
al de hem elllgchamen opmerken)de tw eede
behoort aan de z0n alleen.B.innen den tjd
van 265k dagen doorloopt zj hetgeheele
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uitspansel,telkens in een grooten cirkeldoor worpen.Zjne excentriciteit(uitmiddelpuntigdezelfde sterrebeelden heen, die te zamen heid,uitgedrukt door hetlengteverschilvan

den dierenriem vormen,terwjlhetsr
lakvan degrooteenkleineas)bedraagtthans0,016775,
deze loopbaan dat van den evenaar des en de vermi
nderinq daarvan in elke eeyw
hemels - het naar alle kanten zich eindeloos uitbreidend vlak door den evenaar der
aarde gelegd - snjdt ondereen htlek van
21
$1
/
?C* M en noemtdeze loopbaan den zonswe-q
(ecllptica).De Ouden vaeenden,dat de z0n
dien inderdaad aoegde,saaar Copernéeusheeft

0,000043.O0k de llgging van den loopkrlng
in de ruimte ondergaat eenige verandering:
die men t0t een gemiddeld standvastig vlak

kan herleiden. Behalven de schjnbareJaarljksche beweging derz0n doorde12teekens
vandendierenriem,bespeurenwjeenetweede,
duideljk geleerdt dat 00k deze beweging dieeenedageljkscheveranderingveroorzaakt.
enkeleene schjnbare is.De bewegingender Slechts op tweedageniniederlaar,den ilsten
maan,derylanetenenderkometen,welkeallen Maart en den Z8sten September gaat de z0n
aan het ultspansel van plaats veranderen of juistin hetoosten op en inhetwestenondex.
opverschillendetjdeneenverschillendenstand Dan zjn alle dagen en nachten even lang;
met betrekking t0tde vastesterren innemen, dan heeftmen den tjd dervoonjaars-enzlckan m en dan alleen op eene bevredigende #
l'
aars-nat'
htevenil
tyen (aequinoctiën). Van den
wjzeverklaren,wanneermen onderstelt,dat Slsten MaarttotaandenzlstenJunjschjntde
de z0n ten opzigte der overige leden van zon bj haren0p-enonderganjgestadi
gverder
haar stelsel stil staat, en datdeaarde,even- naarhetnoorden te gaan;zpbeschrjftelken
als de Overige planeten en kometen zich dag een grooteren boog aan den hemel!verom haar heen beweegt.De schjnbare bewe- heft zich telkens hooger in den m eridlaan,
ging der z0n Ontstaat dool'het feit:dat de zoodat,bj hetlengen derdagen en hetinaarde gedurende haren 0mloop om de z0n krimpen dernachten,dezonnestralen inhunne
met betrekking t0t deze achtereenvolgens rigting naar de oppervlakte deraardeallengs
verschillende standen inneemt. Nadat Coper- meer t0t die derloodljn naderen,totdatde

zliczl: deze belangrjke waarheid verkondigd z0n op den SlsteltJunj haarhoogste standhad,vond Bradley de afdwaling (aberratie) puntheeftbereikt.Van nu afspoedtzjzich
van het licht, welke de vaste sterren aan bj het0p-en ondergaan meeren meeroostden hemelkleine ellipsen doetbeschrjven, en westwaarts, hare middaghoogte neemt
welke men als miniatuur-afdrukken van de
loopbaan deraarde moet beschouwen, een

af, en de dagen worden korter,totdat op
den Sè
lsten September de dagen en nachten

regtstreeksch bewjsvoo1
'deJaarljksche be- weder even lang zjn.Van dien dag afverw eging deraarde.llieraan hebbendenaauw - wjdextzich de zon bj het 0p-enondergaan
keurige sterrekundige waarnemingenvanden

meer en meer naar het zuiden,de nachten

Jongsten tjd in de Jaarljksche parallaxis worden langer dad 12 uur, de middaghoogte
der vaste sterren een nieuw bewjs toege- der z0n verm indertvan dag t0t dag en hare
voegd.
stralen wjken raeeren saeerafvan de100dVolgens de berekeningen van Kepler is de regterigting,zoodatzj betrekkeljk weinig
loopbaan der aarde eene ellips,in wierééne warmte geven.De beide verste noordeljke
brandpunt de z0n zich bevindt. De halve en zuideljke punten)welke de zon bereikt:
groote a'
s van deze ellips Ofde gemiddelde dragen den naam van zonnestilstand (solstiafstand der aarde van de z0n heeft volgens tiën).Men heeftduseen zomer-en een ?
.
pi4de naauwkeurige becjfering van Encke eene ter-zonnestilstand, die Z3lO ten noorden en
lengte van 20666800 geographische mjlen. zuiden van het Oost- en westpuntvan den
D ie as isderhalve 12088 maal zOo grootals horizon gelegen zjn.Deze dageljksche wisde middelljn deraarde:en406maalz(p
0groot seling van den stand der zOn is de Oorzaak
als haar gemiddelde afstand van de m aan. van de verschillende lengte der dagen en
D e aarde naderttOt de z0n tOtop 202S8499 nachten en van het ontstaanderjaargetjden.
mjlen en verwjdert zich van haar t0t Op Alleen onder den evenaarzjn dedagen en
21015l01mjlen.De omtrek vandeltpopbaan nachten altoos even lang. De langste dag
der aarde heeft e0n0 lengte Van O1àgeYoer
130928000 mjlen,zoodatzj ineeneseconde
tjds een Tveg van ruira 4 mjlen doorloopt.
Intusschen isnoch hetcjfer,datdelengte
van de gxoote asder loopbaan uitdrukt:noch

dul6
urOt44
0y e
enebreedtevan:
13 uren. 6lO 10'19 uren.
30O 48' 14
41C 24' 15
49O 2.ls nD

G3O Z3'Z0 D
C6O 32'een etmaal.

G7O 23'eene maand.
54O 31'17 r
73O 40 drie maanden.
58O 27'18
90O zes maanden.
tal.De ligging en de gedaante van dtlnl00pMras de aardas loûdregt geplaatst op het
kring ondergaan in bepaalde tjdperken eene vlak harer loopbaan om de z0njdan zouden

eenig atlder cjfer, dat de afmetingen dier
baan âanwjst,een vglkomen standvastig ge-

aanmerkeljke wjziging.Dezeveranderingen wj dieafwisseling nietkennen. De verlich-

zjn het gevolg van den invloel:dien,behalve de z0n, vooral de naastbjgeleyene
hemelligchamen door hunne aantrekklngskracht op den aardbol en zjne bewtlgingen

tingscirkel der z0n z0u dan altoos door de

beide yolen gaan, zoodathj alleparallelen

in gelkkehelften verdeelde, terwjlde mid-

daghoogte der z0n voor elke plaats altûos
hebben.De elliptische gedaantevan denlû0p- dezelfde bleef. Elke plek z0u dus steeds op
kring, schoon weinig van dencirkelverschil- dezelfde wjze doorde zonnestralen gekoesltnde,is aanbelangrjkeveranderiugenonder- terd w orden,zoodat de gew esten onder 4en
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evenaax(l00rhun loodregtnederdalenden gloed
werden verzengd en de poolstreken in den
doodslaap van een eeuwigen winter bleven
gedompeld. W egens den schuinschen stand
der aard-as Op het vlak harer loopbaan -

O0k deze toestand is yeenszins een onveranderljke. Tegenw oordlg vermindert de

schuinsheid der ecliptica ten bedrage Van
0'
'4758 illhet Jaar.In den loop Van duizendejaren zaldie verminderingvoortschrjzj vormen een hoek van 66O3S'27/
'- !ge- den t0t S1O 0Dà na dien tjd langzaam te
woonljk deschuinsheiddereclipticagenaamd, vermeerderen t0t 27 ofS8O toe. Volgensde
heeft hetz00 even voorgesteldeverschjnsel berekeningen van La Granye wasdeschuinsalleen plaats gedurende de nachteveningen. heid der ecliptica het grootst 29400jaren

Op den SlstenJunjisde noordpool?op den voor den aanvang onzerjaartelling. Zj bezlsten D ecember de zuidpoolhet meest naar droeg toen 27O31/.Na dien tjd is zj gedude z0n toegekeerd en w elz00: dat dan de rende 15000 jaren verminderd,zoodatzj in
parallel van 22O S7' 33* door de loodregte
stralen der z0n getrofen wordt:en de verlichtingskring zich even zoo ver over de
noord- en zuidpool heen uitstrekt? zoodat
hier - Op den poolkriny - de langste dag

hetJaar 144h0 vöör Christus harekleinste

po0l de middernacht verscheen vali haren

Met uitzondering van deze kleine veran-

waarde verkreeg,nameljk 2lO20'. Daarna
klom zj in 12400 Jaren dustot S000 Jaren

vöör Christus t0t een bedrag van S3o 53',

en van dien tjd afvermindertzj gedurende
een etmaal moet duren:terwjlhetdan op 8600 jaren en erlangt in hetjaar6600 van
den anderen poolkring even zo0 lang nacht Onze tjdrekening eene kleinste waarde van
is. Op dit tjdstip isaan depo0lzelvezdie 22O 54',om eindeljk in den tjd van 12700
tjdens de nachtevening in den verlichtlngs- Jaren weder aan te groejen en zich in het
cirkel kw am ? de middag aangebroken van Jaar 19200 t0t een bedrag van 250 2l' te
haren halfjarigen dag:terwjlaan de andere verhefen.

halfjarigen nacht. Dit laatste heeft aan de deringen,bljftde asderaarde steedsevenzuidpool plaats op den zlstenJunj?en aan wjdig aan zich zelveofnaarhetzelfde punt
de noordpool op den zlsten December. Om- deshemelsgerigt.Niettemin wjktzj Ophet
dat de z0n Op die dagen naar den evenaar vlak der loopbaan Jaarljks 50'22l van het
terugkeert:noemtmen de parallelenvan22.
)0 Oosten naarhetw esten achterwaarts,waaruit
op het zuideljk en noordeljk halfrond keer- 00n0 0V0n groote verschuiving voortvloeit
Jrrïp-t/ez).D eeerste isde steenboks-:deandere van de beide punten, w aarin de evenaar en

de kreefts-keerkriny.

dezonswegelkandersnjden,- eenverschjn-

De aarde doorloopt hare baan om de z0n: sel,dat de sterrekundigen metden naam van

texwjlde rùtin.
q van hareasdezelfdebljft: vooruityany (praecessie) der zdccâ,ftprdzlïz?çe?l
nameljk ongeveer die?waarin wj de Po0l- bestempelen. Om die reden stemmen heàen
ster w aarnemen.H iervan is de w isselingder ten dage de teekenen van den dierenriem
jaargetjden afhankeljk.V0or eene plaatsOp nietm eer overeen metdesterrebeelden,waar-

het noordeljk halfrond isde tjd?waarin de aan zj hun naam ontleenen.In hetJaar820
zon zich noordw aarts van den evenaar ver- vöör Christus viel het punt der voorlaarswjdert:de lente,die:waarin zj zuidwaarts nachtevening in het sterrebeelfl de Ram ,
tot den evenaarnadert,dezomer,die:waam

in zj zich zuidwaarts van den evenaar verwjdert:de henfit:en die,waarin zjwederom t0t den evenaar nadert,de winter. Terwjl op het eene halfrond heteeneJaarge-

thans valt het 30O dus een geheelteeken
verder naarhetw esten.O0k dieverschuiving

heeft geen eenvoudigen gang: gedeelteljk
wordt zj veroorzaakt door de z0n in eene
halflarige periode en met een bedrag van
tjdeheerscht:vindtmen oy hetanderehet 1'34 gedeelteljk door de maan in eene
tegenovergestelde.Daar delaarljkschebewe- periode van 189) Jaar tenbedragevan 16*,78,
ging der aaxde niet geljkvormig is:zjn de terwjl andere ongeljkvormigheden door de
vierJaargetjden niet even lang.Thansdum-t aantrekking der planeten ontstaan en we1
bj 0nsde lente 95dagen S1 uren en lsmi- gering, maar aan veel langer perioden genuten:de zom er 93 dagen 12 urenen 52mi- bonden zjn.Eerst na 258l2 jaren zaldie
nuten,de herfst 89 dagen 17 uren en 8 mi- verschuiving al de teekenen van den dierennuten, en de w inter 89 dagen l uuren21mi- riem doorloopen en deaardehaarzoogenaamd
clr voleindigd hebben. O0k de
nuten.Imm ers gedurende den winterbevindt PlatoniseltJ'

zich de aarde het digtst bj dez0n,waar- polen veranderen in dien tjd van rigting,
door de w erking van de aantrekking der z0n daar in het Jaar 2700 vöör Christus de
vermeerderd en de l0op der aarde bespoe- ster in den Draak poolster was;terwjlill
digd w ordt.
den tjd van Hipparchqs de tegenwoordige
Van den stand der z0n is nietalleen de Poolsterl2Overwjderdwasvandeverlengde
verlichting maar 00k de verwarm ing van de p001, een afstand die in onze dagen slechts
oppervlakte der aarde afhankeljk.Op dien 10 80'bedraagt, zullen Onze nakomelingen
grondverdeeltm en hare oppervlakte in 5gor- in hetjaar 14000 de sterDeneb indeZwaan
dels, in een rerzengden yordel (tropischen als poolster zien sçhitteren.
FOrdel), tusschen de keerkringen qelegen, Daar de aarde zich langs een elliptischen
ln twee gematigdegtlr#dl.9,Op de belde half- looqkring beweegt, zjn de afstanden, die
ronden door de keerkringen en poolcirkels zj ln dezelfde tjden doorloopt, volgens de
begrensd,en in tw ee konde qordels ofliever wetten van Kepler ongeljk. Zj spoedt zich

kappen,diebinnendepooldrielsbeslotenzjn. te sneller voort naarmate zj zich digterbj
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de z0n bevindtt en dus het s11e1st bj haren zouden Overeenkom en m et geljkebogen op
naasten zt?pzp/zy/tzp,rf (
perihelium)enhettraagst den meridiaan. Maar indien vervolgens hier
bj haren verstenzonnestand (aphelium). Het of daar een berg zich verhief, dan z0u de
perihelium valt tegenw oordig nagenoeg za- rigting van het schietlood daar ter plaatse
m 0n met den aanvang desjaars,maar gaat eene andere zjn dan di
e Van den straal;
jaarljks s1//47 voorwaarts,zoodat er in 58 het l0od z0u naar de zjde van dien berg

jaxen het versehilOntstaatvan één dag,en afwjken, omdat 0ok deze?evenzeer alsde
de aarde zich na verloop van 21000jaren aarde, met zjne aantrekkingskrachtop het

weder 0ltdenzelfden datum in haarpexihe- l00d werkte, zoodat dit Onder den invloed
lium bevlndt. D e bew eging der aarde langs dierbeide krachten zjn evenwigtmoestzoe-

hare loopbaan bedraagt gemiddeld 59'8''2. ken. Aan de zuidzjde van een berg wordt
Ditbedrayklimtinhetperihelium t0t61'10*.l dus de slinger naar hetnoorden ? en aan de
en daalt ln het aphellum t0t 57'11'/7. Be- noordzjde naar het zuiden getrokken. Kent
schouw t men den doorloopen afstand alseene men nu deafwjking van hetschietlood van
ljntdan ishjineenetmaalgemiddeld355?884 de loodregte rigting en hierdoor,volgenshet
mjlen Ofin eene seconde ongeveer 4mjlen parallelogram van krachten, de verhouding
lang.De aarde loopt Om de zOn inderigting tusschen de aantrekking van den berg en
van het w esten naar het oosten,dus in die die der geheele aarde, en heeft m en de uitder asw enteling. D ie bew eging der aarde gebreidheid en de digtheid en alzoodem assa
kan m 0n geenszins als een gevolg der as- van den geheelen berg naauw keurigbepaald,
w enteling aanm erken. Eensdeels totth staat dan berekent men daardoor de digtheid der
de aardas nietloodregtop het vlak dereclip- geheele aarde volgens de wet, dat de aantica,anderdeels is de snelheid,w aarmedede trekking w erltt in de regte reden van de
aardezich om dez0n beweegt66maalzo0groot massa en in de omgekeerde reden van het
alsdie harer aswenteling.Derhalvekan deze vierkant van den afstand.
laatste den Oml0opom dez0nnietveroorzalken.
De afwjking van het schietlood werd het
D en duur van den om loop der aarde om eerst door Bouyuer aan den voet van den

de z0n noemen wj eenjaar.Uitdeongeljke Chimborazo waargenomen, en hj bepaalde
snelheid,w aarmede de aarde haren togtv0l- haarbedrag aldaarOp 7tot8ljnen.Deeem
brengt en uit de verschuiving der nachteve- ste proef,om Op deze wjzede digtheid der
ningspunten vloeit0ok eeneOngeljkheidvoort aarde te vinden,werd in dejaxen 1774 t0t
in de bepaling van den tjd, dien wj met 1776 genomen door M askelyne en Ilittonbj
den naam van een etmaal of ook w e1 met den Shehal
lien-berg inPertshire,- eenberj,
dien van een day bestempelen.
die weldoor zjne ligging maarnietdoorzpn
Thanszjn wj genaderd t0tdenatnurkqn- zamenstel aan het oogmerk beantwoordde.
#ùe aardejjksbescltrjivinj,welke in vele op- Volgens hunne waarnemingen was de digtzigten met de wiskunélge in hetnaauwste heid deraarde geljk aan 4,71.Carlin'lbereverband laat. Onze planeetiszamenyesteld kende haar uit de versnelde beweging van
uit drie geljkmiddelpuntige lagen,ulteene den slinger op een bergtop? en wel op den
vaste, kernom sluitende korst, uit den aardomspoelenden oeeaan, waarboven de vaste
landen en eilanden zich verheFen, en uit
den alles Omvattenden dampkring. Voorheen
heeft men w el eens gem eend,dat de aarde
van binnen h01 was,m aar het bedrag harer
digtheid overtuigt ons van het tegendeel.
Dat bedrag heeft men zoekentebepalen door
slingerschom melingen en doûr hetschietlood,

Mont Cenis:en vond a1s ultkomst4:79 Ofna
de verbetering van Soltmidt 4:84.Naauwkeu-

rigerzjn de uitkomsten,diemen doormidde1 der draaibalans verkrjgt. Deze iseen

slinger, die zich horizontaal beweegt,die
aan de w erking der zwaarte is ontheven en
alleen aan het schomm elen gebragt w ordt
door groote m etalen bollen.Deze schomm elingen worden vervolgensvergelekenm etdie
nameljk door eene vergeljking vanden duur van een slinger,w elke onderden invloedder
der schommelingen in de vlakte en Op den zw aarte zich bew eegt.Uit dewaarnem ingen
top van een heuvel, ofdoor het w aarnem en met de draaibalans, geljk die doorCarendisà

der afwjking van het schietlood vandelood- in 1797 zjn gedaan,heeft men Opgemaakt,
1jn in de nabjheid van een berg. O0k heeft dat de digtheid der aarde 5,52 bedraagt
men tOt be/aling dier digtheid de zooge- eene uitkomst w elke van die van Aeic/znaamde draalbalans aangewend, die m en als
e0n slinger m et horizontale schomm elingen
kan beschouwen. Al deze proeven zjn gegrond op eene vergeljking van de aantrekking,w aarmede eene m assa,w aarvande0m vang en de digtheid en dtls 0ok het gewigt
bekend isj op den slinger Ofop het schietl00d w erkt,m et de aantrekking der geheele
aarde Ofm et de algemeene zwaarte.W asde

5,45 --w einig verschilt.D ie digtheidiseene
gem iddelde en daar de bekende lagen der

aardkorst nietveeldigterzjn dan S,5,mag

men verm oeden, dat de kern Onzer planeet

eene aanzienljkedigtheidbezit.Bjdezebere-

keningen wordtde digtheid van zuiver water
als eenheid besehouw d.
D e bekende aardkorst bestaat uit een be'

trekkeljk kleinaantaldelfstoffen,gedeelteljk
aarde een volkomen b0l,uitgeljkmiddelpun- behoorende t0tde zoogenaamde oorsqronketigelagen van reljkedigtheidzamengesteld, l?Jke yesteenten, zoo als graniet,gnels,leidan z0u derigtlng derzwaarteo? elkeplek steen enz-,en gedeelteljk t0tde watervornaauwkeurig zamenvallen met dle van den mingen of bezonkene lagen (sedimentaire
straal! en geljke veranderingen van breedte gesteenten), terwjl later de '
ttitbarstinys
hzlqe@
1.
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steenten d00r die beide vormingen heen ge- dag,bj hetrjzen derzon,ontvangtdeaarde
drongen zjn.De oorspronkeljke gesteentel
z eene hoeveelheid warmte, welke grooter is

bestaan vooraluitkiezelverbindingen (silicaten),terwjlwjbj debezonkenelagenvoortbrenyselen aantreFen eener werktuigeljke
slooplng (conglomeraat,zandsteen, grlnd en
zand) ofeener scheikundige oylossing (klei
en leem) Of koolzure verbindlngen (vooral
i*I1
kalksteen). De uitbarstingsgesteenten ZJ

d
an die,welke zj yedurendedenzelfden tjd
dooruitstraling verllest,enhare temperatuur
klimt.Dltbljftn0g eepigen tjd voortduren
nadat de z0n haren hoogsten stand bereikt
heeft,zoodatde tjd van denhoogstenwarmtegraad eerst aanbreekt eenige uren na den
doorgang der z0n door den vaeridiaan. Alaar
wanneer de avond valt en de z0n naar den

wederom kiezelverbindingen.
Indien de bezonkene lagen zich n0g altoos westeljken horizon afdaalt,dan vermindert
in haren Oorspronkeltjken horizontalen stand de kracht der warmtestralen. Thans verliest
bevonden)dan zouden wjweiniggelegenheid de aarde meer warm te door uitstraling dan
hebben, Om het delfstofeljk zamenstelder ZiJ-van de z0n ontvangt en dew armteneem t
aarde te leeren kennen w ant de diepste af,- 'tgeen men vooral opmerktbj zonsmjnen, zoo a1s de verlaten groefbj Kitz- Ondergang. Is nu de bron der warmte van
biichel in Tyrol,daalde slechts t0t 1000 el. het uitspansel verdwenen, dan verspreidt
De aanzienljkste diepte Onder den spiegel zich de gloed,dien de aarde gedurende den
der zee kan men tegenwoordig bereiken dag Ontvangen heeft:indemateloozertlimte,

in eenige steenkolenmynen in hetnoorden de warmtegraad begintaanzienljk te dalen,
van Engeland, en in dle van Anzin bj Va- en hj z0u n0g sterkerverminderen:indien
lenciennes,waarin menafstjgtt0teenediepte de verwarmde grond geen gedeeltevanharen
van 400 el. Slechts Op enkele plaatsen
heeft de mensch bergen beklommen,diezich

PaS ontvallgoll Warm te-voorraad aan de onderste luchtlagen afstond. D eze afkoeling
hooger verheflbn dan 7000 el, zoo als de dtlurt voort t0t dat des ochtends dePllrP0rAndes-toppen en de reuzengevaarten der gloed van het Oosten den terugkeer van het
Hilnalaya-keten. Intusschen zjn de bbzon- gouden 00g des dags verkondigt. Nu is het
kene lagen door Onderaardsche krachten uit tjdstip der geringste dageljksche warmte
llaren stand gew rongen, opgestuwd en w e1 aangebroken, terwjlmet de komst van het
eens loodregt op haren kant gezet?en hier- licht een nieuw tjdperk van verwarmingbe-

aan zjn wj hetvoorreytverschtlldigd,dat gint.Dezelfde beschrjving pastvoordenl0op
wj eenereeksvan vormlngen hebben leeren der warmte gedurende het geheele jaar.
kennen,die te zamen, volgens de schatting Ongeveerin hetmidden van Januarj begint
van Stttder, eene dikte hebben van 17000 Op het noordeljk halfrond de warmte van
el- een cjfer, dat veel te klein is. Im- dag t0t dag t0e te nemen,- die vermeermershj bepaaltdegemiddeldediktevanhet dering isaanzienljk in de maanden Aprilen
geheele overgangsgesteente in het westen Mei waarna zj wederwatlangzamervoortvanEngelandopruim :300el,terwjlinW ales, schrjdtt0taan heteindevan Julj;dan bevolgens de Opmetingen van bekwam e aard- reiktzj haar hooystebedrag.Zj vermindert
kundigen, de onderste afdeeling alleen van
genoem de vorm ing eene dikte heeft van

eerst langzaam , ln September en October

gevolgtrekking uitde waarnemingen Omtrent
den 'tvarmtegeaad dier kern. D e oppervlakte
der aarde ondervindt door denverschillenden
standderz0n eenebeurthoudendetemperattlur-

verandering van den stand der z0n aanvan-

watsneller en daalt t0tin Januarj toe. Uit
15000 el. Ook de overige ctjfers zjn Over eene lange reeks van w aarnemingen is gehet geheelte laag geraamd.W j weten, dat bleken,dat Over het geheelejaar dewarmte
17000elnagenoeggeljkisaanl/4oostegedeelte het geringst is den l4den Januarj enhetaanvan den straalder aarde.Alleen de Jongste zienljkstden S6stenJulj,terwjlzjden24sten
uitbarstingsyesteenten verspreiden vermoede- April en den zlsten October een middelbaren
ljk eenig llcht op het zamenstel der aard- graad aanwjst.Dezen gang derwarmte kl
lnkorst Op veel aanzienljker diepten.
nen wj gemakkeljk verklaren door de verLeidt ons eene vergeljking van het delf- anderingen in den stand der zon. In den
stoffeljk zamenstel der aardkorst met de aanvang des Jaars rjst de zon nietalleen
digtheid van den geheelen aardbol t0t het dageljks hooger aan den hemel,maarook
besluit,dat de kern Onzer planeetuitandere de tjd,gedtlrende welken zj den bodem bestoffen bestaat, wj maken eene dergeljke straalt,wordt gestadig langer.Daarechterde

keljk gexing is, ontwaren wj in dien tjd
slechts eene geringe verhooging van den

warmtegmad. Eerst ten tjde der nachtevewisseling,eene dagelnkselteen eeneiaarljik- ning begint tegeljk met de verandering in

sche,diedoorveleSjkomendeOmstanèigheden de m iddaghopgte der z0n de warm te m et
gewjzigd wordt. Zoodra de z0n zich boven
den horizon bevindt, zendtzj harestralen
naar den grond en naar de hierop rustende
luchtlaag,en dezegeventemeerwarmtenaarmate hunne rigting meert0tdlederloodljn

snelheid t0e te nemen.Tegen den tjd van

den zomer-zonnestilstand is de aanwas dier
middaghoogte en dus 0Ok die der warmte
geringer. Ook in de eerste daarop volgende

dagen worden de nachten weinig langer,en
nadert. Een gedeelte der w armte dringtin de warmte bljftn0g klimmen,t0t dateindede aardkorst, en een ander gedeelte wordt 1jk de warmte-ontvangstbj dag geljkisaan

door den damgkring teruggekaatst en ver- het warmte-verliesbj nacht.Dan ishettjddwjnti1zde rulmte.Gedurende denvoormid- stip der hoogste Jaarljksche warmte aange-
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broken.Daarna,bj hetlengen der nachten met den gemiddelden warmtegraadderplaats.
en bj het dalen van de middaghoogte der Er zjn welwarmere en zelfsheetebronnen,
z0n, vermindertdewarmtegraad,endezever- maardeze zjn nietzeertalrjk,endediepten,
mindering z0u n0g grooter wezen,indien de waar zj ontspri
ngen,ligyen zoozeer in de
bovenstelagenderaardkorstgeen deelderontvangene zomerwarmte aan dendampkring afstonden.Die verminderingduurtvoortt0tdat
eenigewekennadenwilztel'-zonnestilstandver-

duisternis der verborgenheld?datmen daaruit
geene onbetwistbare gevolgtrekkingen 0mtrent de warmte van hetbinnenstederaarde

kan Opmaken.In den laatsten tjd echter
vlogen zjn,Omdat0ok daarin hetverliesbj heeft men bj zulke boringen eene gestadig
nachtn0galtoosgrooterisdandewinstbjdag. met de dieptetoenemendewarmteOpgemerkt,
De hoeveelheid dageljksche enjaarljksche terwjl men ze voortzette t0t diepten,t0t
w armte is geenszins voor alle plaatsen even welkegeenemjngangen afdalen.In den put
g1'oot. Velerlei omstandigheden veroorzaken van La Grenelle te Parjs heeftmen eene
eene ongeljke verdeeling derwarmte Over diepte bereikt van 523 el, in die te M 0nde verschillende gew esten deraarde.T0t die
om standigheden behooren,behalvedegeographische breedte, de lïgging der landen aan
de kust Ofin het binnenland,deaanwezigheid van hooge bergketens, van w arm e Of

dorf in Luxemburg eene van 688 e1, en
in die te Neusalzwerk in W estfalen eene
van 715 el. W el was er de w armte-aanw as niet altoos regelm atig, maartoch van
dien aard, dat men in het algemeen k0n
koude stroomen enz.Deljnen,diementrekt aannem en,dat elke diepte-vermeerderingvan
door de plaatsen, die denzelfden gemiddelden l00 voet den thermometer 10C.doetstjgen.
jaarljkschen warmtegraad (isothermen)heb- Het vermoeden vindt dus vele voorstanben, wjken in haren 100p aanmerkeljk af ders,dat op eene diepte van 2- t0t 6000 el
de warmte Van kokend waterheerscht,ja,
van dien der parallelen.
00k de bovenste lagen der aardkorst dat 0P n0g veel aanzienljker diepte alle
nemen deel aan de verandering van den zelfstandigheden ill 00n gesmolten toestand
warmtegraad, maar temindernaarmate zj verkeeren.Ter bevestiging van datgevoelen
diepergelegen zjn.Dedageljkscheverande- wi
jst m en niet alleen op de kokende bronringen van temperattltlrzjn op eene diepte nen, m aar 00k op de lava, die in 00n geVan l t0t 1l
i e1, de jaarljksche Op eene sm olten toestand d00r vuurspuw ende bergen
diepte van 20 t0t 30 el niet merkbaar. Tvordt uitgeworpen,terwjlhetverband van
W aar die wisselingen geen invloed hebben, ver van elkaârverwjderde vulkanischevervinden wj eene standvastqqe (constante) schjnselen op eene diepe bron diervloeibare
temperatuur. M en heeft w aal-genom en. dat gesteenten wjst.Een en ander heeft aandeze laatste tegeljk m et de diepte toe- leiding gegeven t0t de theorie van het cenneem t. M en heeft ditverschjnselhet eerst traalvuur Oft0t de stelling,dat de kern der

in de mjnen opgemerktqwelzjn hier0n- aarde in een gloejend-vloeibaren toestand

derscheidene Omstandigheden,die eent)plaat- verkeert.VooralLaPlace heeftalhetmogeseljke verhooging of vermindering van den ljke gedaan, om die theorie t0t eene onbewarm tegraad kunnen veroorzaken, z00 als twistbare wetenschap teverheffen.Naarzjne
fle aanwezigheid van werklieden en vanlicht, meening is de geheele aarde eerst vloeihet binnendringen van ltlcht en water en baar geweest en heeft zich harekorstallengs
scheikundige verbindingen,die door dentoe- door uitstraling der warmtegevormd.I'oltrier
t pogingen aangewend om de w et dezer
voer van zuurstof plaats grtjpen, maar de heef
uitkomsten der waarnemingen zjn zoodanig, afkoeling te bepalen,welke volgens hem een
dat zj Ons eenparig wtjzen op een aanwas aanvang nam ,toen de w armte,die door de

der warmte tegeljk met de diepte.

uitstraling verloren ging, geljk wasaan die,

yedaan door Gensanne (1740)te Giromagny

W j zullen later gelegenheid hebben,dit
onderwerp in bjzonderheden te behandelen
en vermelden hier in '
t voorbjgaan,dat de

D e eerste proeven van dien aard werden

ln de V ogesen,en dool'Saltsszbre te Bex in
W aadland? enlateredoorvon Treba,ron .f:f'
lf-boldt, AelcFz te Freiberg en anderen.W el
heeft m en overal een toenemen der w armte
tegeljk met de diepte w aargenom en,maar
de vereischte diepte om den thermom eter

een graad te doen rjzen,wisseltaftusschen
11 en l30 el.Hetsnelst schjntdewarmte

w elke de z0n aan de aarde m ededeelde.

theorie van het centraalvuur doorvelehedendaagsche geologen Op scheikundige gronden
hevig w ordt bestreden.
Algemeen is daarentegen de stelling aangenomen,dat weleer de oceaandengeheelen
aardbol Om spoelde,zoodatal het land onder
de wateren bedolven lag. Spoedig echter
doken hier en daar enkele gedeelten uit den
vloed omhoog. Gedurende het Ontzettend

te klimm en in dezw avelkies-bevattendeleiaslagen van Neufen in W iirtem berg en in de
steenkolenmjnen.Zelfsindenbevrozenbodem
te Jakoetsk heeft M iddendorp eene warm te- langetjdperk van degeschiedenisderaarde,

vermeerdering van - 50,8bj eenedieptevan bj eene herhaalde opstuwing en daling van
50 el tot- 50,9 bj eene diepte van l27 hare korst, bj eene afwisselende slooping

el opgem erkt. Eene grootere overeenstem - en herstelling hebben de tegenw oordigevaste
ming vinden wj in de waarnemingen van landen en eilandenhunnegedaanteverkxegen.
den warmtegraad bjhetborenvanArtesische Zoow el de uitgebreidheid als de hoogte der
putten of bronnen. Een groot gedeelte van drooge gedeelten hebben belangrjke verandeze bezit eene w armte, die overeenkomt deringen Ondergaan, en de hoogste geberg-
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ten,zo0 als de Alpen,de Andesen deHima- zeereenvoudig,bjanderedaarentegenwegens

laya-toppen,zjn betrekkeljk n0gjong.Veel de talrjke schiereilanden,baajenenboezems
aanzienljker,dan de hoogtederbergen:isde kronkelig van aard.Vele baajen zjn breede
diepte der zee,welke men gepeild heeft tot. riviermonden metbrak water.Bj een sterk
een bedrag van ls000 el.De tegenwoordige gekronkelden vorm derkustljnkomen zeer
verdeeléng van land enztptzfdriseenezeeronge- vele plaatsen in aanraking m et den w ereldljkmatige.Aan denool
*dpoolschjnteenedoor handel,vooralw anneer dezedoorbevaarbare
land omgeven zeeterolven,en aan deztlid- rivieren bevorderd wordt. Men bepaaltden
pool, volgens de berlgten van W ilkes,R oss vorm de< kustljn door de verhouding van
en D'urmont d't/krïlle,een w erelddeel onder hare lengte t0t de uitgebreidheid van het
eeuwige sneeuw begraven te wezen.Terwjl geheele land - voorts beschouwt men de

het vaste land der Oude wereld zichvan het schiereilanden als de leden en het overige
westen naar het Oosten,ter lengte van 2800 land als het ligchaam van een werelddeel.
mjlen en ter breedte van 1700mjlen over Australië Zuid-Amerika en Afrika hebben
hetoosteljk halfrond uitstrektenalleen met geene schiereilanden en zjn dusligchamen
zjn oosteljk uiteinde op hetwesteljk half- zonder leden. In Nieuw-Holland heeftmen
rond doordringt, ligt de Nieuwe wereld met l mjlkustlengte op 72,in Zuid-Amerika op
eene lengte van 2000 en eene breedte van 94, en in Afrika op l54 vierkantemjlen.
n0g geene s00 mjlen op hetwesteljk half- Is ook de gesteldheid van het uitgestrekte
rond. Het kleinste vaste land,dat van Au- Azië,dat lmjlktlstlengteteltop l05vier-

stralië,ligtgeheelenalopdezuideljkehelft kante mjlen,ongunstigerdan dievan beide
van het oosteljk halfrond. Riqand,die 0n- eerstgemelde yewesten, toch bezit het in
bekend was met de ontdekklngen aan de zjne drie zuldeljke schiereilanden en in
zuidpool, heeft de verhouding van land en
Yiater op de Oppervlakte der aarde bepaald
als die van 1 t0t 2,76. W anneer men die
Oppervlakte in 1000 geljke deelen verdeeltj
dan behooren hiervan 148,97 aan de Oude
wereld) en we115,7 aan Europa,49,58 aan
Afrika en 83,69 aan Azië,en 79,49 aan de
Nieuwe wereld.VolgensEnyelltardten Diete-

Klein-Azië gedeelten: die door hunneligging

de vroegste beschavlng van hetmenscheljk

geslacht ongemeen hebben bevorderd.Gunstiger is de gesteldheid van Nooxd-Amerikamet
56 vierkante mjlen,en het gunstigstdievan
Europa met slechts 37 vierkante mjlen op

elkemjlkustlengte.

Niet minder gewigtig vpordennattlurljken
rïcs telt Europa 182571, Azië 793946! toestand der landen en voor de geschiedAfrika 543570, Amerika 750255, Oceaniè kundige ontwikkeling der bewoners is de
161453 0n de landen der zuidpool 2288 qedaante deroppervlakte)nameljk de m eervierkante mjlen van de 2432883 vierkante dere of mindere hoogte van deze in haar
mjlen dergeheeleOppervlakte.Deuitgebreid- geheel Of in hare deelen boven den spiegel
heidsverhouding der landen van oceanië, der zee. Die hoogte klimt in den hoogsten
Europa, Afrika, Amerika en Azië is dus bekenden bergtop, in den M ount Everest in
dezelfde als die van l:1,1: 3,4: 4,7: 4,9. A zië tot een bedrag van rtlim 9000el.W ater-

Niet minder onregelmatiy is de ligging der pas gdegene vlakten in den eigenljken zin
w erelddeelen op deverschlllende aardgordels. van het woord zjn zeldzaam ; de zoogeVolgensRkqaud liggenslechts23,4duizendste naamde lage landen zjn gewoonljk heuveldeelen,aan Am erika en Azië toebehoorende, achtige streken m et eene min ofm eer golin het noordeljk poolgewest, 132,5 op den vende oqpervlakte. Men heeftlagefllt
zk/dzz,
noordeljken gematigden gordel,nameljk ge- z00 als d1ederalluvialegrondenin0nsVader-

heelEuropa,een gedeelte van Afrika enhet land en elders aan de m onden der rivieren,

grootste gedeelte van Aziët 236,6 oy den en hooyvlaktent zoo alsde Zuid-Bejersche,
zuideljken gelnatigden gordel,namelkk een die zich aanmerkeljk boven den zeespiegel

groot gedeelte van AustraliëenZtlid-Amerika verheffen. Overal, waar watervormingen Of
en een klein gedeelte van Afrika.Deoverige laagsgewjsgelegene gesteenten hunnen oordeelen van Amerika, Afrika, Australië en spronkeljken stand behielden,geven zj aan
een klein gedeelte van Aziëj ten bedrage het landschap de gedaante van eene vlakte.
van 300, liggen op de keerkringsgordel.De Doorgaansechterzjn zj latergewjzigdz00grootste tlitgebreidheid vastland - die der wel door de kracht der stroomende wateren
Oude wereld met 1% millioen vierkante en d0ol'de verscheurende w erking der aardmjlen - ligt in hetnoordoosteljk gedeelte bevingen, als door opstuwing en instorting.
der aarde,endegrootstetlitgebreidheldwater In het eerste gevalveranderen weeke gron-

in het zuidwesteljk gedeelte,waar de Stille den in golvende heurelklinyen,terwjlvaste
zee hare golven voortstuw t.In hetalgem een gesteenten, zoo a1s kalksteen, dolomiett
m erken wj op, dat zoowel de Oude als de zandsteen, basalt enz. in eene berystreek
Nieuwe wereld aan de noordzjde eene aan- Tiorden herschapen metschilderachtigerotsen
merkeljke breedte hebben en naarhetzuiden aan hare zoomen en in hare dalen,zooals
in punten eindigen - een verschjnsel,dat wd in Saksisch Zwitserland opmerken.Somvoorzeker in verband staatm etharewording. tjds ontstaan erafzonderljke rotstoppen op
De norm der kfxdf/z
l
/g
z isvoor de ontwik- een gemeenschappeljken grondslag,z0o als
keling der bewoners van een land van het dedolomiet-gevaarten inhetzuidenvanTyrol.
hoogste belang. Die vorm is bj snmmige O0k het Oorspronkeljk gebergte vertoont
landen, z00 a1s Afrika en Nieuw Holland, zich met golvende hoogvlakten:z00 als in
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Auvergne en ill Braz1
-lië
-) 0n deze worden
dool- latere verwoestingen in brokken gespleten. Zulke hoogvlakten ontstaan (
l00r
eene algemeene opstuwing der l= den,waarmede eene daling van denbodem dernaburige

merhand verhief. Dergeljke verschjnselen
werden 0ok elders opgeuaerkt,bj voorbeeld
aan de Italiaansche kust,Nvaar Adria thans
2mi
jlen verwjderd isvan denaardie stad
genoemde zee.A1s tegenhanger van deze0p-

zeeën gepaard gaat, terwjl elders de be- heëngen, als het ware als de andere arm
zonkenelagen Over aanzienljkelengten zjn der balans, vond men elders kusten,die a1opgeheven en zoogenaamde bergketens vor- lengs daaldell, z00 als die van zuideljk
men.De meestbelangrjkevan dezezjn de Zweden volgens Nilsson, en in Italië die

Andes-, de Himalaya- en de Alpenketens, van Dalmatië, waar gebouwen,door keizer
as gesticht, thans Onder het zeebenevens de Pyreneën, de Apennjnen enz. Diooletian'
De Opgave der hoogte van een berg isdie water zjn bedolven.
van zjn t0p boven den spiegelderzee Of Behalven deze geleideljke opstuwingen
de voletrekte (absolute) hoogte, Ofdievan heeftm en 00k anderewaargenomen,die door
zjn tOp boven denabjgelegene vlakte Ofde schokken van aardberin-qenveroorzaaktzjn.
beteekkell
jke (relatieve)hoogte.Hetaanmer- Men wist reeds langt dat door vulkanische
pkeopheëngen ontstaan.
keljk bedrag van dezelaatste geeftaan een uitbarstingen plaatselberg een grootsch voorkomen,en deindrtlk, Von .
fT'
/
t-ùtll(l/ heefthet verrjzen van een
dien de Himalaya-keten maakt, is geheel nieuwen vulkaan in Mexico in 1759,vanden

anders, wanneer zj van dehoogvlaktevan I0rtlllo, op eene aanschouweljkewjze beTibet,dan wanneer zj van dekustvanden schrevenqook was het opduiken vannieuwe
Indischen Oceaan wordt gadegeslagen.Van
groot gewigt voor het verkeer der volkeren
en dus voor de beschaving is de hoogte der
bergpassen, en het maakt tevens een groot

Onherscheid voorde gesteldheid deraangren-

zende landen,Ofde bexgketensderigting del'
parallelen dan weldie dermeridianenvolgen.
Men heeft ze Om die reden in parallel- en
meridiaan-ketensonderscheiden.Alleenstaande
berg-groepen noemt m en geberyten.W as in
elk werelddeeldoor het slechten der bergen
de bodem volkom en geuffend,dan zou zich
Europa 224,Azië 260,Noord-Amerika 28405
en Zuid-Amerika 254 elverhelen boven den
spiegeldel-zee.

omtrent de ophemng en dallny van het
land deelen wj het volgende mede: Van
ouds heeft men opgemerkt,datin hetbinnenland,vaak op aanzienljke hoogten,Overbljfselen van zeedieren worden gevonden,

eilanden geene zeldzaamheid. Niettemin was
de algemeene verwondering groot,toen Mrs
Graham het berigt overzond naar Europa,
dat de kust van Chiliin 1822,na eene gew0e0ldig
ge
8
eoga
rar
pd
hi
bs
ec
vhe
ing,
mjl
ove
enrten
ene lengte van
bedrage van
l el was opgestuwd. Xaar 0ok I'ltzroy en
D ar%vin w aren in 1835,toen eene aardbeving
het eiland Concepcion verwoestte getuigen
Van een dergel
jk verschjnsel. Ook in later0n

tjd heeft men dergeljke opheëngen

w aargenom en. Volgens de berekening van
Lyell is de oppervlakte van het land, in
183S opgestuwd, 25000 vierkante Engelsche

mjlen groot.BjGuascoaanschot
lwdeDarwin
een vjftalterrassen (diluviaal-terrassen) met
zeeschelpen,die zich trapsgewjs boven elkaâr verhieven en doordergeljkeopheëngen
waren ontstaan. Hj vergeljkt ze met vjf

rustpunten in de werkzaamheid der onderen men schreef dit t0e aan een achterwaarts aardsche krachten. Zulke terrassen Tvorden
wjken van den Oceaan. O0k hetri
jzen van iyl (lllili Waarg0n0m0X t0t 00n0 hoogte Van
de oostkust Van Zw eden verklaarde raen 335 el boven de oppervlakte der zee. M en
dof)r eene daling aan te nemen van het w a- heeft eV0nZ00r vooxbeelden van eene dater der Oostzee. Men beschouwde het vaste ling van uitgestrekte landen. Bj de aardland als een onw rikbaar ligchaam .M en zag beving, die in 1819 Koetsl in Indië veraan beide zjden van de Bothnische golf,van w oestte, w erd eene oppervlakte van S000
Tornea t0t aan Ab0,dezee w egzinken,zoo- viexkante mjlen laagland in eene zeelaqune
dat vroeger verborgene klipyen uithetwa- herschapen, zoodat van het dorp Sidm alter opdoken en de voormallge strandljnen leen de toppen van het fortzich boven het
landwaarts verplaatstwexden. Uit die feiten water verheFen.Ook gedurende den tjd der
trok Celsins in 1748 hetbesluit,datdespie- bekende geschiedenis heeft men Op dezelfde
gelder Oostzeein eene eeuw meerdan een el plek eene afwisselende opstuwing en daling
daalde.De merkteekens,diemeninderotsen van den bodem waargenomen,bepaaldeljk

aan het strand bj Geie en Kalmar deed aan de zuilen van den tempelvan Serayis
griFelen, bevestigden die meening. Uit die te Puzzuoli bj Napels. Tegenwoordig llgt

strandmerken en uitlateraanyebragte bleek er detemqelvloer ongeveerdrie palm bene-

het?dat het land zich in l00 Jaar gemiddeld
1 el hooger boven den waterspiegel vem

den hetpellvan hoog water.De drieregtop

staande marmeren zuilen zjn t0t op eene
hief,hoewel f
lie rjzing niet overal geljk- hoogte van 4 el glad en gaaf,en dan volgt
matig plaats greep.Daar nu eene dalingvan een gordel ter hoogte van 7 el, waareene
de oppervlakte der zee langsdegeheelektlst boorschelp, die er thans n0g in zee leeft,
t0teen geljk bedrag moestworden waarge- hare gaten heeft gemaakt.D e grond,waaxnoment kwamen Playfair en von Wf
xcA te op de tempel zich verheft, moet derhalve
regt op het denkbeeld, dat de zeespiegel gedaald wezen, zoodat de zee er hare g0lniet daalde, m aar de kust van Zweden en ven overheen wentelde. Het onderste gevan het zuiden van Noorw egen zich langza- deelte der zuilen , onder het oeverzand be-
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dolven, bleef Ongedeerd, terwjl die boor-

schelpen eerst aan het hoogere gedeeltezich
konden vasthechten. Op deze daling moet
eene Opheffing gevolgd wezen die den tem pel in zjn tegenwoordigen toestand bragt.
Eindeljk heeft Dae%vin gewezen Op het ontstaan der koraal-eilanden ten bewjze,dat
00k in de Stille Zee groote gedeelten der

Veleonderwerpen,die wj bj debeschouren, zullen wj later in bjzonderheden bewing der aarde slechts even konden aanroe-

handelen.
A arden. De sclteikvnde bestempelt met

dezen naam een aantaloxyden (zuurstof-verbindingen)van vermaagschapteenkelvoudige
stoFen. Men verdeelt ze in alkalische en in

aardkorsteene langzame rjzing Ofdaling0n- eiyenltike aarden. T0t de eersten behooren
dergaan, en al die feiten verspreiden eenig
licht in de duisternis,welke de aloude geschiedenis der aarde Omhult. Het ontstaan
van vaste landen,bergen en zeeën w ordt er
door Opgehelderd.
De onefenheden der Oppervlakte van een
land bepalen voorts den l00p der rivieren.

kalk-, baryt- en strontiaan-aarde,en tOt de
laatsten kalk-,leem-,beryl-.zirkon-enytteraarde,erbium-,tellurium-,thorium- en nori-

um-oxyde.De alkalische aarden zjn witen
smelten nietin een gewoonvuur,terwjlzj,

met water bevochtigd: warm worden en in
een wit, poederachtig hydraat veranderen.

De grootsten nemen gewoonljk haren 00r- Met een overschotvan water verkrjgen zj
sprong Op de hoogten,op reuzentoppen,die de gedaante van harde massa's.Zj zjn in
meteeuwige sneeuw zjn gekroond,enbren- water slechts weinig oplosbaar en werken op
gen met toenemenden omvang hare wateren de plantenkleuren even a1s de alkaliën.De
naar f
le zee.De rigting derbergketensheeft eigenljke aarden zjn desgeljkswitensmelinvloed Op die der winden,en de verdeeling ten eerstbj een zeerhoogen warmtegraad.
van land en water wjzigt den l00p der Zj zjn,metuitzondering van talkaarde,onstroomen van den oceaan. De zamenwer- oplosbaar in water en hebben '
nvloedop
igeeni

king van deze en dergeljke omstandiyheden plantenkleuren.Metzurenvormenzjgedeelteisde oorzaak der luchtsqesteldheid (kllmaat), ljkOplosbare,gedeelteljkonoplosbarezouten.

welkeheerschappj voerioverdeverspreiding
der planten en dieren over den aardbodem

In de del
fstofkundevormendeaarden,v01-

gens N asgmann, eene klasse van zelfstandigen zelfshetmeestOnafhankeljkeschepselaan heden,w aartoe kiezel-,kalk-, en leemaarde
haar gezag ondervrerpt.
behooren in de natuurljke gedaante van
De bevolking der aarde Nvordt gesehat op opaal, kwarts, korund, periklas, diaspoor,
1288 millioen, zoodater gemiddeld 529men- hydrargilliet, gibbziet,bruciet en nelualiet.
schen wOnen op elkevierkante mjl.Debe- Op het gebied van den tuinbouw lleeftmen

volking is echter zeerongeljk over de 0p- desgeljks verschillende aarden. Deze zjn

pervlakte der aarde verspreid.De landen der mengsels van verschillende grondsoorten met
Zuidpool zjn in hetgeheelnieten dieder ontbondene plantaardige stoffen,- mengsels,
Noordpool zeer weinig bewoond. Daarente- die bj uitstek geschiktzjn voorhetkwee-

gen heeft men in China tjden gekend, ken van gew assen, om dat het leven , de ge-

w aarin de vruchtbare vlakte tusschen de zondheid, de schoonheid, in éélz woord de
H o-ang-ho en de Ian-Tse-kiangl5-t0tS0,000 geheele ontwikkeling van deze grootendeels

inwoners telde op de vierkante mjl.

afhankeljk zjn van den bodem , waarin zj

Van het geheele aantal menschen hier op w ortelen. T0t die aarden behooren ttlin- of
aarde telt Europa er 272 millioen of1490Op teelaarde,veld-,veen-, blad-en houtaarde.
X en heeft ook eetbareaarde.Ermanmaakt
de vierkante mjl,Azië 755millioen of957
op de vierkante mjl,Afrika 200millioen Of m elding van een stam der Toengoezen, in

368 op de vierkante mjl,Amerika 59 mil- het Marekan-gebergte bj Ochotsk gevestigd,
lioen Of79opdevierkantemjl,enAustralië die zich met aarde spjzigen, en Aleat
ander
2 millioen of 12 o? de vierkantemjl.O0k von H qmboldtberigthetzelfde van deOtoma-

in 0ns w erelddeells de digtheid der bevol- ken aan den Oever van de orinoco en van
king zeerverschillend:men vindt,bj voor- de Xeta. Deze laatsten nuttigen gedurende
beeld,gemiddeld in België 858:,in 0nsVa- den regentjd groote hoeveel
heden - dagederland C000, en in Skandinavië slechts 359 ljksweleen pond van eene leemachtlge
aarde.ook de Negersaandekustvan Guinea
inwoners Op elke vierl
tantemjl.
Van debevolking deraardebehooren 522mil- eten eene geelachtige aarde (caruac)en belioen t0thetM ongoolsche,2C9 t0thetKauka- schouwen die als eene lekkernj.Zelfs Op
sische,l96 tOthetEthiogische,8millioent0t Java gebruiken vooralde vrouw en eenesoort
het Maleische, en 1 mlllioen t0thet Ame- van klei, die eene geringe hoeveelheid jzer

rikaansche ras. Zj wordt verdeeld in 600 bevat,methet doelom magerte bljven of
millioen beljders der Aziatische godsdien- mager te w orden:een toestand,welkeindie

sten, 735 millioen Christenen , S00 millioen streken voor schoon doorgaat. De bew oners
Heidenen,lC0 millioen Mohammedanen en 5 van Nieuw-caledoniëtin Australië,eten eene
millioen Israëlieten, w elke laatsten over de soort van speksteen? die uit geljke deelen
geheele aarde zjn verstrooid.OnderdeChris- kalk en kiezelaarde en uiteeniy koperbetenen heeftmen l70millioenRoomsch-ltatho- staat.O0k in Europavindtmenhleren daar,
lieken,76millioenaanhangersvandeGrieksche bjvoorbeeld in den Elsas,in Pommeren,in
godsdienst? en 78 millioen Protestanten.Deze de Latlsitz,eene soortvanfijnewitteaarde,

laatsten ztjn wederom in een grootaantal berqmeel genaamd, tlit de schalen van in-

afdeelingen ofkerkgenootschappen gesplitst.

fuske-diertles bestaande. Men heeft hiervan
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in tjden van gebrek weleensbrood gebak- die het zamensmelten gedurende het bakken
ken.In Finland wordteenedergeljkeaarde bevorderen en ereenedoorschjnendegesteldmethetmeel der granen vermengd:om eene

heid aan geven, die door de schitterende,

grooteremassabroodteverkrjgen.Hetspreekt kleurlooze glazuur niet wordt weggenomen.
van zelf,dat dergeljke?meerendeels onver- Men heeft ltard porselein, echt porselein ,

teerbarestoFen,w elt0tvulling dermaag,maar steen- of veldspaat-porselein, bestaande ten
niett0tvoeding desligchaamskunnendienen. bedrage van ongeveer 70 procent uit kaoliën
A ardew erk. Zo0 noemt men voorwer- m et een toevoegsel van veldspaat,kwarts,
pen, die van m in ofm eer gezuiverde klei, kal
kzandsteen,kalksteen en gïps,somtjds
veelalonder toevoeging van andere zelfstan- zonder glazuur (beeldjes-porseleln) en somdigheden, w orden gevormd, vervolgens ge- tjds met eene glazuur van dezelfde stof,
bakken, om daaraan m eer hardheid en vast- waaraan dan meer smeltmiddelen zjn bjge-

heid te bezorgen, en eindeljk meestalmet zet,- Berlqnscltgdzozltî/l:it
fdworse/dizl,ver-

eene glinsterende glazuurlaag voorzien. M en vaardigd uit een mengselvan porseleinaarde
verdeelt die voorw erpen naar gelang van de metvuurvaste pjpaarde en metglazuurvoor-

gesteldheid derstof, waaruitzj bestaan,in zien,- zlcA/porselein, datbj eeneveran-

tw ee hoofdafdeelingen, die w ederom in tal- dering van temperatuur ligt barst en ver-

xjke onderafdeelingen worden gesplitst.Men deeld wordt in natllurlqk zccAfporselein of
heeftin de eerste plaatsaardewerk,datdoor Engelscà porselein!uitkaoliëntpjp-of'porhet bakken bj eene matige gloeihitte wel seleinaarde,gecalclneerden vuursteen metpeghard geworden, maar niet zamengesmolten matiet,ontbonden grani
et,ryps.beenderenis,zoodathetuiteeneyoreuse en nietzeer asch of apatiet als smeltm lddelen zamengeharde massa bestaat. Hlertoe behoort Onder steld en met eene glazuur van ontbonden
anderen het yewone aardewerk, uitpotklei graniet(cornish stone),vuursteen borax en
of klei-mergel vervaardigd en meteene ge- gewoonljk ook lood-oxyde,en in kunstmatiy
kleurde of onyekleurde loodglazuur Ofmet zaclttporselein ofylasporselein,gem aaktvan
eeneondoorzigtlgetinglazuurbedekt,- voorts krjt en gipshotldendenmergelmeteen aande teera coffl,w elke vooraldient,om bouw - merkeljk toevoegsel van zand, soda,ketlkunstiqe sieraden te maken en uitgeslibde kenzout,salpeter,aluin en gips,en meteene
potklelmetfijn gekloptestukkenvantigchel- glaztlur van m enie,soda,zand en vaak ook
steenenbestaat,- dan.qet
vonefayenee)Ookwe1 van borax.Ditporselein staatbjverwarming
(naarheteilandMajorca)majolicagenoemd,ge- sterk bloot voor springen en vormt a1s het
maakt van gezuiverde,na hetbakken min of ware den overgang van hetechteporsel
ein
m eer rood gew orden potkleiOfkleimergelm et t0t het m elkglas. T0t de porselelnsoorten
eenew itte,eenigszinsnaargeelzw eemende,0n- telt men verder de parian, die op Engelsch

doorzigtigetinglazuur,brninefayenceOfFransche fayence,ftjnaardewerk meteenebruine
loodglazuur, Engelsehe yelefayenee, bleekroode voorwerpen met stroogeleloodglazuur,
Ehqelsclte ôrçfip: fayence! bleek-roode voorwerpen meteene doorschjnende loodglazuur,
en Sjnefayence van witte,vuurvasteklei,

porselein geljkt en eene gele,wasachtige

oppervlakte heeft zonder glazuur,- decarrcrc, die eene plaats inneemt ttlsschen de
parian en het steengoed.Porseleinenknoppen

worden vervaardiyd van fijn gewreven veldspaat?datdoormlddelvan zoutzutlrvanzjn
jzerlsbevrjd,waarna ergewoonljkeenige

w aaraan doorgaans gem alen vuursteen w ordt beenderen-asch en voor dekleurm etaal-oxyde
toegevoegd en die eene doorzigtige glazuur bjgevoegd worden.
Tot het vervaardigen van aardewerk w ordt
van loodoxyde verkrjgt, tabakspqipen van
w itte,vuurvaste klei Of uit een m engselvan de ruwe klei,zooals zj uit den bodem is
vette kleien zegelaarde.D e voorw erpender opgedolven, in hoaten bakken of 00k w el

tweede hoofdafdeeling zjn door de hevige in kuilen met water aangemengd (ingekuild)
hitte bj het bakken zamengesmolten. Zj en vervolgens met de voeten fi
jngetreden,
hebben een hoogen graad van hardheid en terwjl tevens alle schadeljke voorwerpen,
zjn bjna z00 digt a1s gla'
s;men kan er met steentjes, boomwortels enz., er zoo veel
het staalvonken aan ontlokken en zjgeven, mogeljk uitverwjderd worden.0m ze verin trilling gebragt, een helderen klank.Hier- der te zuiveren, wordt de klei op hoopen
t0e behoort Onder anderen het zoogenaamde gebragt en bj herhaling met een mes in
steenyoed van gekleurde, vuurvaste klei en dunne blaadjes gesneden en vervolgensOp
somtjds zonder glazuur Ofvan eene dunne nieuw , maar nu met de handen,gekneed.

glazuurkorst voorzien, .
- voorts het pjne
steengoed (met den naam van den fabriekant Wedfetcood bestempeld)van vuurvaste
klei,diebi
Jhetbakken witwordtendoorbj-

Voor fl
jn aardewerk wordtdekleigeslibt,
datwilzeggen, zj wordtmetwateromgerOerd,zoodatditlaatste sljkerig wordt,en

m en schept daarna dat water in een anderen

menging van smeltmiddelen (kwarts, gips) bak over,waarhetbtleenige rusthetijne

eene grootere vatbaarheid verkrjgt,om za- slib: dat er in zweeft, op den bodem laat
men te smelten,terwjlmen er doormetaal- zinken. De toevoegsels, waarvan wj reeds
oxyden verschillende kletlren aan geeft en

m elding hebben gemaakt? w orden gestampt

het eindeljk meteene lood-ofboraxhoudende of gemalen, voorts gesllbd en nat bj het
glazuur versiert,- dan porselein,hetijnste kleislib gevoegd. O0k de metaaloxyden, die
aardew erk ,uit eene aardachtige w itte massa

er de kleur aan geven,worden bp hetslib

gemaakt, met onderscheidene bjmengselen) gedaan, om de deeltjes zoo sterk mogeljk
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met elkander te Vermengen.0m voorts aan
de m assa de vereischte vastheid te geven,
doetm en in groote bakken,die van onderen
verwarmd worden, hetwater verdampen,schoon dit laatste er o0k wel eens doorper-

men t0tnu t0ein depottebakkerj nagelloeg
niet ingevoerd. X en perst knoopen ult eelle
drooge, poederachtige m assa in eene sterke

schroefpersen menbedientzichbjhetmaken
vanlange porseleinenbuizen,van staven enz.,

sing uitverwjderd wordt.Hetvervaardigen van dergeljke middelen alsbj hetvervaarvan aardewerk geschiedtgedeelteljk metde digen van draineer-buizen, m en perst nam elossehand,gedeelteljk metwerktuigen.Om ljk de massa dool-een metalen vorm.
hengsels en pooten te maken voorgrofaardeDe voorwerpen,die op deze wjze een
werk, gebrtlikt m en alleendehand,en platte

vorm hebben verkregen, moeten in de lucht

voorwerpen worden van eenestjvekleimassa droogen en w orden vervolgens gebakken.

door middel van een draad afgesneden. Tot Hiertoe dienen de ovens,dieofeeneliggende
het vormen van ronde voorwerpen dient de gedaante hebben,zoodat de vlam er in eene
pottebalckersseki
jf, nameljk eene loodregte nagenoeg horizontale rigting doorheentrekt,
asmeteene waterpasgelegenehouten schjf Of eene regtstandigem et Onderscheidene bomet eene lager gelegene en hieraan even- ven elkaâr geplaatste verdiepingen, waarin

wjdige tredschjf. De pottebakker brengt de vlam opstjgt.De Berljnsche porseleindeze en dus 00k de andere,diemethaaraan

Ovens hebben 4 verdiepingen. D e Onderste,

dezelfde asbevestigd is,doormiddelvanzjn meteen vlak gewelfvoorzien,telt5zjwaarts
voet in beweging en hj bewerktinmiddels relegenehaarden voorhoutofsteenkolenen
door een k
. un
stvaardig gebruik va'
n zjnebe- ls t0t het gaar bakken bestem d, de tweede
vochtigde handen de klei, die zich Op de

bezit een halfbolvorm ig gew elf en dient tot

bovenste schjfbevindt,terwjlhj nuendan het vergloejen, de derde gebruikt men t0t
gebruik maakt van behoorljk uitgesnedene het bakkeq van kokers of hulsels, en de
plankjes en plaatjes, Om aan de ijne pot- vierde vorm teene verruim ingvandenschoorkleieene meer volkom ene gedaante en eene steen, waarin zj uitloopt. Alleen zeer gegladde oppervlakte te geven. De porselein- meene voorwerpen mag men bj hetbakken
klei is weleens zo0 weinig kneedbaar,dat aan de vrje werking dervlam blootstellen,
m011 V0<m011 Val1UPSmootaa11W011f
l0n.OP omdat rook en stuivende asch z00 ligtOnzuide pottebakkersschjf kan men in den regel verheid veroorzaken.Fayence,fl
jnsteengoed
enkel voorwer
pen vervaardigen, die rond in en porselein w ordtin kokersgebakken.D eze
*@
doorsnede ZPX*
! indien zj eene andere ge- laatsten vervaardigt m en van een poedervan

daantevereischen,moetdepottebakkerzjne vuurvaste leem (van chamotte)enmen geeft
toevlugt nemen t0t vormen.Hj strjktmet daaraan eene kokervormige gedaante,zoodat

een rolstok de massa over een raam t0t men ze in den bakoven t0t zuilen kan 0pdtlnne platen en bekleedt daarmede hetgips stapelen. H et aardew erk w ordt nu,naar gevan den vorm. V0or de deelen van een lang van zjne gesteldheid ofvanhetglazuur,
zamengesteld voorwerp heeft hj Onderschei- waarmede men het bedekken wil, êén- of
dene vormen, en de afzonderljke stukken tweemaalgebakken.Gew oonsteengoedplaatst
w orden door middeleenervloeibareporselein- men l0s in den oven en gedurende het baltmassa m et elkander verbonden. De aarden ken werpt m en zoutin den vtlplrllaard.Dit
pjpen worden in een tweeledigen vorm ver- zout gaat in dam p over en w ordt door de

vaardigd: terwjl de steel met een metalen werkingvan deyotkleiOntbonden,waardoor
draad doorboord en de holte van den k0p

natronOntstaat,dledeogpervlaktedervoorwermet een jzeren stempele'
rin gedrtlktwordt. pen van glazuur voorzlet.Ditzoutglazuur is
Yeleporseleinen voorw erpen worden gegoten. zeerdun,hetbevatgeen spiesglans,map,rhecht
Hierbj gebruikt men gipsvormen met dikke zich bjzonder goed aan de voorwerpen vast.
w anden, w aarin m en de vloeibare massa De overigeglazuursoorten zjn gewoonljkuit
overbrengt.Het gips zuigthet water op:en fi
jn 'gemalen bestanddeelen zamengesteld en
na korten tjd kan men den vorm 0m- m et water t0t een dunnen pap aangeroerd.
keeren. De brj,die zich dan n0g in een H ierin dom pelt men het aardewerk, datm en
vloeibaren staat bevindt, loopt weg: en er van glazuur w il voorzien! zoodat er eene
ontstaat eene korstvan porselein,diew eldra dunne glazuurlaag aan bljft kleven. Daar
eene voldoende vastheidheeft.Op dezewjze echtereenemassa)dien0gslechtsluchtdroog
kan men zeer dunne en fijne voorwerpen is, het glazuur nlet genoeg Opslorpt,moet
vervaardigen?maar erzjn velevormen t0e m en ze bakken voor dat men dit laatste er
noodig?en bj hetbakken krimpen degego- opbrengt.Hierbj bestaat dit verschil, dat
tene voorw erpen wegens hunne geringere
digtheid meer dan de gevormde. Om ruwe

sommige yorseleinsoorten, waaronder het
glasporseleln (fritte-porselein) behoortt die

vaten te maken, worden deze bj een ge- een ligt smeltbaar glazuur Ontvangen,bjhet
pasten graad van droogte m et een scherp eerste bakken aan de sterkste hitte w orden
mes losgemaakt en de naden, die door de blootgesteld, terwjl andere soorten:bepaalvormen veroorzaakt zjn,met een dergeljk deljk het gewone porselein, eerst slechts
w erktuig w eggeschaafd. Hengsels of ooren, weinig gebakken (gegloeid) worden,vervolknoppen enz., die in den regelafzonderljk gens het glazuur ontvangen en dan in de
gevormd w orden,hecht men er metklevend sterkste hitte,die m en in een gew onen oven
slib aan vast,nadatm en de aanrakingsvlak- verwekken kan (2500- 30000#
1,gaar gemaakt
ken w atruw heeft gemaakt.M achinesheeft w orden. De bestanddeelen van porseleingla-
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ztlur zjn zuiver kwartszand en porselein- in den regel uit metaal-oxyden en uit het
aarde (kaoliën)met een toevoegselvan gips toevoegsel of het vloeimiddel, dat voor de
en gebrande porseleinscherven. Deze massa glasvorming vereischtwordt,en zj worden
heeft slechts eene geringe smeltbaarheid en er door hetverhitten van het aardewerk in

is zeerhard:daarzj,watde hoofdbestanddeelen betreft, met het porselein Overeenkomt. 0m diereden zetzj zich geljkmatig
uitmethetporselein enbljftvrjvanbarsten
en scheuren. Het looëglazuur bestaat uit
loodglid en klei, of 00k wel,wanneer het
klelzrloos m oet w ezen, uit kw arts en l00dglid met verschillende toevoegsels.Men kan
het met metaaloxyden kleuren, maar men

den moFeloven op vastgehecht;zj worden
hierbj volkomen vloeibaar,terwjlhetemail
enkel in een weeken toestand komt.Vele
kleuren Tvorden er O0k terstond na het ver-

gloejen opgebragt,zoodatzj onderhetglazuur geraken. Deze zjn echter alleen don-

kere en niet zoo levendige klenren,w elke
er veel minder frisch en krachtig uitzien
dan demoFelkleuren.Maar deze laatstenvorbegiet00k dikwjlshetruweaardewerk met eisehen 00k terharer bevestiging z00hoogen
eene gekleurdekleigap,waarvan eenedunne warmtegraad, dat menige schitterende verf-

laag achterbljft, d1e vervolgens met een stofnietgebruiktkanworden!omdatzj zich
doorzigtig glazuur wordt gedekt.Tinglazuur
is zamengesteld uit glas ofeene glasmassa
met een toevoegsel van l00d- en tinoxyde.
Hetiswiten Ondoorzigtig en'geeftderhalve
aan het aardewerk, u1t gekleurde klei gemaakt,na hetbakken eenewitteoppervlakte.
Loodglazuur wordt,vooral wanneer hetveel

in zulk eene geweldige hitte Ontbindt.Indit
Opzigt verdient het weeke porselein met een
zeer smeltbaar glazuur de voorkeur.Mfilm en
eene koperen plaat Op aardewerk Overbrengen, dan drukt men die met een zwartsel,

100d bevat, door zuren:welkemen bjhet
bereiden van spjzen gebruikt,ligtaangetast,
w eshalve men pogingen heeft aangew end,
om gewoon aardewerk van een loodvrj glazuur te voorzien. Loodvrt
j glas en soda,Of

papier, m en legt dien afdruk frisch van de

uittaaiqekooktenoten-olieenmineraalkleur
vervaardlgd,op Ongeljmd,dun,maarsterk
pers Op het gewoonljk van glazuur verstokene,drooge aardewerk en m en poogt dien

in tewrjven meteen wollenlap.Vervolgens

legt men het voorwerp in water en m en

zand en sodat of zand,witte leem en pot- haalt er eindeljk het geweekte papierbeasch,of leem en vloeispaat heeft men daar- hendig af. H et vette zw artsel is dan met al

t0e gebezigd. Zj hebben echter gedeelteljk
in het geheelniet,gedeelteljk slechtsweinig aan het oogmerk voldaan, daar zj ôf
moejeljk smolten öf aanleiding gaven t0t
barsten ôf te duurwaren voordageljksche
voorwerpen.Bj hetplaatsen va'
n aardewerk

zjne schakeringen Op het aardewerk Overgebragt. Plaatst men voorw erpen, die met

kobaltoxyde gedruktzjn,inkokers,0gwier
bodem zlch keukenzout en salpeterbevlnden,
dan verkrjgen de iguren datwegsmeltend
voorkomen, dat wtj Op Engelsch aardewerk

in kokers moet men erachtop yeven,dat en porselein aantreffen en datmen met den
het porselein bj eene hevige hltte week naam van jlotréng 5/:4: bestempelt.In den
aatsten tjé heeftmen O0kphotographiën Op
wordt en krom trekt.Men moetom diereden l
e1k voorwerp in een afzonderljken koker porselein Overgebragt.
plaatsen:de afzonderljke deelen van steun- Het eerste begin der kunst,Om
sels voorzien en het glazuur Onder den voet
wegschrapen, opdat het zich niet aan den
koker vasthechte. H ard porselein kan m en
steedskennen aan die ongeglazuurde voeten.
Fayence, dat niet z00 sterk,niet t0t sm eltens t0e gebakken w ordt,vereischt dezen
voorzigtigheidsm aatregel niet. D aarom gebruikt men hiervoor grootere kokers en men

stapelt de voorwerpen,bj voorbeeld borden,
in een enkelen koker op,terwjlmen ze op
kleine chamotte-staafjes laat rusten.Deze
staagesverheffen zich van den wandvan den
koker t0tonder den rand van hetbord,zoo-

dat zj ditlaatste enkelmeteen fljn puntje
aanraken. Na het bakken worden zj afgebroken,en zjlaten dan drie kleine,naauweljks merkbare stipjes achter, welke een
kenmerk zjnvoordezesoortvanaardewerk.
Pûrselein, dat ten tw eeden m ale sterk gebakken w ordt zonder glazuur te ontvangen,
draagt den naam van biscuit. N a hetbakken laat m en den Oven eenige dagen afkoelen en men ledigthem vervolgens.Porse-

voorw er-

pen van klei te vervaardigen, de zoogenaamde ceeamtsche kgfny/,verliest zich in de

vroegste tjdperken van hetmenscheljk geslacht.Potscherven zjn steeds,waar ze gevonden w orden,een teeken,datermenschen

geweestzjn,en dat weleens in tjdperken,
waarvan wtl,metbetrekking t0thetmenscheljk geslacht, naauweljks eenig ander Overbljfsel bezitten. In China is,volgensde als
echt erkende jaarboeken, de pottebakkerj
uitgevonden in hetjaar2698vo
'örden aanvang onzer tjdrekening.De opgravingen te
Babylon en Ninive hebben dikwjlsaarden
kruiken en schotels Opgeleverd, die reeds
van eene zekere mate van kunstvaardigheid

getuigden.Homerusen de#(ë?):!spreken reeds
van depottebakkersschjfqmaarlang vôörde
uitvinding van deze werden vaten uit de
losse hand vervaardigd, die,schoon in zeer

verschillendegewesten opgedolven,sterk Op

elkander gelkken. In Griekenland werden
vaten voor huiseljk gebruik in daartoe inge-

reeds 10 of 8 eeuwen vöôr Christus aarden

lein wordt daarna door sljpen,wrjven en riyte werkglaatsen gemaakt,en weldra ontpoljsten van alle gebreken '
gezuiverd en wlkkelde zlch 00k de kunst Om smaakvolle
eindeljkbeschilderd,verzilverdofverguld.De sieraden te vervaardigen.D evoortbrengselen
kleuren voor hetporselein-schilderen bestaan van dat land,wjn,honig en olie,bewaarde
1.
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men in aarden vaten,en deze laatsten wer- eeuw bewaard gebleven,doch hettjdperk
den d00r den handelwjd en zjd verspreid. van haren bloeivalt zamen metde l3de,l4de
Eeredienst en beschaving schonken aan die en 151eeeuw. De Arabieren bragten later
vaten eenehoogewaarde;eenevoortrefeljke hunne kunst 0ok over naar Italië,en aan
grondstof veroorloofde de vervaardiging van heteilandAfajorca,waarhetschoonsteaarde-

elken begeerden vorm,en Op deze wjzebe- werk vervaardird werd, Ontleende ditden
reikte de ceramische kunst in Griekenland naam van majollca.De oudste majolica'szjn

vooral in de 4d:en 5deeeuw vöör Christus ronde platen met reliefs, w elke m et glazuur
j de bedekt zjn,en afkomstig uitde l5deeeuw.
een tjdperk van ongemeenen bloei.Bi
Romeinen heeft nooithet denkbeeld op den Die tak van njverheid Ontwikkelde zich

voorgrond gestaan, om de pottebakkergt0t van dien tjd af t0t eene hooge mate van
eene schoone kunst te verhelen,nameljk, bloei,maardeze begon met de l7deeeuw alom zichop hetbeschilderenenversierentoete lengs teverminderen. T0tdemalolica'sbeleggen,z00 als de Grieken,en toch heeftde hooren drie soorten, de mezza-majolica,de
Romeinsche pottebakkerskunst zich weldra beeldwerken van Lqca della .
Rt
l?lùitr(1400algemeen verspreid,zoodat zelfs de Grieken 1481),en de Wneremajolica's.Debeeldwerze navolgden.Langzamerhand werd alzoo de ken van Luca della Robbia te Florence bepottebakkerj van het gebied derbeeldende zitten niet alleen eene hooge kunstwaarde,
kunsten verbannen,en men vervaardigde na maar hebben 0ok t0t nu t0e eene frischheid

de eersteeeuw OnzerJaartellingalleen voor- en een glans behouden alsof zj pasuitde
werpen voor gebruik.InChinawerdtusschen handen des meesters kwam en.De fgtlren in
de Jaren l85 vöôx en 88 na Christus het deze reliefwerken zjn witop een blaauwen
vervaardigen van porselein uitgevonden.In en gedeelteljk op een groenen grond. De
het jaar 582 '
werden de fabrieken te King- massa van Luca (terrainvetriata)isgezufte-sjin t0t keizerljke fabrieken verheven; vexde potkleimet zand en leem-mergel.Het
hier w erkte rllim een m illioen m enschen glazuurbevathoofdzakeljktin-oxyde.Terwjl
bj meerdan 3000porselein-ovens.Hetweel- Luca della Robbia zjne schoone uitvinding
derigst werd deze tak van njverheid 011- in toepassing bragt, oua allerlei sieraden,
der de keizers van llet vorstenhuis M inq

vooral ten behoeve der bouwkunst,te Ver-

(1368-1647),- een tjdperk,waarin00kJe vaardigen en zich losmaakte van den Oosterporseleinen toren te Nan-King is gebouwd. schen stjl, Ontwaren wj het tegenovergeDeze is 1l0 el en tevens negen verdie- steldeverschjnselin deUmbrischemajolica's.
pingen hoog en bekleed m et porseleinen Laterscheiddenzich de Toskaansehevervaar?laten meteen vjfkleurig email.Menmaakte digersvan aardewerk van deze schoolafen
ln China drie:alshetwaremaatschapgeljk ztlbejverden zich,Om zoowelhettinhoudend
onderscheidene soorten van porselein,dle in glazuur als zjne plastische manier en zjne
kleur en sier>den onderlingverschilden:eene eenvoudige kleuren aan te w enden.D ev00rvoor den keizer, eene andere voor de m an- naam ste zetel van hun arbeid w as de stad
darjnen,en eenederdevoorhetvolkenvoor Faenza: en hierdoor erlangden hunne voortden uitvoer. H et Chineesch porselein kwam brengselen den naam van fayence.De maals handelsw aar het eerst in Europa door Jolica's van Luca zjn geëmallleerd fayence,
tusschenkom st van de Portugezen, en wel w aarvan het kenmerk gelegen is in haar
in de eerste helft der l6deeeuw ,nadat het ondporschjnend,wit glazuur.Hiervan onderte voren enkel als eene kostbare zeldzaam - scheidden zich de mezza-malolica's doordien
heid derwaarts was gebragt.Later werd dat de m assa van deze m et eene dunne llag
porselein vooraldoor Nederlanders vervoerd. pjpaarde bedektis,wierwitdoorhetdoorIn de 8ste eeuw schoot de ceramische kunst zigtig loodglazuur heenschemert en aan dit
ook w eder w ortelen in 0nsw erelddeel,en laatste het voorkomen geeft als w are het
welbj de Mooren.Degrondstof,diezj ge- Ondoorzigtig. Eersttegen het einde der l5de
bruikten, geljkt op deantieke terra cotta, eeuw werd 00k in de Umbrische werkplaat-

maarterwjldezeeene doFe oppervlakte be- sen het eigenljke tin-emailuitgevonden en
hield, gaf men aa'n de nieuwe vaten een bj de vervaardiging van fljnemajolica'sge-

l00d-oftin-bevattend qlazutlr.Deuitvinding bruikt.Hetbekend worden van hetporselein

van zoodanig glazuur ls zeer oud;menvindt in Italië in de l7dr eeuw heeft niet weinig

het reeds bj de Assyriërs en Babylonïërs, bjgedragen t0thetvervaldermajolica-fabrieen 00k aan de Chinezen en Japannezen
w as het zeer vroeg bekend. U itm untend

ken. Het gezag der mode gaf de voorkeur
aan hetnieuwe fabrikaat,dat dan ook door

waren bj de Arabieren vooralde teyelsOf zjne hardheid voor hetdageljksch gebruik
platen (azulajo), waarmede zj de blnnen- veel geschikter w as dan het gew one aardewanden derkamerst0tOp eenezekerehoogte, Yierk metzjnweek metaalglazuur.Deverals 0ok den vloer en vaak zelfseen gedeelte vaardiging van fayencein Frankrjk bepaalt
van den buitenmuur bekleedden,zoo alsin zich vooralt0tde voorwerpen,die onderden
Alhambra. Die platen zjn vervaardigd van naa:a van fayencede .rclià'g bekend en uit
lichtgrjze kleien bezitten een wit glazuur, het m idden der 16de eeuw afkomstig zjn.
w aarop de teekeningen, die zich meestalals Palissy (1510- 1580)vatte de plastische m aaoa della Robbia weder og,en
haut-relief vertoonen,in kleuren zjn aange- nier van L'
bragt.Na de onderwerping 4er Mooren is de terwjl het hem nietgelukte,hetfraal wit
ceramische kunst in Spanje t0t in de 17de glazuur van dien m eester na te maken,zoo
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kenmerken zich zi
l-ne V00rW0rP0n daaren- kagchels werden vooralte Neurenberg vertegen door de ongem eene verscheidenheid vaardigd. In 0ns Vaderland verkregen Delft
hunnerbestemming.Zjnemerkwaardige piê- en de naburige steden reeds vroeg een groocesrustiqtleszjn groote,platteaardenv00r- ten naam wegens de vervaardiging van gewerpen, waarop planten en dieren naar de emailleerde fayences.Groote,plattevoerwernatuur gemodelleerd en m et hunne natuur- pen en vooral gele, m et glazuur bedekte
ljke kleuren voorgesteld zjn.In de l7de en platen, om de m uren te bekleeden ,werden
l8de eeuw breidde de vervaardiging van ge- er een bel
anyrjk artikelvan uitvoer.Later,

ëmailleerdefayencezitshinFrankrjkuittotdat na het eindlgen van den tachtigjarigen 00rzj door die vanporselein verdrongen werd. l0g, legde men er zich vooral t0e op het

In Engeland maakte men t0t aan hetbegin der l8de eeuw alleen aardewerk,datv0lstrekt geene aanspraak k0n m aken Op eenige
kunstwaarde. Dit geschiedde vooralin Staf-

fordshire. Ten tjde van Elisabeth bragten

verbannen Vlaamsche pottebakkers de vervaardiging derwaarts Over vanhetsteengoed,
hetwelk thans vooral in Stoke, Burslem ,

Hanley, New Castle en Lanqton gemaakt
wordt. Een belangrjke voorultgang is die
tak van njverheid erverschuldigdaan W edgewood,die zjn aardewerk vervaardigdevan

nabootsen Van Chineesch porselein in g0daante en kleur.Deze njverheid bloeide er
vooral in de tweede helft der l7(
1e 0e11W ,
Miaar zj
* verviel bi
j den aanvang der lode
door den invoer Yan het harde Engelsche
altrdewerk.llet Delfisek aavdetverk ofporselein werd aanvankeljk z00 sterk getrokken,
dat 01* dertig aardewerk-Ofplateel-bakkerjen
te geljk hebben bestaan. De voornaamste
grondstoffen Tvaren Dool*niksche aarde Iluitsche aarde, van M iihlheim aan de Ruhr afkom stig, zw arte aarde en D elftsche aarde,

stoFen,die uit een scheikundig oogptlntaan- die in zoogenaamde aardwasscherjen werden
merkeljk verschillen!en metbetrekking t0t vermengd.Het glazuur bestond uitEngelsch
het fatsoen de werken der ouden t0tv00r- tin en lood, w aaraan zandt soda en zout
beelden nam. Sedert dien tjd heeft Enge- w erden toegevoegd. H et aardew erk w erd
land'srtlstelooze njverheid,behalven de ge- vervolgens uit de losse hand m et bloem en:
ëmailleerde fayence, een groot aantal 00ra- vogels en landsehappen beschilderd,waartoe
mische zam enstellingenuitgevonden,w aarvan m en in den regelroode Ofblaauw e kleuren
men moejeljk eene naamljst geven kan, gebruikte.Onder de Delftsche porselein-schilmaar die zich toch in twee hoofdgroepen dersisvooral Ter S ïzzlpf?ld3?beroemd geworverdeelen, nameljk in die van de ynere den. 00k te W eesp,te Otld-luoosdrecht en
Jayeneeen in die van hetsteenyoed.a4d/lzf'
rt
y elders hebben aardew erk-fabrieken bestaan,
vermengde de pjpaarde metgecaldneerden w ier voortbrengselen die van D elftm eerdan
en t0tpoeder yewreven vuursteen en bragt evenaarden.
In N ederland en in Duitschland werd het
hiermede de elgenljke fjne fayence-massa
voort,die voor devervaardigingvan sieraden steengoed, als voorwerpen van kunst?reeds
veel geschikter is dan hetporselein.Zj is vervaardigd in den aanvang der l4de eeuw .

echter in de eigenljke kunst-pottebakkerj Men maakte vooralaan den Rjnen in Bejewel w at door ditlaatste verdrongen,omdat ren kruiken,die Onder den naam van steenen
men bleef zoeken naardeqoedkoopste,ge- krtliken ook in Engeland aftrek vonden.Zj
makkeljkste en z00 mogeltlk naarwerktui- zjn in aard en gedaante zeer verschillend.
geljke middelen van voortbrenging. Het Hoogst gewigtig was in lateren tjd de uitsteengoed,hetanderebelangrjkevoortbreng- vinding van het roode, fljne steengoed door
sel der Engelsche aardewerk-njverheid,vindt Bötfch,er, w elke spoedig door die van het
rverw erkte
men in afgodsbeelden,amuletten en gewjde echteporseleinisgevolgd.Böttobe'
vaten. Reeds lang vöör de uitvinding van

in 1704 de roode kleivan Okrilla,lzietver

het porselein werd het btj de oude Egypte- van X eiszen en verkocht reeds in 1710 Op
naren, in China en Japan vervaardigd.Dit deJaarmarktteLeipzigzjnegeslepene,zwart
fabrikaat verkreeg door W edyetrood eene geëmailleerde Of gelakte waren.ln het jaar
aanmerkeljke verbetering en het diende 1709 werd de vervaardiging van wit porse-

vooral t0t nabootsing van de Grieksch-ltali- lein uit porseleinaarde van Aue.in het Ertsaansche terxa-cotta-vazen.De Portland-vazen gebergteuitgevonden!en w eldraverreesdaarzjn beroemd.De OudereDuitsche en Neder- van eenefabriek teX elszen.D egrootew insten?
landsche soorten van aardewerk zjn gedeel- hierdoor verkregen,gaven weldra aanleiding

teljk weeke voorwerpen, met een loodgla- t0t het stichten van dergeljke fabrieken te
zuur bedekt, gedeelteljk harde, met een W eenen (1720), Höchst(1740),Fiirstenberg
zout- of alkali-glazuur Overtogen.D e eerste (1750)tBerljn (1750)enz. Terwjldezeals

geëmailleerde fayences werden reeds vrûeg het ware afstam melingen waren van de fam de fabrieksteden van .Franken en Bejeren briek te M eiszen, verhief zich de porselelnvervaardigd en behoefdenvoordeItaliaansche industrie in Thiiringen Op eene zelfstandige

majolica'sweinigOndertedoen.Vandievoort- wjze.HierverkreegM acheleiddevergunning,
brengselen der pottebakkerj is weinig be- om eene fabriek te bouw en te Rudolstadtq
w aard gebleven,m aar de kerken en huizen zj werd later naar Volkstedt verlegd en

in Dantzig,Liibeck,W ismar,Liinebury enz. teldein 1795reedshonderdewerklieden.Later

bezitten n0g altoos eene m enigte t0t sleraad Ontstonden er porseleinfabrieken te W allengevormde en m et glazuur bedekte steenen. dorf (1761), te Limbach, te Gotha (1780),
Fraai gem odelleerde en smaakvolversierde te Ilmenau, te Gera enz.In Rusland wert
l
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de eerste porselein-fabriek in 1756 te Petersburg gesticht. Ook vervaardigde men reeds
in de vorige eeuw in Nederland en in Denemarken hard porselein, terwjl Engeland,
Frankrjk en Italië vooral week porselein
leverden. Dit werd in Engeland het eerst
vervaardigd in de fabrieken te Stratford le
Bew en Chelsea. Die te Chelsea bereikte

bestaat00knun0genlevertnagebootstemajolica's, die menbjna nietonderschei
denkanvan
deechte.In Spanjeverkreegsedert1750deze
takvannjverheidteBuenRetirobjMadrideen
grootennaam ,zoodatdevoortbrengselenderfabrieken er met die van Sèvreswerden verge-

leken.In hetJaar 1812werdde fabriek verwoest en vervolgens naar La M ancha ver-

Onder de bescherminp van George 11 een plaatst.

hoogen trap van bloel,maar begon reeds in

A ardgordels. Dezenaam geeft men aan

1760 te kwjnen. Daarentegen bestaat n0g bepaalde gedeelten van de oppervlakte der
heden ten dage de Worcester-porceiain-eom- aarde nameljkaantweepoolkappentusschen
pany,die het eersthare voortbrengselen van

gedrukte flguren voorzag.In Frankrjk bekleedtin deyeschiedenisderporselein-njverheid de fabrlek te Sèvres verreweg de belangrjkste plaats.Men vervaardigde hiervan

depolen en eene zekere parallelgelegen, en
aan gordelvorm ige?aardom sluitendestrooken ,

door twee parallelen begrensd. Gewoonljk

verdeelt men de Oppervlakte Onzer planeet
in een keerkringsqordel, tw ee gematiqde en

1756 t0t 1769 kunstmatig week porselein,na twee koudeJ
lt
lrlejd.De eersteistusscàen de

dien tjd 0ok hard porselein,en men hield beide keerkrlngen besloten en alzoo tusschen
zich van 1804 afuitsluitend met ditlaatste

230 28'N.en Z.breedte te vinden.Dezegor-

bezig,terwjl men in den Jongsten tjd de del beslaat ongeveer l0/25ste van de geheele

vervaardiging van het eerstgenoem de 0ok oppervlakte. Er heerscht gedurende het geweder heeft opgevat. Te St. Cloud werd heele jaar eene aanzienljke warmte:Omdat
reeds in 1605 week porselein gemaakt,en de z0n er op alle plaatsenalthans'sJaarljks
hierop rust de bew ering der Franschen,dat éénmaali
n hettogpuntstaat,ofin hetver-

men reeds vôôr den tjd van Böttcher in
Frankrjk porselein vervaardigd heeft. De
ouderevormen, van Sèvres afkomstig, zjn
min ofmeer stjf en in hetalgemeen minder eleyant dan de oudere voortbrengselen
derfabmek te Meiszen;maarzj Onderscheiden zich dooruiterstfi
jn beeldwerk,vooral
in de hengselversierselen en reliefs, alsme-

de dool* de prachtige beschildering,en zj
zjn kenbaar aan een fraai en frisch kol0-'

lengde van de ljn, welke men van eene

plaats naar het middelpunt der aarde trekt,
en hare stralen nergens ver van dien lood-

regten stand doetafwjken.De tjd,dienwj

hier w inter noem en, wordt er veelal door

een regentjd vervanqen.Dedagen en nach-

ten verschillen er nlet veel in lengte; zj
zjn Op den evenaar,die den keerkringsgordelin twee geljke strookenverdeelttsteeds
even lang. De beide yematigde gordels liggen Op het noordeljk en zuideljk halfrond

riet en aan eene ongemeene zachtheid van
kleur. Sèvres heeft zich geheel en al Ont- tusschen de keerkringen en poolcirkels, dus
J032'N.en Z.breedte;
wikkeld tût eene inrigting, aan de kunst tusschen 2$028'en 6t

gewjd,en levertook nunogin alleopzigten, zj beslaan de grootstehelftOfl3/25stevan
dat w i1 zeggen metbetrekking t0tde grondstof,de gedaante,de bewerking,de beschildering endekleurenpracht,uitm untendevool'w erpen. De overige porseleinfabrieken in

Frankrjk zoeken het voetspoor van die te
Sèvres te volgen.De inrigtingen,waar men

week porselein vervaardigde,zjn bjnaalle
verdwenen,terwjldie,voor het maken van
hard porselein bestemd, zich sedert 1773 in
een toenem enden bloeiverheugden. W egens
de toepassing van het staathuishoudkundig

beginsel der verdeeling van den arbeid zjn

vooral de groote fàbrieken oîateliers te Pa-

de geheele opyervlakte.Opdezegordelskomt
de z0n nooit ln het toppunt,en zj bljft er
te verder van verwjderd, naarmate men er
verder naar de zjden der polenvoortschrjdt.
Intusschen gaat zj er ieder etmaal,het geheele jaar dool
', geregeld Op en onder.De
dagen en nachten zjn er vaak verre van
even lang:Ja, zj versc,
hillen bj de poolcirkels zoo veelmogeljk,zoodatde dag er een
Oogenblik en de nacht bjna 24 uren kan
aanhouden, en omgekeerd. M en telt er vier
jaargetjden. De beide poolgovdels of p001kappen zjn bolvormige segmenten,doo1*de

rjs merkwaardig5men houdtzich hieruit- vlakken der poolcirkels van den aardbol afsltlitend bezig m et het versieren en vergul- gesneëen,en dusbinnen die cirkelsgelegen.
den van w it porselein. In Italië heeftmen Hetmogeljk verschilvan dagennachtneemt
in de vorige eeuw desgeljkszich toegelegd hier t0e,wanneer men t0tde polen nadert,
op de vervaardiging van week porselein,en

waar de dag zesmaanden duurtjen denacht

bovenalwerden indekoninkljkefabriek van even z0o lang.OOk gedurende dien halfjariCapo d'
i wzos/e te Napels sedert 1736 v00r- gen dag vallen de zonnestralen er zeer
werpen vervaardigd, die zich doo1* eene schuinsop de oppervlakte der aarde,zoodat
plaatselgke eigenaardigheid en door eene er eene koude heerscht,die zelfsin dengungroote,uit het leven gegrepen oorspronke- stigstentjd,bjaanhoudenden zonneschjn,den
ljkheid van vormen Onderscheidden. O0k op bodem digt onder de oppervlakte bevrozen
andere plaatsen Ontstonden er fabrieken;de houdt en zich verzettegen het w egsm elten

belangrjkste van deze was die te La floccit
z
bj Florence (1707), waar met Chinesche
grondstoFen en naar de W eener methode
àard porselein vervaardigdwerd.Dezefabriek

dcr jskorst,die erdewateren bedekt.Menige

m oedige reiziger iser- vooralin de noord-

pool-gewesten, waar hj eene doorvaart
van den Atlantischen Oceaan naar de Stillo

AARDGORDELS- AARDHARS.
Z.ee poogde te vinden - voor het gure en
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De bevrozen .g0rtf6J, van 720 N. en Z.

o
nrastvrje luchtgestelbezweken.De uitge- breedte t0tde polen, - hetland der Alpenbreldheid dier beide poolkappen is gering; kruiden.
zj bedekken slechts S/zsste van de opper- O0k met betrekking t0t de verspreiding
vlakte der aarde.

der dieren onderscheidt men verschillende

den
0ns
nfl
we
ordreel
l
jdke
den
elg
li
egt
mabj
tign
de
angeheel en al op gordels, welke echter met de gewone aardaardgordel en rjkskundige gordels overeenstemmen. De
strektzich enkelmeteen klein gedeelteOver verschillende klassen van dieren hebben Op
dennoordeljkenpoolcirkeluit.Aziëbehoort, elken aardgordelhare eigenaardige vertegen-

wel is waar, t0t drie verschillende gordels, woordigers, - vooral 0Ok omdat het leven
maar breidt zich ook grootendeelsuit over van vele dieren aan een bepaalden plantenden noordeljken yematigden gordel. Een groeiis verknocht.
klein gedeelte bevlndt zich op den kouden
Merkwaardig is het, datmen bj hetbegordel,0n het bereikt? hoofdzakeljk met klimmen van een hoogen berg,in de keerzjne schiereilanden enellanden,denverzeng- kringslanden gelegen, achtereenvolgens de
den gordel.Afrika ligtbjna geheelop den gewassen en dieren der verschillende aardkeerkringsgordel en strekt zich noord- en gordels op de verschillende hoogten terugzuidwaarts op de beide gematigdegordelsuit. vindt.Men begintte klimmen in hetgewest
Amerika is metzjneOntzettende lengte Op der palmen en ltoraaldieren, der m angroveden noordeljken kouden gordel,Op debeide bosschen en tjgers,en m 0n eindigt bj de
gematigde gordels en op den keerkringsgor- sneeuwljn in hetoord der Alpenkruiden en
delgelegen. Van Australië ligt de helft van der enkele insecten die op sneeuw en js
Nieuw-llolland op den keerkringsgordel,en kunnen leven. O0k heeft men de verspreide andere helft met Nietlw-zeeland Op den ding van planten en dieren nagegaan beneden de Oppervlakte der zee en deze desgezuideljken gematigden aardgordel.

Bj debeschrjving van deverspreidingt
ler ljks t0t op eene zekere diepte in gordels

planten over de oppexvlakte der aarde volgt verdeeld,die zich doorbepaaldebewerktuigde
men eene andere verdeeling in aardgordels. schepselen ondersc,
heiden.

A ardhars.Deze zelfstandigheid,ook 0nDe verzenqdeyordel,diezich l5Oaan weêrs- der de namen asphalt, bergteer, aardpek,

Deze zjn Op hetgebied derplantenkunde:

zjden van èen evenaaruitstrekten eenege- jodenljm ,bitumen enz.bekend,isdonkermiddelde Jaarljksche warmte heeft van 28O bruin t0t zwart van kleur, schelpachtig van
t0t 269. Hier is het gewest der palmen en breuk en smeltbj eene warmtevan 1000C.
de
r pisangachtige ge
wassen. Hier liqgyn, Het beziteen eigenaardigen (bittlmineusen)
vooral aan de oevel
's der Amazonenrlvleq', xeuk, wordt door wrjving electrisch,ontvlam t zeer ligten verbrandtm et eene lichtreusachtige oorspronkeljke wouden.
De keerkvinqstlordel, tusschen l5O en :3o gevende) sterk walmende vlam. Men vindt

N.en Z.breeéte,meteene gemiddeldeJaar- het in een vasten, dik vloeibaren en dun

ljksche warmte van 260.
- 21
30, het land vloeibarentoestand,en'
tschjnteenOntledingsder vijgen en boomvarens,terwjlerdesge- voortbrengselvan steen.en bruinkolentalzoû
ljks de oorspronkeljke wouden niet ont- van plantaardigen Oorsprong te w ezen.Het
breken.
D e gematiqde k::r7Jr2p,g:t
70'r#:!, tusschen

bevat waterstof, bituminetlse olie, knol,

kiezelaardejkalk,tizer en leem , en heeft

23O en 34O #.en Z.breeite,meteene ge- een soorteljk gewigt van 1,16.

In een vloeibaren toestand heet men het
het gew est der mirten en laurierentwaar naplttha,eenew aterheldere,doorzigtige,aande palm ensoorten, die de beide voorgaande genaam riekende vloeistof)die geheelen al
gordels versieren,reeds beginnen te vermin- verbrandt,Ofook we1steenolie (petroleum),

middelde Jaarljksche warmtevan 220- 170,-

welke geel ofgeelachtig bruin is en bj het

De Irarme pezztfzfzt/t?e yordel., tusschen 34O verbranden onaangenaam riekten eenigover-

en 45ON.en Z.breebte,meteenegemiddelde
Jaarljkschewarmtevan 170- l2O,- hetOord
der altjd groene, breedgebladerde boomen,
waartoe de oljfboom :de vjg,de Oranle-en

schotachterlaat,welkelaatsteeigenschapyen
echter door de thans gebruikeli
jke zuiverlng
aanmerkeljk worden verminderd.In hetartikel aardolie komen wj op ditOnderwerp

jaarljksche4armtevan 1SO--6O,- destreek

AardharsOfasphaltwordtinhetdageljksch

terug.D eaardolieverandertm de open lucht
citroenboomen behooren.
De konde qematqqde yordeltttlssehen 45O in ber.qteer: en deze dik-vloeibare massa in
en 58ON.enà.breedte,meteenegemiddelde het vaste aardhars of asphalt.

der van loof verwisselende boomen en der leven veelgehruikt. In oliën,bj vonrbeeld

gezellig groejendegrassen.
DeJqematqqdeFbort
f.
sc/l:gordel,tusschen58O
en 66 N.en Z.breedte,meteenegemiddelde
jaarljksche warmte van sO-4O, - hetgewestderpjnboomen.
De Noordseheyordel,tusschen 66Oen 72ON.
enZ.breedte,meteengemiddeldejaarljksche

in petroleum ofterpentjn-olie,ûpgelost,geeft

het een uitmuntend zwaxtsmeer voor schoenen en paardentuig,en als asphaltlak is het

eene voortreFeljke verfstofvoorhout,vooral
aan de buitenzjde der gebouwen,daar het

elke weêrsgesteldheid verdt
lren kan;voorts
is het zeer geschikt om muren tegen den

warmte van 20- 00, - de streek der Alpen- iqvloed der sl
aqregensen dustegendevochheesters.
tigheid te bevelligen,zoodat llet 0ok t0thet

AARDHARS- AARDKORST.
bekleeden van platte daken wordt aange- mig brood beschotlwen! dan behoeven wj
wend. Inzonderheid heeft men aardhars ge- niettezeggen,w atm enm etharekorstbedoelt.
bezigd, om stgepen én straten te plavejen. De aardkorst - w el te verstaan de beHiertoe wordthetmetkalk vermengd en in kende aardkorst - heeft in verhouding t0t
een ketelboven het vuurvloeibaargemaakt, de middelljn der aarde eene zeer geringe
voorts voegt men er even z00 veel fljn dikte. Hare digtheid is, die van zuiver wa-

gemalen krjt,;jn zand ofkwartszand bj, ter als eenheid genomen, yeljk aan ruim
en deze brj wordt tusschen jzeren sta- 2l
/
a,terwjldegemiddeldedlgtheid van den
ven , di
e een vierkant vormen van % t0t l geheelen b0l,zooalswj bj debeschouwing

vierkante el ter dikte van een halven duim der aarde gezien hebben, omstreeks 5I
i beop een grondslag van beton of van tigchel- draagt.W j kunnen hieruitopmaken,datde
steenen gegoten, met een rolstok afgestre- zelfstandigheden der kern veeldigter m oeten
ken en met fijn zand bestrooid. Zulke pla- w ezen dan die der korst)- vooral w anneer

veisels vindt men te Parjsin de Champs wj opmerken, datde diepten der korst geElysées en op de Place de la Concgrde,en vuld zjn metwater,meerendeelszoutwater
00k te Amsterdam heeft men er de proef met eene digtheid van l%.
meê genomen. Zj zjn echter nietvastge- W anneer de mensch zoo groot was m et
noeg, om lang weêrstand te bieden aan de betrekking t0t de aardr alshj thans is met
hoeven der paarden en aan de raderen dcr betrekking t0t een rond broodje,dan zou de
rjtuigen.D00rbjvoeging van gekleurdzand korst van dien bOleen regelmatig rondv00rkan men een aspllalt-m ozaiek-plaveisel ver- komen hebben. Hj beweegt zich echter Op

vaardigen. V00r de bekleeding van daken de oppervlakte der aarde als een uiterst
leveren som migefabriekennietalleenasphalt- kleinmicroscopischschepseltjeopeenbroodje,

platen, maar 00k asphaltvilt:dat bj eene en nq Ontdekt hj eene menigteoneFenhezorgvuldige behandeling vrj goed aan het den, beryen en dalen, scheuren en kloven,
Oogm erk beantw oordt.
dieeigenljk,in verhoudingtotdemiddelljn
Het aardhars vindt men vooralin hetzui- der aarde,zeer weinigtebeteekenen hebben.
deljk en westeljk gedeelte van Azië,inden
De aardkorst iszamengesteld uitruim een
Kaukastlsen aan deKaspischeZee,in Perzië, zestigtal stoFen, die de scheikundigen met
Arabië, Indië, China en Japan, alsmede in den naam van enkelrouditqebestem pelen,0menkele gewesten van Europa,zooals in Si- datzj dienietmetdebekendehulpmiddelen
cilië,in Italië,in hetZuiden v>nFrankrjk, in tw ee ofm eer verschillende stoffen kunnen

in Tyyol, Bejeren, Schotland, Engeland, ontleden. De voprnaamste zjn zuurstof en
enz. De voornaam ste petroleum -bronnen, stikstof? die de hoofdbestanddeelen zjn der
waarover wj later zullen spreken,ontsprin- ëampkrlngslucht:waterstof, diem etzuurstof
gen in Amerika.
watervormt,koolstof,die wj in houtskool,
Reedsin overoude tjden washetaardhars potlood en diamant aantreffen, de bekende
bekend. W j weten uit de geschriften van metalen, benevens kiezel,kalk,potasch en
D iodorlts s'dcvlzf,
y,dat er w eleer reusachtige soda in een zuiveren toestand.

massa'sasyhalt uitde Doode Zee Oprezen, Vooral zuurstofis een belangrjk bestanddie eerst ln een brjachtigen toestand ver- deel der aardkorst. Zj is met 23 gewigtskeerden, maar langzamerhand verstjfden. procenten in den dampkring en met 89 geVooral op Trinidad is het in grootehoeveelheid voorhanden. M en heeft er e0n klein
uur gaans van de kust zelfs een asphaltm eer? dat 1000* schreden lang en l20
sehreden breed lS. D e asqhal
tmassa is er
overal, behalven in het mldden, reeds ge-

w igtsprocenten in het w ater aanw ezig,-

voorts heeft zj eene sterke neiging om zich
m et andere enkelvûudige stoflbn? vooralmet
m etalen, te verbinden. D eze verbindingen,

bi
j voorbeeld met kiezel Luilteium), aluin
lfz4l, leveren de
(altt
minium)'en kalk tcclci'

noeg verstjfd om een voetganger te dragen. verschillende aarden, zoo als kiezelaarde,

In Frankrjk vindt men te Seysselaan de kleiaarde en kalkaarde. De geheele korst
Rhône eene bedding aardhars,dle 2500 voet schjnt ten bedrage van 70 procentuitkielang en 800 voetbreed isen jaarljks30000 zelaarde te bestaan,die zelve uit52procent

centenaars asphalt oplevert.O0k elders z0o zuurstof en 48 procent kiezel is zamengea1s te Bastennes in het Departement des steld.D oorverbinding vankiezelaardeeneen
Landes?vindtmen dergeljkelagen.Gewoon- loogzout ontstonden de kiezelzure zouten of
1jk is het aardhars ln dergeljke groeven silicaten.
sterk vermengdm etzand,zandsteen,kalk enz.
Die enkelvoudige stoFen met hare verbinEen oplosbaar bestanddeel van het aard- dingen in de gedaante van aarden en zollten
hars isdoorBoqssinyaultasphaltenegenoemdq hebben zich op velerlei wjzen vereenigd,
het bestaat uit k001-,water- en zuurstofen vermengd en weder ontbonden.Zj hebben
wordt beschouwd als het oxyde van een in zich opgelost in de vochtigheid des damphet aardhars aanwezig radicaal.
krings, ze zjn verbrokkeld door hevige

OOk debarnsteen,waarvan wj laterspre- warmte of felle koude, ze zjn gesmolten
door plaatseljke ontwikkeling van warmte,

ken,is een aardhars.

A ardkorst. Het buitenste, hardgebak- of vaneengescheurd door de kracht van

ken, niet zeer dikke Omhulsel van een

bevriezend water. D e losgemaakte brok-

brood noemt men de korst.W anneer wj ken zjn vervoerd door .gletschers, weggedus onze aarde als een reusachtig,bolvor- sleept door den stroom der rivieren,voort-

AARDKORST.
gestqwd door de golven dex zee.D eOntbonden stolen hebben nieuwe vexbindingen
aangegaan, en deze zjn door den invloed
der natuur- en scheikundige kraehten we-

derom geslooqt,zoodatde aardkorstin den
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nenden toestand den naam van bergkristal
draagt en zich m et kleuxen alB amethist,
topaas enz. vertoont,- kwartsrots ofm assieve kwarts,- kwarziet of korrelachtige
verscheidenheden van kwarts,
l'
am is,

l00p der millloenen jaren van haar bestaan hoornsteen en Lydisehen dfdezlOfvasie,geaan velerlei wjzigingen onderworpen was kleurde kw artssoorten,- v'aursteen of 0nen nog dageljks van gedaante verandert, zuiverekwarts,die vermoedeljk in een 0ywaartoe de bewerktt
ligde schepping nietweinig medewerkt.
Vragen wj naar de meest voorkomende
gesteenten der aardkorst,dan vinden wj:
Zandachti,tqe ge.
steenten. Zand bestaat uit
deeltles,vooralkwarts-ofkiezelzure korrel-

gelosten toestand isgew eest,- veldspaat,u1t
kwarts) aluinaarde en potasch of soda bestaandet- vaste veldspaat en veldsteen,
miea, de glinsterende kristallen in hetgra-

wordt hier gebruikt in de geologistthe beteekenis voor alde zamenstellende bestanddee1en der aarde tellen wj .
qrind, harde,
doorgaans rondachtige steentjes, Onder den

vezelachtig gesteente,- cltloréet,een groenachtig gesteente, dat ongeveer de bestanddeelen van mica bezit,--talk en talklei,dat

niet, en talkscltiï
fer, - hoornblende! een
zwarten glinsterend gesteente,- aujbeten

tjes!diedoorverwering van de bergen zjn lt.qpeesten,groenachtige gesteenten', d1e veel
losgemaakt.HetkanechterO0kuitbrokjesvan overeenkomst hebben met hoornblende,schelpen? koralen, enz. bestaan. onder de actynoliet (donrnsteen) met op doornen gezandachtlge gesteenten - dit laatste woord ljkende kristallen,- asbest (amiant)! een
in dunneplaten doorsehjnend is,- sfeatiet,
naam vankeisteentjesOfkiezelbekend,,
--yruis zeepsteen en potsteen,die vetachtig van aard
ofpain,dat men aan den voet der rotsen in zjn,- en serpentqn metfraajekleuren.
P llttonisehe en v'ulkanische .t?6.
kantige steenbrokken vindt opgestapeld,s/::w/:s , nak
qerolde y/:epezd, groote steenbrokken, bj meljk yraniet,datuitkwarts,veldspaat en
unne schuring Over de bedding der stroo- mica bestaat?- syeniet,waarin hoornblende

balt,een
men afgerond en: wanneer zj zeer groot de plaats van mica inneemt, - bak
zjn, met den naam van zwerfblokken be- donker gesteente, dat veelalin zuilen voor-

stempeld,- zandsteen,bestaande uitaanéén- komt, dioriet,datlichtervan kleur is,

llnksteen (phonoliet), trachiet,een kor!ebakken zand, somtjds door kalk, klei, rkel
pzeroxydeenz.zamengeljmd)- eonqlomera- ig gesteente, - lava, i/fzïel.s/eezpen &lakfe4 Of massa's, die uitgrootere en kleinere ken, die doo'
r vuursptlwende bergen worden
ronde xotsbrokken en zand zjn zamenge- uitgew orpen,- en porphiersoorten.
bakken,ook w elpoddingsteenengenoem d,Zouten,nameljkke'
tlkenzo'
ut(chloorsodium),
en breeeéën Of conglomeraten van hoekige dat opgelost in het zeew ater en in zouten
rotsbrokken.
bronnen en in vasten toestand als klip- of
Kleiaelttéeqe cçe.
sfdep/ez?. H iertoe behooren: steenzout gevonden w ordt,salpetevzuve soda
slI
jk:eene fljnestof,uitverweerdeyesteen- en polasclt, - alllin,vooralin sommige leiten ln het water opgenom en en hiemn zw e- gesteenten aanwezigj- boraœ,en zwavel.
JA fclezl, die in zuiveren ofgedegen toevende,totdatzj op stilleplaatsen naarden
stand, m aar meestal in ertsen,datis,m et
b
o
de
m
z
i
n
kt
,
k
l
e
i
o
f
s
l
j
k
i
n
e
e
n
dr
o
o
q
e
n
toestand,- slib of een mengsel van slpk , andere delfstolen verbonden,worden aangezand en leem , dat den bodem van m eren, troFen.
baajen enz.bedekt,- bljksteen ofhard ge- Ziedaarde bestanddeelenderaardkorst.Vra-

worden sljk,- lei,een hard en schilferig gen wj verder,hoediebestanddeelen geranggesteente,datvooraluit leem bestaat,-- en schiktzjntdan ontvangenwj tenantwoord,
leemsteen,een vulkanisch gesteente,datveel dat tle aardkorst uit laays-qetvjis .
çel/'
.
ydpe en
t
leem bevat.
dus bljkbaar uit hetwater bezonkene, en
Kalkachtige.f/dt
sfedzkfdzl, namel
jk kalksteen, uit onyelaa-qdeOfm assieve gesteenten bestaat.
waarin koolzure kalk het hoofdbestanddeel W anneer wj haar van de oppervlakte t0t
uitm aakt, m armer, eene vaste,'
kristal- aa'
n de grootste bekende diepte Onderzoe:
achtige soort van kalksteen, krz
jt, eene ken,dan vinden wj de volgende laagsgewj;s
zachte soort van kalksteen,- mergelteen .gertzs-çdciïkfe gesteenten:
zacht zamenstel van kalk en leem ,- glps
Het allnvi'ttm of de hedendaagsche vormin-

of zwavelzuren kalk,- seltaehtsteen (zech- gen, zooals rivierklei, zeesljk,grindlagen
steen) of kalksteen met althans l/5demag- enz.: het dilltvium , geene hedendaagsche
nesia,
en dolomiet, eene kristalachtige maar betrekkelt
jk nieuwe vormingen,vooral
soort van zeehsteen.

Kool-:??aardhars-bevattendejes/edozfdv,nameljk kool, zooals veen,brmnkool,steenkool en glanskoolt- liynietofhoutachtige
kool,- potlood (graphiet) Of zuivere koûl
met eenig jzer,- en de stofen, die wj

bestaande uitdikkezandbeddingen metzw erfblokken, -- het tertiaire stelselmet regelmatige leem-,mergel-, kalksteen- en bruinkolenlagen , tusschen het diluvium en het

kri
jt gelegen en in eene pliocene,miocene
en eocene groep verdeeld,- hetkrk
jtmetde

onder den naam kan aardharsreedsbeschre- krjt-engroenzand-gesteenten,- denj'
urakalk
m et de wealden, Opper-?midden-,en onderven hebben.

Enkelrogdége yesteenlen, nameljk k'
tcarts jura en leias,- het trtas,uitkeuper,muOf zuiver kiezelzuurt dat in een doorsehj- schelkalk en bonten zandsteen zamengesteld,
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het permsche .
:f:2,':Jmet den zechsteen en
den rooden zandsteen, - den steenkool met

Aardrilksbesehrjiviny noemenwijeeneschilderachtige vocrstelling van de fypervlakte

koolhoudende lejen en bergkalk ,-- hetdevo- der aarde, van de landen en zeeèn,van de
nisehe stelselmetgelenen grjzen zandsteen, meren en rivieren,van de bergen en dalen,

en roode conglomeraten,- hetsiluriseh'estel- van de heidevelden en moerassen, van de
sel,in eene opper- en ondersilurische groep steppen en wouden, van de dorpen en steverdeeld,- hetcambriseltestelsel- enhetme- den,geljk zj zich in hun natuurljken toeïczzltlrpl,idcl.
:(vervormde)slelsel,dathetl(rzf- stand aan 0ns oog vertoonen..

eentiaanscltestelselendeoudeàri.
sfclfïjz
l:scltil- Aardrî
jkslcgnde eindeljk omvat de aaxdkundeendeaardrjksbeschrjvingenn0gmeer.
ferkqesteenten bevat.
etbetxekking t0t de overbljfselen van Zjomvatdekennisvanonzeaardeinharen
planten en dieren,welke in dielagenworden geheelen omvang en in verband met andere
gevonden,beschotlwt men de eerste zes stel- hemelligchamen.Menverdeeltzeom diereden
sels (het alluvium ,diluvillm ,tertiaire stelsel, inwis-ofsterrekundigectzr#rï
li'y/''
lfwde,diehet

krjt-,jura-en trias-stelsel)a1sbehoorendet0t
hetneozoiscl
tefï/t?
.
pé'zk(datvannieuw leven),devolgendevier(hetpermsche,steenkolen-,devonischeensilqrischestelsel)alsbehoorendet0t
jjetpalaeozoische/!ë#,dr7c(datvanou(
lleven),-

zoo evengenoemdeverbandinbjzonderheden
aanwjstendegevolgendaarvanverklaart,
in patullrkundiyetttzrtfrk./l'
ykzfzlt
f:,diegrootendeelsmetdeaardkunde en metdeaardrjksbeschrjving overeenkomt,- enin staatkun-

en de twee laatsten thet cambrische en meta- t
ftç: aavdrl
j
,kskundetdie zich bepaaltbj de
morphische stelsel) a1s behoorende t0t het verdeeling van de oppervlakte der aarde in

eozoischetl
jdperk,waarin zich de eerstesche- werelddeelen,van de wcrelddeelen in rjken
mering van leven vertoont.
ofstaten,vandezeingewesten,terwjltevens
T0t de onyelaaqde,çe.
:/e'
dz2J:z
3behooren:
de voornaamste steden en dorpenwordenverDe rulkanische gesteenten)nameljk lava, melden deJongsteoygavenomtrentdenregetrachiet, slakken enz., en de pl.utonLsche ringsvorm , de godsdlenst,de regtsbedeeling,
t:fédgzïezz, die Nvederonz in trapgesteenten, het onderwjs, het krjgswezen, handelen
.gd
zooals traptuf, amandelsteen,dioriet,basalt njverheid,de middelen van verkeer,in één
enz.,en ingranietgesteenten,zO0alsgraniet, woordomtrentdenmaatschappeljkentoestand
syeniet, porphier enz. worden verdeeld. In der bewoners niet mogen ontbreken.
de ûngelaagde gesteenten w orden geeneoverDe aardrùkskunde, die wj o0k metden
bljfselen van planten of dieren gevonden. Griekschen naam yeographie bestempelen,
M en noem tdeze gesteenten ook w elpyroqene schoon dezelaatstevooraardrl
jksbeschrjirLng

ofdoor#ef'
ply'
rgevormdeinteqenoversteiling
vandelaagsgewjsgelegene,dleuithetwater
bezonken zkn. Op welke wjze de hitte is
Ontstaan, Nvaaraan zj hunne wording verschuldigd zjn, bljftonder de geologen n0g

gepaster zou wezen, is derhalve de wetenschapj welke zich bezig houdt met de be-

schrjving deraarde,derverschjnselen,voort-

bxengselen en levende schepselen,dieopden
aardbodem voorkomen. De '
tviskundige tztzr#altjd eenpuntvan verschil.Spmmigenschrj- rljkskunde geeftonshetnoodig onderrigt omven haar tOe aan de gloejend-vloeibarekern trentdegedaanteendegroottederaardeen0m der aarde,aan hetzoogenaam decentraalvuur, trentderegels,volgenswelkezj wiskunstig
maar de qeologen dernieuwe rigting willen w orden berekend, - .voorts omtrent de bedaarvan nlets weten,enachtende Ontwikke- trekking van onze aarde t0t de overige heling derwarmte,waardezet0tde vormingder m elligcham en en Om trent den aard en de
vervornaing van degesteenten heeftbjqedra- wetten harerbewegingen.Zj geeft0nseene
gen?een gevolgvan scheikundigew erklngen. verklaring van de regelmatige bew eging der

Bjzonderheden omtrent de stelselsvange- sterren aan het uitspansel, zj verdeelt
steenten,waaruitde aardkorstbestaat,zullen den aardbol door m iddel van parallelen en
ridianen - zj wtjst 0ns op merkwaarwjAlater terbehoorljkerplaatsmedrqeelen. me
ardkuyde, aardrkksbeschruving dige groote en kleine cirkelsen op denstand

en aardrkkqkunde voegen wj hier bj deraardas,- zjgeeftophelderingomtrentde
een,omdatzj:hoewelonderlingverschillende, Opvolging derJaargetjden,deafwisselingen
te naauw metelkander verbonden zjn, om de verschillende lengte van dag en nacht in
de verschillende gewesten der aarde van de
ze zonder noodzakeljkheid te scheiden.
De aardkunde (geologie) isdewetenschap,
welke de kennis omvat van de veranderingen, die de aardkorst met hare bewerktuigde bewonersheeft ondergaan,van dezelfstandigheden! waaruit die korst bestaat en
van de wjze, waarop die zelfstandigheden

zons- en maansverduisteringen enz. De wc-

tuurkundi
ge Jcrt
frljln
s/ffzz
/t
f: vestigt onze aan-

dacht Op de bestanddeelen der aarde en op

de verschjnselen,die zich daarbj voordoen.
Zj houdtzich bezig metdevastedeelen der
aarde, bepaaldeljk met die der a'
ardkorst
gerangschikt zjn. o()k zoekt zj de wetten (geognosie? met de vloeLbare deelen,namete bepalen volgells welke dezerangschikking 1jk met de zeeënjmeren en rivieren (hyis geschied en den invloed, dien elke ver- drologie), met den dampkring (atmosphaeanderde xangschikking heeft gehad.Zj be- rologie ofmeteorologie)?die den aardbolomm oeit zich dus vooralmet de gesteenten,die geeft,met de beschrjving der voortbrenzselen
wj bj de beschrtjving der aardkorst hebben uithetrtjk derdelfstoFen,glanten en dleren
opgenoemd:en metdeoverbljfselenvanplan- (producten.geographie) en elndeljk metden
ten en dieren,welke daarin besloten zjn. mensclt (anthropologische geographie),voor
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zo0 ver deze met de aarde in verband staat. bergen,d.zjnehoogteboven deoppervlakte
De staatkundige t4Jr(!r?
I
ëlaJ'
,
?
:?#eeindeljk be- der zee. II. De gesteldheid van het land,
schouwtde aarde alsde woonplaatsder'men- nameljk a.zjn kllmaat,b.zjnbodem ,c.zjn
schen,voor zo0 ver zj door de menschen plantengroei, #.zjn dierenrjk. 111.De inzelven daartoe isingeriqt.Zj geeftduseene woners des lands, nameljk hun uitwendig
beschrjving der verschlllende rjken ofsta- voorkomen en hun aantal.
ten, binnen wier grenzen bepaalde volkeren

gevestigd zjn.De feiten derwis-ofsterrekundige aardrjkskunde zjn steedsdezelfde,
en 00k diedernatuurkundigeaardrjkskunde
kan men,in weêrwilvan plaatseljke wjzigingen, als duurzaam beschouwen. Daarentegen zjn de verschjnselen Op het gebied
der staatkundige aardrjkskundeaan eenege-

Dealqemeenele
zff
xf
zrkzlzàdùeaardrqkskunde
omva'
t ï.De gedaante, gl-ootte, beweging
en digtheid der aarde, hare warmte, hare
vaste,vloeibare en luchtvormige deelen,het
aardmagnetismus enz. II.Het land,de zee

en den dampkring,nameljk a.hetland,en

wel: 1. De vlakke uitgebreidheid der vaste
landen, 2. de vlakten en de bergen,3.de
durige verandering onderworpen.Nieuwege- w ateren van het vaste land, 4.de bestandwesten Tvorden ontdekt of bevolkt! en de deelen der aardkorst en hare laagsgewjze
indeeling derbestaandestatenzienwjdikw erf rangsfshikking. b.D e zee, en wel: 1.hare
gewjzigd.Men heeftdien ten gevolge eene uitgebreidheid,2.hare diepte,2.harebeweoude (tot500Jarenna Chxistus),eenemiddel- gingen,4.hare bestanddeelen.c.D en damp-

desf/
r,
sc/l:(totaandeOntdekkingvanAmerika), kring,enwel:1.zjnehoogte,2.zjnewarmte,
eene nienwe(metdeontdekkingvan Amerika, 8.zjnevochtigheid,4.zjnestroomen,5.zjne

beginnende)aardrjkskunde eneindeljk eene electrische, en 6. zjne licht-verschjnselen.
nieuwste,die eene voorstelling geeftvan de 111. De bewerktuigde schepselen, nameljk
hedendaagsche verdeeling der landen.

1. de verspreiding der planten, 2. die der

Debeschrjving van eenbepaaldlandwordt dieren,3.die der m enschenrassen.
00k choroyraphie, en die van eene bepaalde
De tweede groep van srerschjnselen,door

plaats topo.qraphie genoemd.

den invloed der menschen ontstaan,draagt

Men verdeelt de aardrjkskunde 00k wel den naam anthropolofisohe ccrt
frïjbkllt
fe.

in z'
ainere en toegepaste. Deze laatste heeft Tmmers de mensch ls de ontginner van

betrekking Op bepaalde bedrjven, bj v00r- woeste gronden.Hj maaktzevruchtbaar,-beeld op den handel(handels-geograkhie),op hj bouwt htlizen,dorpen en steden,- hj
het krjgswezen (militaire geographle)enz. verbindt ze door wegen en kanalen,- hj
D aar de naauwkeurige grensbepaling van werpt djken op tegen de vloeden der zee
al die deelen der geographie veel te w en- en steektlandengten door,--hjmaaktmoeschen overlaat,hebben dewetenschappeljke rassen en raeren droog haalt delfstoFen uit
beoefenaars der aardrjkskunde deinvoering den bodem , roeit planten, dieren en menvan eene andere verdeeling beproefd. Zj schenrassen uit ofbrengt ze, Waar Ze V00rhebben deze gcbouwd Op het felt,dat alle heen vruchteloos Tierden gezocht.Demensch
verschjnselen hier 0? aarde ôfuitdekrach- vexeenigt zich :aet een aantalmedemenschen
ten der natuur ôfult den invloed der men- t0t een bepaald volk , dat binnen bepaalde
schen Ontstaan. Van deze twee groepen van grenzen zjne eigenaardigetaal,gewoonten
verschjnselen hebben zj de eerste natuur- en wetten heeft. In êén woord,alwat de

ll
sfptfiqd,detweedeanthvopologiseheaardrjks- mensch doet,om den aardbodem naarzjn

kunde genoemd. D e eerste beschouw t de w ensch te vervorm en,ishet onderwerp der
oppervlakte der aarde als zam engesteld uit anthropologische aardrjkskunde. Het isduiverschillende aan elkander grenzende dee- deljk, dat deze wetenschap zich 00k uitlen,uitlanden en zeeën. Zj verweryt elke strekt tot de geschiedenis der verschillende
staatkundige en dus elke w illekeurlge af- landen,nameljk t0tdebeschouwing derverscheiding en zoekt naar natuurljke gren- anderingen, die de m enschen daamn hebben
zen. Deze treden echter niet overalduide- te voorschjn geroepen.

ljk te voorschjn,zoodat dit natuurljk stel- Geljk bjna alle wetenschappen,z0oiso0k
selgewoonljk in een kunstmatig stelsel Ont- de geographische in den loop dezereeuw m et

aardt. Daarenboven is de grensbepaling wel reuzenschreden voûruitgegaan. '
W él liggen
eens gegrond Op één enkelgeographischfeit, sommige gedeelten van Midden-Afrika envan
bj voorbeeld op eene waterscheiding ofop Midden-Australië in de duisternis der onbeeene bergketen, terwjl andere belangrjke kendheid gehuld, - wél is hetn0g niemand
gesteldheden,zooalshet klimaat,debodem , gelukt,tot ééne der beide polen onzeraarde

de plantengroei, hetdierenrjk en het men- doorte dringen,- wélzjndehoogstetoppen
schenras,min ofmeer buiten rekening zjn in Azië en Amerika,zooverwj weten,n0g
gebleven.'
W anneer wj aannemen,dat som- nooit door 'smenschen voet betreden,maar

mige gewesten der aarde als zelfstandige dat alles beteekent uiterst weinig naast de
deelen kunnen beschouwdworden,dan strekt uitgebreide kennis, die langzamerhand van
de bqzondere zlt
rfsf?
zr/
rslzltfùe aardrùlcskunde onze Onderm aansche w oonplaatsverkregenis.
zich uit t0t: '
Reeds lang was het menscheljk geslacht
1.De gedaante van het bedoeldeland,na- in verschillende rassen, in afzonderljke vol-

meljk 1.zjne vlakkeuitgebreidheid,enwel keren verdeeld,toen de aardrjkskundenog
a. zjn omtrek,b.zjne wateren.2.De on- altoosinharekindschheidbleefverkeeren.llie
efenheden van den bodem :en wel c.zjne volkeren w aren Onderling weinig ofin het
1.
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heel niet verbonden; elk van hen leefde de bouw stofen voor de aardrjkskunde aanln een afgezonderden toestand en bleefmet merkeljk vermeerderd.Alsin hetmiddelpunt
de gesteldheid der overigen onbekend- eene gevestigd tusschen Azië, Afrika en Europa,
gesteldheid,die op den toenmaligen trap van stelden zj zich den geheelen aardbodem voor
beschaving tevens weinig belangstellingvond. al
sin drie deelen vcrdeeld en yaven hieraan

EeneoudegeographischeOirkondevindenwj denamenvanEuropa,AziëenLlbyë(Afrika),
in het tiende Hoofddeel van Genesis. Ilier welket0t nu t0e bewaard zi
jn gebleven.00k

Tvordt de verspreiding der nakomelingschap
van Noacltsdriezonen overW est-Azië,N00rdAfrika en Zuid-turopa aangewezen.Die nakomelingschap strekt zich toen reeds uitin
het noorden van Thiras (Thracië) t0t aan

het woord gceaan (van og en ogen ofalom-

vatter) is van Phoenicischen oorsprong.Zj

bereikten het eerst door de straatvanGibraltar den Atlantischen oceaan en waren niet
alleen de vermetelste zeelieden der Oudheid,

de Gomer en Thogarma (Armeniërs),over die bj hetstellen van hunnen koersvan de
Assyrië en Ninivé t0t aan de bronnen van sterrekunde gebruik maakten, maar00k njden Eufraat en Tigris,t0tdeMadaï(Medersh, vere kooplieden ,die langsde karavanenwedeElam (Suzianers) en Parsas(Perzen).Zj gen ver gelegene oorden van hetbinnenland
strekt zich uit ten zuiden t0taan den J0k- bezochten en op deze wjze kennisverkretan,hetzuideljk uiteindevan Gelukkig Ara- gen van hetoosten en het W esten.Zj rebië, waar de inwoners 00k nu n0g Joktani- kenden het echter in hun belang,die kennis

den worden genoemd. Voorts gaatzj over zooveelmogeljk geheim te houden,ja,zj

de Roode Zee en draagt er den algem eenen zochten door logenachtige verhalen van vreenaam Van Chuschiten tAfrikaners),(!ndeafzon- seljke ontmoetingen andere volken van de

derljke namen van Mizrafm (Egyptenaren),
Sabtha ofSabota (Sabaeërs) Hevila ot'Chevila en Nub (Nubiërs). W estwaartsgaat zj
t0t aan Elisib (het Grieksche Elis),voorts

zeevaart af te schrikken.Zj bezochten -

reeds in de dagen van llavld en Salomo --

hetgotldrjke Ophir,datvermoedeljk inIndië

geleyen was,voortsde tin-opleverende Kasnaar Kakhtor (Kreta)! Chittin tcyprtls) en sitemden (Scilly-eilanden bj Engeland),welde Sidonlërs (Phoenicièrs).Oostwaarts omvat
zj deRëema en Dedan,Arabische stammen
bj de Perzische zee en den Indus.Behalve
deze volkeren-ljst,welkea1sdeot
ldste oir-

ligt ook de Oostzee, daar de barnsteen hun

bekend was- hoewel de mogeljkheid bestaat, dat zj dien inruilden aan de Zwarte

zee, waar de barnsteen langs karavanenw ekonde op dat gebied aanleiding heeft gege- gen door W endische kooplieden werd aange-

ven t0tbelangrjke nasporingen over de 00r- voerd - en het schjnt zelfs, dat zj om
spronkeljkeverspreidingvan hetmenscheljk de zuidpunt van Afrika zeilden.lmmersv01ge
slacht,vinden wj in den Bjbel(Josual8) gens het berigt van llerodotas ondernamen
-

omstreeks 15 eeuwen vôôr Christus.- eenige Phoeniciërs, op last van den Egyptihet eerste voorbeeld van eene landkaart,en schen koning Neeho,een togtOm Afrikaheen,
in het verslag van den uittogt uit Egypte en Juist dat,watden Griekschen geschiedden eersten wegwjzer van eenevolksverhui- schrjverbjdevermeldingdierreiszoovreemd
ziny. Voorzeker hebben de Israëlieten deze voorkomt, nameljk dat zj, van de Roode
beglnselen der aardrjkskundige wetenschap zee uitzeilende,ten zuiden van Libye dez0n
medegebragt uitEgyqte.Hiervereischtede aan de regterhand - dus in het noorden JaarljkscheoverstroomlngvandenNjltelkens hadden gezien', geeft aan dat verhaal eene
eene nieuwe aanwjzing van de grenzen der groote m ate van geloofwaardigheid.
akkers,zoodat de Om standigheden eraanleiD e m eestberoemde volkplanting der Phoeding gaven t0t de uitvindlng van het land- niciërs, Carthago, w as met dezelfde zucht

meten.Daarenboven verkregen de Eqypte- naar ontdekkingen bezield en bejverdezich,
naren door de veroveringen hunner konlngen om die reizen voortte zetten.Omstreeksvjf
reedsvroeg eenemeeralgem eenekennisvande eeuwen vöör den aanvang onzerJaartelling
oppervlaktederaarde.Demeestberoemde van ondernam H anno een vermetelen togt langs
hen is.qesostris OfRhamses (1400vöörChr-), de kust van Afrika tot aan Kaap Noen of
die metzjnezegevierendelegerbenden zuid- volgens anderen t0t aan Kaap Palmas.De
waartstotinhethedendaagseheAbyssinië(C0s) beschouwing daarvan is in eene verminkte
noordwaarts t0t aan deTanaïs(D0n),oost- Grieksche vertaling onderden naam van ttPewaartst0tin Arabië,en te watert0tin Indië xiplous van Hanno''bewaard gebleven.Omis doorgedrongen.Hj heeft ongetwjfeld de streeks denzelfden tjd werd llimilcouitgeoudste geographische berigten om trent het zonden, om de kusten van Europa aan den
oosten naar het westen gebragt,z00 als1Ie- Atlantischen Oceaaiz te onderzoeken.

rodotasverhaalten in denjonysten tjd door Aan de Grieken ztln wj nietalleen eene
het onderzoek der oud-Egyptlsche gedenk- aanmerkeljke vemneerdering van de kennis
teekenen bevestigdis.Hierbjheeftmenbeeld- der aarde, maar ook de eerste wetenschaphouwwerken en muurschilderjen gevonden, peljke behandeling der aardrjkskunde verdie getuigenis geven van eene vrj naauwkeurige kennis van den toestand en devoortbrengselen van zeer verwjderde gewesten
en volkeren in het Zuiden. Tegeljk met de

schuldigd. H un oudsto ontdekkingstogt,die

nog vöo'r den tjd van Homer'
asplaats greep,
is die der Ar-qonaMten naar den Pontus Euxinus, een togt, die w eldoor de dichtexs

E gyptenaren hebben de zeevarende Phoeni- is opgesierd, maar althans gedeelteljk op
ciers
- ,het grootste handelsvolk dex Oudheid, een geschiedkundigen grondslag rust. In de
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beschrjvingvandien tjdvindenwjdeOudste hen behoort Hecataeusvan Milete (549vö6r
land-en volkenkunde van hetoosten ennoor- Chr.), die zich doox zjne aardrjkskundige
denvanEuropa.Uitdegedichtenvan Homerus geschriften en vooraldoorzjn ddrogtom de
leeren wj deaardrjkskundigevoorstellingen aarde'
'(ri;zzqiû*ûLjberoemdheeftgemaakt.
kennendqrtoenmaligeGrieken.Zjbeschouw- Iberië (Spanje)tItalië en Sicilië,de volkeden de aarde alseene groote schjfmeteen ren aan de Zwarte zee,in hetKaukasisch
verhevenrand,Omringddooreensnelvlietenden gebergte,Perziëen Indiëkenthjveelnaauwstroom , oceanus genaamd. Hieruit ontstaan keuriger dan zjne voorgangerstzoodathj,
alle bronnen en xivieren. Op den buitensten
naar m en zegt,de kaarten van Anaœimander
oever van dien stroom rust hethemelgew elf, aanmerkeljk verbeterd heeft.
dat,van m etaal,kristal Ofdiamantgew rocht,
Geheel anders dan de voorstelling van

door hooge zuilen (ih het westen den At- Homerus was die van den Griekschen wjslas en in het oosten den Kaukasus) gedra- geer Thales(640- 548vöör Chr.).Dezebegen wordt.Op hetmidden dierschjfligthet schouw de het uitspansel a1s een hollen bol,

land der Hellenen,w aar de m et sneeuw ge- die de rolronde, op het w ater dobberende
kroonde Olympust als de zetelvan Zeus en aarde Op dergeljke wjze Omgafa1sde ejer-

kan den geheelen raad der Goden,tt
lsschen
Macedonlëen Thessaliëverrjst.Dezonnegod
(Heli0s) stjgtelken morgenuitdeOosteljke
wateren omhoog,sneltmetzjnevurigepaarden langs het hem elgew elfen duikt na den

schaal den dojer.De overige Ionische wjsgeeren hielden zich metgeringe wjzigingen
vast aan dat gevoelen.Eerst de volgelingen

van Pythaqorast bepaaldeljk Parmenides,

leerden,daide aarde een b0lW as, doch dit

voleindigden togt aan de andere zjde van denkbeeld vond eerstin de dagen van P lato
Hesperië in de golven.Volgenslateredichters algemeenen bjval.Vooralis de vooruitgang
keerthj van hierlangsdennoordeljkenrand deraardrjkskunde bevorderd doorHerodott,
s
der aardschjf in een tooverschip gedtlrende (450 vöörChr.),den tvaderdergeschiedenis.''
den nacht naar het oosten terllg. Die aard- Gedeelteljk alsooggetuige - wanthj was
schjfisintweehelften verdeeld,welkedoor zelf naar den Dnieper en den Donau en door
de Middellandsche zee gescheiden zjn.De een groot gedeelte van Azië naar Egypte,
noordeljke helftbevatde Middellandsche en Li
byëen Cyrenegereisd,- gedeelteljkvan
de Zwarte zee m et de aangrenzende landen hoo
ren zeggen vermeldt hj alwat ln die
van Euroya, de andere Ot'zuideljke helft dagen van de aarde bekend was.Hj weet
draagt Azlë en Libyë. Metaardrjkskundige m eer van Egypte en van Libyë,dan van
zekerheidvertoonen zich bj Ilomerus enkel Azië en vanhetmeerwesteljk gedeelte van
het land van Trole,de Peleppnnesus,de Cy- Afrika. Carthago wordt niet genoemd.Van
claden, de Sporaden en Ithaca, terwjlhet Azië is hem het gebied totaan den Indus
hier nabj gelegene Scheria (K0rfu) n0g in en Araxes, schoon niet overal even naauw nevelen is gehuld. O0k Italië is n0g een keurig,zeergoed bekend.Hj teltdevolkeonbekend land.Trinacria (Sicilië)isdewoon- ren op, aan deheerschappj van Xerœes0nplaatsvan Cyclopen (eenoogigen),en daarom derworpen, van den Jaxartes en Tanaïs t0t
heen ligt een uitgestrekt toovergebied,na- aandenNjl,envandenIstert0taandenIndus.
meljk het qilandvan Circé,datderSyrenen, In de Middellandsche zee zweeft zjn blik
de Scylla en Charybdis enz.,een nagalm van
tusschen de Zuilen van Herculesdoort0taan
de Phoenicische wonderverhalen. Eene dag- de Kassiteriden.Hj vermeldtheteerstden
reis ten westen van Trinacria verheFen zich naam van Italië, maar hj spreekt n0g niet
de Zuilen van Hercules (de straat van Gi- van Rome. Natuurljk kenthj Griekenland
braltar),en hier is heteindederaarde.Libyë en de aangrenzende gewesten hetbest.Hj
is door fabelachtige volkeren bewoond,en wjst in het noorden op de Scyten en SarEgypte m et het grootsche Thebe vertoonen maten en schjnt niet onbekend te wezen
zich in het nevelachtig verschiet.W atbeter met de goudmjnen van den Altaï.Aan de

bekend zjn de listige kooplieden en zeeroovers van Sidon. Ook ten tjde van Hesiodus
(800 vöör Chr.) koesterde men n0g dergeljkedenkbeelden.Dezeveranderden echter
bj den toenemenden bloei van handel en
scheepvaart:bjhetstichten vantalrjkevolkplantingen In Klein-Azië, aan de zuideljke

Zwarte zee geefthj eene overmatige lengte
van het westen naar hetoosten,en aan die

van Azof eene veel te aanzienljke uitgebreidheid. O0k doorweeft hj zjne berigten
met fabelen en dwalingen, terwjl hj n0g
altoo: het gevoelen voorstaatvan deschjf-

vorm ige gedaante der aarde.De aarde heeft
kusten der Zwarte zee,Op Sicilië,in zuide- echter volgens hem het voorkomen van eene
1jk Italië,in Gallië (Frankrjk) enz.,als- langwerpige schjfen ligt alseen eiland in
mede door de natuur- en wiskundige Onder- de groote wereldzee.Hj kan zich nietvem
zoekingen van de wjsgeeren der Ionische eenigen m eteene splitsing der aardeintw ee
school.TOt dezen behoortAnaœimander(610 of drie deelen, maar beschouwtze als een

vöör Chr.),van wien men vermeldt, dat
hj onder de Grieken de eerste was, die
globen en landkaarten vervaardigde.Van dergeljke vorderingen in deaardrjkskunde vindenwjvoldoendebewjzenindeOvergebleven
brokstukken der logographenOfoudsteGrieksche geschiedschrjvers vöör Ilerodotus.T0t

zamenhangend geheel.Totth stelthjzelfeene
dergeljke verdeeling voor,nameljk in twee

helften, door de straat van Gibraltar, de
Aliddellandsche zee,de Zw arte zee!de Kaspische zee en den Araxes geschelden. De

noordeljke helftnoemthjEuropa,dezuideljke van hetOosten tOtaan den NjlAzië,en
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ten westen van den NjlLibyë.D00rzjne
belangrjke geschxiften pver dat onderwerp
verdient hj evenzeer den naam van uvader
deraardrjkskunde.''
OnderdelatereGriekscheschrjversoverde
aardrjkskunde verdientvooralXenopltonvermelding,die in zjne JAnabasis''Voor-Azië,

meestal uit eigene aanschouwing,metgroote

naauwkeurigheidbeschrjft,alsookPytheasvan
Massilië(Marseille),een schranderwis-natuurensterrekundige,die omstreekshetJaar:
340
vôôr Chr. dewesteljke kusten van Europa
t0t aan Groot-Brittannië en de oostzee be-

xjkskundebehooren,nameljkoverdewateren
en Overden dampkring,en Heranlidesvan Pontus(3S0 vôôrChr)heeftheteerstdestelling

verkondigd, dat de aarde zich om hare as
beweegt van het westen naar het oosten.
l)e staatkundige aardrjkskunde zag na den
dood van Aleœander haar gebied verruimd
d00r de veroveringstogten der k
Yelelteiden en
voorald00r de Egyptische Ptolemaewssen.In
het land van dezen, waar Hippalus, een
scheepsgezagvoerder, de zeestroom en en de
regelmatigeafwisselingdermoessonsOntdekte,
was vooral het pas gestichte Alexandrië de

zocht,hetverschjnselvan eben vloedwaar- zetelderaardrjkskunde,nietalleenalsmidnam en verklaarde,de ligging van de noord- delpunt vanwereldhandelen volkerenverkeer,
pool bepaalde, van een noordeljk Thule maar ()ok alsbrandpuntvanw etenschap,waar
gewaagt,waar lucht en water niet van elk- vooral de wis- en sterrekunde werden beander gescheiden zi
J*n, maar een mengsel oefend. Hier vooral verdient Erato.àfltenes,
vormen,dat voor de zeevaartongeschikt is, de bewaarder der Alexandrjnsche boekerj
en het vermoeden Oppert,datin het westen onzevermelding,alsde eerste,dieuitdevereen groot land gelegen is.Dat reeds Plato kregen berigten en uit eigene w aarnemingen
een grontsch denkbeeld had van de aarde, een l
litvoerig en stelselmatig allandboek der

bljktuiteene plaatsinden Jphaedo''waar algemeene aardrjkskunde''heeft opgesteld.
hj zegt: G'
W j, van de Phasis t0t aan de Dltbelangrjkwerk,waarvanslechtsweinigis
zuilen van Iferculesgezeteld,bewonen slechts

overgebleven,Onderscheiddezichvooraldaar-

een klein gedeelte der aarde,daarwjer0ns doory dat er de afstanden der voornaamste
als mieren Om een moeras ofalskikvorschen
Om een meer gevestigd hebbena''

Geljk doorhetonderzoek van'Pytheasin

het noordw esten, z0o w erd op n0g schit-

plaatsen,door waarneming va'
n de zonshoogten,in waren vermeld.O0kwasEratostl
tenes
de eerste,diedoorhetm etenvaneenbreedtegraad tusschen Alexandrië en Syene den omtrek der aarde zochttebepalen.Alsuitkomst
verkreeq hj 250004.)stadiën ietsm eerdan

terender wjze doorde krjgstogten en Ontdekkingsreizen van Aleœander den Groo/:
(225- 323 vôôr Chr.)inhetoosten deken- 60(J0 mjlen.
nis der aarde uitgebreid.Deze togten strekLater(150 vôôrChr.)voltooideHipparchus,
ten zich uit t0t aan den Indus,t0t aan het een beroemd sterrektlndige,het stelsel,door
eiland Taprobané (Ceyl0n)ent0tdeChinezen. Eratosthenes ontworpen,door bj de verdeeAleœander was de eerste,die voor de Grieken de binnenlanden van Azië enhettoovergebied van Indid
* opende, en in het gevolg
van den vorsteljken '
veroveraar bevonden
zich geleerden belast met de taak ,om de

gewesten, waar hj doorheen trok ,naauwkeurig te onderzoeken en te beschrjven.
Hunne werken zjn meestalverloren gegaan,
m aar de inhoud is het eigendom gew orden
hunner tjdgenoûten en heeft niet weinig
bjgedragen totbevorderingderaardrjl
tskun-

lillér in breedtegraden die in lengtegraden te
vpegen.Vele andere geleerden maakten zich

na den tjd van laatstgenoemdeverdiensteljk
Jegens de aardrjkskunde. Tot hen behport
Polybiu.
q(205- 125 vöör Chr.),die belangrj-

keberigten mededeeldeOmtrentItalië,Gallië,
Iberië en N oord-Afrika, voortsPolemovan

Glycia in Troas (200 vöör Chr.),- Apqllodorzf.
svan Athene,die overwesteljkEurbpa
handelde, Agatharcides van Cnidus (120
vöör Chr.): die een boek schreef over de
dige kennis. De meest beroemde onder die Roodezee,en Artemidorqsvan Ephese(100
schrjversis Nearchvs,bevelhebberderIndi- vöôr Chr.), die de golven kliefde van de

st.he vloot, wiens dagboek, door Arrianus Roode zee en van den Atlantischen oceaan
verkort medegedeeld,eene naauwkeurigebe- en hierover een belangrjk geschriftachter-

schrjvinq bevatvan dekustenvanGedrosië, liet.Op het gebied derwiskundigeaardrjks-

Karmanie en Perzië met vermelding der afstanden. Onesécrit'
u'
î 00k eender geleerden
Van het Macedonische leger -- beschreef
dMrentegen de binnenlanden van Azië,en
Aristoteles, de leerm eester van Alexander,
heeft niet weinig bjgedragen t0tden vOOr-

uitgang der aardrjkskunde, vooral omdat
hj uitde maansvexduisteringen enuitdewet
der zwaarte poogde te bewt
jzen,datonze
Planeet eene bolvormige gesaante bezit,Ja,
hj dacht er zelfs over om den omvang van
dien b0l te meten. Onder zjne leerlingen
hebben zich vooralDicaearehu'en Tlteopkrasf>d onderscheiden. Ook R'
lppocrates,de beroem de geneesheer, heeft geschreven over
onderwerpen,die tot de natuurkundigeaard-

kunde behaalde Posidonius de Jongere (185
t0t 51 vôôr Chr.) een welverdienden roem.

Hj wasdeleermeestervan Pompejusen van
Cicero.
De eerste,dienaEratonthenesa1seen groot

aardrjkskundige optreedt,isStrabovanAmasea in Cappadocië.Htjleefde nietlang vöôr
het begin van Onze Jaartelling. Zjn groot,
stelselmatig,bjna geheelen albewttard ge-

bleven werk (rotz
lppl/tz&)isnietalleeneene
hoofdbron, maar 00k een modelboek der

oude aardrtjkskunde. Htjhad een grootj'
edeelte van het toenmaalszoû grooteRomelnsche rjk met eigene Oogen gezien tvan
Armenié t0t aan de Tyrrheensche kust,van
de Zwarte zee tet aan de grenzen van Ae-
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thiopië,''en op 8z-larigen leeftjd schreefhj eene dorre, beknopte,maar zeer rjke en
zjn reuzenwerk, dat in 17 boeken isver- stelselmatige ljstvan landen en steden met
deeld en door rjkdom van inhoud, aange- eene naauwkeurige opgave der lengte en
naamheid van vorm en doelmatigheid van breedte.Hierbj behoûren 27 kaarten, die
plan alles overtreft, watvôôr hem over dat waarschjnljk niet van Ptolemaeus, maar
onderwerp geleverd is.Intusschen ishjniet van Ayatltodaemon afkomstig zjn. Demeontsnaptaan hetverwjt,dathj teveelge- ridianen, van welke de eerste door de
wigthechtaan de dichterljkevoorstellingen Kanarische eilanden loopt,zjn van 5 t0t 5
van Homerus,diehj a1seven z00velewaar- graden getrokken,en de breedtegraden we1
heden verdedigt.O0k heeft hj nietgenoeg evenwtjdig aan den evenaar,maarop onregebruik gemaakt van de berigten van Hero- gelmatige afstanden van elkaâr door devoort
stlïf
z.
:.Overigensbehoorthj t0tdevoorstan- naamste.steden gelegd.Intusschen maakthj
ders van het stelsel van Eratosth.
evtes.O0k de Middellandsche zee 20 graden te lang;
hj beschouwtdeaardealseen b0l,diemet hj brengt haren noordeljken zoom verder
hetuits/anselhetzelfdemiddelpuntendezelfde naar het noorden en schuift Afrika verder
as bezlt. Hj meent, dat hethemelgewelf naarhetzuiden dan zjnevoorgangers.Zjne
rondom de stilstaando aardedraait.Hj ver- mededeelipgen omtrentAziëzjnbetrekkeljk
deeltde oppervlaktederaardeinvjfgordels, zeer uitvoeriy. Langs de kust van Arabië
wier cirkelvormige grensljnen evenwjdig noemthj twlntig namen van steden en verloopen met den evenaar.Het bekende vaste
land beslaat, volgens hem , het achtste gedeelte van de geheele oppervlakte en heeft
de gedaante van een Macedonlschen mantel.
-

meldt van elke stad den duur van den langsten dag. Op het vroeger schier onbekende

eene vergeljking, die reeds door Eratosthenesis gebruikt.Hetnoordeljkstebekende
land is Scythia of Celtica,het Oosteljkste
Indië,hetzuideljksteEthiopië,enhetwesteljkste Iberië. Hj kentdeElbe,den Rjn

hj de namen mede van meerdan S70 ste-

eiland Ceylon kenthj meer dan 50 steden,

rivieren en bergen.00k van Voor-lndiëdeelt
den en van onderscheidene rivieren,bergen
enz.)die t9t in de ltsdeeeuw onbekend ble-

ven. Hj kent het oeral-gebergte en de
W olga.Zeerweinig weethj van hetoosteen de Kaspischezee,enbeschouwtdezelaat- ljk gedeelte van Azië,hoewel China en de
ste als e0n boezem van de Noordzee. Hj Chinezen hem nietonbekend zjn.Hijhoudt
vervverpt het raadsel
achtige Thule en stelt den ïndischen Oceaan voor eene binnenzee,
hiervoorIerne (Ilsland)ln plaats,maar hj die dgol' eene verlenging van de oostkust
geeft van dit eiland eene gebrekkige voor- van Libyë en van de w estkust van Achterstelling. Met lberië, Gallié, Griekenland, Indië is onasloten. Aan de oostkust Van
Klein-Azië en Syriëishj zeergûedbekend: Afrika reikt zjn oûg t0t l0b Z.B.,maar
minder goed met Brittannië, Germanië en n0g niet niet t0t Madagascar, tel
'wjl de
hetnoordenvanEuropa.Zjneprathtigese,
hil- westkust ook aan hem n0g altoos onbekend
dering van Italië is,volgens het oordeelvan is. Daarentegen beschrjfthj Ibexië!Gallië
kttter,dotjl*geen aardrjkskundigevan late- en Albion met meer naauwkeurigheldtdan

rentjd verbeterd.D0n waterweg naarIndië vroegerwasgeschied,ofschoon hj deuitgeom de ztlidpunt van Afrika heen aeht hj strektheid van dit laatste van het noorden
eene onloochenbare zaak, al wist hj 0ok naar het zuiden te kort maakt. Invernia
niet,h0e ver zuidwaarts dit werelddeelzich tlerland)plaatsthjnietmeer,zooalsStrabo,
uitstrekt) hj spreekt van het bestaan ten noorden, m aar ten w esten van Albion.
van een gxûût vast land tussehen westeljk D e noordkust van D uitschland t0t aan de
Europa en Azië, en vermoedt, udat niet Elbe beschrjft hj met meer juistheid dan
slechts kleine rotsgevaarten en eilanden,
maar zelfs geheele vakte landen opgestuwd
kunnen w orden.''
Behalve de werken van Strabo bezitten

P liniusen q/ltci/'
ll.
s,maar Skandinavië is hem

van Pelusium , die in het m idden der 2de

alsm ede die van onderscheidene bergen en

n0g onbekend. De ztlideljke kustder Oostzee kent hj vrij naauwkeurig, en uithet
noordeljk en Oosteljk gedeelte van Gerwj,als eene tweede hoofdbron der oude mantë vermeldt hj de namen van meer dan
aardrjksktmde,die van Claudius Ptolemaeus 90 plaatsen en van m eer dan 60 volkeren,

eeuw naChr.teAlexandriëleetde.l1jnoemde rivieren. Hierin is echter n0g niet eens de
zich een leerling van M arin'as van Tyrus rrootste verdignste gel
egen van den vernuf(gestorven 150 na Chr.), den vervaardiger tlgen Alexandrjnschen geleerde,maarvooral
van eene vgortreFeljke wereldkaart,en be- in het door hem geopperde denkbeeld,dat
zat den geheelen rjkdom der aardrtkskun- hetverschilder menschenrassen inligrhaamsdige kennisvan die dagen,die hj nietzo0 bouw , zeden en gewoonten zjn oorsprong
zeer door xeizen a1s weldoor lezen had ver- heeftindenatuurljkeOmslandigheden,waarbj
gaderd.Yan zjne beide voornaamstewerken zj zich hebben Ontwikkeld - een denk, dat na verloûp van 17 eeuwen door
(ipe74h: cuvrzïlçof4eAlmagestderAra- bdeeeldwet
enschap w eder op den voorgrond is
bieren, en rdr
o
p
j
a
j
l
z
h
a
y
s
p
:
c
t
ç
)
b
e
v
a
t
h
e
t
n. In Ptolemaeus bereikte de oude
eerste een afgerond stelsel der w is- en gesehovl'

sterrekundige aardrjkskuude,en het tweede,
in 8 boeken,eenevolledigeaardrjksbeschrjving.Deze geljkt echter weinig opde leven-

aardrjkskundehettoppuntvanharenbloei,en
zjne werken werden zelfs in de middel-

eeuw en nog beschouwd als het n0n plus
dige sthilderingen van Btrabû) maar levert ultra van geographische wjsheid. Na hem
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kunnen wjbj de Grieken n0g Arrianus en
Paltsanias vermelden, terwjl het jongste
werk deroud-Griekscheaardrjkskunde 8lePAJOM:uitByzantium (500naChr.)t0tschrjver heeft. Dat w erk is een geographisch
woordenboek,hetOudstedatwjkennen.Er
is slechts een schraaluittrekselvan bewaard
gebleved,hetwelk belangrjke aanwtjzingen
bevat.
De Romeinen hebben door de stichting

van hunne wereldheerschappj den krinq der
aardrjkskundige kennis aanmerkeljk ultrebreid.V00rdewetenschappeljke rangschlkking der aardrjkskundige bouwstofhebben
zi
j echter weinig gedaan. Zi*J-vergenoegden
zich met hetgeen de Grieken hadden geleverd -- en voegden 0r niet veelmeerbj

perk is gekenmerkt dopr eene groote ver-

warring van verschjnende en verdwjnende
volkeren en staten, zoodat de aardri
.j
kskundige w etenschap meer verw orven schatten
verloor dan nieuwe verzamelde. Dit nieuwe

werd aanvankeljk bjna uitsltlitend geleverd

door Christen-zendelingen en door de N00rmannen, die hunne togten t0t aan de Faröer, de Shetlands-eilanden, de Orkadische
eilanden? Ilsland, Groenland, Salvador en
misschien n0g verder zllidwaarts in NoordAmerika uitstrekten. T0t de schrjversvan
die dagen behooren Cosmas Indicopleustes

(550), die a1s koopman veelgereisd en a1s
Egyptischemonnik eenaardrjkskundigwerk

(Toso7gz,!zi zltcztxvtzà) opgesteld heeft,

waarin 00n hoogst zonderli
nr wereldstelsel
dan de uitkomsten der opmeting Van R0- is opgenomen
, - voorts zjn tjdgenoot
meinsche wingew esten en w egen.
Ilieracles? die 00n0 schrale beschrjving
Tot de Romeinscheaardrjkskundigen be- leverde van het Byzantjnsche rjk, 0*1nhooren:Pomponius M ela (40 na Chr.),uit deljk Dicuil (810), een Iersche monnik,
Spanje geboortig,wiensHandboek deraard- G qido TGn Acrezlzdl, .z#.J/'re# de Groote 0n
rjkskunde (De situ orbis) uit de werken Adam nan B remen.
van Eratostltenes en H erodotus zamengesteld
In de eerste helftvan dittjdperk hebben
en met eenige latere Ontdekkingen verrjkt vooral de Arabieren zich op de aardrjksis?- Plinilts de oude (28- 79 na Chr.) die kunde toegelegd. D eze bevat in den bloeiin'zjne uitgebreide encyclopaedie (Historia tjd va'
n het rjk dex Khalifen de geheele
naturalis)van hetSëe t0thet5deboek eene Oude wereld van China aft0t aan de w estvolledige korte schets der aardrjkskunde kust Van Portugal 0n geheel het noordeleverten hier en daarbelanyrjke Opmerkin- 1jk gedeelte van Afrika t0t aan 1en Nigex.
gen over de landen en de lnwoners mede- Hunne voornaamste aardrjkskundigen zjn

deelt, Julilts OJd.
scr,diein zjneboeken EdrisLvan Cetlta (1153),die vooralhetnoorover den Gallischen oorlog uitstekende geo- deljk gedeeltevan Afrika, Abulteda (1331)!
graphische schetsen geeft van Gallische, die inzonderheid Arabië,Mesopotamië,Syriè
Germaansche en Britsche gewesten en v0l- en Egypte, en Leo a4,/'
rïcc33v.
< (1550), die

keren, - en Taeitusdie ln zjnelevensbeschrjving van Agricola overBrittannië,en
in zjn tGermanta'' over Duitschland vele
belanyrjkebjzonderhedenmededeelt.Andere
Romelnscheschrjvers,zooalsReneea,JMJ/ZI.
N
Titiaîtlih -dpzt
soziifxh RutiliusNîfzzltzzs/ftznzf:enz.,
hebben enkelbjdragen t0tdeaardrjkskunde
geleverd. Belangrjk voor de oude aardrjkskunde zjn de tNotitia utriusque imperii''
(500 na Chr.)en dezoogenaamde Jitineraria''

bepaaldeljk Fez, Marokko en de Nigerstaten beschreven heeft. Men heeft Arabische werken over wiskundigeaardrtjkskunde

van Nassir .
F#f
fJ#
,
2 (1S74) en van Uluq Bey

(1450),en reisbeschrjvingenvanEbnX'
lvi'
c!
(950) van Mosulen van Ebn WJ/VJJ (1354)
van Maroltko.

De aardrjkskunde verkreeg eenige belangrjke bjdragen in den tjdderkruistogtenvan

W illelm'us van Tyrus, Jaeobue van l'rïfry,
ofreistabellen,waarop de heirbanen van het Alberlns w
'.ft/lleozyi.ven M arino zstzzàsf/o uit Ve-

Romeinsche rjk beschreven Of geteekend netië. Talrjk zjn tevens de beschrjvingen
waren.W j bezitten daarvan een exemplaar, van pelgrim stogten naar hetH eiligeland.D e
de aTabula Peutingeriana'' genaam d, eene

Oudste bekende is het ttltinerarium Hieroso-

r0lvan elfbladen,die bjna 3palmbreed en lymitanum''van het jaar01
38.Voorts heeft
7 ellang zjn.
m0n er Van idamman abt van het eiland
O0k de oude Indiërs bezaten reeds land- Jona,van hetJaar 705, - van W ilibald)
en wereldkaarten in den tjd van Aleœander aartsbisschop van Eichstëdt,vanhetjaar730,
den Groote, en het is bekend, dat o0k de van den monnik Bernhardlls (870),BrocarChinezen zich reeds vroeg mi hetverzame- t
ff
z,
ç(1283),Ludolf de s'/
zcFlt!w (1350),.
Felen van geographische bouw stofen hebben lit
r Fabri (1483), Leonhard .
At
zc
zznpc (1575)
bezig gehouden.Hun Oudste werk is dat van enz. T0t de stelselmatige aardrjkskundige
den geleerden M a-tlt-an-lin,hetw elkhonderd boeken uitde middeleeuw en behooren ttlziber
deelen telt. Belanrrjk zjn tevensde aard- cosmographicus''van Albertuszatw zCf.
v(1250),
rjkskundige regerlngsverslagen des lands, en toplzs majus''van Roger Wrzcp (1270).
welke met kaarten en platte gronden zjn Intusschen nam de hanéelin Europa eene
voorzien.
verbazende vlugt, vooral in de noordeljke
D e middeleeuw sche geographie omvat het H anze-steden en in de grootekoopsteden van
tjdperk,datmethetJaar400 na Chr.,den Italië.Er werden schepen uitgerusten stoute
tjd der groote volksverhuizingen, beyint, togten gedaan, van welke som mige - zoo
en met hetJaar 1500 na Chr.,de omzelling als die van Balduocl Peyolettt- beschreven
van Afrika'szuidpunt en de ontdekking van ztjn.Demerkwaardigste reizigervandieda-

Amerika, eindigt. Deaanvang van dittjd- gen was M arco Tolp (1280),die eene uit-
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voerige beschrjving heeftgegeven van China hiertoe geene mogeljkheid.Eerstmoestener
en 00k Japan vermeldt. Latel.leefde te lTe- m annen opstaan a1
sBergmann(f1787),lvernetië de grootste aardrjkskundige en kaar- ner, Sanssnre, Dell
te, Bhjjhn? Zimmerman
tenteekenaar der middeleeuwentFrJ M auro en Blqmenbael
t, om de gesteldheid van den
(f 1459), die eene uitstekende wereldkaart bodem , van den dam pkring,van hetdierenvervaardigd heeft.00k Aloysioda CadaM oslo en plantenrjk en van het menscheljk ge-

(f 1454),een beroemd zeeman:diedenP0r- slacht behoorljk te onderzoeken.Met aldie

tugezen den weg naar Indië wees,was een onderw erpen staat de aardrjkskundein het
Venetiaan. Catalonië heeft kloeke zeelie- naauw ste verband.Zj Omvat twee reeksen
den geleverd, maar vooral de Portugezen van verschjnselen:de eenereeksbevatdie,
hebbenhunne.ontdekkingsreizenlangsdewest- w elke betrekking hebben op de aarde als
kust van Afrika gedung verder uitgestrekt, natuurljk ligchaam en de andere de zoodat0t dat eindeljk (1497) Vasro de fitdw'l om nige,Yielke door den invloed der raenschen
de Kaap de Goede H00p heen den Indischen zjn tevoorschjn geroepen.Men bestemqel
t
oceaan bereikte.
de eene met den naam van natuurkundlge
Deze gebeurtenis en de reedsvroeger v01- aardrjkskunde - en deze staat thans op
bragte (1492) ontdekking van Amerika doox den voorgrond - , en de andere met dien

Columbns vormen den aanvang van het tjd- van staatkundige aardrjkskunde.De nieuwe
pexk dernieuwe aardrjkskunde,hetwelk de school onderscheidt zich tevens doorhetverdrie laatste eeuwen omvat.Daarin volgen de binden der geschiedenis met de geographie
Ontdekkingen elkander Op met Ongem eene en d00<hare vergeljkende methode.
snelheid, zoodat tegen het einde der l8de
Degrondleggersdezer schoolzjn Aleœaneeuw alleen de poolgewesten,de binnenlan- der von .
s'
zr-ùolyf (in zjne uAnsichten der
den van Afrika en die van Australië in de Natur''en in zjn ?K0sm0s'')enKavl A'
Jffer
dt
listernisderonbekendheidverborgenwaren. (in zjne JErdkundeim VerhiiltniszzurNatur
Vooralde wis-en sterrekundige aardrjks- und zur Geschichte der Menschen oder a1lkunde ging in die dagen m etreuzenschreden gemeine vergleichende Geographie''),en t0t
voorwaarts. Copernicus, Gcliltxei en Kehler hunne m eest gevierde leerlingen behooren:
gaven eene niellwe en betere voorstelllng ron A ooz3,Rou.qemont,Unyelvitier,Bergltaus,
van de inrigting van het zonnestelsel.Later Kohl, K app, von A-!dden
' , Völter, kblaedler,
hebben vooral k
%nelli'
zs (f 1626)?Mouton Saok,von kvqytîlï/z,enz.

(# 1694),Piecard (f 1684)en Cassinl,en
in de 184e eeuw M anpertnis, Condamine en
D elambre zich Z00r verdiensteljk gemaakt
jegensde aardrjkskunde.
Deaardrjkskundigen van hetnieuwe tjdperk hebben erzich metjverOptoegelegd,
om de voorhanden bouwstoffen behoorljk

De aardrjkskundige wetenschap isbetrekkeljk n0g jong en zj verwerftzich allengs
grooter aantal vrienden en beoefenaars.Daar
zj de planeet,welke wj bew onen,met de
wetten,die erheerschen,en deverschjnselen
die men er Opmerkt,t0tvoorwerp maaktvan

haaronderzoektroeptzj schieralle weten-

te rangschikken. P efer Apianus, die eene schappen te hulptzoodatmen haardennaam
itKosm ogxaphie''schreef,gafin 1512 deeerste van Jwetenschap der w etenschappen'' z0u
kaartwaargp Amerika tevindenwas.Daarna mogen geven. Aan vele buitenlandsche uni-

vervaardigde Sebastian Inranks (1524) zjn versiteiten zjn leerstoelen opgerigtvoorhet
G'W ereldboeky''en in1555SebastianJ.fkz3dfer,
s Onderwjs in de land- en volkenkunde, en
ztjneKosmosgraphiemeteenbelangrjkenatlas. het zou eene ergerljke leemte zjn,indien
Gemma F'rîdifz.sleverde de eerstew ereldkaart zj bj de reorganisatie van het hooger 0nm et al de nieuwe ontdekkingen in Oost- en derwjs in Nederland aan onze academiën
W est-lndië.T0tdemeestberoemde aardrjks- bleven ontbreken.Ofis ztj niet veelbelangkundigen van dientjdbehoorendejverigeen xjker,dan dedier-,plant-en delfstofkunde
.
naauwkeurigeOrfeli'
tts(# 1598),geograafvan dleslechtsondexdeelenderaardrjkskundezjnl
Philippus11 envervaardigervan een grooten
De beoefenaarsder aardrjkskundehebben
atlas(Theatrum mundi),en Mereafor,dieop zich hier en daar totgenootschappen vereede kaaxten de thansgebruikeljke graadver- nigd.Van deze zjn devoornaamsten:k
%ocietl
deeling invoerde.Voorts vermelden wjHap- de Geoyrapl
tée te Parjs in 1851 opgerigt,
pel:,diein 1687 een belangrjkaardrjkskun- m et om streeks 333 gewone en 31 correspondig werk (Mundt
lsmirabilistripartitus)indrie derende leden,- RoyalGeoq'
rcp/
zicclk
bsoeiety
kwarto-deelen uitgaf,Clureréus(fls43),Cel- teLonden,in1830Opgexi
/
,
me
t
me
e
rdan
Jt
zrisf,
s(f 1707),Hubner (1698),en Bûseltiny 2000gewoneen 71honoraireleden,- Bombay
(1754).Laatstgenoemdeisdegxondleggervan Geo-grcy/zicc! Society,in 1871 opgerigt,met
eenewetenschappeljke behandeling dergeo- 104 gewone en 20 honoraire leden, - het
graphie, en hj vond in Fabri, Gaspari, Keizevlqik ./fz.stîïtvczzGeoqrapltiscltGenootschap
Galletti,Balbi,kStein, Cannabieh enz.geluk- te Petersburg, i
n 18J5 Opgerigt, met 847
kige navolgers.
gewone en 81 honoraire en corresponderende
Eerst in de loopende eeuw ontstond de leden,- Gesellschaft Fïir Erdkr
ande teBer-

Jûngste aardrjkskundige schnol,die uitde ljn, in 1828 opgerigt, met 320 leden,
vexgaderde bouwstofen metschranderen blik K.K .Geoyraphlsehe Gdzdll.
scAc-/'
fteW eenen,
juist datgene wist te kiezen,watgeschikt Opgerigt in 1856, met 445 gewone en 150
was om een sierljken tempeldezer weten- honol*aireen corresponderendeleden,- Imerein
schap te doen verrjzen. Vroeger bestond rO2 Freunden der Erdkunde te Leipzigtin
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1861 opgerigt met ll1 leden,- Verein./'
ir
Erdkundete Dresden,Oggeri
gtin 1865,met
140 gewone en 3 honoralreleden,deGeoyrayAï.vc/zdcg4zltlpfdclt
zppd?lteFlorence en te Turin,
werden in 1867 opgerigt,- datte Orenburg,

Petrus t
gcrïrerb'
d
:.
î (1609),van van ,
904(1570),
van Pont'
tsHeulerus(1600),van Kaer(ls22)j
van Verbist(1626),van vanzyck(1651),van
Schook (1C52),van Boshorn (1650),vanaKer.
?zJJ,Baehiene,P estel,J.deGelder,N .G.van

in ditJaar (1868)t0tstand gekomen,- het Kampen,M artinet,A .J.van#erA a,A .2.van
Konénklb'k fzddf'
lfsllï voor defJJ!-,land-en ffé
psfdtfda,J.Eupyer.
/Tz.enanderenjterwjlde
'oolkenkunde van Fe#erlcpt/c/l Indië teDelft,
opgerigt ixl 1851, met ruim 300 leden, voortsonderscheidenegenootschappen in Amerika en elders.
Vele Nederlanders hebben zich doorontdekkingsreizen,doorgeschriften ofdoorbeidenver-

diensteljk gemaaktjegensdeaardrjkskunde.
W j vermelden hierdetogtenvanLinsehoten:
H eemskerk en .ftzrevtîà'z, die van Olirrier
rJ4 Noort die eene rei
s om de wereld v0lbragt (1598--1601), -- die Van Schouten en

uitvoerigeJTegenwoordigestaatderVereenigdeNederlanden,''inhetlaatstdervorigeeeuw
uitgegeven endoorDumbar,W ayenaarenz.be-

werkt,n0galtooseen merkwaardigboekbljft.
T0tde uitmuntendebeschrjvingen vanafzonderljkeprovinciënbehoortvooraldeJBeschrjving van Friesland tusschen hetFlie en de
Lauwers''van Scl
totants(1664),- een werk
metkeurigekaartenvandegrietenjenenmet
fraaje platte gronden van de steden.
onder hen,die eene beschrjving hebben
geleverd van onze overzeesche bezittingen,
noemenwjJan.
/fkz.
'
y.
gd33ranéiz?dcFzo/dzl(1588),

Leu
v cïre(161s),- dievan BL
'olttver (1642),die van Abel Tasman (1642),- die van Jan
.l
lïrk,
s van Galen (1635)in Achter-lndië,- en vooralFranLois Valentyn,wiens doud en
dievan M artin Gerj-zfdde T5-id,
AnaarJapan,-

Nieuw Oost-lndië,ofNederlandsmogendheid

d
ie van CornelisRofgeveen (1721en 1722)j in die gewesten,'' in 5 folio-deelen verschedie van den Lult.Kov (1825 en 18S6) nen (1724- 172t5),eenebron is:waaruitvelen
in Oost-lndië',
die van den Kapt.-tzuit. hebbengeput.BaldaettsgafeeneJBeschrjving
Steenboom naar N.Guinea - en die van (
le der0.1.kt
lsten?MalabarenCoromandel,beneKapts. Coeetsel
ten Eeg (1826) om de aarde. vens van het e'
lland Ceilon''(1672),-- WowVandeNederlandscheschrjvershebbenwj fdr Schottenzjne Joost-lndischeVojagien,''
aY ereator,

Ortelius, Gemma Frâ.sï'
ll,îen Cltt- en in den aanvang dezer eeuw maakten de

r:rJf
4:reedsqenoemd.PamlusYdrzllt
z,hoog- reisbeschrjvingen van Haafne'
r grooten 0pleeraar te Lelden in hetlaatst derl6deeeuw , gany.Voortshebben wjOmtrentOnze O0st
af eene t
scosmographiaqeneralis''in 2,en Indlsche bezittingen belangrjke geschriften
eene Jcosmographia speclalis'' in 4 boeken van van H oyendorp, Roorda rczl Eksinga,
m et zeer goede kaarten. Joltannes de Laet generaal ran den Wpà'c/l, Kassendrnqer, de
beschreef ?A1de steden der Nieuwewereld'' TIGf#e, de é'/lrler, Temntinok?Bleeker, van
(1643) - Jol
tan '
?
lJ4 k-ootwq
;k leverde de #t?è'p:.?!,Jltnqlltqltn (een Duitscher),Laîtts,

beschrjving van een togt naar hetHeilige TQ/A enz.,ierwjlhet uitvoerig JAardrjksland!- en C.de Wrzfizp,een Haagschekunst- kundig en Statistisch W oordenboek van Neschilder, trok in het laatst der 17de eenw derlandsch Indië'' nog niet voltooid is.
door een groot gedeelte van Europa en Azië
Over onze Afrikaansche bezittingen schreen deeldeeenbelangwekkendverslagvan zjne ven B osman, de M arée, G.J.van#epzBosch,
om dolingen mede in tw ee werken, die te Tenqbeeyen, enz., en Over W est-lndië han-

gs (1763),
zamen met 500 platen zjn versierd.Voorts deléen H@rtsinck (1770), Pistorit
verscheenbjonzea1sboekdrukkersberoemde ô'
tedman (1799),G.B.fo:cA,f
#.ranLennep
Elzeviers te Leiden,onderden titelvan pRes- Coster,Teenstra,Wolbevsenanderen.O0kzjn
publicae,''eene beschrjving der Onderschei- er van onze overzeesche bezittingen uitm undene staten van E uropa,- Nicolaas Mqf.
se?z tende atlassen en kaarten in het licht vergafeene keurigebeschrjvingvan S
tNoord-en schenen.
Oost-Tartarjey'' EvertIe
hbrandszldesbe- Aardmannetjes zjn wezensuitdeGerschreefeentogtdoorSibérië,- W'
illem Fransz m aansche fabelleer, die t0thet geslacht der
Wlcellleverde uitstekende kaarten en globes, Alvell of Elven behooren.Hunne woonplaats
en diens zoon Joltannes een prachtigen atlas wordtOndersteldin dedieptenderaarde,viaar
onderden titelGAtlasmajor,siveCosmogra- zj door een koning worden geregeerd.llet
phia Blauiana'' (1662). De Leidsche H00g- aardmannetie is hetzelfde schepsel als de

leeraar Lulofsschreefin hetmiddendervo- Duitsche kobold.Dezevoertheerschaypj in
rige eeuw eenebelangrjke tlnleidingt0tde de mjnen, en zjne aanwezigheid ls een
natuur-en wiskundige beschouwing desaard- teeken, dat er rjke aderen tevinden zjn.
klootsy''en 00k van Olfert Dapperen van Overigens spoken zj - naardegetuigenis
F'
il/e@l 4lbert Bachiene bezitten Wtjm erk- van het volksbjgeloof - bj onze naburen
waardigegeographischegeschriften.Algemeen en bj 0nsin schuren en kelders,Op zolders
is bekend de ulledendaagsche historie, of en inwaschhokken enbetoonenzichbjfeestetegenwoordige staat van alle volken in alle ljke gelegenheden - bj voorbeeld bj bruiw erelddeelen,''in het laatstder vorigeeeuw loften en begrafenissen -- zeer gedienstig
uitgegeven en dooronderseheideneschrjvers door het sljpen van messen enz. Daar han
eene dwergachtige gestaltew ordttoegeschrebewerkt.
Over Nederland hebben wj belangrjke ven, noemt men bjzonder kleine personen

aardrjkskundige werken van Guicciardlni we1eensaardmannetjes.
(1565), van iladrianus Jl
fzlild (1575),van Aardnoot (caram bulbocastanum).Deze
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plant, die t0t de natt
lurljko familie der waar zich meer dan 2400 dergeljke bronnen

schermbloemigen en met de karweit0t het- bevinden, alsmede in Birma aan de Oevers
zelfde geslacht behoort,groeit in hetzuiden 'derIrawaddy,van waarjaarljks400,000vavanEuropaen langsdeRjn,vooralinwjn- ten, e1k van 6 centenaars, verzonden worbergen, en in 0ns Vaderland in de zeedui- den. Vooral echter vindt men die olie in
nen.Zj leverteqtbareknollen,aardnoten of grooten overvloed inNoûrd-Amerikainlagen,

aardkastanlesgenaamd,dieraauw engebraden dieevenwjdig loopen methetAlleqhany-geworden genuttigd.Hetaankweeken vandeze bergte en zich van hetmeer Ontarlo t0tin
vracht z0u welligtniet onvoordeelig wezen. Virginia uitstrekken. De voornaamste olie-

Aardolie (petroletlm).Schoon wj reeds bronnen zjnerteMekka(0hi0),enteTitus-

in hetalgemeen in hetartikelaardltars over ville) Oil-city, Rousseville en M'Clintockdit voortbrengsel van den bodem gesproken ville (Pensylvanië). De brongaten, die gehebben:achten wjhetnoodig?Overdital- middeld t0t eenedieptevan30elindenbodem
gemeen verlichtingsmiddelvan onzen tjd af- afdalen verdeeltxaen in zoodanige2 die van
zonderljk tehandelen.Zji3eenenatuurljke, zelf olie geven (Qowing well)?en ln zoodavloeibarekoolwaterstof-verbinding,welkeveel nige,waaruitmen ze metpompennaarbûven
overeenkomst heeft met de producten van haalt (pumping well). De hoeveelheid, de
drooge destillatie van steenkolenenz.Zjis kleur,de zuiverheid en de vloeibaarheid der
dun-ofdik-vloeibaar,kleurloos,geelofbruin, aardolie,door de boorgaten opgeleverd,zjn
en in een dunvloeibaren toestand doorzigtig Z00r verschillend. In het zoogenaamde Oi1en raeteen sterk lichtbrekend vermogen be- derado (Pensylvanië) verkrjgt nlen iedere
giftigd.Zj drjftOp hetwaterzondererzich week 75000 vatent ieder van l9l kan,
m ede te vermengen, daar zi
j 00n soor*telj*k* een bedrag,datvolgensvelervermoeden gegewiytheeftvan 0,7 t0t 0,9 voorts IS ZIJ makkeljk t0tS00000 kan klimmen. 00k in
vlugtlg, bezit een eigenaardigen, niet zeer CauadabjdeSt.Laurens-golfenindenOmtrek
aangenam en retlk, is zeer brandbaar,en ver- der groote meren is eene groote hoeveelheid
brandtm eteenehelderetsterk walmendevlam. petroleum in den bodem verborgen.
Petroleum-damp, met lucht vermengd, ontomtrent hetonstaan der aardolieheeftmen
ploftmethevigheid,wanneerhjaangestoken n0g geene zekerheid.Men heeft opgemerkt,
w ordt.Is de aardolie waterhelder,dan noem t dat petroleumbronnen, zoutbronnen en de
men haar naplttlta, is zj dik-vloeibaar, Ontwikkeling van brandbare gassen op het

dan draagtzj den naam van berqteer,terwjl. naauwst met elkander verbonden zjn.V0lwj ze in een geel-gekleurden,dûorzigtigen gens de waarnemingen van Dumas,Ro.%e en
en dun-vloeibaren daat als aard-ofsteenolle Bansen bevatten de steenzoutlagen dikwjls
ofpetroleum kennen. Bergteer en petroleum koolw aterstof in zam engepersten toestand.
tisdusmogeljk,datdeze laatste,bjde
laten bj destillatie eenebruine stofachter. He
In de aardolie is asphalten dikwjlsparaf- Oplossing van het zout in Onderaardsche w a;ne Opgelostt welke men veelalbeiden met teren, vrtj wordt en als gas wegvloeit of
bergteervermengdvindt.Deaardolie-soorten, (m der den invloed van eene sterke drukking
van verschillende plaatsen afkomstig,hebben in Olie verandert.Intusschen zjn ervelen,
een zeer ongeljk kookpunt van 70O tût die de aardolie beschouw en als een voortovex de 2000 - ;hetisdus waarschjnljk! brenysel van de Ontleding van plantaardige
datzj,evena1shetphotogeen,mengselszjn en dlerljke zelfstandigheden,- vooral0mvan verschillende isom ere koolwaterstofvem dat zj veelalin de nabjheidvan bruinkolenbindingen..
llet vlugtige gedeelte schjnt uit lagen wordt gevonden. Daar zj paraëne
85,7 koolstof en 14,3 waterstof,en het min- bevat en andel'e zelfstandigheden, Overeendex vlugtige uit 87,8 koolstofen lS,2 water- kom ende m et die, w elke m en door drooge
stofte bestaan.
destillatie verkrjgt, meenen sommigen in
De aardolie werd reeds in ouden tjd te deze laatste den oorsprong der aardolie te
Zante verzameld en in een groot gebeelte m oeten zoeken.De hooge temperatuur,hiervan Griekenland t0tverlichtinggebrt
ukt.O0k t0e vereiseht, pleit echter niet vool'dit ge-

kwam zj toen,onder den naam van Sici- voelen, en het is waarschjnljk, dat men

liaansche Olie, van Agrigentum. M en heeft hier m eex aan eene sterke persing m oetdenverdikte aardolie (aardpek of asyhalt),van ken, w elke 00k nu n0g 0# den molen de

de oevers der Euphraat afkomstlg,bj het olieuithetzaad drjft.
bouw en va'n Babylon als cem ent gebrtlikt.
Op eene menigte plaatsen vindtmen aard-

plie, bj voorbeeld teAmiano, nietvervan
Parma,te Tegernsee in Bejeren,bj Neufchatelin Zwitserland,te Lehrde btj Hanno.
ver,teKleinschöppenstedtinBrtznswjk,waar
men dageljks20t0t25centenaarsverkrjgt,
in de Pyreneën,in Galicië,- voorts op het

schiexeiland Apsjeron aan de westkust van

de Kaspische zee,waar hetTartaarschedorp
Balachanoe het middelpuntisvan meer dan
honderd petroleum-bronnen,en vporalophet

De meening? dat de aardolie,in Ontzettende hoeveelheden vaak diep in den aardbodem verborgen,uitbew erktuigde zelfstandigheden Ontstaan zotlwezen,verliestechter
Mâeer en meer s'eld,vool*
alna de scheikundige procven van Berthelot (medegedeeld in
den uAnnuaire scientifque'' van Dehlrain,
1868). D aaruit is gebleken, dat m en door
middel van een galvanischen stroom , door
koolspitsen geleid en hier met waterstofin
aanraking gebragt!koolstofen waterstofm et
elkander kan verblnden en aldus aardolie te

eiland Tslelekaen aan de oostkust dier zee, voorschjn roepen.
1.
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O0k heeft'men we1 eens opgemerkt,dat Tiaterachtig en Eaauw -zoet van smaak. ZP**

zich bj het oplossen van sommigesoorten zjn Zeer geschikt tOtveevoeder en leveren
van gietjzerin zoutzuurofverdundzwavel- een oogst van 10000 (Op zandgrond) t0t
zuur Oliedroppels Op de oppervlakte vertoo-

45000Ned.pond(0pkalkachtiyenleemgrond)

nen,welke op die van petroleum geljken. van '
tbunder. Zj bevatten bpna 19pxocent
De aardolie,uit de bronnen opstjgende, zelfstandigheden,die in alcoholkunnen overis in haren natuurljken ofruwen toestand gaan, zoodatzj voor despiritus-branderjen
in den regelniet geschikt om terverlichting

Van groot belang zouden kunnen w orden.

vooraf eene zuivering ondergaan.V00r sommige soorten is eene eenvoudige destillatie
voldoende, andere vereischen wegens hare
zw avelverbindingen eene krachtige behandelingmetnatronloog en zwavelzuur.Dew aarde

ten alkohol kunnen leveren,doch men ver-

te dienen.Zûowelwegensharebjmengselen Honderd Ned. pond knollen zouden volgens
als wegens hare ontvlambaarheid moet zj de theorie 9,65 N.pond of12,7 kan absolu-

kl
-jgt in depractjk 6 of7kanalkpholvan
90 pct.
Bjgaande afbeelding geefteenevoldoende
voorstelling van het voorkomen dexplant,
derrawe olieisgrootendeelsafhankeljkvan zoodat wtlze nietin bjzonderheden behoehaar soorteljk gewigt,daar de ligtere soor- Ven te beschrjven.
ten 20 procent photogeen- en solarolie,en
de zw aarderen slechts 40t0t50procentlampolie leveren.
De ruwe aardolie m ag, wegensbrandgevaar?niet uitAm erika worden vervoerd.D e
geztuverde Amerikaansche petroleum ver-

mengtzich gemakkeljk metzwavelkoolstof,
aather en terpentjnolie. Asphalt,elemien

Venetiaansche terpentjn worden erin Opyelost. Bj het verdampen der olie verkrpgt

men eenerest,die10t0t11pct.paraënebevat.
Hetvlugtigste gedeelte van petroleum wordt
in Engelandalseenbedwelmendm iddelaangewend,endestraksvermelderestgebruiktmen

opsommigeplaatsen,tevoorburg,Hooyezand,
Amsterdam enz-,tOthetbereiden vanllchtgas.
H et vervoeren,bew aren en gebruiken van
petroleum vereischt de grootste voorzigtig-

heid.Te Londenen Antwerpenzi
jnmeerdan

eenmaal scheepsladingen petroleum in brand
geraakt,zoodathetvlammendvochtderlosgesprongen vaten op het water dreef en de na-

burigevaaxtuigenaangreeq.Hetisvanbelang
voor de Openbare veiligheld,dat de petroleum-magazjnen buiten de steden worden ge-

plaatst, daar er zich steedsaardolie-gas Ontw ikkelt,dat,m etdampkringsluchtvermengd,
terstond vutzr vat, wanneor het m et eene
vlam in aanraking komt.Erdientsteedszand
in voorraad te wezen,om datmen eenpetroleumbrand nietmetwaterblusschenkan.O0k

DeaardpeerLà6litlittâusflflrrpzlzz).

A ardpim pepnoot (arachis hypogaea).
in het dageljksch leven zj men hoogstbe- Deze plantbehoorttotdenatuurljkefamilie
hoedzaam.In het bovenste yedeelte eener der peuldragers. Haar vezelachtige w ortel
halfledige petroleum-kan bevlndt zich ont- draagt kleine knollen,- haarstengelissterk
plofbaar gasthetw elk de grootste onheilen vertakt,en sommige takken zjn wel5 voet

kan veroorzaken,wanneerhetin vrj groote lang.Zj dxaagt groote, gele, vlindervorhoeveelheid in de nabjheid komtvan eene mige bloemen.Onderstaande afbeelding geeft
brandende kaars Oflamp.Men zorge dlls,dat

0ns in fg.l eene voorstelling der geheele

hetvullen derpetxoleum-lampen bj dag ge- plant op l/5(
1edernatuurljke grootte, terschiede, en vermjde,met eenevlam te na- wjl er in flg. de deelen derbloem (c):
deren t0t de plaats,waarzich welligt petro- de vrucht (ù) on eene kiem (c)in natuurleum -gas ontw ikkeld heeft.
ljke grootte zjn bjgevoegd.
Aardpeer (helianthus tuberosus). Deze Bj dezeplantmerktmen hetzonderlinge
plant,t0t denatuul*
ljkefamilieder zamen- verschjnselop, dat zj devruchten,welke
gesteldbloemigen en met de bekende zonne- zjaanvankeljk bovendengrondvoortbrengt,
bloem (helianthus annuus) t0t hetzelfde ge- ter behoorljker tjd in den bodem doetdalen ,
slacht behoorende, isuit Brazilië,afkomstig om zehiertotrjpheidtebrengen.Uithetzaad,
en in hetJaar 1616 naarEuropa Overgebragt. in die vrucht besloten, verkrjgt men eene
Zj wordt in Frankrjk,onder den naam van uitmuntende olie.
tttopinambour'' veelvuldig verbouwd. H are

Dit gewas, uit de keerkringslanden van

knollen geljken op aardappels,maarzjnmeer Amerika afkom stig, groeit thans 0ok op den
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verzengden gordel der Oude wereld en zelfs tigheid:zoodatzj naarbinnen ofnaarbuiten
in de warmste landen van Etlropa.
Openspringen, waardoor de stervormige gedaante n0g sterkeruitkom t.M en heeftonder-

scheidene soorten van aardsterren (g.fornigatus,diemetdetoppen van zjn inwendig,
vierspletig vlies op een afzonderljk omhulsel rt
lst en in drooge pjnbosschen,schoon
slechts zelden,voorkomt, g.hygrometricus,

g.limbatus,enz.).
Aardvarken (Orycteropus). Dit dier,
t0t de orde der tandelooze zoogdierenbehoo-

rende,heeft de gedaante van een das.Het
heeft zeer korte pooten, glad, grjsachtig
brain haar en een gladdenstaart.Het w oont
in holen en voedt zich m et mieren.H etbe-

hoort vooral te huis aan de Kaap (0.ca-

pensis).

A ardveil (glechoma hederacea), 00k
hondsdraf,onderhave en kruip door den tuin
genaam d.Deze plant,t0t de familie der lipbloemigen behoorende,is een zeer algemeen

Onkruidtdatvooralopschaduwachtiye,eenigzins vochtige plaatsen en in de tulnen zich
reeds vroeg in hetvooqjaarontwikkelt.Zj
draagthartvormig-rondachtige,grof-gekartelde
bladen enpaarsch-blaauweofroodachtigebloe-

men met vier tegen elkander aanligyende

helmknopjes.Hiexen daarworden deJonge
stengelsen bladeren alssoepgroentegebruikt.
Aardverschuivingen hebben dikwjls
plaats in bergachtige streken,alsdebovenste

losse aardlaag eener vrj steile helling op

eene leem- Oflei-laag rast, waar het w ater
niet door heen dringt. Valt dit laatste in
overvloedige hoeveelheid,dan verzam elthet

zich Juist onder de losse aardlaag en begint
Onder deze m et zooveelltracht naar hetdal

te stroomen,datde bovenlaag aan hetgljdenraakt.Z00Ontstaateeneaardverschuiviny,
dieweleenseeneaanzienljkeuitgestrektheld
erlangen en groote verwoestingen veroorzaken kan.

A ardvloo (haltica). Dit diertje, niet

grooter dan eene vloo, en zich , a1s deze,
m et sprongen bew egende, is een schildvleu-

gelig insect 4-al
& de familie goudhaantjes,
een bladkevertje of torretle? dat meteene

Aartlpimpernoot(arachLsJ:yzipgcrc).

A ardslak (limax). Deze behoort t0tde
naakte weekdieren en houdt haar verbljf
in de aarde,terwjl zj na regenvlagen en
desavondsdaaruitte voorschjnkruipt.Men
kent eene roode en eene zwarte aardslak

blaauw achtig groene, glinsterende kleur is
versierd. Het eet als m asker en als v0lk0men insectallerleibladeren,zoodat het we1
eens groote schade doetin de tuinen.M en
kan het weren door in het nalaar de plantenstengels,w aarin hetdenwinterdoorbrengt

z0O veel mogeljk te verbranden, en men
belemmertzjne verwoestende werkzaamheid
d00rdeJeugdige gewassen,waarophetaanvalt,m et een aftrekselvan alsem Ofmet tabakswaterte begieten.M enkenteenem enigte

(l.rlfasen ater).Zieverderhetartikelslak. soorten van aardvloojen,zooalsdebontstreepAardster Of sterrezwam (geaster).Deze aardvloo (h. nemoyum), de gewone aardvloo
plantbehoortt0t de familie derztvammen,en (h.dentipes),de koolzaadbederver (h.chrywe1t0t de afdeeling der buikzwammen (gas- socephala),deeiken-aardvloo(h.oleracea),enz.
teromycetas). Haar kiemht
lisle bestaat uit Aardw as (Ozokeriet), ook steentalk en
twee lagen:van deze is de binnenste vliezig neftgil genaamd, is niets andersdan fossiele
en aan den t0p m eteene rondeOpeningvoor- parafEne in een Onzuiveren toestand. Deze
zien,endebtlitenstedikkerenstervoxmig.De stofkomt in groote hoeveelheid voor inX Ol*e@*, w aar men erreeds lang kaarsen van
kleppen Of stralen dezer sterzjn zeervat- davl
baax voor den invloed van droogte en vûch- vervaardigt,
voorts in Galicië, Neder5*
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Oostenrjk,Frankrtjk,Engeland,aandeKas- kanaalelkanderde kluiten toewerpen Ofbj

pise'
he zee en het meer van Aral. Aan den het vervoeren der aarde op de smalle loopvoetdprKarpathen vindtmen zeindenabj- planken elkander de volgeladcne krtliwagens
heid eenerzoutformatieingrootenovervloedy- overgeven.
althansDoms van Lemberg verkreeg bjB0- Aardw ind. Dit werktuig, geschikt om
ryslaw btjhetuitgraven van 2/3kub.vaam zware lasten teverplaatsen,onderscheidtzich
aarde 220 pond ruw uitgesmolten aardwas. van den kaapstander door zjnehorizontale
Vooralvindtmen hetin ontzettende hoeveel- as, en van de gangspil, waarmede men het
heid in Truchmenië,tusschendeKaspischezee anker ligt, daardoor, dat het zich op den
en hetmeer van Aral.Hier wordthetopge- vasten grond bevindt. O0k aan de dommegraven, door sm elting boven w ater van zand kracht w ordt w el eens de naam van aardgezuiverd en in blokken van 1 Ned.pond in wind gegeven.
den handelgebragt.
Aardwolf (proteles Lalandii).Dit zoogHet aardwas is look-groen,geel
achtiy of dier,t0t de orde derroofdieren en defamille
donker bruin,en vertoont zich,alshetllcht der civetkatten behoorende,leeftin het zuier door heen schem ert, geelachtig brtlin t0t den van Afrika,w aar deNederlandschekolohyacint-rood,- het isplatschelpachtig van nisten het m et dien naam hebbenbestempeld.

breuk en heefteen soorteljkgewigtvan0,95. Het geljkt op eene kleine gestreepte hyena
W anneer men het kneedt, wordthetkleve- en w oont in holen,even als de vos.

Aardw orm (lumbricus terrestris). De
eene heldere, olie-achtige vloelstof, diebj aardworm,gewoonljk piergenaamd en door
deafkoelingstolt.Bjsterkeverhittingbrandt de visschers bj voorkeur als aas gebruikt,

rig; het smelt bj verwarminr weldra t0t
het met eene vlam , en laat slechts weinig

behoort t0t de klasse der ringwormen,t0t

achter.Hetlostzich op in terpentjnolieen-- de orde der borsteldragers elz t0t de fam ilie
schoon minder gemakkeljk in aetheren derwormen.Hj houdthetliefstzjn verbljf
alkohol.
in vette gronden en vertoontzich bj vochAardw erk. Bj het aanleggen van een tig weder op de oppervlakte, weshalvehtj
djk,van een vestingwerk,van een ktmst- 00k den naam van regenworm draagt.Zjn
weg of kanaal,en 00k welbj hetbouwen ligchaam bestaatuit een groot aantal - l00

van huizen enz.,moet eene zekere hoeveelheid aarde verplaatstw orden. D it w ordtin
het bestek m et den naam van aardwerk bestem peld.
De deugdzaamheid van een spoûrweg,bj
voorbeeld,is in groote m ate afhankeljk van
het aardwerk.W anneer de 1jn uitgebakend
en gewaterpast is,kan men bepalen, welke

t0t meer dan 200 -- ringen,en elke ring is

bezetmet 8 korte:stjve borstelharen, zoodat deze 8 rjen vorlnen langshetgeheele

dier.Hj wordtweleens 3Ned.palm lang.
De aardwormen leggen ejeren en bljven ln
hetleven,wanneerzj doorgesnedenworden.
Ten onregte heeftmen hun ten lastegelegd,
dat zj de wortels der gewassen wegkna-

gedeelten afgegraven en welke opgehoogë gen; zj nuttigen niets andersdan aal*de,om

m oeten w orden.M en zoekt zooveelmogelpk zich de hierin aanw ezige bew erktuigde stofde Ophoogingen uit naburige afgravingen te fen als voedselt0e te eigenen.H un grootste

verkrjgen.Bj hetafgraven wordtdevoor0phoogingbestemdegrondvanschadeljkev00rw erpen, boomw ortels enz.? gezuiverd. D e
ophooging met leem-, klel- of bouwgrond
geschiedt met lagen ofstortingen ter dikte

vjand is voorzeker de mol. Men kan hen
gemakkeljk vangen dooreene spadein den
ttzingrond te steken en den steel heen en
weder te xwiggelen. D e bew eging van den

grond doet hun de nadering van dien vjand
van 0,5 t?t 1,05 N. e1, - bj zuiver zapd vermoeden, zoodat zj zich zo(
) spoedig mois de dikte dierlagen onbepaald.
geljk naarde oypervlakte begeven,om zich
In sommige gevallen m oetde aangevoerde hier in veiligheld te stellen. D es w inters

aarde doûr stampers in elkaâr worden 4e- verbergen zj zich ter diepte van l el in
drongen, veelal echter is dat onn:odlg. den grond.Volgens de berigten derreizigers
Voorts behoort t0t het aardwerk datmen worden zj in alle werelddeelen gevonden.
den vruchtbaarsten grond ter zjde van de
Aare (Dirk van der) of van der Aire,
baan brengej om ze later op de glootjing te uit een aanzienljk geslachtgesproten,was
jlaatsen,en datmen aan den voetderglooi- de zssteBisschop van Utrecht.Hj zwaaide
Jlng,ûp één oftwee elafstand,bermslooten er den staf vermoedeljk van hetJaar 1198
grave t0tafvoer van het water.
t0t1212.Hj voerdeOorlggmetgraafW illem
Vöör lnen met het aardwerk een aanvang tJ4 S p!!cp# en metgraaf OttotltzzlGelder,maakt,onderzoektmen den bodem door het vooralbestreed hj eerstgenoemdetengunste
graven van kuilen ofdoorboring;wantboven van den graafvan Loon en Ada,en hj verveen-en moerasgronden is men genoodzaakt, zamelde daarbj aanzienljke schatten.
om door rjsbeddingen devereischtevastheid
Aargau ishet zestiende kanton van het
te geven aan de baan.
Zw itsersche eedgenootschap. Hetis door de
De aardTierkers worden gewoonljk ver- Rjn van hetGroothertogdom Baden gescheideeld in ploegen van 10 oflS man.Elk van den en telt0? 251
/
a (E)geographischemjlen
hen is in staat, om in een
.

goeden kleigrond ruim 200,000 lnwoners,van welke ongeveer
daags 15teerling-elteverwerken.Verwonder- de eene helft de Roomsch-ltatholieke en de
ljk is de handigheid, waarmede de zooge- andere helft de Protestantsche godsdienstbe-

naamde polderlongens bj het graven vaneen ljdt. Dit kanton, door uitloopers van de
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Alpen en van het Jura-gebergte gevormd en
door de Aar? de Reusz en de Limmat besyroeid,heeft een vruchtbaren bodem met
ultmuntende w eiden en prachtige bosschen.
Vooral bloeit 0r de landbouw , en 00k de

Htlbekleeddeaanzienljkebetrekkingen inde
zuideljke Nederlanden.Hj istweemaalgehuwd, n1.metJohanna van .
S'
cledpij?
3en O0mi.nes, pn met Joltanna rl'z Blois, dochter
van Lodeœé
jk eJs Tre&lony.Hj wasteveel
fabrieknjverheid ontwikkelterzich meer en Nederlander ill zi
jn hart, dan dat hi
j het
meer. Het wordt door een grooten en door volkomen vertrouwen der Spaanscheregering
een kleinen Raad bestutlrd, en zjne elf verwerven kon.00k zouhj ongetwjfeld der
arrondissem enten tellen even zoovele regt- goede zaak des Lands groote diensten hebbanken,terwjlte Aarau eenhooggeregtshof ben bewezen,z0û hj zich niet doorzjne
gevestigdis.ZieverderhetartiltelZwitsevland. eerzucht had laten verblinden.Daarhj de
Aargletscher.Dezeontzettendejsmassa belangen des lands wilde bevorderen zonder
ligtinhetoosteljkgedeeltederBernerAlpen, zich aan den opstand aan te sluiten,had hj
aan de zuidoosteljke en noordwesteljkehel- mettalrjke moejeljkheden teworstelen.Om
ling van den Zinkenberg.Hetzuideljk ge- die reden begafhj zieh in 'tlaatstvan zjn
deelte vormt den Oberaar-qletselter, die het levennaaxVenetië,waarhjinl595Overleed.
da1 vtllt tt
lsschen den Zinkenberg,denoberA arssen (Het geslacht rcv), o0k rcl
aarhorn en den Sidelhorn. Hetnoordweste- AerssenofAarssensgenaamd,heeftaanNeder-

ljk gedeelte draagt dennaam van Unteraar- land merkwaârdige staats-en krjgslieden ge-

ylelscher en is, met uitzondering van den leverd.T0t de voornaam sten vanhenbehoort
Aletschgletscher, de grootste in hetBerner Corpells van Aarssen) Heer van Spjk,geOberland.DezeligttusschendenZinkenbery, boren te Antwerpen in hetjaar 1543. In
denSchreckhorn en den Finsteraarhorn en ls 1574 W aS hi
j secretaris, en in 1582pensiometjs-engranietklompenbedekt.Hjiseigen- naris te Brtlssel.Hj bevond zich Onder de
gez
ant
en
a
f
gevaardigd naar Frankrjk 0:A
1jk een gewrocht der vereeniging van den
Finsteraar- en Lauteraargletscher,vanwelke de heerschappj van deze landen aan Hende eerste 1 en de laatste 6 uren gaanslangis. dvlk Il'
rOp tedragen.W egenszi
jnegroote
Zie verder hetartikel.qletst'lter.
bekwaamheid werd hj door de Staten der
A arhuus is een Deensch gewestin het Vereenigde Nederlanden t0t hun griëer be-

oosteljk gedeeltevanJutland.Hetismethet noemd.Hj was betrokken in de onderhaneiland Anltolt00(E)geographischemjlengroot delingen,d00rden bekendenpaterJanN eyett
en heeft l28000 inw oners.H et land is vlak in Hol
land yevoerd,Om den vredeofalthans
en telt onderscheidene floxds en meren.De een wapenstllstandteverkrjgen.Omdathj-hoofdstad, die denzelfden naam draagt,ligt
aan eene baai van den Grooten Belt en bezit 9000 inwoners,eene haven, een gymnasium , Onderscheidene fabrieken en veelvis-

naar de regels eener voorm alige staatkunde,
w elke de sterkste afkeuring verdient- zich

geliet, a1s of hj voor Omkooping vatbaar
w as, om te beter den beraam den toeleg te

scherj.DeMölle-Aa vloeiterdoorde stad. doorgronden, terwt
il hj alles aan Prins

A aroe is een eiland in den kleinen Belt, Maurits, Oldenbarneveld en de Staten opent0t het Hertogdom Sleeswjk behoorendeen baardetk0n hj den lastervan hetgraauw
door den Aaroesund, welke eene breedte en van zjne vjanden nietontgaan.Deoor-

heeftvan naauweljks2000 schreden,vanhet logsgezindepartj,metden heldhaftigenstadvaste land gescheiden.
Aaron , een Israëliet uit den stam van
Le%,i, w as een zoon van Amram en JocheleïFz en de oudere broeder van a'Vozes. Hi
j
was dezen t0t een trouwen steun bj het

houder aan het hoofd, beschouwde allen
alslandverraders, die tot den vrede durfden
neigen.Oldenbarneveld en Aarssenverkeerden
in groot gevaak' doch het schjnt:dat deze
hieraan ontsnaptisdûor voor prins M aurits

bevxi
jdenvan Abraham'snakomelingschap uit partj te kiezen tegen den Advocaat.Opzjn
de E gyptische verdrukking en bekleeddever- verzoek werd hj in 1651,wegenszjnehooge
volgens,toen M okes zjne staatsregeling had jaren,van zjn ambteervolOnthevenenmen
ingevoerd,de hoogepriesterljkewaardigheid. beloonde zjne verdiensten door hem niet
H et ontbrak hem aan vastheid van karakter, alleen zjne Jaarwedde, maar 0ok rang en
want gedttrende de afwezigheid van zjn zitting in de vergadering te doen behouden.
broederliethj toe,dat hetvolk tOtdeEgyp- Hj was geht
lwd met Emmerentia de .
E?e.
t
7:tische afgoderj - t0tdeaanbiddingvanhet niers en overleed in lCS7.
gouden kalf - verviel. Volgens deBjbel- D e zoon van den voorgaandet Frtzpçoï:
sche berigten stierfhj in het laatste jaar van .
dJr.
sà
':4,in 1572 geboren,werdinzjne
van Israëls omzwerving in de woestjn.
jeugd,door den invloed van zjn vader)in
A arschot (Pltili
ps van Croy H ertog Fxankxjk geplaatst in het gevolg van den
rlJ.y en kreeg er op
van), uit een aanzienljk geslachtgesproten H eer dn .PIe.x.&@.<de .V o,
en ridder van 'tGulden vlies,vervulde eene z6jarigen leeftjd,door toedoen van Oldenbelangrjke r0l in t
le eerste jaren van den barneveld, de betrekking van vjfden agent
opstand derNederlandorstegen Spanje.Tj- der Algemeene Staten aan hetFransche Hof.
denshetbestuur van M aryavetlta ranTcrp?y Na het sluiten van hettwaalf
jarig bestandj
was hj 1id van den Raad van State. Hj waartoe de Aarssenstvader en zoon,hadden
was een tegenstander van het Verbond der medegewerkt(1609),werd I'rankoés,dieinEdelen en een vjand van Prins W éllem rJZI middelsals gezantnaarVenetiëwasgeweest,
Oranje,en dien ten gevolgeSpaanschgezind. Ambassadeur van tlen Staat aan hetHofvan
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Frankrjk.Hj wistzich hierz00 bemind te melsdjk moeite kostte, om deelte verkrjmaken, dat de koning hem begiftigde met gen aan de algemeene amnestie, welke met
de ridderorde van St. Michiel. In Holland betrekking t0t die zaak werd verleend.Hj
was hj echter,als een jverig voorstander wasçehuwd metLueia van Walta en Overvan het stadhouderljk gezag,bj velen wei- leed ln lCs2.
nig gezien,en bj een tjdeljk vertpefhier De tweede zoon van laatstvermelde - de
te lande werd hj van zjn ambt ontzet. oudste?FranLois,was,na vele reizen inEuHj schreef ditt0e aan den invloed van Ol- <0Pa,ln 1659 op een togtvan Engelandnaar
denbarneveld,zoodathj nietalleen v00rden Holland omgekomen en alzoo de erfgeschrjverwordtgehoudenvanscherpeschimp- naam van zjne aanzienljke schatten,droeg
schriften tegen den grjzen advocaat,maar desgeljksden naam van Cornelis.Hjdiende
0ok, geraadpleegd Over het tegen dezen uit aanvankeljk bj de cavallerieen vervolgens
te spreken vonnis, moet gezegd hebben: onder hetbevelvan Tromp,op 'slandsvloot.
uzoo hj nietsterft,isal0nsdessein teniet, Later kochthj van de W est-lndische Maaten wj zjn in perikelvan Om 'tekomen;dus schapjj het derde gedeelte van Suriname
moethj sterven,daarisgeeneanderereme- en relsdealslandvoogdderwaarts.Hjbotlwde
die.''Inmiddelshad hj zich nietweinig ge- er twee forten, maar weldra (1688) werden
haatgemaaktbj hetH0fv2n Frankrjk,dat ergrootebezwaren ingebragttegen zjn bevruchteloos pogingen had aangewend, om sttlur.D itgeschiedde zeerten onregte.Cornehet onthoofden van Oldenbarnel:eld te ver- çt)?.s van Aarssen w as een kloek en vroom
hoeden.W egenszjne uitstekendebekwaam- man, die met groote vastheid van karakter

heid werd hj echter gedurig met nieuwe, maatreyelen nam , om de luje, losbandige
eervollegezalltschappenbekleed,ja,Ricbelieu bevolklng van Suriname Op den goeden weg
noemt hem één van de drie grootste staats- te brengen en hierdoor den bloeider kolonie

lieden,die hj gedurende zjn leven gekend te bevorderen. Hj stichtte een raad van p0heeft. Hj was gehtlwd met Petronella van licie enJustitie,eene weeskamer,eene desoWt
lrre en overleed deiz27:ten December1641. lateboedelkamer,en vaardigde vele heilzam e

Te Sommelsdjk, waar men hem ter aarde verordeningen uit. Hj handhaafde de regt-

bestelde, werd het volgende grafschrift ge- vaardigheid,beschermde degodsdiensten verplaatst:uFranLoisrtx?
3Aarssen,riddervande zette zich tegen de m ishandeling der slaven.
orde van St.Mlchiel,Heervan Plaa'
t,Bommel De soldaten,die doorhunne Ongebondenheid

enSpjk,in zjn leveneersteOrdinarisAmbas- den inwoners t0tlastwaren,deed hj zwasadeur in Frankrjk wegens de Vereenigde ren arbeid verrigten.Ditgafaanleidiny t0t
Nederlanden,n0g twee extra-ordinarissen al- muiterj,en toen vatzcrq
n'
dzldekrjgslleden
daar,npg vjfin Engeland,n0g twee aan door zjn gezag,metden sabelin de vuist,

de Republiek van Venetië, ter hoogste eere t0t onderwerping wilde brengen,werden hem
en voordeel van den Staat uitgevoerd heb- door geweerschoten zes en veertig wonden
bende, naderhand in den Raad van State: toegebragt.Z00stierfop den lodenJulj1688
laatsteljk ter vergadering van de Staten- Cornelis van Aarssen,Heervan Sommelsdjk ,
Generaal uit de Ridderschap van Holland Plaat,Bommel,Spjk, Sire en Markies van
gedeputeerd, is Onder de zjnen, uit deze ChatillontBaron van Bernière in Basois,ko-

tjdeljkheid qescheiden en even zoostichte- lonelvan eenregimentruiterj,engouverneur
ljk,als hj dle eerljk en dienstig denVader- van St
lriname. Hj wasgehuwd metM arqa-

r:JFIJdn Tvy:,Markiezinvan St.André-Montbrun.
Zgn Z00n Cornelis ran 4crx
ç.
s
'
d/
;, ill het De tw eede zoon van laatstverm elde,
Jaar 1642 beschreven in de Ridderschap van FranLois genoemd, heer van Chatillon en
Holland,Heer van Sommelsdjk en Spjk en later oOk van Sommelsdjlt enz., was in
in die dagen vooruden rjksten inwoner van 1689 luitenant ter zee onder hetCollegieder
Holland gehouden, was in 1650 Gouverneur admiraliteitvanAmsterdam.Hj kreegverlof,
van Njmegen en Kolonelvan een regiment om eene reis naar Suriname te doen en er
cavallerie. op bevel van Prins W illem I1' orde te stellen Op denalatenschap van zjn
lande hadde toegebragt,in 'sGravenhageden
27 December 1641 overleden.''

nam hj deelaandenveelbesprokenaanslagop vader.Toen na.
zjneaankomstaldaardeFranAmsterdam, en toen er na 7s Prinsen Over- schen een aanslag op die kolonie beraamden

ljden een onderzoek werdingesteldnaarhen, en er m et tien Oorlogschepen onder bevel
die hem daartoe hadden aangezet,verschebn
van Hcrtv:d, uit eigen beweging in de vergadering van de Gecommitteerden uit de
Staten en bragtereene breedvoerige verontschuldiging in vöôr er eenige aanltlagttegen
hem was gedaan.D ie stap had echtergeenszins de gewenschte uitwerking. VooralH0l-

van den admiraaldu Cldd:verschenen,laadde
nan -dJr:.
s:p!alsbevelvoerder Overeene bat-

terj,inzjnjverzelfhetgeschut.Hetkanon

ging onverwachts af en nam een gedeelte

van zjne vingers weg, terwjl hj 0ok in
het aanyezigt gewond werd.Later washj
vice-admlraal bj straks genoemd collegie en

land, bepaaldeljk Amsterdam , was gebelgd ondernam in die waardigheid in hetJaar1721
over dien aanslag,w elke als een uattentaat met acht schepen een kruistogt tegen de

oy de vrjheid, hoogheid en souvereiniteit Algerjnen,welke in 1724 en 1726 werdherdler Provincie werd beschpuwd,directeljk haald.Hj wasgehuwd metM ariar/
Z'IAarsstrjdende tegen alle wetten,regten en pri- .selvanW erenhout.Zjnzopn,JonkheerFranvilegiën,'' zopdat het den Heer van S0m- çoi.
s Cornelis Baron van Aarssen,Heer van
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Sommelsdjk,Ooltjesplaat,BommelenCraaje- yetaloogen oflénetttû werpen, alsmede

stein,was Omstreeks het midden tler vorige ln hettdaas''van het kaartspel.
eeuw lid van de ridderschap en edelen van
In het tweede geval beteekent aas iets,
Holland en W est-Friesland,qeneraal-majoor dat gegeten kan worden, en meer bepaald
en kolonelvan een regiment lnfanterie.
de1jken van doode dieren,Ofeenbegeerljk

Aarts.Dit voorvoegselisvan het Griek- hapje,datgebrqiktwordt,Om levendedieren
sche àqzL afkomstig. Ditlaatste beteekent) te Vangen een lokaas. Dit lltatste wordt
den angelgeslagen bj hetvisschen,of
in den vorm hzL'thet begin en komtin aOan
p vallen en naaststrikken geplaatstbj het
zamengestelde namen van yersonen Ofzaken va
(Archimedes, a'
rchitraaf) dlkwjls voor. Het ngen van wilde dieren. AaB is in overstaat in verband met 0ns dteerst''enheeftOOk dragteljkebeteekenisnietaltooseeneligchaam-

ongeveerdenzelfden zin.Aartsbisschop isdus voedende spjs:men zegtvan sgmmigen,dat
eersteOfhoogstebisschop,aartshertogopperste zj azen Op goud,Op roem enz.
A asdom sregt iseenFrieschversterfregt,
hertog, aartsschelm de voornaamste schelm ,
hetwelk tegenover het Zeeuwsche schepenaartsvader de eerste vader enz.
A artsbergen (W illem ets4 Nilveld,Heer dom sregt stond en oOk in een gedeelte van

lland oudtjds geldig was. Volgens dat
van)heeft in hetJaar1566,alsàevorderaar Ho
van den beeldenstorm , veel van zich doen regt kwam de nalatenschap, waarover niet
chikt was,aan de naastebloedverwanten ,
spreken.Hj isdoorAlvaingedaagdtwaarna bes
onverschilliq van welke zjde, waarbj de

hjgebannen werd envan zjneeigendommen afdalende lpn den voorrang had
boveq de
vervallen verklaard.Hj isechteraan dehanpgaande,endezebovendezjljn.lletwoord
den der inquisitie ontkomen, want l1j be- o
hoorde in 1572 t0t de gezanten,die zich op is afkûmstig van het Friesthe asing ofasega
rmaagschaptmethetDrentsche S
tette''
last van prins Ivillem ?
ltKm OranjenaarEn- (anttaGe,tve
stoel''),die naast den sceltaofschout,
geland begaven, Om erbj Ellsabetltdebe- e
welke hetregtvorderde,het vonnis- doem
langen van Nederland voor te staan.
ng was de regts00k maakt de Vaderlandsche geschiedenis ofd0m uitsyrak. De asi
gewagvan Aleœander vande Capelle?heervan kundige voorzltter van eene uit buren Of
A art8ber-qen,Boedel
hofenMerveld,11dderrid- plaatsgennoten bestaandeJury.Aasdom ofaasderschap van hetgraafschap Zutphen,gecom- gadoem is derhalve het vonnis, door dien
mitteerde ter vergadering van de'Staten-Ge- voorzitter gewezen.
Aaskever tsilpha).Langsdewegenvindt
neraal,regtervandestadenhetambtDoesburg.
Na het sluiten van den Munsterschen vrede m en vaak eene plattetzw arte t0rm etknods(1s48)verlangde deprovincieHolland,teyen vormige, niet zeer dikke voelhorens. Men
den zin van W illem 11 en van de pverlge wachte er zich voor,om metditschepseltje
gewesten,verminderingvankrjgsvolk,zoodat in aanraking te komen, wanthetbegroet u

erstondmetdeafscheidingvan eenwalgeljk
zj besloot29vaandels Onbezoldiyd telaten. t
Uit de algemeene staatsvergaderlng werden riekend vocht,dat hardnekkig aan uwe vineenigena en onder dezen Ook Aartsbevyen,
met eene zending belast naar deHollandsche
steden, om deze t0t andere maatregelen te
bewegen. 00k heeft men hem verdacht gehouden, dat de aanslag op Am sterdam m et

zjn medeweten en zjne medewerking is
geschied.Het bljkt echter uit zjne gedenkschriften, uitgegeven door zjn nazaat Jhr.
RobbertJasper rcc
zder Capellen,dathjdaar-

m ede geenszins w as ingenom en en dien v0l-

geren bljft'
kleven. Dit geslacht telt meer

dan 20 soorten. TOt deze behoort de zoogenaamde doodgral'er of'bonle J'g'dp.çft?r (B.ves-

pillo ofnecrophorus),eene zwarte to1*,wier
deksclkilden met twee Oranjekletlrige dwarsbanden voorzien en wier sprietknopjesbruin
zjn.Zj vliegtmetOpgeligte,metdenbenedenkant naarbuiten gekeerdedekschilden en
is dikwjlsmetkleinemjten bezet.Dedoodgravers azen op de ljken van kleine zûog-

strekt niet bevorderd heeft. Hj is geboren dieren, zooals m ollen,ratten,m uizen enz.,
die xj onder de aarde bedelven en waarin
j hunne ejeren leggen,OpdathetdenJongen
met Emelia rtzê;Zuilen rJz
lNî
jerelt,en ge- z
bj hetuitkolen nietaan hetnoodigevoedsel
storven in 1656.
A as wordt hoofdzakeljk in twee betee- ontbreke. De meest gew one soort van aardkenissen gebruikt naar gelang het m et de kevers is silpha atrata (Fig.1).Dezeisgetwee Grieksche woorden z/ç(êén) of zcâdr
,l heelen alzwart, haar halsschild half-cirkelvormig en met fi
lne puntjes bezet, terwjl
(ik eet)in verband staat.
de vleugelschilden, elk van drie verhevene
in het laatst der lsdeeeuw ,in 1616 gehuwd

In het eerste geval is het eene eenheid treyen Overl
angs voorzien:desgeljkseene
van gewigt, maat of getal. omdat een aas s
me
n
l
g
t
e
p
u
nt
j
e
senstreepjesdragen.Zjbrengt
het kleinstegewigtje (1/32 van een engels, den w inter door
onderm ps,steenen en boom1/640 van een 0nst of0,047 decigramme)is schors.Haarm askerisglinsterendzwart,van
van het oude stelsel, wordt door de nog onderen wit, en het dikst achter den kop.
we1 eens voorkomende uitdrukking ugeen
Zj schjnen alles- zooweldierljk alsplantaasje''iets zeer geringsaanyeduid.Dathet aardig voedsel - te nuttigen.Eene andere
woord aas één beteekent,zlen wj in den soort,silpha çfftzt/rîyvpc/cfc,heeftgeelachtig
ouden vorm Jlieden van deus (twee)aas''- bruine vleugelschilden met vier zw arte vlekzoodanigen, die onfortuinljk genoeg waren, ken, en is Overigens, met uitzondering van
om m et tw ee dobbelsteenen het geringste den gelen rand van het borstschild?geheel

1%
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en :1 zwart.Haar masker ot'rups verdelgt de krengen en op de uitwerpselen van ande xupsen van den schadeljken processie- dere dierenp daarin, als 00k in de opene
vlinder (gastropachaproeessionea).Eindeljk wonden van levende schepselen,legtzjhare

vermelden wtj de fraaje nilplta fAorccict
z ejeren.
(Fig. 2), eene grd
oot
t0x
e
Abaca- ofM anilla-l
tennip noemtmen de
e eboss
oc
ohe
rtnvan
aantr
eft,.di
Zj
men wel eens in
vezels van een banaanboom (musa troglodyheeft eene lengte van een paar dqim.Hare tarum),dievooralOptle Philippjnscheeilanzwarte vleugelschilden zjn met een zjde- den Luzûn: Samar en Leyte groeit. Deze
achtigen glans versierd, en zj draagt een hennip, die er thans met zorg wordt verrood borstschild.'
W j hebben in de afbeel- bouwd, behoeft niet gesponnen ofgeslagen
ding haar masker fFig. 3) op een blad te wordel
z;men knooptze slechtsaanelkaâr.
van het gewone kruiskruid (senecio) ge- Op Manilla bevindt zich eene stoomfabriek,
plu tst.

waar die vezels ten behoeve der oorlogsche-

Fig. t.

Fig.3.
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Atskevel':innatuurlijkegrnctte.

AFsvlieg (musca cadaverina). Deze is pen w orden verwerkt.De uitvoervan abaca-

een slerljkschepseltlemeteen fraai!goudkleu- hennip is er zeer aanzienljk.
rizligchaam.De afbeelding,die wkervange- A baeus,afkomstig van hetAethiopische
abago (a,
bc), is eene soort van rekentafel,
waarvan de ouden zich bedienden om met
hlmne lastige getalteekens ingewikkelde be-

cjfbringen tevolbrengen.- Indebouwkunst
geeft m en dien naam aan eene plaat, die op
hetkapiteeleenexzuilisgelegen.Zulk een
abaeus heeftin den nieuw-lonlschen, K orinthischen en Romeinschen stjlbinnenwaarts
gebogene zjden en afgestomptehoeken,terwj1 hj in den oud-lonischen,tlorischen en
Toscaanschen stjleen regelmatigenvierhcek
vormt. 00k noemt men eene vierkante marmerenplaat,t0tmuurbekleeding bestemd,een
abaeus.

A bandon ofabandonnement.Z0o noemt
hetzeeregtenhetassurantiewezenhetafstand
doen van een Bchip ofvaneenelading)en wel
De aasvlieg.
door den verzekerde tegen ontvangstderverzekeringssom .Overhetregtvan abandon ven,isvan eene viervoudige vergrooting. De eene aangelegenheid, die voor zeevarende
veertles,diewtleropmerkenv6ördenkop,zjn volkeren van hoo: belang is - loopen de
de borstels dernaarbeneden hangende:korte gevoel
ensnict welnig uitéén. Bjna overal
voelsprieten.Hetgeletglinsterende ligchaam ls den verzekerde het regttoegestaan,om in
heeft een blaauwen of groenen weerschjn bepaalde om standigheden den eigendom der
6n is met vele haartles bezet. De vleugels verzekerde zaak tegen llitbetaling der verzjn zoo dnorzigtig a1sglasen stomphoekig zekeringssom over te dragen,alsofertotaalvan gedaante. Deze schoone vlieg aast op verlies had plaats gegrepen, m aar nergens
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isde abandon onvoorTvaardeljk voorgeschreven. De verzekerde heeft vrje keus tusschen abandon en averj-vergoeding van de
behoorljk getaxeerde werkeljkeschade)
en hj mag dus beslissen,wathem in een

er in langen tjd geenerlei narigtvan een
tlitgezeild schip,dan moet deabandon binnen

den tjd van eenJaarvoorde korteenvan
tvveejaar voorde langetogten Brorden aangeboden,-- te rekenen van den tjd,Traargegeven gevalhetvoordeeligstvoorkomt.D e op het laatste berigt van zoodanig vaartuig
assuradeur ontvangt door den abandon den ontvangen Tverd.Afen heeftdan geen beTvjs
vollen eigendom van de zaak,waarvan de van verlies noodig.
verzekerde afstand heeft gedaan,hetzi.jschip
De Pruissische wetgeving veroorlooft den
of lading. Zoodra de eigenaar de geleden abandon alleen bj eene zee-assurantie)naschade verneemt,moethj erdenassuradet
lr meljk bj een verzekerings-contract,inhoukennis van geven. Men onderscheidt hierbi
j dende, d:t iemand tegen Ontvangst eener

de volgende gevallen: 1. Door zeeram pen premie zich borg stelt voor elke sphade,
kunnen de goederen zo0 beschadigd w ezen, door eene zeeramp veroorzaakt, voor zoo
dat zj weinig ofgeene waardemeerheb- ver zulk eene schade aan schip oflading
ben. 2. De reis kan haar doel missen, zoo- niet door de schuld vnn den verzekerde is
dat het voortzetten daarvan schadeljk z0u ontstaan. ontvangt deze berigt van eene
wezen. 3. Het bergloon, om eene lading te schade,z00moethj erden assuradeuraanredden,kan te hoog wezen.4.De geborgene stonds kennis van geven. D e bepaling vall
lading kan minderwaard zjn dandevracht. het bedrag der schade geschiedt door Open5. De schade kan grooter wezen dan de baretaxateurs (dispacheurs).Bljkthethun,
halve waarde der verzekerde goederen, of dat er w elgeene vernietiging der voorwerC.Het schip, en dus 00k de lading, kan pen zelven, maar eene aanmerkeljke verdoor den vjand genomen, aangehouden Of mindering van htlnne waarde heeft plaats
onder embargo gelegd worden. Het voorne- gehad,dan is abandon tegen invordering der
m en om afstand te doen .- te abandonne- verzekeringssom geoorloofd. Zoodanig geval
ren - . m oet de verzekerdeuitdrukkeljk en doet zich voor, wanneer een schip gedubepaald te kennen geven, desgeljks de rende de reis Onbruikbaar w ordt,zonder dat
assuradeur, dat hj den abandon aanneemt de bouw ofde uitrusting daartoe aanleiding
(accepteert).Is dit geschied,dan behoudt geven, wanneer een schip strandt en de
de abandon in regten onherroepeljk zjne herstellingskosten m eer zouden bedragendan
geldigheid,met uitzondering van éên geval, hetwrak waard i
s,- wanneerhetschi?of

namcljk wanneer hetbljkt,dathetberigt de ladinq door den vjand benaderd Otop
der geledene zeeschadç valsch was.
eenigerlel wjze in beslay genomen wordt,
Eene verzekering bedoeltnietsanders dan terwjl men geene spoedlge vrjlating kan

het geven van vergoeding voor eene gele- verw achten, wanneer het geborgen gedene schade. Intusschen is hetbj hettoe- deelte der lading niet z00 veelwaard isals
nemend handelsverkeer en bj de Ontwikke- de kosten der vracht bedragen, ofwanling van het assurantiewezen eene zaak van neer een uitgezeil
d schip lang overden gebelang, dat een koopman de wettige be- wonen tjd ultbljftzonderdatmen ereenig
voegdheid bezit,om den eisch,waartoehj berigt van ontvangt.De verklaring,datmen
in geval van totaalverlies geregtigd is,00k abandonneert, wordt er in een wettigen
te kunnen instellen bj de waarschjnljkheid vorm voor den regter, den notaris ofden
of het vermoeden hiervan, zoodat hj zich beëedigden makelaar afgelegd.
langs dezen Weg uit Ongelegenheden kan
Het regt van abandon verlaart in Nederredden.
land voor reizen naarhavensaandekustvan
De Code deCommeree (M-etboek vanKoop- Europa en aan de Middellandsche-en Zw arte
handel)is,metbetrekking tot dcn abandon, Zee na verloop van 3 maanden,voor reizen
het wetboek voor bjkans alle zeevarende naar eene andere dan Europesche haven aan
natiën. Daar vindt men (# 869- 396) de den AtlantischeOceaannaverloop van6maangevallen voorden abandon,nameljk:1.Het den, voor reizen naar andere gew esten der
wegnemen van een schip. 2. Szhipbreuk. w ereld na verloop van 18 maanden.In En-

3. Strant
len met verbrjzeling. 4.Onbruik- geland is de lstetermjn3?de 2(
1e4,en de
baarheid van het schip w egens zeeschade of 3de (
$ of7 maanden.
beslag. 5.Verlies Of beschadi
giny dergoe- Abano iseen klein stadje in Italië,niet
deren t0t op ten minste drie vlerden van
hunne waarde. De verklaring moetbinnen

ver van Padua,aan den voetder Euganeïsche bergen.Hetis van Ouds- reedssedert

zes maanden geschieden bj reizen langsde de tjden der Romeinen - beroemd wegens
kllsten van Europa en in de Middellandsche zjne warme baden, en men heeftertegen
Zee, binnen een Jaar bj reizen naar de het einde der18de eeuw vele overbljfselen

W est-lndische, Azorische en Canarische ei- van voormalige badinrigtingengevonden.Het,

landen, Madeira en de overige westeljke bronwater, dater deaanmerkeljkewarmte
kusten en eilanden van Afrika en oosteljke heeft van 66 tOt s0O R.bevat keukenzout,
kusten en eilanden van Am erika,en binnen

zwavelzure potasch,magnesia en eenekleine

twee Jaren bj reizen naar verdere gewes- hoeveelheid zwavelw aterstof. M en gebruikt

ten. 00k een bloot berigt van schade of er vooralm odderbaden,om genezing te zoeverlies moet den assuradeur binnen den tjd ken voor chrpnischen uitslag,verouderde sivan drie dagen w orden m edegedeeld. K omt philis,Jicht enz.
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Abano (Pietro d'),een beroemd genees- zaken en w erd in Januarj 1855grootzegelheer, is in de hierboven genoemde stad ge- bewaarder en minister van Justitie, en in
boren omstreeks de helft der lpde eeuw. December lid van den Senaat.

Hj begaf zich naar Konstantinopel,waar Abaujvar is een comitaatin Opper-llonhj zich metjverop de Grieksche taalenop garje.Hettelt op bjna 53 (
E)geographisc,
he
de natuur- en geneesktlndige wetenschappen mjlen ruim l66000inwoners,dievoorbjna
toelegde. Hj werd hoogleeraar aan de uni- S/2 uit Magyaren en overigens uit Slowaversiteit te Padua en wasom zjne groote ken, Duitschers en Joden bestaan.De bergeleerdheid algemeen geacht.W egens zjne gen leveren er goud,gzer,koper,marmer,
wjsgeerige stellingen maakte hj zich ver- albast en kostbare Opalen. De voornaamste
dacht bj de Kerk. Een gestreng onder- rivier van ditmild besproeide gewestis de
zoek werd tegen hem ingesteld,m aar voor Hernath, de hoofdstad Kaschau.De helft
den afloop daarvan stierfhj (1320). Later van den bodem is er m et bosch en de an-

verbranddemen hem ine'gi:(inbeeldtenis). dere helft met voortreFeljke wjngaarden,
Zjne huishoudsteronttrokzjnstofeljkover- bouw- an w eilanden bedekt.
schot aan zjne vervolgers, en 100 Jaar A bbadie (AntoineenArnouldMicheld'),
later w erd te Padua eene eerzuil voor hem twee broeders, in Ierland geboren maar in
opgerigt.
Frankrjk genaturaliseerd,zjn bekend geAbatucci (Giacomo Pietro), een Korsi- worden door hunne reizen in Abyssinië,die
kaansch generaal, werd in 1725 op Korsika zj in 1848en laterhebben olldernomen.W e1
geboren. Hj koos de krjgsmansloopbaan, wendden zj voor, dat zj geen ander doel
wasaanvankeljk een tegenstandervan Pas- hadden dan het bevorderen der taal- en v0lcale P aollen streed later onder diens beve- ker
enkunde Van datland maar men hotldt
len met gelukkig gevolg tegen deGenuezen. het er vpor,datzj zende1lingen waren van
Hj schaarde zich daarna aan de zjde van de Fransche regering, m et een staatkundiFrankrjk en verdedigde a1sveldmaarschalk gen en kerkeljken last bekleed. In 1849
zjn eiland tegen Paolien deEnrelschen. begaf zich ook een jongere broeder derDoor devjandeljkegezindheid derlnwoners waarts,m aar de beide anderen w aren reeds
en door de overmagtdervjanden gedwon- weggereisd, om langs de Njl Egypte te
gen,beqafhj zich naarFrankrjk,waarhj bereiken. De geloofwaardigheid van hunne
t0t divisle-generaal werd benoemd. In 1706 reisverhalen,die vantjdt0ttjdinFransche
keerde hj naar Korsika terug,waarhj in tjdschriften en nieuwsbladen zjn medegel8l2 stierf.
deeld,wordtzeerin twjfelgetrokken.
Men kent o0k twee predikanten?die onJean Ch.arles H lcfvcci een zoon van den
voorgaande, Tverd in 171
77
093
opalKo
ri
st
ika
gebo
- geveer denzelfden geslachtsnaaln dragen.Eén
slu
enant
bj
van hen, Pierre Abbadie,bekleedde in het
ren en diende reeds in
de rjdende artilleriein hetFranscheleger. midden der 17de eeuw de leeraarsbetrekking

Zjn moed en bekwaamheid deden hem,on- te Charenton ,in Frankrjk.Deander,Jagues

der bevel van P ichegru, reedsin 1794 tOt Abbadie, geboren te Nay in Bearn in 1658,
generaal-adludant en chefder brigade bjhet was een hervormd godgeleerde, die na het

leger in Holland,en de loFeljke vermeldin- verkrjgen der doctorale waardigheid eene
gen van X
'
Voreau, twee Jaren later t0t bri- reis deed door llolland en D uitschland en
gade- en kort daarna t0t divisie-generaal vervolgens beroepen w crd tot Fransch-preopklimmen.Op den lsten December van dat dikantte Berljn.Tn 1688 begafhj zich naar
Jaar stierf hj den heldendood bj een uitval Engeland, waar hj te Londen, en vervolniet ver van Hiiningen, waar M orea'
u in gens naar Ierland, waar hj te Killaloede
1801 een gedenkteeken voor hem deed ver- dienst waarnam.Hj overleed te St.Mary le
Bone bj Londen en lieteenige geschriften
rjzen.
Eindeljk vermelden wj een staatkundige navan stichteljkenengeschiedkundigenaard.
van dien naam , een kleinzoon van Giaconlo
A bbas ofeigenljk Abbasben abd elMoPietro. Hj zag in 1791te Zokava op K0r- thalleb was een o0m van Mohammed,aansika het levenslicht,studeerde te Pisa in de vankeldk di
ens tegenstander en latcrdiens
regten en werd in 1816 t0t procureur en in jverigste aanhanger.Hj stierfin 662 en is
1819 tot 1id van hetKoninkljk geregtshof de stamvader der Abassiden.- Oach AbteBastia benoemd.Na de Julj-omwenteling basI,degrootebjgenaamd,was een zoon
Vohammed &â/(1820)werdhjgekozent0tgedeputeerdenaar van den Perzischen sjach a'
%oj.Tjdens
ëe Kamer te Pari
js en waser eenigen tjd dabendl,uithetvorstenhuisderk
voorzitter.NadeFebruarj-omwenteling(1848) het bewind zjns vaders bekleedde hj het
bekleedde hj de betrekking van lid van het ambt van stadhouder van Khoxassan en beH0fvan appel,en kortdaarnadievan1idvan klom na het vermoor
tde
ron
'
on.van
Hjzjn Ouderen
lokte vele
het Hofvan cassatie. Voortswerd hj door broeder (1586) den
het departement Loiret afgevaardigd naar vreemdelingen naar zjn land,vestigde zjn
de constituerende vergadering.W eldra was

hj voorzittervandeMTetgevende commissie
en hj bevorderde met alzjne magtde benoeming van Lodetvjk Napoleon t0t president der Republiek.Na den coup d'étatverklaazde hj zich voor de nieuwe orde van

zetel te Ispahan en breidde door vele en

bloedige veroveringen zjn rjk aanmerkeljk
uit. Hj stierfin 1628.- utbbas11,achterkleinzoon van den vporgaande, kw am in

164: op zeerjeugdigen leeftjd aan hetbewind.Hj betoonde zich den Europeanen,

ABBAS-MIRZA- ABBEOKOETA.

75

die zich in zjn rjk wilden vestigen,zeer den Pprtico dei Leoni eene geboorte van
genegen, en stierf in 1666.- A bbasI11, Christusschilderde - zjn voornaamstestuk.
de zoon van den sjach Tltamasp, was de op 4o-jarigen leeftjd begafhj zich,op uitlaatste regerende vorst uit het huis der noodiging van Primaticcto naar Frankrjkt
S
OJ.In 1722 baande hetlegerhoofd Nadir Om erte werken aan de groote fresco-schilTltamasp àr0d!@Kltan hem den w eg naarden derjen teFontainebleau.Hj stierfaldaarin
troon, orz zelf dien te beklimm en? toen 1571.- O0k zjn zûonPl
etroPaolo(f1630)
Abbas III in 1736 overleed.

Abbas-Mirza , de tweede zoon van den

w as een beroemd schilder.

A bbé. W anneer men schilderingen leest

slach I'
eth .dlivan Perzië,werd in 1783 van het verkeer in de aanzienljkekringen te
geboren en erfde, metvoorb:
jgang van zjn ParjsonderdeheerschappjderlaatsteBourouderen broeder,den vaderljken troon.Hj bons,dan Ontmoetmendaaringewoonljkeen
kwam veelin aanraking m et Europeanen en abbé - een man met dien kloosterat
'htigen
leerde hierdoor de voorregten kennen der titel en met een zw artofvioletkleurig gen m et
Europesche beschaviny. Daarom zocht hj waad, die zich met w einig anders da'

dezezooveelmogeljk ln zjnrjkteversprei- de dingen der wereld schjntbezig tehouden, en vooralhetlegerhervormde hj,bj- den. De maatschappeljke toestand van zulk
gestaan door Fransche en Engelsche oë cie- een abbékomtvelen raadselachtig voor;wj
ren. Hj sroerde Oorlog metTurkje enmet zullen er eene Oplossing van geven. M en
Rusland,maar de veelbelovendeûndernemin- had in die dagen vooralvelejongere zonen
gen in Tebris,zoo als de drukkerj enz., van aanzienljke geslachten,die den geestegingen daarbj verbazend achteruit, en de ljken stand kozen.W anneerzj hunnetheoaanvankeljke vriend der beschaving werd logische studiën volbragt,m aar de priestereen hebzuchtige geweldenaar.Toen devrede wjdingn0g nietontvangen hadden,droegen
van Toerkmantsjai (l8S8) aan die Oorlogen zj den naam van abbé.De meesten van hen
een einde maakte,w erd Abbas-M irza eere- dongen naar eene plaats van abbé comman1idvan hetKoninkljk AziatischGenootschap ditaire - z00 a1s m en de wereldljke bete Londen.Laterstreed hj teqen deKoer- stuurders van abdjen noemde,die doorden
den,maar n0g vöör deveroverlngvanHerat koning werden benoemd.Eigenljk moesteen

stierfhj (1823)teMeqjedaaneeneepidemie, abbé binnen den tjd van eenJaartOtpries:4 zonen en 26 dochtersnalatende.
ter worden gewjd, maar gewoonljk werd
Abbas-pasja, een zoon van Joessoef- hj door eene pauseljkedispensatie daarvan
Bei en onderkoning van Egypte,werd in vrjgesteld.Hj k0n in ditgevalzjne veelal
1813teDsjiddain Hedsjasgeboren.Hj ont- aanzienljke inkomsten als eene sinecure
ving een grondig Onderwjsinde Turksche, verteren en den prieur clcv:frc! voor de
Perzische en Arabische talen en in de wis- administratievanhetkloosterlatenzorgen.De

en krjgskunde. Reedsop lsjariyen leeftjd
bekleedde hj den postvan provlncialen inspecteur.Hj nam dien 3jarenwaarenwerd
onderwjl, gedurende eene expeditie teyen

koning k0n in dien tjd over225dergeljke
plaatsen beschikken, van welke de rjkste

aan den a'delen de minder voordeelige aan
geleerden werden toegewezen. LaatstgeSyrië, met het bevel over eene afdeellng noemde plaatsen noemde m en Om die reden

cavallerie bekleed. Later werd hj gouver- abbayesdessavants (abdjen dergeleerden).
neur van het district Gharbia, vervolgens

Abbeokoeta is eene stadin Afrika,en

inspecteur van al de provinciën, en daarna
m inister en voorzitter van den raad van

w el in het landsehap Yoroeba aandeSlaven-

de waardigheid van onderkoning van Egypte

drongen, w erden de ingezetenen geweldig
lastig gevallen, en van deze gelegenheid
maakten de koningen van D ahomeygebruik,
Om hen te plunderen.In hunneellendezochten de verdrukten een tpevlugtsoord in eene

kust van Guinea. Zj telt 100000 inwoners
Cafro. Hj nam deze betrekking gedurende en is Op eene merlkwaardige wjze ontstaan.
8Jaren waar en werd na den dood van zjn Yoroebaligttusschen Beninen Dahomey en
oom,Ibrahim-paqja,alsdienswettigetroonop- strekt zich noordwaarts uit t0taandeNlger.
volgererkendeneerlangteKpnstantinopelmet Van devûlken,welkevandiezjdezuidwaarts

beleend.Bj zjn terugkeer (1848)volgdehj
eene geheel andere rigting dan zjn voorganger. Hj moedigde den landbpuw aan en
bevrjdde den handelvan zjnebelemmeringen en het volk van een drukkend hoofdgeld.Hierdoor werden voortbrenging en ondernemingsgeest niet w einig bevorderd,z0o
dathem het verlies,doorafschaëng van het
hoofdgeld geleden,weldralangsbeterewegen

bergachtige landstreek aan de rivier ogoen,

die18geographischemjlenverder:bjLagos,
zich uitstort in de Golf van Guinea.Daar

vonden zj veiligheid intalrjkegrotten,en
zj bouwden er na 1830 eene stad,die zj

werdvergoed.Men vond hem den 13denJulj Abbeokoeta onder de steenen - noemden.
1854 op een ochtend in een salon van zjn Er bevonden zich in 1853 reeds m eer dan
paleisOnbewegeljk op een divan - hj was 80000 inw oners, uitverschillende stamm en
d00d.

gesproten. Een schrander en stout man,

Abbate (Nicolo dell'),een beroemdschil- ks,iodeke genaamd, wist de orde onder hen

der, werd in 1509 of l5lS te M odena ge- te handhaven; eenige duizenden Negers uit
boren.Hj heeft zich vooralgevormd naar Sierra Leone bragten er allerleihandwerken
het voorbeeld van Correqgio en van Rafael. en eenige beschaving. Toen de koning van
Later woonde hj te éologna,waarhj in D ahomey in 1848 de stad wilde veroveren
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en plunderen,werd hj doorde inwoners, geboren.Hj studeerde te Halle eerstin de

onder aanvoering van een Am eriltaanschen
xendeling, afgeslagen. Er w ordt een uitgebreide handel gedreven in palm olie en in
andere voortbrengselen des lands.

godgeleerdheid en vervolgensin dewiskunde,

wjsbegeerte en fraaje letteren.In1760werd
hj benoemd t0t buitengewoon hoogleeraar
in dewjsbereerteteFrankfbrtaan de'Oder,
A bbeville is eene arrondissementshoofd- waar hj zlch in het verkeer met M ozes

$.
soAp, Nicolai en anderen gelukkig
stad in het Fransche departement Somme, * :zk#:J.
aan de rivier van dezen naam gelegen en gevoelde,en in het volgend Jaart0t gewoon
met vestingwerken Omringd.Erzjn 22000 hoogleeraar te Rinteln.Hierdrukte hem het
inwoners,14kerken,onderscheidenefabrieken gemis van dien voorm aligen omgang,zoodat
en veelkooplieden.Eene fabriek van wollen hj zich jverig Op deregtswetenschap toestoFen, aldaar in l6C0 Op verlangen van legde, om zich t0t het bekleeden van een
Colbert dooreen Hollander .- van ./pàcï.s- staatsambt vool,te bereiden.Hj werd dan
gesticht, houdt er thans nog meer dan 500 0ok weldra (1765) doorgraaf W ill
telm rp'
;
werklieden bbzig.
Biickebury t0t regerings-en consistoriaal-raad

Abbotsford, een voormaliq kloosterin benoemd, doch hj stierf reeds in hetv01-

het Schotsche graafschap Selklrk, aan de gendeJaar,nameljk denCt
lenNovember1766.
Tweed en niet ver van Selkirk gelegen,is Hj heeft belangrjke werken geschreven en
beroemd geworden als het fraaje buitenver- niet weinig bjgedragen t0tde ontwikkeling
bljf val
z W alter dcoft.Deze kochthetin der Duitsche letterkunde in het midden der
1811 en besteedde groote somm en aan den verige eeuw .

aanleg van het park met bekoorljkewandel- Abchasië isdewoonplaatsvaneenkrjgsdreven,bosschen, m eren,w atervallen enz., haftig bergvolk, van de Abchasen.Het ligt
terwjl het antieke kasteel metde wapen- tusschen 45 en 44ON.B.,en 57 en 59O0.L.
schilden der oude Schotsche helden werd van Ferro, en grenst ten noorden aan het
versierd.In het gebouw vindtmen eengroo- Kaukasisch gebergte, ten oosten aan M inten schat van schilderjen, Oudheden,boe- grelië, waarvan het doorde rivier Galadsga
ken, beeldhouwwerken enz. De titel van gescheiden is,ten zuiden en westen aan de
baronet, aan den eigenaar van ditlandgoed Zwarte zee,en ten noordwesten a'
an Tsjerverleend,isreedsin 1847bj den dood van kessië, waar het in de rivier Gagrynis en
den laatsten zoon des romanschrjversver- eenige uitloopers Van den Kaukasus zjne

vallen.Nahetoverljden zjnerweduwekomt grenzen vindt.Naar dezjde van de Kaukaditvorsteljk verblgfin hetbezitvan W alter sische bergketen zjn erde steiletoppenmet
dcoffLoekhartjharenkleinzoonen tevensden

eeuw ige sneeuw bedekt,-- wat lager vindt

zoonvandenvoormaligenuitgeverderouarterly men grasvlaktentusschen de granietrotsen1

review .Zie verder het artlkel W alter s'cp//. en aan den voet Van het gebergtebestaat
Abbreviatoren noemtmen in het alge- de bodem hoofdzakeljk uitkalksteen.H ier
meen de zoodanigen,dieeenuittrekselmaken verrjzen digte en uitgestrekte wouden.De
uit eenig werk of uit geregteljke acten. Zwarte zee bevordert er hethandelsverkeer
Meer bepaald dragen de schrjvers van de vooral in de baai bi
.j de ves
ting Soesloen-

Pauseljke kanselarj ,dien naam. Het eerst kalé, waar groote schepen digtbj den wal
vindt m en melding van hen gemaakt 0m- ten anker kunnen komen.Eene andere,w at
streeks hetJaar 1350 in eene bulvan Bene- minder goede baaibj hetklûosterPitsloenda
fic/u: XII.ZjwerdendporPaulus11wegens verschaft aan Oorlogschepen eene tameljk
hunne omkoopbaarheid ontslagen, maar in veilige wjkplaats.Allerivieren stroomen er
lateren tjd wederom ten getale van 12aan- in eene zuidwesteljke rigting,meestal met

gesteld. Van dezen hebben 12 den rang van snellen loop enlangszeersteileenrotsachtige
praelaat en zitting in het groote ltabinet OCVerS naar de Zw arte zee.D evoornaam sten
(parco), weshals'
e zj Parco maloriworden zjn de Galadsga,de Markula,de Kador,de
geheeten 22 behooren t0tde lagererees- llelasoer de Goemista, de Abeta,de Cha-

teljkheid (Parcominori),terwjldeOverlgen nyta ofChapeti-zchali,deMadsjin,de Bsyb,
leeken zjn en den naam van examinatoren de Sewadseen de Gagrynis.Hetzuideljke,
dragen.
bewoonde gedeelte t0t aan de vesting SoesAbbreviaturen zjn verkortingen,waar- joen-kaléiseen breed dal,ten noorden door
van men zich bj het schrjven bedient om het Kaukasisch gebergte ingesloten en met
tjd en ruimtete winnen.Menkaneenwoord eiken- en vruchtboomen bedekt.Digtbj de
of eene lettergreep door ééne ofenkele let- zee vindt men er uitgestrekte moerassen,

ters of door een teeken aandtliden.Zjwaren tusschen deze en dekustgroejen lauriergn.
reedsden Romeinen bekend,en Tulli'
asTiro, Het klimaat is er in het warme,moerasslge
de vrjgelaten slaafvan Cicero,heeftzestel- zuiden zeer Ongezond,maar in het noorden

selmatig qeordend.Om diereden werden zj zeer frisch en weldadig. De warmte klimt

Xnotae Tlronianae'' genoemd. In onzen tjd er in het zuiden t0t 28O en in hetnoorden
maken de studenten bj het opteekenen der t0t :5OC.,de koude i11het eerste tot 80 en
collegie-lessen,dekoopliedenln hunnecorres- in hettweede tot l5O C.
pondentie en rekeningen,en vooralde snelBj het volk vindt men erdrie standen,
schrjvers veelal gebruik van abbreviaturen. nameljk boeren,waarbj de slaven enkrjgsAbbt (Th0ma'
s), een wjsgeer en schrj- gevangenen gevoegd w orden,edelen en vorver,werd den 25sten November 1788 te Ulm sten, en groote landeigenurs en krjgshoof-
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den.Deljfwachtderregerendevorstenvormt
een vierden standtdieadelljkeregtengeniet.
Het'gelaat der Abchasen is minder regelmatig dan dat derTsjerkessen;zj hebben
zwarthaareneenemiddelmatigelengte-voorts
zjn zj bruin van vel,mager,maargespierd.
In hun Onbeschaafden toestand zjn zj fler,
stjfhoofdig,woestenwraakzuchtig,entevens
gastvrj en bjgeloovig.Hunnewoningen,van
twjgen gevlochten en metleem bestreken,
liggen dooygaans digt bj elkaâr,en in de
nabjheid van elk vcrbljfverheffen zichéén
of m eer boom en, die het gezin gedtlrende
den maaltjd overschaduwen.De puinen van
vele kerken en kloosters strekken er ten
bewjze, dat hier weleer eene Christeljke
bevolking gevestigd was, maar de tegenwoordige Abchasen zjnMohammedanen,bj
welke vele heidensche gebruiken in zwang
bleven.Hunne taalis met die der Tsjerkessen vermaagschapten onderscheidtzich geenszins door een welluidenden klank.Erzjn

de vesting Anaklia en verzocht den Mingrelischen vorst GreyoriDadian,hem diesterkte
af te staan. om aan zjn eisch krachtbj te

zetten,hieldhj den troonopvolgervanMingrelië als gjzelaargevangen,doch Rusland
noodzaakte hem ,om dien 10s te laten.Door
desja
Pa
gava
stvr
nje ontvangst van den ontslagen
Trapezunthad hj zich hetOngenoegen der Porte op den hals gehaald,en

deze rokkende zjn zoon,Aslan-Bei,tegen
hem 0p.Laatstgenoemde bragtin 1808 zjn
vader om het leven, m aar m oest de vlugt

nemen, waarnazjn ouderebroeder,k
bhfanS:i?door de Russen op den troon w erd geplaatst. De nieuwe heerscher Omhelsde de

Christeljke godsdienst.Bjzjn dood (1821)
verwekten deTurken een oproer,maar zjn

oudste zoon DimLtri,die denrangvanoverste
bekleedde in het Russische leger,werdniettemin door Rusland op den troon bevestigd

en na zjn afsterven (1822) opgevolgd door
zjn broeder M icltael Sp'srl
tlc,
s
l
/iô'
d, luite-

uitgestrekte vruchtbare gronden,w aar maïs, nant-generaalin R ussische dienst.Aslan-Bei,
tarw e en gerstm etgoed gevolgw orden ver- nu eens bj de Tsjerkessen,dan wet
lerbj
bouwd, de weelderige wjnstûk, die er de Turken toevende!deed erin1824devlam
de berghellingen bedekt,leverteen krachti- des oproers overalultbarsten,maar zj werd

gen wjn,- en den vjgeboom en granaat- doûr den Russischen generaal-majûor Gortboom zoekt men er niet te vergeefs. De q
jakof spoedig gedempt. W ederom moest
eiken-, ahorn-, beuken-,plataan-,en btlks- Aslan-BeinaardeTsjerkessendewjknemen,
boomen der wouden verschaffen er uitmun- en na dien tjd wordtAbchasië a1seen Rustend timmerhoat voor schepen.Hethoornvee
is er klein, m aar sterk en geeft keurig en

sisch wingewest aangemerkt.

Abcoude ofAbkoude iseen aanzienljk
vet vleesch, de schapen en geiten zjn er dorp aan den Rjnspoorvegtusschen Utrecht
voortreFeljk,en depaardenwordeneralleen en Amsterdam. Het ligt in de nabjheid
gebruikt Om Op te rjden.De Abchasische van het vischrjke Abooudermeer en van de

honig, die eene bedwelmende kracht bezit, ruïnen van het slot van Abcoude. Dit was
is een belangrjk handelsartikel. De rivie- voorheen als één der sterkste sloten vanhet
ren w emelen ervan visch.Handelen njver- Sticht bekend, en de geschiedenis vermeldt:
heid staan er op zeer lagen trap.D e voor- dat het reedsin 1268 w erd verw oest.Hetis
naamstesteden zjn:Sojoek-soe,dezetelvan vervolgens w eder opgebouwd, maar sedert
den vorst,Soesloen-lfalé a'
an df
lZwarteZee, den aanvang der vorige eeuw langzam erhand

waarschjnljkhetDioskuriasderOuden,thans vervallen.Hetdorp heeftveelte ljdengehad
eene militaire verbanningsplaats,Pitsjoenda, van Stichtsche stroopers (1527) en vooral
waarbj men de bouwvallen vindt van het van de Franschen (1672), die het bj nacht
oude Pithyus, en Gagri in eene Ongezonde overvielen, de inwoners op de vlugtJoegen
streek.
ofmishandelden enm edesleepten eneengroot
M en raamthetaantalinwonersvanAbchasië aantalhuizen in brand staken.
Van de heeren van Abcoude vinden wj
ûp 9:,000. H et kustland is aan Rusland 0nderworpen,dat er bezetting heeftin de ste- verm eld: W éllem,heervan AbcoudeenW jk

), G?/den, terwjl in het binnenland een Abcha- (1080)j Rlreder van Abcoltde (1268ê
slerf
sisch vorst Onder bescherming van Rusland vanAbcoude(1289),Swedertl
tzpAbooude(1228),
w
?ijq
sl
/drf ran Hlcod
zt
fe (1279)en Willem rlAl
regeert. Vele edelen zjn er Turkschge- t
zind, en n0g andere - en w el de mees-

Aicoude(1400).Dezelaatstelieteeneeenige

ten - zjn voorstandersvan eene volkomene echte dochter na, Johanna genaamd en geonafhankeljkheid.Inhetmiddenderl8deeeuw huwd met Jan van .Xr:#dro#d, zoon van
beschouwde men de Abchasen a1sOnderdanen

Relnout. Vervolgens was eerst Swedev en

van hetTurkscherjk.Toenin 1770deRus- toen Jacob van Gaasbeek, Putten en Rtrqen

sische generaal Tottleben zich indiegewesten heer van Abcoude.
bevond, smeekte hem de vprstLewan,dat
In hetJaar1715ishetslotendekeerldkhj zjn gebied ûnder de Russische hoede heid van Abcoude door de statenvan Utrecht
m ogt nemen. H et M ohammedaansche volk verkocht aan Theodorus de .f)::1'lp.
kwam echterhiertegen in verzet,en deRusAbd-el-kader, eigenljk Sidi el Hadsli
sen trokken tertlg. Na den dood van Lewan Abd elKader Ben Mahiddin,ishetbekende
werd het rjk onder zjne twee zonen ver- legerhoofdderArabieren,- deman,diegedudeeld, maar de oudste, Kelem-Bei, maakte rende zestien jarcn tegenover het magtige
zich weldra meester van het geheelen 0n- Frankrjkdebanierderonafhankeljkhieldont-

derwierp daarenboven de Dsjanet,een ktlst- ploûid.Hj aanschouwde te Ghetna,nietver
valk der Zwarte zee. In 1779 veroverde hj vanMaskara,hetlevenslicht.A1sdespruitvan
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een alouden priesterstam (maraboet) deed
hjreedsopachtjarigen leeftjdeenepelgrimsreisnaarhetgrafvandenProfbetenhjoefende
zich vervolgens met ongemeenen jver aan
dehoogeschoolteFez.Toen hj opzjntwin-

tigste levensjaar Erypte bezocht, dweepte
hj met de hervormlnyen van Mehented-uili.
D e verovering van AlglersdoordeFranschen
gaf aan zjne toekomst eene bepaalde wending.Zjn toorn ontgloeide tegen de ove1*weldigers van zjn vaderland, en toen het
volk hem uitriep t0t emir van M askara -

stammen van het Dsjoerdslocra-gebergte te
verwerven,alwashj O0k inhetbinnenland
minder gelukkig in zjnepogingen. Nu k0n
hj in ketvolgendejaar, doordegeestdrift
zjner aanhangers tot de hoop op een gew enschten uitslag gedrongen,de w apensw ederom opvatten tegen de Fransche overheersching.Alseen woedendebergstroom stortten
de Arabieren zich van verschillende kanten
uitOp het gebied derFranschen,zoodatdeze

zich bjna geheelen alin hunnebevestigde
steden m oesten terugtrekken.Een w are ver-

eenewaardigheid,doorzjnvaderafgewezen- , nielingsoorlog nam nu een aanvang.B aqeaud
trok hj onderdeJubelkreten dermenigtedie bezette allebelangrjke ptlnten en zonb van
stad binnen. D00r vaderlandsliefde en m oed hier vliegende eolonnes door het landt die

w0n l1j het vertrouwen der Kabylen, en den vjand Opzochten,zjnedorpenensteden
schoon hjin den beginnezelden Overwinnin- vernielden enzjnebezittingenroofden.Abd-

gen Op de Franschen behaalde en yedurig el-Arc,#cr daarentegen zweefde langsde Frangesl
agen werd,vonden zgne vjanden ln hem

sche bezittingen alseenadelaarboven zjne

verscheen hj metzjnevaardige ruiters,om
hen teoverrompelen,en vöör zjdewapens
hadden opgevat,verdween hj in destofwolk
der woestjn.Hj bragthetz00 ver,dathj
in de jaren 1832 en 1823 allestammen tusschen Maskara en de zeeaan zjn gezag 0nderwierp en den zssten Februarj 1834 met

gedarigovervielhjplûtseljkdezwaksteplaatsen. '
W erd hj nagezet,dan ontsnapte hj in

een hardnekkigen tegenstander Onverwacht prooi.Overa zochthj zeteverontrustenen

Qe vlakten aan den zoom der Sahara!waar

gedurendezesmaanden desjaarsgeen grashalm groeit. Inttlsschen werd hj afgemat
door de schrandere taktiek van den Franschen generaal;hj leed meer en Màoer geden Franschen generaalDesmicbelseenvrede brek aan al het noodige, 0n 0m die reden
sloot,waarbjzjneheerschappj erkend werd w erden velen van zjnevoormaligeaanhanen hj tevensdebevoegdheid bedong,Om in gers afvallig. W elzochthj in dehulp van
Frankrjk wapenen en oorlogsmaterieel te den Sultan van M arokko een uiterstredmidkoopen.Hierdoorwashj in degelegei
zheid, del, maar zjneheerschappj liep ten einde.
om onderscheideneonafhankeljkehoofdent0t lrrees voor Frankrjk deed den Sultan alle
een bondgenootschaptedwingen,- eindeljk geraeenschap met den Arabierafwjzen,die
00k den m agtigen BeLderDoearsen Schmalas zich nu raeester m aakte van een gedeelte
en den sjach M oessa-el.Darkoei, den gebie- Van zi
.
jn rjk. Eindeljk werd Abd-el-Kader
der van de wilde ruitersderwoestjn,dien door het M arokkaansche hoofdleger naar de
hj bj Hausch-Amara sloeg.Nu werd Abd- grenzon der Fransche bezittingen gedronel-Kader door de stam men der provinciën gen, zoodathj zich hier tusschen twee vjOran en Titeri als sultan erkend,en zjne anden bevond. Hj waagde een strtjd op
magt w as z00 groot geworden,dat de Fran- leven en dood: eerst greep hj de Marokschen op nieuw ,OndergeneraalTrezel,vjan- kaansche benden aan met goed gevolg,maar
deljkheden tegen hem begonnen,maaraan een dag later keerde de krjgskans, z00de M akta eene gevoelige nederlaag leden. dat hj op Fransch gebied de wjk moest
Thans w erd Clauzel ten tweeden male als nemen, waar hj, geene uitkomst ziende,
gouverneur naar Algerië gezonden, om er zich aan generaalLamovicière overgaf.D eze

het gezag van Frankrjk tegenover den ver- laatste beloofdedaarbj,dathj Abd-el-Wador

m etelen Arabier te handhaven. Clauzel ver- met scheepsgelegenheid naar St.Jean d'Acre
overde Maskara, maar hj k0n erzich niet z0u brengen,en de H ertog van A amale be-

staandehouden en hadbj zjn terugtogtnaar vestigde die belofte.Toch werdhj metzjn

Tlemçen,in December,van hetslechteweder gevolg naar Toulon gevoerd en eerst aldaar
en de vjandeljke aanvallen veelteljden. op het fort Lamalque en vervolgens Op het

GeneraalBuyeaud had bjhetvoortzettenvan kasteel Pau en eindeljk teAmboise gevanden oorlog ln de beide volgende jaren niet gen gehouden.Eerst in October1852 schonk
veel voorspoed,en generaald'Arlangesw erd Lodetvqk Napoleon,de toenmalige president
den 25sten April1826 aan de Tafna geslagen. derRepubliek,hem devrjheid.
Bugeaud snelde er zjne landgenooten met Abd-el-Kader begaf zich toen naarParjs
4000 man versche troepen uit Frankrjk te cn vestigde zich daarna te Broessa in Syrid.
hulp en redde de overgeblevenen, die aan De aardbeving van 1855 verdreefhem van
den mond der Tafna waren Omsingeld. O0k daar naax Damascus.Toen hier in 1860eene
hier sloten de Franschen een verdrag met vreeseljke vervolging tegen de Christenen
Abd-el-lLader,waarbjzjneOppermagterkend w oedde: trad A bd-el-Kader Op als de been hem verlof gegeven werd,om wapenen schermer van deze laatsten en Ontving dien
enkrjgsbehoeften inFrankrjkaanteschaFen ten gevolge het grootkruisvan het legioen
tegen de verpligting, Om 6000t)zakken ko- van eer, hem door N apoleon III toegezonren en 5000 ossen te leveren. In 1838 begaf den. Hj geniet van Frankrjk een pensioen
hj zich naar het schier Ongenaakbare land van l00000 francs en leeftzeer eenvoudig.
der Kabylen enw istzichdeonderw erpingder Hj heeftdrie vrouwen,en van 24 kinderen
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Z*P#n 11 in leven.Hj besteedtzjn tjd aan A bdicatie beteekent in het algemeen
het zamenstellen van geschriften van gods- afstand van eene Nvaardigheid en doorgaans
dienstig-wjsgeerigen inhoud,van welke één meerin hetbjzonderatbtand rJ4den troon.
door D'
ayat uit hetArabisch in het Fransch De nieuwe geschiedenis geeft voorbeelden
Van e0n0 vrjwil
is overgebragt.
lige abdicatie in keizer KaZjn naam zalbtl0nslang in gedachtenis relV (15541 koningin Cltristina van Zw eden
ppus #-van Spanje,Lodebljven doorhethoerljkeverstAbd-el-lfader'' (1754),konlng I'tlt
van onzen Vaderlandschen dichterTer Haar. çz
tlgk Bonaparte,konlng van Holland (1810),
Abdera was eene stad in Tl,rccïl,ver- de koningen KarelApztz4zfe!, Victor.E'pzlxfz/a!
moedeljk door Timesius 00n Clazomeniërt en Karel Albert van Sardinië (l80S,1819:
gesticht (660 vôôr Chra)Nadatzj reedseen 1849),koning Lodetvjk van Bejeren (1848),
aanzienljken trap Val'l bloei bereikt had! keizer Ferdinand van oostenrjk (1848),
,
'
tQY/f, vorst van Reusz (1848),
moest zj zich aan P ltilippusvan llacedoniè Hendrik ZOnderwerpen.Laterwerd zj doordeRomei- den vorstvan Hohenzollern (1849),denHernen ingenomen en vervolgens weder vrj t0g Joze.f van Saksen-Altenburg (1849).
verklaard. Men meent,dat hare bouwvallen Slechts hal
f vrjwillig geschiedde deabdicabj Polystilo inRoemelië te vinden zjn.De tie van Ivillem I:konlng der Nederlanden,
Abderieten waren in de dagen der oudheid die het stelselvan volharding allengs onm oberucht wegens hunne belagcheljke 0nn00- geljk zag worden, en wj mogen Onderstelzelheid. Intusschen waren DemocritustPro- 1en,datdevorsten,die eenjaarOfdriegetaqoras,Haczcrcplld en anderen uit die stad leden hun gezag aan denkoning vanPruissen
afkomstig.
hebben afgestaan, 0ok niet volkomen vrj
Abderrahm an , stadhouder van den ka- waren bj die besehikking.T0tabdicatiewerasvanPolen(1707),
1if Yezid in Spanle, drong in 7$l in Aquita- den gedwongen : Auqust'
nië, om Frankrjk aan demagtderMooren Lebzeynskl (1735) en Poniatoteski (1795),
teonderwerpen.Reedswashjnadeverovering Karel1FvanSpanje(1808),enNapoleon(1814
van Bordeaux en na eene zegepraalOp den en 1815). VooralOpstand gafaanleiding t0t
Hertog Eudest0taan Nizzavoortretrokken, afstand van den troon. Maar grootis tevens
toen htJtusschen Tours en Poitlersin een het aantalvan den troon gestooten vorsten,
zevendaagschen veldslag tegen Karel M artel die geen afstand deden van hunne regten,
overw onnen en gedood w erd. Hierdoorbleef zoo als KavelX (1830) en Lodet
rqk .
P1i!i
,,
<
Europa voor de heerschappj derSaracenen (1848)van Frankrjk,Ferdi,
nandIL van Nabewaard. Een andere Abderrahman:sul- pels(l8s0),Georgevanllannover(18s5),Isatan van Marokko, werd in 1778 geboren. bella van b
apanje(1858)enz.
Hj beklom in 1822 den troon,en nadathj
Abdis, abt, abdij.llet eerste woord
vruchteloos pogingen had aangewend, Om , wjst0nsop eenevrouw ,hettweedeopeen
Europes
op het voetspoor dez
rjn
rjk, che vorsten, man,die aan hethoofdstaatvaneeneabdl
jorde te brengen in
legde hj zich van een klooster1waarin nonnen ofm onnit0e op het verzamelen van rjkdommen.Dit ken hun verbljf houden. Het woord abtis
geschiedde door handelsmonopoliën,tolheffin- afkomstig van hetmiddeleeuwsch-Latjnsche
gen enzeerooverj.ToenOostenrjkweigerde, abbas, hetwelk Ontleend werd aan het Syrieene aanzienljke schatting te bljven beta- sche at
lba (vader)?terwjlwj aan hetmid1en, d00r Venetië voor de veiligheid zijner deleeuwsch-luatjnsche abatissa Ons abdlste
vlag opgebragttdeed Abderrahntan eenbos- danken hebben.
tenrjksch schip wegnemen en de bemanning
Aanvankeljk werd de naam van abt toein de gevangenis w erpen.Toen vorscheen de gekend aan alle m onniken en kluizenaars,
oostenrjksche vlootOnder hetbevelvanden die zich door een ongem eene vroomheid
adm iraal Bandeéra, bombardeerde de zee- onderscheidden!maarreedsin de vjfdeeeuw
plaatsen El-Araisch en R abat en dwong den behoorde zj ultsluitend aan de zoodanigen,
Sultan, om het vaartuig terug te geven,de die over kloostersOfcoenobiënwaren gesteld.
bemanning in vrjbeid te stellen en van de Niet ovexal echter wordt hj ofzj,die de
schatting afte zien (1828).In 1844vergreep hoogste w aardigheid ineen kloosterbekleedt)
hj zich aan denSpaanschen consule1
zmoest abt ofabdisgenoem d.Deze heetindeGriekeen stuk gronds bj Ceutaaan Spanleafstaan. sche kerk lteyoumenos Ofmandrlet,terwjler
In den strjd tusschen de Franschen en de generaal der kloosterorde den titelvoert
Abd-el-Kader koos hj aanvankeljk dezjde van archimandriet.Van denieuwerekloostervan dezen laatste,maar eerstgenoelllden be- orden,diesedertdeelfdeeeuw zjnOntstaan,
schoten,onder aanvoering van den prinsvan hebben de grjze monniken van Valombrosa,
Jpipril/d, Tanger en M ogador,en de M arok- de Cisterciensers,deBernhardjnen,deFeuilkaansche ruiterbenden werden (1841) aan de lants,de Trappisten,de Grandmontaners,de

Isly doorden maarschalk Buqeandvernietigd. Praem ollstratensers en onderscheidene conH j sloot vrede met Frankrjk!maarhadver- gregaties van reguliere koorheeren dennaam

volgensmetopstand op zjn elgen gebied en van abt,envan denonnenderBenedictjnen,
metde rooverjen derRif-piratenvelemoeje- die van Fontevraud en de wereldljkekanoljkheden.In 1850zochteen Prinsvan zjn nessen dien van abdis behouden.Daarentegen
huis hem van den troon te stooten,- een

noemen de Kamaldulensers de Oppersten van

aanslag,dietenkostevanveelbloedverjdeld hunne kloosters majores,en de Karthuizers)
eenige congregaties derregulierekoorheeren,
werd.Hj stierfin 1859.
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de Dominicanen, Carmelieten, Augustjnent waren erook,dieenkelden pausalsonmiddelServieten en Trinitariërs geven hun den ljk opperhoofd behoefden te erkennen.Som-

naam van yriores.BjdeFranciscanenheeten mige abten hadden aanspraak Op den titelen

zj ministrlofgaardianen,enbjdeJezt
lïten de waardigheidsteekenen van een bisschop,
rectores.

maar alleen de abten van Fulda en Corvey

Omtrent de Fransche abbés hebben wj in Duitschland en van Catanea en Montreal
vroeger:op dat woord, reeds eenige inlich- op Siciliën hadden bisschoppeljk gezag.In
tingen gegeven.

Duitschland bevonden zich vôôr de seculari-

De keus der abten hing aanvankeljk af satie der kloosters elfabten,die een vorstevan de monniken; deze benoemden êén uit ljken titeldroegen,envan dezehaddentien
hun midden ofuit hunne orde t0tabt.Die zitting en stem op den Rjksdag.

keuze moest dool* den bisschop en in somIn hunne kloosters oefenden de abten,
mige gevallen door den paus en 00kweldoor onder toezigt van den generaalderOrde,een
den vorst des lands worden bevestigd.Van Onbeperkt gezag. Volgens de regelen van
een derbeideeerstgenoemdenontvinghjzjne B asili'us den Groote en vooralvan Benedictus

l4rdll konden zjgehoorzaamheid eischen
wjding,en daarbj werdenhem destaf,de ean N'

ring, de m yter, de handschoenen en de van dè monniken, de kloostertuchthandharegel der orde ter hand gesteld.Later w as ven en de kloostergoederen besturen. De
de keus van een abt opgedragen aan den abdissen hebben de regten van geesteljken

bissts
hop of ook welaan de rererende vorsten, die hunne gunstelingen ln die w aardigheidplaatstenofgedurendedentjd,waarin
die betrekking onvervuld bleef, er zich de
vaak belangrjkeinkomsten van toeëigenden.
Dit misbruik liep vooralip het oog,toen de
vorsten van hetKarolingische huis aan hunne

nooitverkregen;door Karelden Groote(789)
en door de Synode te Parjswerdhaarhet
oefenen der priesteljke bediening Ontzegd.
In de tiende eeuw is hetw eleens gebeurd,
dat onderscheidene kloosters aan denzelfden
abt onderw orpen waren.D e abt van M onte

Cassino,hetstamkloosterderBenedictjnen,

ridders en graven abdjen schonken t0tbelooning hunner trouw. op deze wjze ontstonden de leeken-abten,die te geljk graven
ofkrjgslieden (abba-comites ofabba-milites)

liet zich abtderablen noem en,ofschoon geen

lareg) Faren niet eens aan de ordensregels
gebondell.
De eigenljke abteh (abbates regtllares)
stonden steeds in hopg aanzien4 z!jvolgden
in rang op den bisschop en hadden veelal
persnonljk of ()ok wel door den generaal

9CenFebruarj 1830,opgevoed in den harem,
dweeyte hj steedsmetdeMohammedaansche
godsdlenst eu met den rpem van zjn hl
lis.
Bj het aanvaarden der regering zocht hj

bjzondergezagaandien titelverbondenwas.

Andere abten gaven zich den rangvan aartsabt. Behalve de Fransche abbés waren er
waren, die de inkomsten der kloosters ge- w eleer 00k andere abten zonder kloosters,
noten en deze aan de zorg van vicarii nameljk de zoogenaamdeabtenfevelde(abba(ylaatsvervangers)ofdecani(tiend-inners)Over- tes castrenses),die in hetlegerdienstdeden.
lleten.Prinsen en prinsessen van hetkonïnkHet aalztal abdjen in onsVaderland was
ljk huisontvingen tafelgeldin den vorm van vôör den aanvang derHervorming zeergroot.
In
elk gew est werden er Onderscheidene geabdjen,zelfs zoo, dat weleensmonnikenltloosters a'an vrouwen en nonnenkloosters vonden,wier namen degeschiedenisbew aard
aan m annen ten deel vielen, en de koning heeft. Vooral in de noordeljke gewesten,
behield de rjkste voûr zich zelven.Immers Groningen en Friesland,vond m en aanzienHhqo Capet was abt van St.Denis. Zulke ljke kloosters, wier abten magtig waren
abten w erden in het algem een abbatescopzl- dool' rjkdom en invloed.En vele van deze
mendalavii genoemd, omdat de hun toege- kloosters bezaten onderscheidene nitltoven.
wezen kloosters tevens aan hunne hoede Eeneljstvan de vpornaamste Nederlandsche
w aren aanbevolen.
kloosters- z00 a1sbj Kokgevonden wordt
Toen in den aanvang der tiende eeuw een z0u hier ter plaatse w einig gepast w ezen.
heilige jver Ontwaakte, om de kloosters te Toch vermelden wj hetkloostervan Eglnond
hervormen, w erden die misbruiken m eeren- in H olland, dat van Klaerkam p, Ludingadeels afgeschaft.Ztj keerden echter in Italië kerk en Oldeklooster (Bloemkamp) in Friesen Frankrjk terug.Ineerstgenoemdland ver- land, en de kloosters van Aduard en van
w ierf zich de paus de beschikking Over een 'W ittewierum in Groningen. Van de abten
groot aantalkloostersen hj maakte erdik- Emo en Mçnco van laatstgenoemd klooster
wjlsgebruik van om wereldljkegeesteljken bezitten w j eene zeer oude en m erkwaarte begiftigen. In Frankrjk verkregen de dige kroniek.
koningen door het concordaat van 1516 het
Abd-ul-A sis, de 32ste sultan (padisia)
regt 0ra in een groot aantalkloostersabten der Osmanen, de 29ste sedextde verovering
te benoemen.In den regelwerdenJongere van Konstantinopel,is de tw eede zoon van
zonen van aanzienljke geslachten dien ten sultan M ahmoud Jf en de broeder van den
govolge met de waardigheid van abtbegun- sultan Abd-ul-u
veqiid,wienhjdenSsetenJunj
jtigd.Zulke wereldljke abten (abbatessecu- 1861 Opvolgde in het bewind.Geboren den

orde en ztzinigheid te brengen in de geld-

middelen des Rtiks. Zjne liefhebberj voor

hunner orde zitting in dekerkvergaderingen. militaire zaken verlokte hem echter tot
Stond een aantal abd/en doorgaans onder groote uitgaven,zoodathtJdoor eene reeks
het toezigt van den bisschop der diocese,er van groote en kleine leeningen zich gednrig'
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uit den drang der omstandigheden zochtte Damascus, te Jeruzalem en te Aleppo en

redden.Zjnevrachteloozepogingen,om den wjdde zjne dagen aan debeoefeningdergeouden luistervan zjn geslachtte herstellen, neeskunde.Hj schreef nietminderdan l3C

maakten hem wrevelig en woedend.In 1863 verschillende werken, van w elke eene pBe-

begaf hj zich metFuad-pasja en achtsche- schrjving van Egypte''zeer belangrjk is.
pen naar Egypte, om er - in strjd met A bd-ul-m edslld , de 3lSte sultan van
de gewone étlkette - den Onderkoning een Turkje,de 28ste sedert de merovering van
bezoek te brengen.Daarna onderwierp hj K onstantinopel, de oudste zoon van -YaltdeoproerigeMontenegrjnen.In 1867bezocht wsp'
lltf 11, dien hj den lstenJultj1829ophj de yroote Tentoonstelling te Parjsen volgde,werd den z3sten A pril 1823 geboren.
wasdusde eerstesultan,die zich metvrede- Toen hj de regering aanvaardde, was het
lievende Oogmerken buiten de grenzen van

Turksche leger door de Egyptische benden

zjn rjk begaf.Hj zoektzjneonderdanen geslagen, en Ibraliim,
pafa bedreigde Kondeelgenooten te maken der W estersche be- stantinopel.DetusschenkomstderEuropesche
schaving,maar vindt nietweinig tegenstand mogendheden handhaafde de onafhankeljkbj de oud-Turkschepartj. Deze schjntde heid van het Turksche rjk. Aangespoord
oproerige bewegingen op Candia en elderste doorzjnemoeder,ondernam Abd-ul-M edps
id
bevorderen, die den vrede tusschen Turkje de hervorming van den staat.Hj vaardigde
en Griekenland dreigen te verstoren.
een belangrjk manifest uit (den Hatti-sjerif
Abd-ul-H am id ,de 27ste sultan van het van Gulhane, 3 November 1839),waardoor

Osmannische rjk en geboren den zostenMei aan alle volkeren en aan de beljders van
1725, beklom den troon in het Jaar 1774. elke godsdienst vrjheid en geljkheid werd
Het zag er toen treurig uit voor den be- toegezegd. De uitvoering zjner goede voorheerscher der geloovigen,want de stadhou- nem ens leed echter m eestal schipbreuk op

ders der afgelegene gewesten desRjksbekreunden zlch weinig om zjne magt, en
R omanzoœ stond aan de Donau meteen zegepralend Russislô
h leger.Hj zag zich genoodzaakt, een niet zeer voordeeligen vrede te
sluiten, en van dat oogenblik dagteekenen

de stjfhoofdigheid der Turken.Tevenszag

de Sultan zich voortdllrend in binnen-en bui-

tenlandschemoejeljkhedengpwikkeld.Tegen
het eindevan 1850 vorderden Oostenrjk en

Rusland de uitlevel-ing del-Poolsche vlugtelingen,doch de Sultan,vertrouwendeopeene
Ruslandsbemoejingen methetTurkscherjk. Engelsche oorlogsvloot, die naar den B0s-.
Hj moestden Khan derTartaren indeKrim porus was gestevend, antw oordde met eene

onafhankeljk verklaren,en hetgevolg hier- weigering.Naauweljks washj (1853)door
van was, 'dat vermeld gewest aan Rusland het sluiten van den vrede aan eenige ongewerd toegevoegd.In 1787voerde hj weder legenheden met Oostenrjk ontkomen,toen

oorlog met Rusland,hetwelk zich met 00s- R llsland w egenshet bezit derlzeilige plaattenrjk verbonden had,en de uitkomstwas sen teJeruzalem ,hetOosterschevraagstukver van gunstig voor Turkje. De Sultan dat van den rzieken m an''- teberdebragt.
stierfden 7den April 1789 te midden der toe- De Sultan gedroeg zich met waardigheid bj
bereidselen voo1-een nieuw en veldtogt.
de onstuimige eischen van vorst Menqjiko!

Abd-ul-n am id-Bei,eigenljkDacouret,is Nadat de strjd metRusland in 1856 geëindigd was, gafde Sultan zich op zjn nieuw
kasteel Dolma Bagdsje aan de grootste vernaar het Oosten begaf en hier vele Jaren kwistingen over, zoodat de sehatkist zieh
doorbragt.Hj toog naarEgypte,trok langs w eldra in den treurigsten toestand bevond.
de Njl naar Abessinië en keerde langsde Er werd eene zamenzw ering tegen hem ontwesteljke kusten der Roode zee naar Caïro dekt, in Syrië w erde-n ongehoorde gruterug.HierOmhelsdehjdeMohammedaansche welen goyleegd (1860), en erontstonden
een onverm oeide reiziger, die) in 1812 te
Hiiningen in den Elzas geboren'zichin 1834

godsdienst,en deed, na het aannemen van onlusten ln Albanip, in Herzegowina en in
een Oosterschen naam ,een pelgrimstogtnaar Montenegro. Te midden van aldie verw ik-

Mekka. Voorts reisde hj dpor een grootge- kelingenkwjndeAbd-nl-Meds
jidwegenstierf
deelte van Arabië en bereikte in een ellen- op den Sssten Junj 1861.
digen toestand het eiland Bourbon.In 1846
Abd-ul-M um en (Abu-M ohammed, was
bezocht ht
l Perzië en keerde in 1847 naar de grondlegger van het m agtige vorstenhuis
Frankrjk terug.Hj k0n echternietrusten, der Almohaden. Hj werd geboren in het
maar begaf zich in 1849 naar Noord-Afrika, Jaar 1101 in het noordwesteljk gedeelte van
.Hj wasde-zoon van eenp6ttebakker
Om z00 mogeljk van hier naar Timbokto Afrika'
door te dringen.Van dezen togt en ook van 011 onderscheidde zich reeds in zjnejetlgd
zjne Overige reizen heefthj beschrjvingen door groote talenten. Als do geliefkoosde
leerling van Ben-rll-erf, den stichter van
uitgegeven.
A bd-ul-Latif was een beroemd Arabisch eene nieuw e M ohamm edaansche sekte,vereleerde, die in 1162 te Bagdad het levens- gezelde hj dezen naar Fez 0n Marokko.
llcht aanschouwde en zich,na het voleindi- W eldra moesten beiden de vltlgtnemen.Zj
gen ztlner uitgebreide studiën,naar Damas- begaven zich met hunne aanhangers naar
cus, naar sultan Saladin begaf.Door dezen

Tinmal aan de grenzen del' Sahara. Die

geholpen, spoedde hj zich naar Cafro,om stad werd van dat Oogenblik af de heilige
erdengeleerden M aimonidesteleeren kennen. plaats der Almohaden (Muahedim ).Ben 7zf'
Daarna vestigde h!
j zich.achtereenvolgens te mert liet er zitlh tpt opperhoofd (ilnan) uit1.

G
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r00P0n, en Abdzfl-rv/-ezl werd zjn Onder- en hierdoor werd het gezay van Hst
f-tfrbevelhebber (hadib). Na vele en gelukkige Rahman gered.Deze w erd nlet lang daarna
oorlogen in Noord-Afrika en Spanje legde door binnenlandsche onlusten bemoejeljkt,

de grjze Iman zjne betrekking neder,en en een nieuwe O0rlog met de zeevarende
zjn Hadib werd te Tinmalt0t Khalifgeko- mogendheden van Europa scheen Onvermjzen.Dezezorgde niet minderdan zjn voor- deljk. Vôôr het uitbarsten van dezen stierf
ganger voort
le uitbreidinq desrjksen k0n hj (1859).
eindeljk zjn zetel vestlqen te Marokko, A beel (populus alba).De abeelofwitte
terwjlzjnelegerhoofden zlch van Sevillaen populier is eene soort van l00fboom , die
Cordova in Spanjemeestermaakten.Hjstierf met zjn geheele geslacht (populus)t0tde
(1163), toen hj op hetpunt was,om aan 22ste klasse van Linnaelts en t0t de natutlrhet hoofd van een Ontzettend legex naar ljke familie der wilgachtige planten (salicilaatstgenoemdrjk Overtesteken.
neënl behoort. Zjne bladen dragen aan de
A bd-ur-R ahm an ,dezoon van Abdallah,, benedenzjde een zilverwit vilt.Hj bemint
werd in de tweede helft der 7t
le eeuw ge- een vochtigen bodem ,en zjn fraaiwithout
boren.Hj waseeneerzuchtigMoorschkrjgs- komt den schrjnwerkers voor velerlei voorman en koesterde het voornem en om het w erpen te pas. Het w oord abeel w ordt dikw esten van Europa te '
veroveren.Als stad- wjls doordichtersgebruikt,die naauwljks
houder van Spanle (722) wilde hj hetten w etent w elke boom er door bedoeld wordt,

uitvoer brengen,toen hj JuistnaarDamas- Ja,misschien op den denneboom Labies)dencuswerdteruggeroepen.Toenhjechter(720) ken, wanneerzj hetom desrjmswille in
ten tweede malemetgemeldstadhouderschap

was bekleed,maaktehj aanzienljke krjgstoerustingen tegen Frankrjk. Eerst onderwierp hj den onderstadhouder Otl
tman .
/:1Aba-Neza, die a1s bewindvoerder over de
Pyrenesche greY gewesten bj een invalin

hunne verzen plakken.
Abeilard ofAbailard,de grootste wjsgeer der 121e eeuw , werd in 1079 in het

vlek Paletbj Nantes geboren. Zjn vader,
Berenqer genaamd, schonk hem eene v00r-

trelefjkeopvoeding,endejongelingspoedde

Aquitanië de schoone dochtervan denhertog zich vervolgens naar Parjs, om er de lesEudes gevangen genomen en uit liefde t0t sen te hooren van W illem etpâ Cltampeaux..

deze den vrede gysloten had, dien hj nu Zjne scherpzinnigheidwektedennajvervan

tegen (le eerztlchtlge bedoelingen van w45#- zjn leermeester,en hj begafzich eerstnaar
nr-Rahmanwilde handhaven.Deze verklaarde Melun en vervolgensnaar Corbeil,waarhj
hem een verrader, overwon hem bj Puy- eene schoolstichtte.Hj bezochtvervolgens
cerda, doodde hem en zond de dochter des zjnegeboorteplaatsen keerdenaeenetweeHertogs naax den harem des Khalifs te D a- Jarige afwezi
gkeid naar Parjs terug. Hier
m aS0t1S. W élmaakte zi
chdeHertogtenstrjd

verzoende htlzich metzjne tegenstanders,

gereed,maarhj werd aan de Dordogne ge- maar overwon ze tevens door zjne schranstroomden hetland.EindeljkverscheenEarel den najver op nietlw ,en Abeilard vertrok
Afartel, en deze versloeg de Saracenen tus- naar Laon, Om er het onderrigt van den
schen Tours en Poitiers (732), zoodatzj beroem den godgeleerde AnselmIts te genieslagen , en de M oorsche legerbenden over- derheid. Hierdoor ontvlam de de gloed van

in wanordeljke vlugt in de Pyreneën ljfs- ten. Daarna vestigde hj zich wederom te
behoud moesten zoeken. De stadhouderver- Parjs, waar hj uitstekende leerlingen
loor in dien veldslag het leven.
vormde.
Abd-ur-R ahm an ,sultanvanFez en Ma- De scherpzinnige wjsgeer was 38Jaren

rokko, werd geboren den 28sten N ovember Otld gew orden, toen de Canonicus Fulbert

1778.Hj had in 1794zjn vadermoeten oproofd door zjn 00m M nleé-sttleiman,zoodat
hj eerstna den dood van dezen (1823)den
troon besteeg.Aanvankeljk voerdehj oorlog
met de bergbew onende stammen van zjn
rjk,cn laterzag hj zich in ongelegenheden
gewikkeld met bjna alle zeevarende natiën

te Parjshem hetvoorsteldeed,om tenzj-

volgan, m aar zag zich van datvoorregtbe- nent kost en inw oning te ontvangen onder

voorwaarde? dathj in zjn vrtje oogenblikken Onderwjs zou geven aan zjne zeventienjarige, schoone en talentvolle nicht
Heloise. W eldra ontvlamde in het hartvan
leermeester en leerling een felle liefdegloed,

en de wjsgeerige bespiegelinyen maakten

van Europa - vooral wegens de gewelde- plaatsvoordichterljke uitstortlngen des geulbert het geheim.
narjen v>n de zoogenaamde Rifpiraten.Hj moeds. Te laat vernam F'

zag zich een geruimen tjd doorde dweep- Abellard schaakte zjne Heloise en voerde
zucht van zjneOnderdanen gedwongen,een haar naar Bretagne,in hethuiszjner zus-

bondgenoot van Abd-el-Kader te wezen,en
toen de Maarschalk Bu-qea'
ud in 1854 aan de
Isly htlnne benden vernietigd had en vervolgens de grensscheiding tusschen M arokko
en Algerië bepaald was, dreigde hem een

ter. Met toestemming van den 00m traden

zj in het huweljk,maartoen Heloine,te
Parjs teruggekeerd, die verbindtenis 100chende, om haren geliefden vriend den toe-

gang t0t kerkeljke waardigheden niet afte
nieuw gevaar.Zjn bondgenootverleiddevele sluiten, deed F ulbert dezen op eene sehanstammen t0t afvalligheid en verborg zjn deljke wjze verminken, zoodat hj daarop

voornemen niet, ora den Alarokkaanschen toch geene aanspraak k0n m aken. D oor
troon te beklim men.5Vj weten,dathj zich smart overstelpt? zocht Abeilard als m onnik
@an de Fransche troepen vaoest overgeven, eene wjkplaatsln hetkloostervanSt.Denis
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e11 haalde ook Heloise over,om den slujer moest,peinsde hj er op, om zjn broeder
aan

te nemen.W eldra werd zjne verbljf- uitden weg te ruimen.Daarhj nietwist,

plaats bekend?en van alle kanten stroomden h0e hj eenmoordvolbrengen moest,ontving
leerlingen derwaarts,zoodathj zich gedron- hj het noodig onderrigtvan den satan,die
gen zag, Om openbare voorlezingen te hou- het hem voordeed door een vogelden k0p

den.Hj maakte grooten Opgang,nietalleen
door zjne welsprekendheid! maar ook door
zjne theologischerigtinq.Hjwildedekerkleer vestigen op de beglnselen dex rede,en
beschouwde vrjheid van wilen zelfbepaling

te verbrjzelen meteen steen.Kainvolvoerde
zi
jne euveldaad en sleepte, doorgewetensangstyefolterd,gedurende40dagen hetljk

met zlch mede, totdat eene raaf,die eene
doode raaf Onder het zand verborg hem op
als de grondslagen der zedeleer, omdat het denkbeeld bragt,om hetzielloosligchaam

daaruit alleen 'smenschen verantwoordeljk- te begraven.00k nu n0gwjstmen,lsmjlen

heid k0n worden afgeleid.Volgens hem kon- van Damascus,de plek,waarAbelvermoord
den enkelhartgrondige boete en berouw en werd,benevenszjn giaf.
Abel. Onderscheidene beroemde personen
niet de kerkeljke ceremoniën den mensch
zalig maken,en hj beschouwde de leerder hebben dezen familienaam gedragen.Vanhen
drieëenheid als eene zinnebeeldige voorstel- noemen wj: Jakob I'riedrielt von 4bel,geling van Oods almagt,wjsheid en goedheid. boren den 9den M ei 1751 te Vaihingen an
In Abellard zien wj den eersten waardigen der Enz in W iirtemberg en reedsOp zljarigen
vertegenw oordiger derrationalistischerigting leeftjd hoogleeraar in de wjsbegeerte aan
in dekerk.Bjherhaling werdhjdoorkerk- de Karls-academie, vervolgens te Stuttgart,
vergaderingen en pausen t0t opsluiting in daarna te Tubingen en eindeljk in 1829 a1s
een klooster veroordeeld,maar 00k telkens generaal-superintendent te Schondorf overdoorde tusschenkomstvanaanzienljkegees- leden:- Jnseph z.1l:!, een historieschilder,

teljken van die strafOntheven.Hj bouwde in 1768 te Aschach in Oostenrjk geboren,
te Nogent aan de Seine eene kapel en een die, na een zesjarig verbljfte Rome,v00rklooster,dat hj na zjnebenoeming tOtabt treFeljke stukken te W eenen vervaardigd
van St. Gildes de Ruys en na de Opheëng heeft en in 1818 Overleden is, - Karl tpopz
van het nonnenklooster te Argenteuil,waar Abeîy een Bejersch staatsmant die den
Heloisehaarverbljfhield,aan dezeafstond. l7den September 1788 te W etslar geboren,

Later leefde hj zeer ingetogen te Clugny. gedurendezjneOppervlakkignietonvoorspoeHier werd hi
j ziek,en hj overleed in het dige politiekeloopbaan doorultramontaansche

St.Marcellus-kloosterbjChalons,werwaarts beginselen berucht geworden enin 1859over-

%SkprikA bel,eenberoem d
men hem ter zjnerherstelling had overge- leden is,- en Niel.
bragt (1142). Zjn ligchaam werd,volgens wiskundige, die den 5den Augustus 1802 te
den w ensch van H eloise, in hetdoor hem Findoe in hetNoorweegsche stift Christiangestichte klooster - Paraklet genoemd - sand het levenslicht aanschouwde.Na zjne
ter aarde besteld. Zjne trouwe vriendin studiën aan de universiteitte hebben voleinleefde t0tin 1162

diyd, deed hj 01
?kosten derregering eene

Beider overbli
jfselen zjn in 1808naarhet bultenlandsche rels en werd vervolgens gemuseum der Fransche Academie, in l8l7 plaatst als docent aan de academie en aan
naar eene kapel te M onamy, en in 1828 de schoolvooringenietlrsteChristiania.Zjn
naar het kerkhofvan PèrelaChaisegebragt, ligchaam was niet bestand tegen de ver-

waar zj onder een monumenteenestillerust. moejenissen van zjnen geest, zoodat hj

reeds in 1829 bezw eek.
plaats hebben gevonden.
Abekm aer, een eiland in de Kaspische
Eindeljk vermelden wj n0g Aleœandre
zee, t0t de Perzische provincie Ghilan be- Denis#'x4ldl-.P'
?
ztol,geboren te Valenciennes
hoorende,is beroemd wegens zjne pxachtige in 1787, een ultstekend historieschilder uit
weilanden.
de school van David. Met zjn tklacob,de

Abel Of H abel (ademtogt, vergankeljkheid) was volgens het Bjbelsch verhaal de
tweede zoon van Adam en Era en w erd
door zjn ouderen broederKain gedood.Kain
en Abelktmnen wj beschouwen als devertegenwoordigers van debeide hoofdbedrjven

kinderen van Jozef zegenende''behaaldehj
reeds in 1810 de got
zden medaille.Van zjne
prachtige doeken zjn de meesten te Parjs
en te Fontainebleau aanw ezig.
Abele spelen. Deze zjn dramatische

stukken,in het midden der veertiendeeeuw
der Oudheid - van den landbouw en van de hoogstwaarschjnljk in Vlaanderen vervaarveeteelt. In de geschriften der Rabbjnen? digd. Zj zjn van ernstigen aard,zoodatzj
in den Koran en bj Christeljke schrjvers met de hedendaagsche treurspelen overeenvan latexen tjd vinden wj de eenvoudige komen, en Onderscheiden zich hierdoor van
mededeelingen uit hetboek Genesisnietwei- de toenmalige sottevniin of kluchten. Hun

nig opgesierd.Dââr lezen wj,datdebeide inhoud isaan de Ongewjde geschiedenisOntbroeders tweelingzusters hadden, nameljk leend,terwjl de gewjde geschiedenisdien
Kain de bevallige Aklima en Abeldeminder der my6terie-melen verschafte.
schoone Lebuda.Toen Adam die beiden aan
Vierabele spelen uitbovehgenoemden tjd
zjne zonen en we1 Lebnda aan Kainwilde zjn bewaard gebleven,nameljk Esmoveit,
uithuweljken, was deze ontevreden,maar Glorianl, Laneeloot van Denemarken,en Van
toen hetdoor eene offerhandebeslistw as,dat den ztlizlfer ende 'ptzzlden somer.Die stukken

hj zich naar d0n wensch zjnsvadersvoegen hebben eene zedeljke strekkingt-- de gq-
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breken der aanzienljken worden erin ten lieten dermiddeleeuwen.In 1140 verliethj
toon gesteld. In Iàntorelt - verreweg het zjn vaderland en hield achtereenvolgensin

beste van de vier - wordt de zelfzucht, Lombardje,Provence:Frankrjk,Egyyte,
in Gloriantde snoevende xidder - in Lan- Rhodus en Engeland zjn verbljf,en stlerf
celot)f de adeltrots, en in het Spelrtx?z den in 1168 te Rome.Diep washj doorgedronfzlilz/drenderl4 denzomerdejdeleranqzucht gen in de verschillende wetenschappen van

doorgehaald. Zj zjn voor de kennls der zjn tjd,en zjne taal-en uitlegkundige gezeden van die dagen en vooralvoor de Nederlandsche letterkunde van groot belang.
Na het qbele .:,:3werd doorgaanseenesotternie ofkllteà,topgevoerd,welklaatstewoord
gebruikt werd in de plaats van sotte kllcAf,

schriften verdienen 00k ntl nog groote belangstelling.
Abercrom by (Sir Ral
plt),de telg van
een Oud Schotsch geslacht,aanschouw dehet
levenslicht in 1738 te Tullibodie in het

daar klucht eigenljk nietsandersbeteekent graafschap Clackmannan. Hj trad in 1756
dan afdeeling.Hetis enkeleene vervorming als cornet in dienst bj een regimentdravan kluft,datvan ltlieven is afgeleid.
gpnders. Hj diende als generaal-majoor in
Abelm oschus (hebiscusabelmoschus)is 1793 onder den hertog van York in het
de naam van eene heester,die in Indië en
Arabië groeit en brtline, naar muskus riekende korrels oplevert,die t0t het bereiden
van reukwerkenworden gebruikt.Dieheester
behoortt0t de familie der malva-planten en

draagt yele,van Onderen purperroode bloe-

men,mt vjfbloembladen bestaande,welke
in een vjfspletigen kelk zjn besloten.Men

heeft onderscheidene soortenvanabelmoschus

leger, dat naar de Nederlanden gezonden
werd,en onderscheidde zich zoowelhierals

later in W est-lndië. Hj werd vervolgens
opperbevelhebber in Ierland en waseen der

hoofdoëcieren bj de landing derEngelsche
troepen in Noord-llolland (1799). In 1800
nam hj deelaan de vruchtelooze expeditie
tegen Cadix,en een Jaardaarna landde hj
met 18000 man bj Aboekil',waarna hj de

Fransche admiraals I'riant en Menon ach(a.moschatus:esculentusen longifolius).
A bencerragen (De) vormden een edel tereenvolgens versloeg. Gedurende het geMoorsch geslacht, afstammende van Aben vechttegen laatstgenoemde Ontvinghjinde
Cd/
rrl.g, een vorst te Granada,die zich in eene dj wonde, die hem weldra ten grave
1057 aan de Moorsche heerschappj Onder- sleepte.Hj werd te Maltateraardebesteld,
w ierp.D e dbencerra-qen zt
jn beroemdrewor- en 11 de St.Paulskerk te Iuonden verrees
den door htm ondergang.Zj leefden m het een Fedenkteeken te zjnereer.
laatstder vjftiende eeuw in vjandschapmet Ztln zoon James, geboren in 1776, behetgeslachtderZegris,diezich aandezjde kleedde in Engeland Onderscheidene aanziendeskonipgssehaarden,terwjldeAbenoerragen ljke staatsambten en overleed alsbaron van
aan eenezam enzw ering tegen hem deelnam en. Dunfermline in 1858 op zjn buitenverbljf
Daarenbgven beminde een der A benoerrayen Colington-house bj Edinburg.
de schoone Zoraide de zuster des konings.
A berdeen is een Schotseh graafschap,
(I
E)il
Ilji
(
' waagde het zelfs! bj nacht de muren dat zich m etkaap Kinnaird noordoostwaarts
..
-p
van het paleis te bekllmmen,om een zacht uitstrektindeNoordzeeen Op 92(
7)geographigeiuisterd w oord van zjne geliefde op te schemjleneenqaarmaalhonderdduizendinwovangen.Zjne pogingen werden ontdekt,en nerstelt,die zlch met katoen- en linnenw el oabdil,de zoon deskonings,spandezamen verjjmethandel?landbouw envisscherj,alsm et de Zegris,om het geheele geslacht der mede met mjnontginning bezig houden.Het
A bencerraqen te verdelgen.D eze w erdenuit- land isinhetzuidwesten)waarhetGrampiangenoodigé om in het koninkljk paleis te gebergte zich m et sommige toppen 1400 el
verschjnen en bj het binnentreden der zaal verheft, l*otsachtig, rt
lw en boschrjk. De
gedood t0t een getal van 36 toe. D e overi- voornaamste rivieren zjn er de Deveron,
g011:d00<0011knaapgeWaarsohllwd2bestorm- de Ugie,de Ythan,de D0n en de Dee.De
den de burgtdeskonings,maarzj moesten hoofdstad van het Graafschap draagtdenzelfvoorde overmagt wjken:en zieh redden den naam en bezit 74000 inwoners.Zj ligt
tlool'eene haastige vlugt.Een en ander is op aan de D0n en de Dee en wordt door
eeneboejendewjzemedegedeeldinJHistoria laatstgenoemde in Oud-en Nieuw-Aberdeen
delasguerrascivilesdeGranada''(Madrid1694), verdeeld,die d00r eene fraaje brug met
waaraan Ohateanbriand zjn tluesaventures een enkelen boog terwjdte van 44 elverdu dernier Abencerrage''en den tekst voor bonden zt
jn.In oud-Aberdeen vindt men
eene opera van Cherubini heeftontleend.
de universiteit (Kings college),in 1403 geAbendberg. Een berg bj Interlaken sticht. Nieuw-Aberdeen, aan den mond der
draagt dien naam. Hj verheftzich uithet Dee en aan de Noordzee gelegen, is de
meer van Thun en is 5000voethoog. Hj zetelvan handelen njverheid.Orootescheismerkwaardig,Omdathj hetgestichtvoor pen vinden er achter een dam Man graniet
cretins dxaagt, hetw elk Dr. G'
ag-qenbilltl in ter lengte van 750 el eene veilige wjk1842 heeft doen verrjzen. Deze edele p0- plaats.Hierbloejen linnen-,w0l-en katoengingen, om ongelukkige ljders te gene- fabrieken,kousen-en tapjtfabrieken,scheepszen, heeft niet aan de verwachting be- bouw enz-; de Clipper en jzeren schepen
antwoord.
van Aberdeen zjn wereldberoemd. Voorts

Aben Esra,in 1093 te Toledo geboren, w ordter uit de granietgroeven eene groote
WaseenvandegeleerdsteensehrandersteIsraè- massa bekapteblokkennaarL ondenvervoerd.

ABER DEEN -A BESSINIE.

Aberdeen (Gearge lIamilton Gm'don

Lord) werd den 28sten Januarij 1784 te Edin~
burg- geboren. Als Hd van het parlelnent ,vas hij
eers.t streng eonservatief en vervolgens zeer g-eInatlgd. Gedurende den bevrijdino'soorloovan
8
Duitsehland te~en Napoleon (181 0) wel~ hij
lnet eene zending- naar Oostenrijk belast . hij
begaf zieh vervolgens naar N apels ;laar
Z·witserland en eindelijk nlet de Oo~tenrij
kers naar Parijs, ,vaar hij deel had aan de
herstelling der Bourbons. Na eene veeljarige
ru.st., werd hij il! het Ininisterie -"Vellington
llllnister van buItenlandsehe zaken en vervolgens in het nlinisterie Grey (1834) minister
van kolol~H~n. Langzalnerhand liet hij zijne
eonservatIeve g'evoelens varen en werkte Inede
t~~ d~.ophefiing de~ korenwett~n. In 18461egde
hU zune portefeUIlle neder en trad in 1852
als de premier van een eoalitie-ministerie op.
~Ioeijelijkheden luet betrekkino- tot den
l{~'hu~orlog ga~en in 1855 aanleidil~g tot zijne
aftredlng, en lllerinede sloot hÜ zijne loopbaan
als staatsnlan. lfij overleed te Londen den
i4 de n Deeernber 1860.
Aberratie (atü·waling) van hel lieltt. \Vij
l~unnen de l~elnelligehalnen zien, 0111dat zij
hehtstralen lutzenden naar ons oog. Wij on<1erstellen derhalve, dat eene ster zieh bevindt in de rigting van den liehtstI~aal, die
op ons netvlies valt. Ondero-aat nu zulk een
liehtstraal gedurende zijn tog; van de ster naar
ons oog e.~ne. afwijking van de regte lijn, dan
,~anen ,vU dIe ster op. eene andere plaats te
Zlen dan daar , waa1' zij zieh werkelijk bevindt.
vVij willen dit door een voorbeeld ophelderen. Plaats op het onderstel van een ,vagen eene ton en ga zelf in die ton zitten,
zoodat de ,vanden hoog boven u,v hoofcl
~litsteken: \Vij onderstellen, dat g-ij u juist
111 het mldden van de ton nederzet luet het
gelaat voor,vaarts, naa1' de zijde der paarden
gekeerd, en dat de ton cylindervornlig iso
Nu begint het te regenen bÜ eene volkoInene windstilte.. Gij ziet oluhoog, en elke
loodregt nedervallende droppel, die het Inidden der .ton-opening bereikt, daalt in uw
oog neder. Gij ziet dus in de rigting van
de plaats, waar de droppel is ontstaan. Maar
llU begint de wagen voort te rijden. De
droppel, die in het Inidden der ton-opening
aankomt, nloet nog een kleinen weg aflegg-en, e~r hij uw oog bereikt, lnaar gedurende dIen tijd zijt gij met den wagen voortgesneld, zoodat hij niet in u \V oog, Inaar
aeht~r u nedervalt. Toeh konlt er een droppel In lHV oog, naluelijk die, welke nabij
den voorsten rand de ton heeft bereikt en
van hier - wegens het voortrijden van den
,vagen - lang-s eene schninsehe lijn naar
uw oog gaat.
de waarneming der hemelligehaillen
heeft lets dergelijks plaats, wat wij on8 'ligt
kunnen voorstellen, wanl1eer wij de ton vervangen door de buis van eel1 kijker. Ons
oog bevindt zieh in het luidden der onder~te
opening en wij rigten de bovenste naar de
liehtstralen, die van eene ster zieh naar de
aarde spoeden. Die liehtstralen zouden lood-
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IUnen wezen, indien er zieh geen straalbrekende dampkring (hierover later) tussehen
de ster en het oog bevond, en indien het
oog onverwrikt op dezelfde pIek bleef. Wij
weten echter, dat de aarde - en dus ook
het oog - zieh voortspoedt met eene snelheid
van rllim vier geographische mijlen in eene
~ee~nde langs hare loopbaan, terwijl het licht
In ehen tijd bijna 42 000 luijlen doorloopt. De
baan van de eerste heeft dus in denzelfdel1
tijd de lengte van -~-- van die van het
10172
laatste. In eene bnis, die juist op de standplaats eener ster gerigt is, kan de liehtstraal
van deze dus niet vallen.. Willen wij dien
opvangen, dan moeten wij de buis iets doen
hellen naar de zijde, waarheen de aarde
zieh begeeft. Dan dringt de Iuidden in de
bovenste opening der buis va11ende liehtstraal o~~ in ons oog. Maar in die rigting,
,vaar ,vij nu de ster lneenen te zien bevindt zij zieh niet. Den afstand nu tus~ehen
de ware en de ge,vaande pIek van het heInellieht l~oenlen wij de aberratie (afdwaling)
van !bel hekto

Daar het oog, dat een jaar lang dezelfde
ster blijft waarnen1en, in eene eHips is rondgeloopen, heeft het gec1urende dien tijd die
ster achtereenvolgens op gewaande plaatsen
gezien, die te zamen de aberratie-ellips vormen. De halve middeHijn van deze vertoont zieh onder een hoek van 20" ,27, die
den naaln draagt van aberratie-koek. Inllners
,vij zeiden reeds, dat cle snelheicl van de
aarde langs hare loopbaan

1

is van die
10172
.
,
des lichts. De straal van de loopbaan der
aarde (als men die loopbaan als een eirkel
besehouwt, zoodat zij een olnvang heeft van
1296000") is gelijk aan den omvang, gecleeld
door tweeinaal rr (l1et getal, dat de betrekking uitdrukt tl1ssel1en den omtrek en de
'lel 11"
.
12.96000 '
111le e un van een enkel) dns == -6.283184
206264",85. Deelt lnen deze uitkomst door
het straks verlnelc1e verhondingsgetall0172,
dan verkrijgt 111en 20 '/ ,27 voo~ den aberratiehoek. Deze uitkolnst steInt· vrij wel overeen luet ~ie van Bradl~!/ - een Engelseh
sterrekundlge, die het eerst de aberratie opgemerkt heeft (1727), daar hij bij het onderzoek naar de paraHaxis (versehilzigt) van de
vaste sterren waarnam, dat deze zieh voor
het oog van den aanschouwer jaarlijks onl
hare ware standplaats bewegen in kleine
ellipsen, ,vier groote as, evenwijdig aan het
vlak van de loopbaan der aarde, steeds eene
lengte heeft van ruim 40". De aberratie is een
regtstreekseh bewijs voor den onlloop der aarde
Oln de zon.
Abessinie, ook wel Abyssinie of eigenlijk Habesj genaalnd, is een Afrikaanseh
ge,vest, dat in het noordoosten tusschen 16°
en 11 0 N.B. en in het noordwesten tussehen
13° en 7° N.B. en tussehen 53° en 61 ° O.L.
besloten iso De naam kOlllt van het Portugeeseh(~
--~~-~~--
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4b6œ>&,dateenaieidingisvanhetArabische het dro6ge sai
zoen groot yebrek Mn vochHabaschah:nphooping van menschenvanver- tighqid.De voornaamste rivler ig er4eAbaï,
-

BchillenieBtAnîlen,maardezebenaminqworit diebj 4en berg Giesjontsprinjt,lnetkracht
4oordeinboorlingenzelvennietgebrulkt,zj e or het Tgana-meer vloeit,en verder gedunoemen zich: inbpnrlingen van Ityopya,en rende haren kronkellpop overeenelengtevan
TheodoruBnoemde zich o0k :Negus van Ethi- 35 mjlen dopr talrjke katarakten een dqiopië. In het oosten strekt het zich met zendhl ellen daalt.
eene breedej lage kustvlakte uit langg de
De bevolking bestaat er uit een M atal

Roode Zee en het.is vooT 't overige erne sf/mmen, wier huidkleur tuggchen zwart ek

jtfgeelafwisselt.Van ouds heerB:kj:< 4*
woeste bergstreek met tafelvormige trachiet- ol
en basaltgevaarten en enge, diepe kloven. Chrlsteljke godsdienst,maarGpzeiser'met

De talrjke hoogvlakten, die zich t0teene vele ceremoniën en tooverfoiàulieren vergemiddelde hoogte van 2000- 2400 el ver- mengd,en 00k de Joden en Mohammedanen
helen, zja doorgaans verstoken van b00- hebben er zich gevestigd.Dr.Henry Wdl/e,
men, maar spmmige met gras bedekt. De éénderonlang:bevrjdegevansenen,besèhouwt
hqogvlakten van Godslam ,die van SJ0a en tle ingezetenen van Abessinie'alg nakomeEnde'van W oggéra zjn omstreek: 2800 el gen van verschillende volkeren, welke ill
hong;en die van Saman 3400 el.Daar ver- die gewe8ten zjn d
borgedrongen.
heFen zich allerlei woeste bergtoppen,dikDe Abessiniër: Blmxn op een zeer hgen

wglg z00 steil,datmen zenietzonderhulp trap van ontwikkeling en beBehasng.Nugt

van ladders en touwen beklimmen kan,ter- enkele deugden,z00 alsgastvrjhë
.4 en gehechthei*d* der kinderen aan 46.nue r:,bezitten ZP Ge verfoejeljkste ondeugien. Zj

wj1 elders platte gevaarten milt
lbesproeid
zjn en een overvloe; vân gewassen dragen.
Aanzienljkebergketensloopen eroverheen,
zo0 '
als de Samanketen, die zich in ;en
Detsjen t0t 4600 e1, in 4en Boahit t0t
4400 el, in den Ras Dazam t0t 4800 elen
in 4en Aboe-Yared t0t4700elverheft.Bj

werken z0o weinig mogeljk,wonen in e1lendige hutten en voeien zich metzeer een-

voudigespjzen.Eenewelingerigtemutsekappj isern0g ver te zneken.
Hetrjk bestond t0top Geheerschappjvan
lutBtgenoemden berg ligt de Selki-pa: ter den Negusofkeizer Theodorus voornameljk
hoogte van 4000 el. Achter deze bergketen

uitdevolgenderjk@ :Ti
qrê,doordeMareb
Ar
om en Antalo,- 4W&arametdehnofden residentiestad Gondar,die 8000 inwoners

vinGtmen oostwaarts eenerjvanhoogvlak- en Tlkazzé besproeidj.metGeBteGenAiowa#
ten'en meren,waarop weder eene bergketen volgt met toppen ter hoogte van 3000

tot 4400 e1,wierhelling naarde oosteljke
kustvlakte afdnnlt.
Abessinië ig,watzjn klimaatbetreft,in
drie gewesten verdeeld,nameljk:dat der
Kollas, m oerassige vlakten, ten noorden,
wegten en waarBchjnljk ook ten zuiden van
hethoogland gelegen;zj verhefen zich ter
hqogte vaq 1000 tot 1600 el en z4n met
l toen-,èom-,ebbenhouta tamarindea mekkabalsem- en kol boomen, met suikerriet,

telt,- en 8ioa metdeste4en Angöllola en

Ankâber.Du renboven heeft men er debergdistrikten Goera.qoeê, Al-loelf, het r1k
Enarea,endebergstreken Wollâmoen Ginqéro.

Hetopperhoofd der Christeljkekerk ig er

de Aboena,die te Gondar zjn verbljfh:udt,
terwjldemonniken,wieraantalinSJOaalleen
reeds OP 12000 wordt gegchat, pn4er het
opzigt slxxn van den Etqieqe of gyootprior
van hetkloostei Debra Libanogin Poa.

kaentandi
1
en
en Odelpalmen be4ekt,v voorts Van de gqschiedenisvan Abe-inië vermelgt kreupelhoqt, w aar leéuw en, 0li- den wj enkeldegebeurtenissenvanGenlongfanten,panters,zebras,giraFen,antilopen, Bten tjd.
In 1838 kwam in Adowa,Gehoofdm dvan
groote glangen en gevaarljke schorpioenen
hun verbljfhouëen,- datder Waisl-#e#Jd, TigréeenzekereSapetomettweeandereFranter hoogte van 1600.t0t 3000 elmet een schen,die door den K'oning Ubieh goe; ont-

verkwikkenà klimaat,metEuropescheboom- vangenrerden enmetzulkeenjver4e0rhet
vuchten, talrjke grMnlanien en met vee Katholimsmuswerkzaam waren,datzjweldp

bevolkte weiden, - en 4at der Deqaz,ter eenegemeentevanhonderdzielen om zichverhoogte vap 3000 tot 4600 e1, waar de zameld hadden.Deze zouden eene bode nM r
temperatuur hier en daar beneden het vries- den Paus,en verzochten hem hun een priegter
te zenden.Hieropkwamenin1839eenigezenpunt daalt.
De bodem is er over het geheelvan vul- delingen naarAbessinië,aanwierhoofddebekanischen oorBprong.Trabhiet-enlavagevaar- kwame Giustino de Jacobis stond.
Maarin Adowa wasreet
b vroegereeneAnten en uitgebrandekpterszjn eringrooten
gehle aanwezig. In het binnenland ligthet glicaansche missie gevestigd,die t0t hie+ e
TBana-meer, dat door vulkanische gebergten van Ubieh geenemoeite hadden nndervln4en.
is omringd, waaruit ondergcheidene warme Ditwerdnu wel
draandersldePzntestantlchb
bronnen 'ontspringen.D e eilandenin datm eer zendelingen moesten hetrjk van Tirlverla-

Bts
h%nen voormalige kraterstewezen,enzelfs tenen namen dewjknu rOoa,wurz:evenwelslechtsweinig bjvalvonden.

het Keheele meer heeft op sommige reizigem

DeEngelschepolitiek meendeto:ntusschen4en indruk gemaakt van een reusachtigen
beiden te moeten klmen en zon; een gezantvuurmuil.
AbeBsinië is gedurenëeden regentj;over- schap onderaanvoeringvandenMaloorHaais
vloedig van Nvater voorzien, xaapt heeftin naarO oa,dochdoordetegenwerkingvaneen
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tlerop/erhoûfdenvan eenderGallastammen, Jacobismj weder v1'j.''Evenwelknooptehj

bemoelljkt,verplaatste ditgezantschap zieh in stilte onderhandelingen metAboenaSalama

w eder naarTigré,vanwaarhetdoor den Ko- aan,die nu de zaak van Ubieh lietvallen en
Kasai:in 1855 tot Negus van Ethiopië deed
ning Ubieh verlaay'
d werd.
De Roomsche mlssie onder Jacobishad in- uitroepen,ondervoorw aardeevenw el,datJa-

tt
lsschenbelangrjkevorderingengemaakt?tot- cobis en alleKatholjkenuithetlandgebannen
datzj zich eindeltjk ookdoordeomstandlghe- zouden w orden.Kasaitrok nutegen U bieh op
denlietverrassen.In 1841hadnameljkKoning en ontmoette hem bjhetdorpDebreskieh.Na
U bieh eene deputatie naar Egyptegezonden! een bloedig gevecht wcrd Ubiehgeslagen;hj
om vanden Koptischen patriarchteAlexandriè werd gewond en gevangen genomen en zjn
een nieuwenAboena,ofbisschopvan Abessinië oudste zoon sneuvelde: maar K asailiet zich
te verzoeken;deKatholjkezendeling Jacobis tw ee dagen laterplechtig in de kerk vanD ew as in het gevolg dezerdeputatie.Dit w erd breskiell tot N egus ofK eizer van Ethiopië
eenerjke bron vantwist,waarbjKatholjken kroonen en zalven, en nam daarbj dennaam
enProtestanten elkanderw ederkeerigbeschuldigen;zooveelisechterzekerdatdeAnglikaansehe zendelingen de benoeming van een jong
m ensch Andreas wistendoortedrjven,ii
ein
de schoolvan den Protestantschen zendeling

Liever onderwezen was.Hj werd onderden
naam van AbbaSalama totyatriarch gewjd,

en heeftsede: een grooten lnvloedop dege-

van Theodorus aan.
DeEngelscheProtestantenbeschouwdenden
zegepraalvan Theodorus a1s dehunne,en be-

jverden zich daarvan partj tetrekken.Doch
Theodorushad flooralhetgebeurdew einigm et
de zendelingen op,ofschoonhtlhunaanvankeljk in veleopzigten devrjehand liet!maar
tocl drong hp erbj zjneEngelschevrlenden
Bellen Plowden voortdurend op aan,datztj

beurtenissen gehad. Pater Jaêobis was over
deze teleurstelling woedend enznchtsteunbj hem geene zendelingen,m aarnuttige lieden?
deFranscheeaSardinischegezanten,doorwier die een handwerk verstonden zouden zenden.

medewerking hj verlofzochtteverkrjgen tot
denopbouw vanKatholjkekerkeninAbessinië.
DeAboenadeedkortnazljnebenoeming den
K oning U bieh in den ban,en toen deze banvlock zonder gevolg bleef, schreefhj naar

.

DeKatholjken zochten numet behulp van

Napoleon IIIhetverlorenein Abessiniëtehem

winnen,en Theodorus,hiertoewaarschjnljk
aangespoorddoorden wapenroem vanhetFransche.leger,waseen tjt
llang nietafkeerigvan
Kairo,om van denKoptischenpatriarchaldaar een verbond metFrankrjk,te meernietomdeatkondigingvan dengrootenbanvloek tegen dathj toen metdenAboenain twistwas.KeiUbieh te verkrjgen;tegeljkertjd excommu- zerNapoleon schreefdaarop in 1863eeneigenniceerdehjookdenKoning van S.
joa.Eenigen handigen brief aan Theodorus, en verzocht
tjd daarna verzoende hj zich echter metden hem om vrjetoelating voorde KatholjkezenKoning van Tigré,ten einde beter in zjne delingen.Ditschrtjvenevenwelverbitterdeden
vervolgingen tegen Jacobisen deKatholjkjn Negus zoodanig,dathj den briofin stukken
te slagen,die nu eenen beschemnervondenln sclleurde en vertrapte,en oggenblikkeljk den
Ras-Ali,denKoningvanAmhara.Politiekever- Aboena fiethalen en zichm ethem verzoende.
wikkelingen voegden zits
h bj dezegodsdienst- pe Franschen ondersteunden nu de opstantwisten.Theodorus,toen n0gbekendalsKasai, delingen in.de grenslanden,enverkregen van
trok tegen zjn schoonvader Ras-Aliop,Ter- de voTsten,welke zj daarerkenden:verschilsloeg hem en keerdetoenzgnewapenen tegen lende landstrelten,zooalsde haven van Zoela
Ubieh,den Koning vanTigré.Eindeljkkwam in debaaivan Anneslep endehaven van Obok
hj in Februarj 1854 metdezen toteeneover- aan de Rûode Zee.
D eEngelsclle politiek m eendeditnietrustig
eenkûmst,om eensoortvanRjksdagbjeente
roepen,waarop de rjksgrootenen grootwaar- te m ogen aanzien,en verkreeg voorEngeland
digheidsbekleedersbeslissen zouden,w iehun- het bezitvan onderscheidenebelangrgke pl
mner voortaan heerscher over A bessinië zoude ten als Kamaran,de D ahlak Archipel,Abb-el
zjn.Beiden beloofden bj eedezich aan deuit- Koerien de Moesjascheilanden ,terw'
jlzjals
spxaak van den Rjksdag te zullen onderwer- tegenwigt voûr Frankrjksinvloedde uitbreipen.Kasaiw istte bew erken,dat de Aboena ding van deTurkschemagtopdekusteilanden

bjden Rjkst
laytegenwoordigwas:endatJa- der Roode Z*e in de hand w erkten.
cobis,diegeWelgerdhadGondarteverlaten, Theodoruszochtnu eenenadereaansluiting
gevangen genomen w erd.

De Rjksdag toonde echter grootegeneiglheid om U biehdenK oningvan Tigréden troon
toetewjzen ,enKasaiveranderdedaaropplotseling van pal
*tj,z0tlzelfsdathj metJacobis
onderhandelde.*dGj zult mj t0tKoningkroonen en zalven,''zeidehj,aen ik beloofu,dat
ik Katholjk zal worden en mjn volk tot de
Roomsch Katholjke kerk l
zelpen bekeeren.
Tegeljlcertjd verlietKasaiden Rjltsdagen
trok metzjn legertegen '
(Jbiehop.DeAboena

m etEngeland,en schreefdaartoeeeneigenhandigen bxiefaan K oningin Victoria.D ezebrief
geraaktedool'eenonverklaarbareachteloosheid
aan hetEngelscheministeriezoek,enbleefdus
onbeantwoord.Ditw ektedentoornvan Theo-

dorus op,eu daarbj kwam n0gdatdeEngelschen in naauw e verbinding stondenm etden
Onderkoning van Egypte, die de provincie

Takka aan de noordeljke grenzen van Abes-

sinië gelegen, bezette en daar de M ohamedaansche G odsdienstbegtm stigde.Toen nu i11
deed den m eineedigen Kasaiin den ban,m aar 1865 de Ottomaansche Porte deAfrikaansche
ontving hetvolgende antw oord:ttAlsAboena eilanden in de R oode Zee,en daaronder o0k
Salama,mt
lin denbandoet,danspreektAboena M assowah, op de kustvan Abessinië, aall
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Egypte afstond, schreefTheodorus zulksaan Beckholm de haven vanAbo.Er iseen gym Engelschen invloed toe.Te vergeefs liet het nasium , eene zeevaartschoolen een schouwEngelsche ministerie zich verontsehuldigen burg, en het H ofvan appèlvoor Zuid-Finover zjne Onachtzaamheid;Theodort
ls wei- land heeft ex zjn zetel. De hoogeschool,in
gerde die te ontvangen, en w ilde nu eens 1640 door Christina gesticht, w erd sedert
aan de Europeanen toonen wie hj was;htj 1827
na een vreeseljken brand,die !t
liet de: Engelschen Consul Cameron : bene- van de stad ve<nielde - llaar H elsingfors

zïtY Ytt %Xtt.
xenB AA:e ùgenten en '
zmnàeYmten jexrùnteA Ntxxt%à.Xlk% àt Atwà Ntmtît '
nemen, en weigexàeYaxàaekkig x1eT àaxen 2bo (d v4.àtlh'?
1f
u:,eene ie< (mt
btebm gtenvan
lang hunne uitlevering.

Trotsch op zjne legermagten steanendeop
de sterkeligging deslands,wildehj vanniets
hooren,terwplhj zich door zjn willekeuren
w reedheid m eer en m eerdenhaatzpnerrjks-

Finland.O0k heeftm en erhetbadHeinrichs-

brunnen:terwjl de heuvels rondom de stad
metmeer dan 100windmolensprjken.Zj telt
14000 inw onel's,dievooreen grootdeelopde
scheepstimmerwcrven en in deleder-,linnengrooten berokkende. D eze laatste omstandig- en smkerfabrieken werkzaam zi
jn.Men meent?
heid bragtvoorzekerveeltoe tothet ultima- dat Abo in 1170 door de Zweden isgesticht.
tum hem doordeEnrelsehel'egering gesteld, Aboe (Abo Qf Anve), een vuurspuwende
waarvan de verwerplng eindeli
jk den oorlog bexg op keteilandSangix,isvolgensJ'
anqhlbhn
van 1867 ten gevolgehad.Engelandrustteeen eene voortzet
ting van hetN.0.uiteinievan
aanxienljke legermagt uit onder bevel van Celcbes.Hj heeftdporzjneuitbarstingenvan
Lord Napier,die metgrootbeleidzichdebp- den loden t0tden l6den December1711vreesezondere omstandigheden, waarin Theodorus ljkeverwoestingenaangerigtendllizendemenzich door zjn despotismus gebragt had,ten schenlevens geëischt. In l8l2 werden b!j
nutte w isttem aken.Theodortlsverschoolzich eene nieuw e uitbarsting schoone klapperbosin de sterke bergvesting Magdala, waar htj schen uitden grond gerukt en doorlavastrooweldra ingesloten werd. Moedig stelde h!j men weggesleept.Vreeseljk was eindeljkdie
zich te w eer,Inaar hetverraad',datdeEngelvan M aart 1856: toen te midden van aardschtlddingen en zeebevingen een ontzettende
daarbinnen.Theodorlzssneuveldebgdèbestor- aschregen het w erk dervernieling voltooidet

schen voprM agdalagebragthad?bragthenook

ming zpnerhoofdstad,nadatlljJin de laatste zoodatrpke aanplantingen van kokos-,sago-

ure de gevangenen had teruggezonden. M et en andere bosschen m et wonipgen en rotshem sneuveldedeAboena Salam a.Dedood van blokken w erden weggesllngerd of bedolven
Theodoruseindigdedenoorlog;deEngelschen en btjna drie duizend menschen het leven
trokken zichterug,en lieten hetlandtenprooi vprloren. Met regt draagt htj den naam van
aan de schromeljkste anarchie;verschillende Goenon.,q Aboe ofA schberq.
*
stamhoofden betwisten elkander hetoppergeA bolitie is eene soortvan gratie ofstrafzagen evenalsvoortwintig Jaren staanKatho- ontheëng, vöör dat het ondergaan der straf
ljke en Protestantsche zendelingen wedervol een aanvang genom enheeftofzelfsvöördathet

verbittering en godsdiensthaattegenelkander geregteljk onderzoek ten einde gebragt en

over. Als de Mohamedanen getulge zjn van het vonnis uitgesproken is. Men heeftgenezoovele kuiperjen,ishetdanteverwqnderen: rale clolf/ï: (algemeene amnestie), die aan
dat zj nietveelachtinghebbenvoo'rhetChris- eene geheele klasse van overtreders, en spe-

ciale abolitie, die aan een enkelen yersoon
Ab intçstato. De erfopvolging zonder verleend w ordt. Het regt van abolitle,een

tendom ?

aanw ezigheld van een testam ent w elke d001' de< voorregten van de hoogste magtin den

die beide woorden wordtaangeduid- wasbj
de Romeinen eene uitzondering. Deze beschikten gewoonljk gedurende hun leven
over hunne nalatenschap. G6beurde bj hen
eene erfopvolging ab intestato,dan was zij
geheel anders dan btj ons. Bj ons erven in
zoodanig gevaldenaastebloedverw anten,zoowelmqnnen als vrouwen;bj hen werden bj
zulk eene gebeurtenis alleen de naaste manneljlte stamhouders bezitters der erfenis.Bj

staat,is in de laatsteJaren veelalopgeheven
of althans zeer beperkt.
Abolitionisten noemtmen de partj,die

zich in Noord-Am erika de afschaë ng dersla-

vern: ten doel stelde. De eerste voorzitter
van de vereeniging der Abolitionisten was
Benjamin F'
rtzê
zl-lïf/(1775).Zj vonden vooral
steun in Engeland , dat den slavenhandel Op

de Afrikaansche ktlst zochtte beletten,en

stiehtten op de w estkustvan Afrika derepqde Germanen ging de nalatenschap steedsab bliek Liberia (1820), waar de vrjgemaakte
intestato op de naaste bloedverwanten over. Am erikaansche slaven zich konden vestigen.
D e R omeinsche Mew oonte is 0ok thansnog Langs verschillende wegen bew erkten zpde

in vale landen van Europa,vooral bj adel- openbare meening, maar ontaardden daarbj
nu eensin eene politieke,dan w ederin eene
ljke familiën in zwang.
Abo , door de Finnen Turku en door de fanatieke partj.Zj verloorechterhetgroote
Zweden Torgmarkt genaamd,is de hoofdstad doel niet uit hetoog;achtereenvolgensschalvan het Russisch-F insche gouvernem ent van ten de Zuid-en Midden-atmerikaansche Vrjdiennaam ,op een afstandvan 60 geographische staten,alsmedeEngeland,Frankrjken NedermjlenvanStokholm en dehelftverdervan Pe- land in hunne overzeesche bezittingen de
tersburg,nietvervan deBothnischegolf,aande slavernj af:Spanle zal zonder twjfeldezer
beide Oevers derAuralocki gelegen.Aan den dagen datvoorbeeld volgen,en opden eersten
mond van deze,bp gemelde golf,vindt men zondag van het Jaar 1865 is het besluit t0t
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afschaëng der slavernj afgekondigd in alle hetwoeden van de pest (lC70) allerachting
kerken van het Noord-Amerikaansche ge- bezorgde. Hj overleed den lsten December

meenebest.In de Staten van hetbinnenland 1700.Abraham a Sancta Clarawasvan natuur
vanAfrika en in demeeste Aziatische Staten een volksredenaar,die zjne predikatiën met

bestaatde slavernj n0g en isde slavenhan- geestige,Ja,m0tboertigeuitvallenenwoorddelnog groot.
spelingendoorvlocht.HjvoerdeOptheologisch
Abom e,de hoofdstad van hetkoningrjk gebied den yeeseldersatyre meteene zeldDahomey,is aan den westeljken zoom van zame behendlgheid. Zjne geschriften zjn bj
Afrika, aan de zoogenaamde Slavenkust,Op

lzerhaling gedrukten in de m eestebeschaafde

7J0N.B.gelegen.Zj iszeergrooten f
loor talen overgebragt.
een aarden wa1m et eene diepe grachtom ge-

A bresch.Ol
-oot is hetaantalpredikanten

ven. De poorten zjn ermetmenschensche- der Nederlandsche Hexvormde kerk,dat in
dels versierd, welke er aan de paleizen des de laatste eeuw dezen geslachtsnaam droeg

koninys, Op t
le tentstaken, tOt bevloering ofn0g draagt.Onder hen bevonden zich uitder blnnenpleinen van devorsteljkeverblj- stekende godgeleerden. Hun stam vader in
ven en zelfsin stapelshier en daarbj hon- Nederland wasvool-zekerFrederlk .
tptfekn'
jk
derdduizenden zjn aangebragt.Deheidensche Abresoh, geboren te Homburg in Hessen in
koning houdt in deze resldentie de groote hetjaar1699.Hj werd in 1722 conrectorte

feesteljkheden des rjks. Hier rusten zjne Middelburg en vertrok in 1741 naar Zwolle:
voorvaderen, wier graven telken Jare met waarhj in 1782alsrectoroverleed.Hjwas
hetbloed dergeoFerden wordtbesproeid.Ja, een ui
tmuntentllitterator,diet0toyheldering

in de laatste helftvan 1860 en in da eerste van vele Grieksche geschriften nlet weinig
m aanden van 1861 liet de tegenw oordige heeftbjgedragen.Petrunx'
flrd,
.
scA,teXiddelkoning,B odalcung genaam d, 4500 menschen burg geboren in 1735,washooql
eerr'
rinde
op hetgrafvan zjn vader Gezoombrengen. godgeleerdheid en academiepredlkex te Gr0Die gruw elstad heeft25-t0t 80000inwoners. ningen,waarhjin 1812 overleed.

Abrikoos. De abrikozenboom (prunus
About (EdmondFrançoisValentin),een
geliefd Fransch roman- en dagbladschrjver, armeniaca L.,almeniaca Lam.j behoortt0t
werd den l4(
len Februarj 1828 te Dieuze de familie der steenvrucht-dragers(drupaceën)
(De?. Meurthe) geboren. Hj ontving zjne en t0thetgeslachtderpruimenboomen(pru-

).Hj verkrjyteenemiddelmatigegrootte
ojlelding Op hetLjcée Charlemayne te Pa- nus
rps. Later begafhp zich naar Grlekenland, en draagtbreed-elvormige,onbehaarde,dtlbbel
bezocht de hoogeschool te Athene en legde gezaagde bladeren en verspreide ofpaarsge-

zich metjvert0e opdestudiederGrieksche wjszamengevoegde,roodachtig-wittebloemen,

antiyuiteiten. In 1853 keerdehj terug naar die v6($r de komst del'bladeren ontluiken.De
Parpsen leverde in zjne ttluaGrècecontem- vrtlchtisbedektmeteenQuweelachtigdons;zj
poraine'' en in uT0lla Feraldi''(Revue des is geel van kleuren heefteene l
'oodachtiqe
deux Aiondes 1860) geschriften,dieeenschier tint. D e schors van den abrikozenboom ls

onverdeelden bjval vonden.Hj leverde ver- glanzig-brtlin m et uitpuilende plekken. De
volgens enkele stukken voor den schouw burg bladstelen zi
jn bi
jna even zoo lang als de
en talrjkenovellen in hetfeuilleton vanden bladeren zelven, zoo als m en zien kan in
M oniteur. D oor N apoleon begunstigd,begaf fig.l t
x (eenvruchtdragendentak Opl/3det0t
hj zich in 1858 naar Rome en schreef eene 1/4de dernatuurljke grootte). Debloemblareeks van artikelen over de gesteldheid van den zt
jn nagenoej rond,zoo alsvoorgesteld
den Kerkeljken Staat, welke in pasvermeld is in b (een bloejenden tak op 2/'
5dp der nadagblad werden opgenomen.Hj zag zich ge- tuurljke grootte).De meeldraden staan ten
noodzaakt,Rome te verlaten,en na ztjn te- getale van 30 t0t 40 kransgewjsbeneden den
rugkeer tePaxjsverschenen onderscheidene rand van den kelk. De vrtlchtknop en het
staatkundige vlugschriften van zjne hand. onderste gedeelte van den stamper ztjn beAbo'
at heeft zich doorzjn keurigen stjlen haard. De vrucht is l'ondachtig?een weinig
doorzjnegeestigeschetseneeneeervolleplaats zamengedrukten aan deeene zjde voorzien
verworven onderde Fransche schrjversvan van eeneljnvormige gleuf.W j zien haarin
c doorgesneden.
den tegenwoordigen tjd.
Men heeft eene menigte verscheidenheden
Abraham a sancta clara, eigenljk
Ulrielt M eyerle geheeten en den 4denJunj van abrikozen. T0t die,welke bittere ker1642 te Kr:henheimstetten bj Möskirch in nen bezittenz behoortde vroeqe abrikoosof
Zwaben geboren,w aseenderm erkw aardigste vroege muscadel (abricot precoce, abricot
mannen van zjn tjd.In 1660 werd hj te hatif musqlle, early masctlline,brown masX arienburg opgenomen pnder debarrevoeters etlline) met eene kleine,nagenoeg bnlronde
van de AugustjnerOrde;vervolgensstudeerde vrtlcht, die aan de bazis een w einig is uitood van buiten
hj te W eenen en werd alspredikereerstte gehold. Zj is bruinachtig 1Tara in Opper-Bejeren, daarna te Grëtz en en saFraangeelvan binnen.Van de verscheieindeljk alshofpredikerte'
W eenengeylaatst. denheden met groote vruchten laten somm iIn 1689 werd hj benoemd t0tprovlnciaal ge de steenen gemakkeljk l0s, terwjlanzjner Orde.Hj onderscheidde zich door een dere er aan vastgehecht zjn. Dit laatste
onberispeljkenwandel,dooreen Onverschrok- heeftplaatsbj denPortugeschenabrikoosmet
ken waarheidszin en dool'eene zelfverloo- lichtgele vruchten, welke op de zonzjde
chenende liefde, die hem vooral gedurende roodeenbruinevlekjesdragen.Zjzjnsappig
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en geurig en

heïben roode bloemen.Eene bladaarde zoodanig,datzj op hunnedikste
dergeljke verscheidenheid is de weinig be- zjde liggen.Onder de steenen legt men
kende montgamet, die vooral in Touraine ter dikte van een palm een m engsel van
wordtgekweekt.De steen gaatgemakkeljk bladaarde en zand, daarboven enkel blad10s bj de koning-abrikoos(apricotroyal),die aarde.Een en anderwordtbehoorljk begolaatrjp wordtmaarzeersaypig is,alsmede ten en onder hetglasvan een broeiraam gebj de perzik-abrikoos (abmcot de Nancy, plaatst.Tegen het einde van Maartspljten
abricotpêche,moorpark),die door hareaan- de steenen open, en men ziet, dat vele
gename sappigheid deperzik op zjdestreeft. twee kernen of pitten hebben.De plantjes
Minder grootishetaantalverscheidenheden worden nu, anderhalf palm vay elkaâr,in

met zoete kernen.T0t deze,diezeergetrok- rjen gepoot, die tusschenruimten hebben
ken en we1 eens allen perzik-abrikozen ge- van eene halve e1.In Julj zietmen ze na
noemd worden, behoort de oranje-abrikoos en men knjptallegrootezjtakjesweg,daar
(early orange, royalorange,royal George) in dittjdperk dergeljke wonden gemakkemetkleine,ronde,donker gele vruchten)die ljk en volkom en genezen.Nadatin denherfst
zeef geschiktzjn om teworden ingelegd,- de bladeren afgevallen zjn,neemt men de
de Hollandsche abrikoos (amande aveline, planten uit den grond enbesnoeitdew ortels,

abricotdeHollande,Brussels)meteenevrucht, waarna zj in hetdroogste gedeelte van den
die desgeljks donkergeel, zeer sappig en tuin overwinteren.In Maartdaaraanvolgende
keurig van smaak is,- deAlgierscheabrikops worden zj,drie palm vanelkaâr,in rjenge(abricot d'
Alex-

andrie)meteene

'
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kleine, ronde
vrucht, die in
de z0n donkergeel en zelfs
roodachtigwordt
en in Augustus

large Turkey)

metgrootevruch-.
ten! - en de
roode abrikoos
m et eene m iddelmatig groote,
geurige vrucht

en eene bjzon-

der zoete kern.
Onlangsheeftde
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ten droeg.
N ieuw e verscheidenheden verkrjgt men

doorhetzaajen der steenen?en bjzonder

len der bladexen,op deplek,

11

waar zj duur-

zaam vruchten
zullen dragen.
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Zj geven deze
reedsinhetderde
of vierde Jaar.
H etiseenedw aling,databrikczenboom en, uit
zaad getrokken,
korter leven en
minder gezond

N

aan een tak ter lengte van eene el72 vruch-

verlangde gedaante en m en
plaatst ze einde-
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zjn,dan geënte

stamm en. Niet
alle zaailingen
geven keurig ooft,m aar men kentde besten
aan hun gladden stam ,die aan de zonzjde
bruin en aan de schaduwzjde rroen moet
wezen, aan hunne groote,glanzlge bladen,
en aan hunne dikke bloemknoppen.

goede boomen vermenigvuldigt m en door ze
te enten - 't geen doorgaans op pruimenZoekt m0n abrikozenboomen uit bj den
stammen geschiedt. Men moet hiertoe gave, kweekex,dan kiezemen driejarigestammen,
gezonde stammen kiezen en het enten in welke de z0o even genoemde kenmerkenbehetlaatste van JunjofJulj volbrengen.De zitten. M en neme geene leiboom en met een
stamm en w orden ter hoogte van een paar Fespl
eten stam ,daar deze ongevuld bljven
palm of van anderhalfelafgesnedennaarmate ln het midden. Zj worden tegen heteinde
'
m en lage ofhooge abrikozenboomen begeert. van AugustusOfvroeg in hetnajaar gepoot.
De Jonghe heeft onlangsbeweerd,datmen De lei
boomen plaatsemen teqen het oosten
het enten m oestnalaten en alleen door zaai- of w esten, daar eene plaatslng tegen het
Jing abrikozenboomen kweeken.Hiertoel0r- zonnige zuiden de bloesems te vroeg doet
den in Julj en Augustus de steenen der ontluiken en de vruchten droog maakt.Ze
beste verscheidenheden verzam eld en in een gedjen hetbestin verrotten endoorgewerkdonker vertrek op eene drooge plek gelegd, ten grasgrond. Bj leiboomen wordtvooral
om hetnarjpen tebevorderen.In December de horizontale rigting der takken aanbevoplaatst men de steenen in houten bakkenmet len, zoo als in ;g.2 is voorgesteldqande-
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@
ren - ln dcnJongsten tjd - geven aan de
opgaande rigting de voorkeur. De abrikoos
wi1in de meeste gronden welgroejen,wanneer deze niet te vast of tevochtig zjn.
Daardeze boom vroeg inhetvoorjaarbloeit,
verjdelt in onze streken de nachtvorstdikwjlsdehoop op een goeden oogst.
In Engeland heeft men in den laatstentjd
de abrikozenboomen met goed gevolg inglazen kasten geplaatst,waarbj vooralopeene

goede luehtverversching
moet gelet worden. Op
g'rond van 'tgeendeheer
nan der dfrtzd/ezz in de
voormalige Belgische
kloostertuinenopgomerkt
heeft)waardemonniken
zich sterk op de abriko-

'

schraleloten metwelnlgvrtlchtoogeA.D:â#=
om moet men er telken jare een gedeelie
van w egnemen, zoodat men in plaats van

den éénen stam onderscheidenezjtakkenverkrjgt.Hierdoor wordthetsap in zjne verspreiding gestuit,en dit geeft krachtaan de

onderste houtoogen.Hierin isbj hetsnoejen

het hoofdbeginselgelegen.
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Bruxelles muren opgebouwd van eiken ribben
met tigchelsteenen er
tusschen ter hoogte van

narjpen. Uit de pitten
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kanm en eeneoliepersen,
die veel overeenkomst
heeft met am andelolie.
In het Oosten is de
abrikoos zoo algemeen,
dat zelfs de behoeftigste
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Op een schralen zandbodem ljden deabrikozenboomen veel aan het wegvloejen van

.

Ftp,2.Dea5dkpp.
9 alslelboom.
twee el(Fig.8 a4. Tegen die muren plaatst
erzich medeverzadigen
hj abrikozen-en perzikenboomen. Zj wor- kan.ZjdraagterdenTurkschen naam katzsa.
den in den herfst gezuiverd en een weinig Op het eiland Cyprus, waar zj z00 groot
bedekten inFebruarjmeteenelossebeschut- wordta1s een middelmatiye appelbj 0nsen

ting voorzien.Hiertoe is Op den mutlra eene
dekplank b gelegd.Deze wordtdoorsttltten c
bevestigd en isvanhakenvoorzien,waarin de
ringenofoogenderramenwordenvastgemaakt.
De Onderste hoeken van deze ramen vallen
op in den grond geslagen palen e,wierttls-

ongemeen zoet en geurig ls,vervaardigtmen

er eene soortvan deeg (kaissa-gytta)van,
dat bj rjst: vleeseh en doorklnderen en

dienstboden Ook wel op het brood wordt
gebruikt. Daartoe druktm en de abrikozen
door eene zeef, voegt er de suikerstof der

schenruimten bj koudweder metmatten .f.
f vrucht van den Johannes-broodboom (ceratow ordenvoorzien.
nia siliqua) bj,
Van îOren.
Doo.renede.
0? deze wjze
en laat die maszjn de vruchten sa uitdampen,tot
b
eenemaandvroe-

ger rjp dan in

de opene lucht.
Het spreekt van
zelf, dat de ram en des zomers
Yvorden w eggenomen.TeBrusselkostzulkeene
inrigtingterlengte van 20 el 0ngeveer 100 gulden.
D oor Courtin

wordt een vrj-

staand latwerk
aanbevolen ter
hoogte van 3t0t
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hout Onder de
schors leeft de
larve van den
kleinen pruim en-

snuitkever(magdalis pruni L.)

De tortrix W oeberana,eenegeelmen de takken in eene pggaande rigting achtig groene,schraalbehaarde rups,graaft
vastbindt. Des w inters voorzlet men dit lat- gangen onder de schors.Derjpe vruehtis
Nvexk raet een dak ter breedte van eene el; hetaas derwespen.OOk oorwormen en miem en beschermt dan den boom van achteren ren l
oktzj aan.Delichtgroene witgepoemet geteerd zeildoek of stroo,en vanvoren derde pruimenbladl
uis (aphis pruni L.)verdesgeljks, maar op eenigen afstand.Eerst gast zlch aan de bladeren, en de bladwesp
tegen het einde van Meineemt men aldie (lyda drupacearum Nördl.4 bejvert zich
bedekselen weg.
reeds in den aanvang der lente, om er llare

31. el, waaraan

Bj den abrikozenboom ishetsnoejeneene ejeren te leggen, waarna de bleekgroene

zaak van groot belang.Oude takken dragen

rupsen de bladeren zam enspinnen en doen
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afvallen.De vooljaarsvlinder(geometra ver- leger begaanbaar zjn. Toch werden zj bj
naria L.) heeteene yroene rupsterlenqte verschillende gelegenheden door Fransche,
van 29 streep, voorzlen van tw ee puntlge Spaansche en Oostenrjksche troepen zonder
bulten op den kop,van eene donkergroene veel m oeite overschreden.Een bolw erk baat
ljn over den rug en van witte banden er weinigt wanneer het geene dappere verdenaast;deze voedtzich met de bladeren.Een digers heeft.

schoone blaauwe snuitkever (rynchites coni-

A bsces.Z0o noemtmen eene etterbuilof

cus111.) steektin de lentezjn snuitin de een ettergezwel,nameljk eenemetettergebloem- en bladstelen en verkwikt zich met vulde holligheid onder de htlid Of in het

hetfljne merg.Tegen aldievjanden moet weefseldeslirchaams.Men heeftwarmeabde kweekerzorgvuldig opzjnehoedewezen. scessen,diezlch ter plaatse, waar zj zich
Abrikozen komen vooral den banketbak- bevinden,uit eene ontsteking in korten tjd
kers te pas tot het bereiden van eene voo1*- hebben Ontw ikkeld, koude Of lymphatische
trefeljke confltuul*.Voortsworden zj inge- abscessen, die langzaam Ontstaan en doorlegd in suiker of in suikeren brandewjn, gaansuitziekeltjkheid van hetgestelvoortterwjl men er ook abrikozen-marmelade, komen,en cocwdyfïe-abscessen,wier ettex afabrikozen-js en abrikozen-schuim van ver- kom stig is van een aangetast beentdat zich
vaardigt.
op eenigen afstand bevindt van de plaats,
Abruzzen (De) vormen een gewestvan waar het absces zich aan de oppervlaktedes
het koningrjk Italië en grenzen ten noord- ligchaam s vertoont?zoodat deetternietlangs
westen en westen aanden KerkeljkenStaat, den naasten w eg, maar ttlsschen depezen,
ten noordoosten aan de Adriatische zee, en
ten zuiden aan TerradiLavoro.Men vindter

vaten en spieren door,de htlid heeftbereikt.
Voorts spreekt men, naar gelang van de
op234(:Igeographischemjlenbjnaeenmillioen deelen.w aar een absceszich Openbaart,van
inw oners. D eze langw erpige bergstreek,be- een longen-, lever-, hersenen- en celw eefsproeid door de Aterno en Gezio,die in de sel-absccs De wal-m e abscessen worden aan-

Pescara zamenvloejen, draagt de hoogste
toppen der Apennjnen,nameljk den Gran
Sasso d'Italia (ruim 8000 e1), ook Monte
Col*vo genaamd,endenMonteVelino(2C00el).
Zj verheft zich met een steilen rotswand
uitde Adriatische zee,terwjlzj westwaarts

gekondigd door Ontstekingsverschjnselen,
dool' opzwelling, roodheid, hitte en pjn,
welke laatste veelalstekend en kloppend is.
W anneer men de olltsteking niet doorkoude

omslagen,bloedzuigers,inwrjvingeneneene
antiphlogistische (brand-wegnemende) behan-

in terrassen afdaalt en naar hetztlidoosten deling bedw ingen kan,w anneer het gezw el
bevallige dalen,m aar ook poelen en moeras- gxooter wordt en eindeljk weeker, zoodat
sen aanbiedt. Op het gebergte bevindt zich het den indrtlk dervingertoppen nahetw eg-

hetgedeelteljk droog gemaaktemeerCelano nemen van deze bljftvertoonen,dan isde
(Lacus fucinus),en de rivieren bruisen er ettervorming begonnen. Is zulk een absces
door diepe kloven naar zee. Het klim aat is niet groot en niet gevaarltjk voor nabjgeer guur,en de sneeuw bedekt er van Octo- legen edele deelen,dan kan menhetdoorbre-

ber t0t Aprilde boschrtjke bergkammen.In
de dalen echter groejen oljf-, vjge- en
citroenboomen,en de wjnstok is ermetkosteljke druiven versierd. De veeteeltbloeit
erin de geurige bergweiden,en uitdemj-

ken doorwarme pappen van ljnmeel,beschuit
enz.bevorderen en de genezingaandenatuur

overlaten.Ishetdoorqegaan,dan druktmen
den etter er bj herhallng uit,menlegtpluksel in de wonde en zorpe,datalle etter er
nen haalt men m armer, gips,kalk ,salpeter uitverwjderd worde.Hlernavolgt(1e genezing.Bevindtzich hetabscesin denabjheid
en jzer.

De Abruzzen zjn verdeeld in dl-ie provin- van edele deelen ofisde pjnonverdrageljk ,
ciën, nameljk A bvltzzo TA ferïo.r: I met de dan moethetmethetmesqeopend worden.
hoofdstad Teramo,Abrwzzo rlî/drïtlz
re11 met
Koudeabscessen komen dlkwjlsvoor.Zj

l76 hooge bergtoppen en met de vesting bevatten eene dunne, draderige, metkaasAquilaaandeAternoalshoofdstad,enAbrnzzo achtige vlokken vermengde,halfdoorzigtige

ci/drït
lre methetLa Majella-gebergte en de vloeistof en ontstaan gewoonljk dooreene
hoofdstad Chieti. De inwoners waren voor- slechte voeding, door het verbljfin ongeheen beruchte bandieten, maal'hebben zich zonde vertrekken,door verkoudheid,kwet-

thans aan het aartsvaderljk herdersbedrjf
gewjd.Zj zjn eenvoudig enrtlw ,bjgeloovig
e
nvaderlandlievend,gastvrjenzeermtlzikaal,
daarenboven fraaivan ligchaamsbouw.Zj
trekken, even als vroeger de W estfaalsche

sing,enz.Zj bljven soms jaren aanêén op

dezelfde plaats en vereischen,ter genezing,
vooral versterking des ligchaams.Soms wor-

den zj geopend, waarna men de wonden,
diemeteen dik en Ongevoelig vlieszjn be-

hannekemaajers,gedurendedenoogsttjdnaar dekt, door prikkelende middelen t0t een
elders, om er voor hunnen arbeid een goed
lopn te verw erven , en keeren tegen den
wintel'naarhunne bergen terug.

nieuw leven opwekt.
De congestie-abscessen, die uit eene verwjderde bron afdalen? veroorzaken geene
De Abruzzen zjn vooralbelangrjk uiteen andere pjn dan eenige spanning der huid.
krjgskundig oogpunt.Zj vormen eenuitmun- Dat zj een hoogst ongunstig verschjnsel
tend bolwerk , ter lengte van l5 geographi- zjn,als de verkondigerseenerbeen-veretteschemjlen,voor den Kerkeljken Staat,en ring - veelal van denrtlggegraat- , welke
bezitten slechts enkele passen, die voo1*een ligt een doodeljken aqoop heeft,behoeven

ABSCIS- ABSOLUTISMUS.

wj naauweljksteZeggon.Gevaarljk ishet
reeds, zulk een absces te openen, Om dat
deze Operatie doorgaanseene aanmerkeljke
verzwakking van den ljder en hektische
koorts ten gevolge heeft.
Abscis.W anneermen tweeljnen trekt,
die elkander regthoekig snjden (assen van

in eene zonden-beljdenis aan dien priester,

die den overtreder eene boete naar eigen
welbehagen oplegde.Sedert denegendeeeuw
schonk men absolutie na de biecht, onder
voorwaarde? dat de opgelegde boete werd
volbragt.Toen het vervolgens gew oonte w as
geworden,biecht en absolutie m ethetavondcoördinaten) in een punt O (oorsprong van m aal te verbinden,stelde m en op het vierde

coördinaten),dan kan men uiteenpuntbui- Lateraan-concilie (1215) uitdrukkeljk vast,

ten die ljnen loodljnen op dietweeljnen datde schuldbeljdenisen absolutiezich zoulaten vallen, waaxdoordeelen van dieljnen den uitstrekken t0t alle zonden,en datmen
worden afgesneden,welke ttlsschen den voet de absolutie niet slechts als eene schuldver-

der l00dljnen en 0 geleqen zjn. Kentmen giffenisvan de zjdederkerk,maar 00k als
daarentegen de lengte dler deelen,waaruit eene schuldvergiFenisvanG0t
lmoestbeschoumen de logdljnen kan oprigten,dan isde wen,Aanvankeljk waren debisschoppen beligging van straksgemeld puntbepaald.In de voegd t0t het geven van absolutie: en de
hoogere meetklmdenoemtmenêéndierdeelen priesters slechts bj uitzondering,nameljk,
de abseis en de andere de ordinaat.
wanneer zj daartoe van de bisschoppen de
Absoluut noemt de wjsgeer datgene: magt Ontvangen hadden. Maar toen men de
wat op zich zelfbuiten alle betrekking t0t absolutie alseen sacrament begon tebeschouandere voorwerpen gedacht wordt. Absoluut w en, moest zich die bevoegdheid t0t alle
(volstrekt) staat in dien zin tegenoverrela- priesters uitstrekken, -- 't geen bevestigd
tief(betrekkeljk),en ook weleenstegenover werd door het condlie van Trente volgens
speciiek (soorteljk).Eeneabsolutebeweging deze leer:W é1heeftPhristlls de zonden der
is eene plaatsverandering in de onbegrensde menschen uitgedelgd en de menschheid met

ruimte,eene relatieveiseenezoodanigy,die G0d verzoend,maar om aan zjnevolgelingesehiedt metbetrekkiny t0tanderellgcha- gen 00k in de toekom st dat voorregtte vem

men, die wj 0nsals stllstaand voorstellen. zekeren,verleende hj (J0h.20 vs.21- 24)
Wi
J
' noemen het gewigt Van een ligchaam kortvöôr zjn heengaan aan zjne Apostelen
absoluut, Wanlleer wi
j het bepalen zondex de bevoegdheid,Om de zondendermenschen
achtte geven 0p zjn volumen enspeciûek, te vergeven en hen te behouden. Die bewanneer wj het vaststellen in verhouding voegdheid is op de priesters overgegaan en
t0tdit laatste.M en spreekt 00k vanabsolute zt
jbljven ermede bekleed z00 lang erzonen relatieve waarde, zelfs van absolqte en dige menschen zjn,die zoodanigereiniging
relatieve w aarheden.H et denkbeeld van het noodig hebben voorhun burgel
-schap in het
volkom enet onbeperkte staat daarmede ill koningrjk Gods.

verband.Absoltlte schoonheid is niet alleen
D e priester bekleedt dus het ambt van
die, welke met niets anders vergeleken kan regter. D aarom is 0ok de form ule: D eus
w orden: m aar kent oflk geenerlei gebrek. (Christus)teabsolvit(G0dofChristusspreekt
T0t de zaken,die alsabsolutltworden voor- u vrj),welke t0taan de twaalfde eeuw in
gesteld, behoort de eijendom ? de redeen zw ang w as,vervangen door de thansgebruialle gewrochten der idee. De idée van het keljke: Eg0 te absolvo a pecoatis tuisin
absoluut Nvare poogt zich te verligchamelj- nominePatris etFiliietSpiritussancti,Am en
ken in de w etensehap, die van het absoltm t (Ik spreek u vrg van uwe zonden in den
schoone in de kunst, die van het absoluut naam des Vaders,des Zoonsen desH .Gees-

goedein een zedeli
jk leven.Elke ware we- tes, Amen).Volyens de leer derkerk ontvangt de biechtellng daardoor vergiFenisvan
God,indien zjn berouw opregttzjneschtlldbeljdenis volkomen en zjn voornemen ter

tenschap heeft een absoluutbeginsel- eene
grondstelling, die t0t het gebied van het
absolllutwarebehoort,eenfondam ent,waarop
geheel haar gebouw zich verheft.Datbeginsel w ordt voor elke w etenschap aangew ezen

verbetering w elgemeend is. D e katholieke
priester kan de absolutie weigeren ofuitsteldoor de wjsbegeerte,die zich zelve gaarne len,wanneerhiertoe voldoendegrondenvoorde w etenschap van het absolute noemt.
handen ztjn;0ok kan hj van oordeelwezen,
Absolutie. Dit #;00rd beteekent 0en0 dat de beledene m isdaad zoo groot is,dat
regterljkevrjspraak,maarwordtthansbjna alleen de bisschop ofde paus absolutieschenuitsluitendgebruikt0I!kerkeljkgebied,waar ken kan.
het de schuldvergiFenls van den berouwhebW aar in Protestantsche kerkgenootschapbenden boetelingaanduidt.In deoudsteChris- pen sprake is van absoltltie, daar wordt
teljke kerk was zj devergiFenis, die een enkel verkondigdt dat G0d gezind is,den
door tucht uit den broeder- en zusterkring berouwhebbenden zondaar schuldvergiffenis
verwjderde zondaar, bj zjn veroorloofden te verleenen.
tertlgkeer in den schootder gem eente,van
Absolutism us is in stàatkundigen zin
deze ontving, daar zulk eene w ederopnam e de onbeperkte heerschappj in den staatt0t in de derde eeuw alleen m ettoestem ming Onbeperkt, omdat zj doorgeeneconstitutie
der gemeenteleden geschieden kon. Eerstin Of grondwet gebonden is,- en alzoo eene
de vierde eeuw verkregen de bisschopgen tegenstelling van constitutionalismus.Men kan
het regt: Om absolutie te geven, en hler- zich het absolutism us in alle regeringsvor40or vexanderde de openbare boete-doening men voorstellen, zoow el in den dem ocrati-
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schen als in den aristocratischen en m onar- zO0 als wjngeest,zwavelzuurenz.Menvindt
chalen. D e geschiedenis leert,dat eene ab- die eigenschap in meerdere ofm indere mate
solute democratie (volstrekte volksregering) bj nagenoeg alle vaste en vloeibare stofen.
steeds in een der beide andere regeringsvor- Zj werd het eerst en het naauwkeurigst
men ontaardt. M en verwarre intusschen het waargenomen bj houtskool.Vooral Sansswre
absolutismus niet met het despotismusofmet heeft zich daarmede bezig gehouden. H0e
de souvereiniteit. Despotismus is eene rege- digtex deko0lis,zo()fjner zjnhare pûriën
ring naar luim en lust - naar volslagen en zoo grooterishaaropslorpendvermogen --.
willekettr van den heerscher. De absolute al
thanst0tzekererrens.Om dehoeveelheid
heerscher regeert volgens bepaalde wetten gas te bepalen, dle de ko0l'inzuigen kan,
en beginselen,die dikwjlsvan zjne eigene werd deze eerst onderde luchtpomp Ofdoor

inzigten en wenschen aanmerkeljk verschil- uitgloejing van alle gasberoofd.Intusschen
len;luisterthj naardezelaatsten,danwordt is dehoeveelheidvanhetingezogen gastevens
hj een despoot.Despotismusisderhalvehet afhankeljk van den warmtegraad,van den

misbruik van het absolutism us.De souverei- toestand van het gas en van de kool, van
niteit is een geheel der hoogste regerings- de persing en vandeaanwezigheidvanandere
regten, die de souverein alleen kan toepas- stolen in de kool. Volgens Saussure.absorsen,doch waartoehj hetbezitderabsolute beert buksboom-kool 00 maalhaarvolumen
heerschappj volstrektnietnoodig heeft.Het in amm oniak 55 maalinzw avelw aterstofgas,
toepassen Van die regten kan aan bepaalde 25 maal in koolztlur,9!
j maalin zuurstof,
regels en voorwaarden,in de grondwet0m- 7l
i maal in stikstof,en 75 maalin waterschreven,gebondenzjn.Deabsolutemonarch stof. In den toestand van poeder ishet opkan belastingen opleggen, wanneer hj het slorpend vermogen der k0ol minder groot;
goedvindt, m aar de sotlverein in een consti- zj zuigtdan slechtsdehelftopvan'tgeenzj
tutionelen staat heeft daartoe geene raagt in een vasten staat t0tzich nam.Brengtmen
zonder de toestemming der volksvertegen- eene k0ol, die reedsmet een gas verzadigd
is,in aanraking met een ander gas,danlaat
woordigers.
M en heeft zoogenaamde absolntisten op zj een gedeeltevan heteerste l0s,om een
tweeërlei gebied. Op staatkundig gebied gedeelte van het tweede in zich optenemen.

zjn het de voorstandersvan de onbeperkte
alleenheerschapp:: zoo als die in ons beschaafd werelddeel in Rusland, Turkjeen
den Kerkeljken Staatgevonden wordt,enOp
godsdienstig gebied zjn het de aanhangers

Zj doet dattemeer,naarmate de aangebo-

den hoeveelheid van het tweede gas grooter

is,zoodat men op deze wjzeheteerst0pgenomen gas er bjna geheelen aluitverdrjven kan.Ietsdergeljksgebeurt,wanneer
der leer van het decretum c?ldtllsffzl'zs,name- men de koolte geljker tjd mettweegassen
ljk van hetonverbiddeljkeraadsbesluitvan in aanraking brengt, terwjl men opmerkt:
God,waardoorHjvaneeuwigheidsommigentot dat in zoodanig geval vaak meer van het
de zaligheid en anderen tot de verdoem enis eene gas w ordt opgezogen , dan indien het
heeft bestem d. T0t eer der menschheid m o- alleen op de k00l w erkt.D itlaatste is ge-

gen wj hopen,datonderde verlichtebum woonljk hetyevalbjverwantschaptegassen,
gersen beschaafde Christenen van onzentjd hoewel hierby nooit eene eigenljke scheiniet vele absolutisten worden gevonden.

kundige verblnding t0t stand komt.Alleen

Absorpsie,Opslorping,inzuiginy:noemt Op een m engsel van zutlrstof en zwavelwa-

m en in de natuur- en scheikunde ln alge- terstofgas heeftde kool eene dergeljke werm eenen zinhetindringenvan dropvormig-vloei- king als platinaspons Op knalgas;zjontbindt
bare ofgasvormige stofen in vaste Ofvloei- het Onder vurige verschjnselen in water en

bare ligchamen, hetzj daarbj eene schei- zwavel, wanneer men nameljk met zwavelkundige verbinding van de opslorpende m et w aterstofgas verzadigde k00l in zuurstof
de opgeslorpte zelfstandigheid plaats grjpt, brengt. H et bleek uit de proeven van Saltshetzj de eerstgenoemde haar Oorspronkelj- dvrd, dat m et stikstof verzadigde k00l, in
ljken aggregaat-toestand behoudt.Intusschen zuurstof gedompeld, eene grootere hoeveelverstaat m en in m eer beperkten zin onder heid stikstof behoudt en meer zuuxstofopabsorpsie zoodanige ppslorping van gasvor- slorpt,dan zj volgens de gewone regels der
mige stoffen door vaste Of dropvormig-vloei- absorpsie doen m oest. M et ztlurstof verzabare,waarbj geene stheikundige verbinding digde k0ol vertoont hetzelfde verschjnsel
plaats grjpt,zoodatdeingezogene zelfstan- met betrekking t0t het waterstofgas,en m et
digheid in de opslorpende nog altoos in een waterstofgas verzadigde kool hetzelfde ver-

vrjen,gas-ofdampvormigen staataanwezig schjnselmetbetrekking t0thetstikstofgas,
is en enkeldoor eene soortvan capillariteit terwjl dit laatste volgens Saussure geene
vastgehouden wordt.Stoffen,welke hetver- absorpsie van koolztlurgas toelaat. Bj elke

mogen der absorpsie in grootem atebezitten, gasopslorpi
nrheefteenegasverdigtingplaatsj
noemt men o0k wel hygroscopische ligcha- w aardoor zlch w armte ontwikkelt. Hierop
di
ent
m
e
n
te letten in (le buskruidfabrieken,
men, omdat zj vooral den waterdamp der
luchtin zich Opnem en en in w aterherschep- omdatdaardoor weleensnoodlottige ontplofl
pen.Daartoe behooren de meeste poedervor- ingen zjnontstaan.Behalvedergeljkegassen,
mige zelfstandigheden van bew erktuigden neem t de kool ook allerleidampen en geuoorsprong,vele zouten en delfstoffen!die t0t ren in zich op, waartoe zj t0treiniging van
poeder zjn verbrjzeld,en zelfsvloelstoFen, kleederen, vertrekken enz. dikwjls wordt

ABSORPSIZ --ABSTINENTIZ.

aangewend.0Ok bljfthetwaterveellanger
frisch in vaten,dievan binnenverkooldzjn.
Uiterstflln verdeeldplatina- zoogenoemd
platina-moox - neemtin hetluchtledige 250
maal zjn volumen in zuurstofin zich op en
wordt daarbj tot gloejens t0e verhit. De
zuurstof bevindt zich hiern0g altoos in een
vrjen staat,maar Openbaart er eene zeer
krachtiqe werking,zoodatbjvoorbeeld wjngeest,ln dropyel
s op datplatina gestort,er
terstondt0tazjnverbrandt.Demeesteporeuse

stof,bj voorbeeld,zjn veelmindergeschikt

voor de absorpsie dan koolzuur.
op physiologisch gebied noemtmen absorpsie de Opnamevan vloeistoFen,die zich op
de Oppervlaktevaneen bewerktuigd ligchaam
bevinden, in dat ligehaam zelf, om er tot
grondstofte dienen voorde verrigtingen des

levens.Zj is een algemeen en noodzakeljk
verschjnsel bj alle bewerktuigdegewrochten. Zj staatvolgens Bichat Onderhetbestuurvan een afzonderljk zenuwstelsel,van

ligchamen,z00 a1smeerschuim ,hout,asbest, dat derzenuw knoopen.D eabsorberendevaten
w0l,zjde enz.,hebben een aanmerkeljkab- ontvangen van de zenuwen den vereischten
sorberend vermogen. De grondslag hiervan prikkel, Om hunne taak te volbrengen..Zj
is de capillariteit,want aan eene scheikun- hebben het vermogen om te gevoelen (sen
dige vexwantschap kan niet gedachtTvorden. sabiliteit)en om zich zamen te trekken(c0nHet vermogen van kO01 en van andere zelf- tradiliteit), en die vermogenszjn Onafhanstandigheden, om kleurende stolen in zich keljk van dehersenen.Biehatmeendezelfs
op te nem en,staatm et de absorpsie in het aan de mondjesdiervaten een zeker gevoel
naauw ste verband.
te moeten toekennen, zoodat zj niet alle
Bj de absorpsievan gassen doorvloeistof- vloeistoffen even gretig Opslorpen.D eabsorpfen gelden in het algemeen dezelfde w etten. sie werkt bj alle bewerktuigde schepselen
Hier echter merken wj op,dathetabsor- uitw endig en zam enstellend:ofinwendig en
berend vermogen m et de toenem ende digt- ontbindend. In het eerste gevalvormt het
heid der vloeistofen vermindert.Hiertoe be- l
evende wezen op zjneopyervlakte de stofhoort de opslorping van zuurstofen chloorgas fen,diehetvoorzjne voedlngbehoeft,- in
het
tweede wordt de stof,die bestemd isom
door vloeibaren yhosphorusen doorgesmol- afgesc
i
heiden te w orden,uit hetbewerktuigd
enmetalen,- d1evan zuurstofdool
-zoutoglossingen,- dievanamm oniakgasdoorvloel- zamenstel weggenomen. In bei
de yevallen
bare zuren, - die van waterdamp door ondergaan de opgeslorpte zelfstandlgheden
zwavelzuur en door eenige andere waterop- eene aanmerkeljke verandering. W ater en
nemende vloeistoffen, - en die van ieder luchtw orden door den invloed des levens in
gas door water, wjngeest, olie en andere Organische stoFen herschapen en deze weder
zure of neutrale vloeistoFen.De drie eerst- in een toestand gebragt,die haar t0t uitwagenoemde gevallen van absorpsie zjn van seming geschikt maakt.In dit zamenvoegen

n ontleden bestaat bj de laagst bewerkscheikundigen aard,daardeverbindinrsteeds e
tuigde planten geheel het leven.K lim tmen
warmte. Datzelfde kunnen wj dikwjlsver- hooger Op in het rjk des bewerktuigden

vergezeld gaat van eene Ontw ikkellng van

zekeren van hetvierde geval,terwjlmen levens, dan zietmen,datbepaalde deelen,

Om trent den aard der Overige gevallen n0g w ortels en bladeren, voor de absorpsie beniet voldoende isingelicht.W aterkanslechts stemd zjn.Deze laatste is vooral zeer ingeeene bepaalde hoeveelheid gas absorberen; wikkeld bj demeestvolkomene schepselen.

na zjne verzadiging neemt het nietsmeer De stoffen,die bj den menscht0tvoedsel
op. Ter bepaling van die hoeveelheid m oet dienen , w orden niet terstond in het w eefsel
m en volkomen zuiver w atergebruiken,dat opgenom en,maar door eene eerste absorpsie
niet alleen door overhaling van alle zouten verwerkt, waarna zj in hetbloed overgaan

bevrjd is,maaro0k geenegassen bevat,die
doorgaans in hetw ater dringen,dat m et de

en hiermede door het geheele ligchaam zich

verspreiden.Als de zam envoegendeabsorpsie

oyen lucht in aanraking is.Men verwjdert werkt,staat de ontbindende geen oogenblik
dle gassen door koking,ofOok weldoormid- stil.Deze verwjdertdedeeltjes,dieonbruikdel der luchtpomp, ofdoor beide deze mid- baar zjn geworden voor het bewerktuigd
delen.De hoeveelheid gas, die in het water zamenstel.Dit dubbelverschjnsel- vooral
uh,amel aan het lichtgebragt- opengeborgen wordt,is o0k hier afhankeljk van door D'

den aard van betgas,van dedrukkinr,van baart zich sterktw anneer m en kuikens m et
den warmtegraad en van de aanwezlgheid
van andere gasson.Omtrent de opslorping
van gasmengsels vond Dalton de volgende
w et: D e absorpsie-verhouding van een gas-

meekrap voedt.H unnebeenderenw ordenhier-

door rood,en deze kleurverdwjnt,wanneer
men hun een tjdlang dat voedsel Onthoudt.
W j komen op de absorpsie terug,wanneer
mengsel is afhankeljk van de digtheid van wj ovex de ademhaling!de endosmose,de
het nietopgeslorpt gedeelte,en dusdezelfde spjsvertering en devoedlng handelen.
alsof het Avater e1k diergassen afzonderljk
Abstinentie ofonthouding heeft plaats,
wanneer men zich, uit een godsdienstig of
bj dien warmtegraad had opgezogen.
Het is bekend, dat men vele gassen door zedel
jk beginsel,hetgenotvan eeniqe zaak
zamenpersing dropvormig vloeibaar kan ma- ontzegt. Zj was van oudsbj godsdlenstige
ken. Naarmate dit gemakkeljkergeschiedt, en wjsgeerige secten in gebruik.Devolgehebben de gassen volgensde proeven van lingen van Ttyfhatqoras oefenden zich metgeDary en Faraday- tegrootergeschiktheidom strengheid in de onthouding,Om de zielvan
geabsorbeerd te w orden.W aterstof en stik- de dienstbaarheid aan het ligchaam te bt-
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vrjden. Op hetgebied der godsdienstkwam perk aangebroken van den waanzin en van
de abstinentie in zwang, om de zinneljke den dood,datis,van hetoghoudenvanallen

neigingen te smoxen en de hartstogten te weêrstand tegen de werklng der zuurstof.
beteugelen.De wetvanM ozesverbiedtaande Dan neemt de scheikundige ontbinding een
Israëlieten het gebruik van vleesch van 0n- aanvang.
reine dieren, en hunne priesters moesten
De levensduurbj eenevolkomene onthouzich van den wjn Onthouden z00 lang zj ding van sgjs en drank iszeerverschillend.
dienstdeden in den tempel.Bj devestiging Die duur ls te korter naarmate de hongervan het Christendom wilden de Christenen ljder magerder is, naarmate hj inkouder
uit de Israëlieten ook de bekeerdeHeidenen dampkring verkeert, en naarmate hj zich
aan hunne onthoudingswet binden,maar op meer beweegt en inspant.In het eerste geeene vergadering der Apostelen teJeruzalem va1 heeft de zutlrstof te gemnger voorraad
werd besloten, dat de Christenen alleen het van voedingsmiddelen te verteren,zoodatzj
gebruik van bloed, van het vleesch van ge- spoedig dewerktui
yen deslevensmoetaanstikte dieren en de deelneming aan de offer- tasten,en in de belde andere gevallen dringt
maaltjden der Heidenen fouden vermjden. eene grootere hoeveelheid zuurstof in het

De abstinentie in de Christeljke Kerk be- ligchaam.00k isdielevensduurafhankeljk

paalde zich vervolgens t0t de zoogenoemde van de aanw ezigheid van water. D aar dit
vastendagen,waarop men geen vleesch at. laatste in aanmerkeljke hoeveelheid door de
In physiologischen zin is abstinentie ont- huid en doordelonyen wordtaf
gescheiden,
houding van spjsen drank.Eenevolkomene z00 w ordt de nadenng des doods door geabstinentie veroorzaakt den d00d,alis het brek aan water bespoedigd. Men heeft ge-

oA jdat hetleven n0g een tjd voortduul-t, vallen waargenomen van zieken,die1)j het

wi
'ens lengte van den warmtegraad en dezui- gebruik van water een geruimen tjd het
vçrheid des dampkrings, waarin men zich leven hebben gerekt. Een zwaarmoedige
'
heV
ndt,vanden ouderdom,vanhetligchaams- dweeper stierf na eene abstinentie van 14
.i
gestel en van de gezondheid afhankeljk is. dagen.Een ander,die aan Paus Clemens XI
Het ligchaam heeft voedselnoodig,om het werd voorgesteld,leed 55dagenhonger,maar
verlies aan te vullen, dat het door ve- gebrtlikte nu en dan w ater. Men zegt,dat
lerlei afscheidingen en vooral door de w er- een ander 40 dagen gevast heeft. E en man
king der zutlrstof op de organischedeeltjes bezweek voor den moedwilligen hongerdood
.

ondergaat. W anneer aan een dier spjs en na verloop van 60 dagen,waarin hj niets

drank w orden onthouden,flan gaatde adem - anders genoten had dan eene teug water en
haling aanvankeljk harengéwonengang,z00- w at gerstenmeelsoep.E en gevangeneteT0udat het dier de zuurstof der lucht in zich louse stierf na verloop van 23 dagen,hoe-

Opneemt,om zein de gedaantevankoolzuur welhj bjna elken dag eenekleine en 00k

en w aterdamp weder ultte adem en.H 0elan- w el eens eene groote hoeveelheid w ater,
ger de abstinentie duurt, des te sterker zien maar sleehts eenmaal wat bouillon m et een

wj de koolstof en de waterstofdesligchaams weinig wjn gedrpnken had. Men heeftververminderen.De eerste w erking van den 0n- halen van menschen, die maanden en Jaren,
bevredigden honger is het verdwjnen van Ja, zelfs vele Jaren zonder voedselhebben
het vet. M en vindt dit laatste echter niet geleefd.Bj dedieren ontwarenwjdergeljke
in de ontlastings-uitw erpselen,w elke in zulk verschjnselen,alsbj demenschen.Vleescheen tjd uiterst gering zjn.De k00l-en wa- etende dieren verdragen de onthotlding geterstof worden door de huid en door de lon- makkeljker dan plantenetende, grootere
gen uitgew asem d. Een volw assen m ensch schepselen gemakkeljker dan kleine.Honden
neemt daqeljks Onreveer een pond zuur- bljven zonder eenig voedsel3t0t5 weken
stof in zlch 0p. D le zuurstofverbindt zieh in het leven. H0e Jonger de menschen of
met de verbruikte organische deeltlesenver- dieren zjn, des te vroeger sterven ztldoor
wjdextzich daarmede uithetligchaam ,- een onthouding.O0k heeftde abstinentie tespoeverlies, dat bj den hongerljdernietwordt diger een doodeljk gevolg, naarmate de
vergoed. E en zieke, die niet slikken k0n, ontwiltkeling der w armte grooter,debloedsverloor in eene maand tjdsmeerdan25Ned. om loop sneller en de beweging sterker is.

ponden van zjn gewigt,eneenzeervetman,

De onthouding speelteene belangrjke r0l

die door het instorten van een huislevend in het genezen van ziekten. Zj verhindert
begraven werd,leefde ls dagen zondervoed- het,daternieuwe,yri
kkelingenontsteking

sel,waarnahj30Ned.pondenvan zjngewigt bevorderendestoffen ln hetligchaam drinyen,

verloren had.H0ehetvetdeademhalingonder- en zj bevorderttevensden afvoervan zlekhouden kan,merktmenopbjdedieren,welke te-wekkende stoFen. Van daar de uitspraak
den winter slapend doorbrengen. Dtlurt de van Hippoerates, dat door onthouding en
abstinentie lang, dan verdwjnt niet alleen rust vele Ongesteldheden genezen worden.
het vet, maar men ziet langzamerhand alle
A bstract, z00 noemt men een begrip,
oplosbare stoFen het ligchaam verlaten.In dat alleen de algemeene en dus deeigenljke
het uitgeteerde ligchaam van eenverhongerd kenm erken van een voorwerp bevat. Ondem

mensch zjn de spieren dun en slap en van scheidene geljksoortige dingen, bjvoorbeeld

haar zamentrekkend vermogen beroofd.Ein- verschillende geslachten van planten,z00 als
deljk worden zelfs de zenuwen en hersenen boom en,heesters,grassen,m ossen enz.,heb-

door de zuurstofaangetast.Dan ishettjd- beneenigegemeenschappeljkekenmerken,en
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daarenboven afzonderljkekenmerken.Wanneer wj deze laatste van alle kenmerken
aftrekken (abstraheren),dan houden wj de
gemeenschappeljke over, die te zamen het
abstracte begrip eener plant vormen.D aarentegen zien wj in elke afzonderljkeplant
met hare algem eene en eigenaardige eigenschappen de concretevoorstelling eenerplant.
O0k van een plantengeslacht kan men een
abstractbegrip vormen,waarnaast de afzon-

Hj telde op 18linieschepen en 2 fregatten
1026 stukken - 1ç4 minder dan de Franschen.Terstond gafhj hetteeken t0tden
aanval, en deze geschiedde met zulk een
spoed, dat de Fransche vlootvoogden naau-

weljks tjd hadden Om uitden krjgsraad,
die op het admiraalschip gehouden w erd,
naar hunne bodems terilg te keeren.Hetwas

Nelsons plan, docr de vjandeljlte slagorde
heen te breken, 't geen weldra aan den

derljke soort van datgeslachthetconcrete linker vletlgel,eerstdool-tweeyen toen door
begrip levert. Abstracte begrippen worden

drie Engelsche schepen werd volbragt. Da

doornadenken verkregen.Bj dedieren zjn Franschen! van twee kantelz bestookt,vergeene andere dan concrete begrippen. De weerden zlch met moed en standvastiglleid,
abstractie leidt Ons door eene zee van dage- maar na verloop van een uur waren reeds
ljksche verschjnselen naar het wezen der vjfhunner schepen in den grond geboord.
dingen.
N elson w erd aan het hoofd gew ond enm oest
nkapiteinBerry.
A bubekr,bjgenaamdelz
9J##ï7
r,deeerste het opperbevelovergeven aa'
khalifder Arabieren?werd in 578 teMekka De slag w as zo: goed als beslist,maar n9g

geboren. D00rden handel verwierfhj een altjt
l werd met volharding gestreden. De
aanzienljk vermogen.Hj bekleeddehetambt admiraal Brueys w erd door een kanonskogel
van l'egter en w as te M ekka hoog geacht doodeljk getroffen,en zjn schip,l'orient,
wegenszjnegeleerdheid,zjnenaauwkeurige dat te 9 ure 's avflnds in brand geraakte?
kennisvan de geschiedenisvan zjnstam en vloog te 10 ure m et de geheele bemanning
zjne schxandexheid in het uitleggen van in de lucht. Bj die vreeseliike Ontploëng
droomen.Bj het Optreden van v'
Hbl
tammetl snelde Nelsotl,h0e gewond i1j ook wezen
werd hj een jverig leerling en aanhanger mogt,naar het dek, Om te middtxllvan het
van dezen en veranderdehj zjn eigenljken m oorddadig vuur bevelen te g'tlvt'll t0t het
naam A bd-el-Eaaba in dien van Abd-A lla redden Van schipbreukelingen.EelzzeventigH .iJ ontving den naam van Ababekr (vader tal mannen werd aan de kaken des doods
der maagd),toen M ohammed zjnedochter Ontrtlkt.Den volgenden ochtend te)!tlreeinAin'a ten huweltjk nam.Na den dood van digde de zeeslag m et de vlugtvan S FranM ohammed erfde hj diens rjk en noemde sche fregatten en 2 driedekkersvan 74 stukzich Khali
fet-Resul-Alla (Opvolger van Gods ken. Een Ontreddel'd Fransch liniesehip:

Profeet). Nadat hj met goed gevolg vele Timoleon,werd door zjnbevelhebberTrltlet
oorlogen ter verbreiding van den Tslam ge-

o?hetstrandgezetennadereddingderbeman-

voerd had,stierfhj den SpstenAugustus634 nlllg in brand gestoken.Metuitzonderingvan
te M etlina en w exd door een anderenschoon- straks vermeld viertalschepen,dat ztjl
z bevadervan denprofeet,doorOmar?Opgyvolgd. holld had gezocht in de vlugt,w as de geAbukir fAbuquir, Aboekir,Biklr,B0- heele Fransche vloot vernietigd - gedeeltechyris)is een kleln Egyptisch dorp met()m- ljk in den grond geboord, gedeelteljk ver-

streeks l00 inw oners, een vervallen ka3teel Overd.Men teldeer5226dooden en vermisten,
en een vuurtoren op een voorgebexgte der ongeveer de helft der sc'
hepelingen.Op de
kust van Beneden-Egypte, een paar mjlen Engelsche vlootwasduizendm an gesneuveld,
van Alexandriët ter plaatset waar w eleer en Nelson had bj het enteren 3705 gevangevermoedeljk Canopusgelegelzwas.Hetheeft nen gemaakt. D oor deze overw inning vereene kleine haven,maar voor deze eeneuit- kreeg Groot-Brittanjedeheerschappj overde
gestrekte, Ondiepe reede? door lange zand- Middellandsche Zee en een belangrjkeu inbanken tegen de woede der golven beschut. vloed op de aangelegenheden van Turkje.

W j vermelden ditdorple wegensdebelang- Dien ten gevolge hadden er in de nabjheid
rjke zee- en veldslagen, welke in zjne na- van Abultir niet lang daarna bloedige veldb/heid geleverd zjn. Op gemelde reede is slagen plaats.D e Porte,aangem oedigd door

den lsten Augustus 1798 de vermaarde slag den steun van Engeland en door den tegenvan Abultirvoorgevallen.HetFranscheleger, spoed der Fransche w apenen in Syrië,aehtte
bestemd om Egypte te veroveren,wasvoor- hetoogenblikgunstigOm Egypteteheroveren.

spoedig bj Alexandrië geland)en hetkwam Zj zond een leger van 18b00 man onder

er nllOp aan, de vloot voor de E ngelschen aanvoering van M qslapha derw aarts. Bonain veiligheidtebrengen.Napoleonsteldevool-, parteverzameldeaanstondseenigeregim enten
dat zj terstond naar Korfu zou verzeilen, ten bedrage van C000 man,bestormde met
maar de admiraal B rueys bragt eerst de OngedachtenspoeddeTurkscheverschansingen
transportschepen in de ondiepe haven van en behaalde met het geringe verlies van 200
Alexandriëin veiligheidenplaatste toenzjne dooden en 700 gewonden eene schitterende
oorlogsvloot, bestaande uit 18 linieschepen zegepraal,waarbj slett
hts5000 Turken,als
en 4 fregatten, Op de reede van Abllkir in overschot van het geheele leger, het fort
eene uitmuntende slagorde. De Engelsche konden bereiken en -Mhstapha zelfin handen
contxe-admiraal Nelson, die reeds lang naar derFranschen viel.N()glatex(denSstenMaart
de Fransche vloot zocht,verscheen op den 1801) landde een Engelsch legcr onder aanlsten Augustus voor de kust van Egypte. voering van Abererombyin de nabjheidvan
1.
1
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penschouwinghield.DeTurkenhebbendiestad
verwoesten op harepuinhoopendevesting Sulstand,opeenafstandvan4Eng.mjlenvandaar, tanié.lfalessigebouwd.Voortsliggenin opperin eene versterkte positie. Hier werd het EgyptebjhetdorpElBerbidebouwvallenvan
dopr de Franschent onder aanvoering van het ollde Abydnm, waar zich de beroemde
aHenou, aangegrepen. De Engelschen ver- J./dvlzzoz?qs-zuilen een prachtigetempelmethet
weerden zich metkalmteen werden op hunne grafvan Osiris verhief.
betlrtaanvallers.Abereromby deed door eene
A caeia. De acacia-sogrten behooren t0t
behendige beweging een gedeeltezjnertroe- de familie der vlinderbloem ige gew assen of
pen om den regtervleugelderFranschenheen peuldragers (papilionaceao,leguminosae),de
Abukir,noodzaakte den generaalFeLant om
terug te trekken,veroverdelletforten hield

trekken en viel hen in den rllg.Hj zelf grootstenadiederkorfbloemigen.Zjbehooren

sneuvelde,maar Hlttehénson,diehem opvolg- te huis tusschen de keerkringen en worden
de, behaalde eene glansrjke overwinning, in de barre streken van het noorden nagedie aanleiding gaft0thetvertrek der Fran- noegnietgevonden.Doorgaansrekenenwjtot
de acacias00k derobinias, ofschnondekruidschen uit Egypte.
A bulfeda , '
kunde dezelaatFig.1.
een Arabiseh
ste,als t
tvalsche
vorst en een geacacia-soorten,''
leerd geschiedweldegeljkvan
%.t j/
j
*
!
de eerste onderen aardrjkskundige,diebelangscheidt.
H et geslacht
xjkegeschriften
heeft nagelaten,
robiniaL . Ofde
werd in 1273 te
valsche acacia
/
/
Damascus gebobehoort t0t de
ren.Reedsvroeg
groep der gale.J
geën.Deze dranam hjdeelaan
/
,
!
$
gen eene eigenden strjd tegen
ï 4',f ,
dekruisvaarders,
11
,l
.,j
.ty
aardiqe vlinder;l
enin 1310 w erd
vormlge bloem.
.
*
'
I
y
k
Van de 10 meelhj statlhouder
z
e
van H amat met
dradellzjn 9t0t
den titelvansuleen rond ligchaam zam engetan.Hj stierfin
ï
J
1331.Een handFroeid,endelode

schrift van zjne

werken bevindt
zichindeAcadem ische bibliotheek teLeiden.
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peulvrucht (Fig.
1,(
1.4iséénhok-

klg, zonder ingedrukten naad9

Abusjer

(Aboesler,AbusJir,Busjir),ook
we1 Bender (ha.ve
nl- Btlsjir ge-

dien men bj de
astragaleën
vindt.D e bloem

naalnd, is eene
stadm eteenebe-

heefteenvjfspletigenkelk,ende
punten der sple-

langrjke haven

aantlenoordkust
vandePerzische
golf.Ongeveer3

ls vrj. De bla-

*
deren zjn Onpab Nx... > ) rig gevind. De

ten zjn binnenwaarts gebogen
llobittlapseulacacia.

(ù).De vlag de<

vlinderbloem is
van de stad is eene goede ankerplaats V00r breed en achterwaarts omgeslagen (t
z),ende
schepen vanweinigdiepgang;schepenvan 300 vleugels(
c)zjnvanlanyenagelsvoorzien.De
t:n moeten ongeveer6 Eng.mjlenN.waarts helmdradenvallen spoedlgaf,destamperisbe-

of4 Eng.mjlen

o?dereedeankeren.Zjisdezetelvaneenaan- haard,de peulplaten veelzadig,terwjlde

zlenljken handel met Calcutta,Madras en zaden zamengedrukt zjn.Alle robinia-booBombay,zoodatde Engelschen er reeds lang men Ofheestersgroejenmeteeneverbazende
eenefactorj bezitten)enteltomstreeksl50f
)0 snelheid.Hetzaad ontkiemtin hetvoorjaar

inwoners- meestArabieren.In debazarvindt zeervroeg,wanneermen heteerst een day
men fraaje gouden en zilveren voorwerpen, in water laat weeken en dan in een vochtlthee en porselein uitIndië,wollen en zjden gen,m ullen grond legt.Gedurende den eerstolen.H etis e1*vooraldeszom erszeeronge- sten winterworden deJeugdige plantjesbezond,zoodatveleinw onerszichgedllrendedat dekt,en m en verplant ze ln hetderdevoorsaizoen naar het gebergte begeven.
jaar in een lossen bodem. Bljven ze voor
Abydus iseene oude stad aandenHelle- w ind-en regenvlagen beveiligd, dan leveren
spontln Klein-A zië,waarw eleerX erœeseene zj na verloop van 2,
0 of30jarenuitmuntend
brtlg over datwatersloeg eneenegrootewa- brandhoutm eteen warmtegevend vermogen
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van71/'
a,wanneerdatvanbellkenhoutgeljkaan Arabische gom.Deze%vertoont zich alsronde

10 is.Hethoutistevenszeergeschiktvoorhet
aannemen vanpolitoer,enmen gebruikthetin
de Vereenigde Staten en eldersnietalleenals
timmerhout,maar00k t0thetvervaardigenvan

ofhoekigebrokkenvan eenebleekyele,brtline
ofroodachtigekleur.Zj lostzich Inwaterop
t0t eenekleverige,sljmachtige vloeistofen

wordt,behalve t0tvelerleianderedoeleinden,

meubelsenrjtuigen.V00rdeboschcultutlrzjn voornameljk in degeneeskunde gebruikt.
derobiniasvolstrektnietongeschikt.OpmerkeFi5*
œ 2@
ljkishet,dathetherkaauwendwildenookhet
rundveezichgaarneaandebladerenendejongeschorsderrobiniasvergastendatdieboomen
door geen enkelinsectworden bezocht.
De meestalgemeene soort is de r.,::zI#-

aoaeéa L.(Fig.1 op de helftdernatuurljke
grootte).Hare takken en peulvruchten zjn
kaal.In Noord-Amerika iszjzeeralgemeen,
en bj 0ns vindt men dien boom veelalop
buitenplaatsen en in Engelschetuinen,w aar

zjnewitte bloemtrossen in Junj een aangenamen geur verspreiden.Eene robinia-soort,
die geene bloemen maar eene prachtige bladerenkroon draagt, is Onder den naam van
kogel-acacia bekend.De r.'
pzJctl#trwordtdes-

geljks een hoogeboom.Deze ismetroode

bloemen versierd,die minderaangenaam rie-

ken..
B.F
zc,
:,ï#c, eindeljk,heefttakken en
twjgen, die digt bedekt zjn met scherpe
stekels, en draagt fraaje,rozenroodebloemen.Zj bloeitvan de maand Meiaft0tin
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den herfst en is, even als de voorgaande
soort, uit Carolinaafkomstig.Eeneverscheidenheid van deze:getooid met groote bladeâcacia gummi
fera.
ren, is bekend onder den naam van r.macropkyllaDC.Dezeschooneheesterwordtmet
De tweede groep heeftdtlbbelgevinde blagoed gevolg in pottellgckw eekt,en m enkan deren en aarvormige bloem en.A.albéda Del.
ze ook enten opeen stam van r.pseud-acacia. is een prachtige boom ,die in Opper-Egypte
DevoormaligeSiberischerobinia-soorten zjn groeit en eene witte, glanzige schors, zeeerthansonderdennaam earayanavan geschei- groene bladeren en dunne, sikkelvormige
den.D e c.arborescensdraagteenedigtekroon petllen bezit. Deze boom levert geene gom.
van zaehtebladerenengelebloemtrossen.Men A.verekGf
fïll.Per.wordtslechts'
31(gelhoog.
De takken van dezen boom dragen zwarte
vindtzedikwjlsop onzeheesterperken.
Het geslacht acacia A eck.behoort t0t de doornenj van welke de middelste naar begroep der mimosen. Deze groote afdeeling neden is gebogen.Debladeren zjn glad,de
der vlinderbloem igen onderscheidt zich door bloem en bleekgeel:en de peulen loopen aan
regelm atige bloemen, als kleppen naast beide einden puntlg uit. Hj vormt aan de
elkaâr gelegene kelktanden, vrje ofzamen- Senegaluitgestrekte,gom-leverendebosschen.
gegroeide bloembladen, talrjke meeldraden D e gom wordt eenige w eken na heteinde
en regte spruiten.D e a.heeft eene éénhok- van den sapgevenden xegentjd ingezameld.
kige, drooge peul zonder tusschenschotten D an doet de oostenw ind de opgezw ollen
en zonder doornen en draagtmanneljke en takken opdroogen;deze scheuren,en deg0m
vrouweljkebloemen te geljk. Dit geslacht vloeit weg.Deze - de Senegal-gom - beis in alle werelddeelen te vinden,behalve zit ongeveer dezelfde eigenschappen als de
in Europa, m aar behoort vooral te huis in Arabische.A.ccfdci'
?
fiseengroote,onregelAfrika, Arabië en Australië. M en verdeelt m atig opgew assen boom m et eene brulne,
het in vier groepen.
gescheurde schors en dxaagt aan de takken
De eerste groep heeft paxig-gevindeblade- korte,krom me doornen,benevens bladeren,
ren.Hiertoe behoort a.,t
/f
xvlvlf
/àrc W.(Fig.2 die 3t0t4 palm lang en uitijne,behaarde

0It de helft der natuurljke grootte) met blaadles zamengesteld zjn. De peulen zjn
wltaehtig grjze takken,gebogenetwjgen, plat, lancetvormig, gestreept, gezoomd en

scherpe doornen en kortebladeren.Debloem- bruin van kleur en met 5 t0t 0 platte zaadaaris witen kort,en de peul(bj 15 duim korrels voorzien. Deze boom groeit in Benlang, sikkelvormig en met zes zaadkorrels galen,enmenkookteruitzjnhoutdezoogevoorzien. Deze boom groeit in het noord- naamdecatechuofkatsjoe(terrajaponica,terra

oosteljk gedeelte van Afrika.A.Ehrenber- catechu),diein watereninalkoholoplosbaar
îczll H ayne is eene lage heester m etlange is,eenelooistofbevat,die hetjzerblaat
lw
mç
doornen, fl
jnwollige? zeegroene bladeren, kleurt,en daarenboven uit gom ,aardachtige
gele bloemen en ljnvormige:gedraaidgebo- stoffen en eeneextractiefstofbestaat.Decategene petllen. D eze boom groeit in Dongola
en Nubië.Beide soorten leveren de bekende

chu is een sterk zamentrekkend middel.

De derde groep heeft dergeljke bladeren
7*
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a1s (le vooxgaande,maar draagtbloemhoofd- de kroon en bruinetakkenen doornen,voorts

Jes.Hiertoebehoortdeberoemdea.t
zrllïccW. metgelebloemhoofdles,dietengetalevan2t0t
(Fig.3 op dehelft dernatullrljke grootte). 5 bj elkander staan,en kale, ingesnoerde
Dezeboom heeft
Fi
g.3.
Petllen;hjgroeit
m eestaleen gekromden stam
m et eene bruine

aan de Selzegal.
.g. soyal pel.

,

(Fig.4op l/sde
der natuurljke

schors,maarhj

bereikteeneaan-

grootte) heeft

gladde, dunney
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peulen (c) en
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5 op dehelftder

merkeljkehoog-
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steelde, gele,
geurige bloem kom stig van de
Antillen, maar
m en vindt hem
thans ook langs
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ACACIA--ACADEAIIE.
O0k deze begint zich in het zuiden van
Europa sterk te vermenigvuldigen.
De vierde groep, eindeljk, heefteizenaardige, platte,verticaal geplaatste bladste-
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lingen v001
.te dragen.Dientengevolgewerd

later eene wjsgeerige school - eene ver-

eeniging van voorstanders van dezelfde rigting ofvan vol
elinyen van denzelfdenmeeslen (phyllodiën),die doorgaansalleen inden ter - eene acg
demlegenoemd. Gewoonljk
beginneblaadjesdragen.ZtjvormeninAustra- telt men in deao
udheid drie academiën,nalië uitgestrekte wouden, waar het zonne- meljk:die van Plgto Ofdievanhetdogmalicht,wegens dien stand der bladeren, door tismus,- die van Arcesilaus ofdie van het
heen kan dringen en erdie zonderlingesche- scepticismus, en die van Philo of die van
mering veroprzaakt, waarover alle reizigers hetherboren dogmatismus.
in die oorden zich verbazen. Vele soorten
In onzen tjd beduidthetwoord academie

eene inxigting van hoûgeronderwjs ofeen

Fif' 5

geleerd genootschap.In de eerste beteekenis
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Utrett
ht 0n Groningen even z00 vele universiteiten,toch islaatstgenoemdenaam geenzins

op alleacademiëntoepasseljk.Menzieslechts
op de Katholieke theoloyisclke academie te
Mtlnster en dergeljke inrlgtingen invelesteden van Frankrjk,OostenrjktZwitserland,
EngelandtItaliëen Portuyal,waarslechtsin

enkele deelen van hetunlversele gebied der
w etenschaponderrigtw ordtgegeven;voortsop
de militaire academiën te Breda,teMTeenen,

te Berljnt te Dresden, te W arschau, te
Stockholm ,enz.,Opdemjn-academiënteFrei-

1

,

/J

.4.
%

. V.

staateeneaeademiedoorgaansgeljkmeteene
tlniversiteitOfeenehoogeschool.Hetbjvoegeljknaamwoordacademiscl
twjstallesaan,wat
op zulk eeneinriqting betrekking heeft,z0(
)
alsacademischevrpheid,academist'
honderwjs
011Z.Doch alzjn onze academiën tc Leiden,

berg,te Schemnitz enz.,Op defbrst-OfboschacademiënteFreiburg,teTharand,teAschatl
fenbtlrg,teGieszenenz.,opdelandbouw-academiënteMögelin,EldenaenJena,opdehandelsacademiën te Hénburg enz.,op deacademiën
van beeldende kunsten te Amsterdam , te

W eenen,te Miinchen,te Berljn,te Sttlttgart,te Di
isseldorf,te Kopenhagen,teGranada, te Sevilla, te Rome,te Florence,te
Napelsenz.,opdeacademiënvoorschilder-en

teekenkunstteGroningen(academieMinerva)y
4cacéa

te Rome,te '
W eenen,enz.,op deacademiën
voor bouwkunst te Berljn, te Dresden,te
Petersbtlrg enz.,opdeacademiënvoormuziek

te Berljn enz.

van deze groep leveren eene zeer goede
W anneer wj de academie te Njmegen,
g0m. Men heeft erverscheidene naarEuropa korten tjd na hare oprigting verdwenen,
rebragtin den tjd,toen de oranleriënsterk buiten rekening laten, dan telde ons V adem
ln, zwang waren. W ie er eene aanschouw t land voorheen vjf academiën, namel
jk die
met epacris-, :rïctz- en tzcccic-sooxten,m et van Lei
den,opyerigtin l575,die van Frade vlinderbloemige gewassen uit Australië, neker,oygerigtl
n 1585,die vanGroningen,
met de proteaceen van deKaapenvan Nieuw- opgexigtln 1614,die van Utrecht,opqeriqt
Holland, zal er lang een aangenamenindruk in l62G,en die van Harderwjk,Opgerlgt ln
van bew aren.
1648.Van dezevjfzjn Harderwjk en FraA cadem ie. Met dien naam bestempelt neker in deze eeuw verdwenen,zoodatwj
men in het algem cen eene inrigting, waar e1*n0g een drietalhebben overgehouden,van
gele/nheid bestaat,om zich aan debeoefe- welke die te Leiden en Utrecht ieder ttlsning van wetenschappen Of schoone kunsten schen de 500 en s00,en dieteGroningen tuste wjden. De naam is afkomstig van (le schen de 150 en 200 studententelt.E1k dezer
Academiabj Athene,eeneplek gronds,naar at'adem iën? geplaatst Onder het toezigt van
den otlden held Aoademus alzoo geheeten en een colleglevan curatoren,bevat vjffaculdoor Cimon van eene moerassige,ongezonde teiten)nameljk diederwis-ennatuurkunde:

streek in een lusthofmetschaduwrjkelanen die der wt
jsbegeerte en fraajeletteren,die

herschapen. In deze buurt lag het buiten- de< geneesktmde, die der regten en die der
verbljfvan Plato,endageljkswandeldedeze godgeleerdheid.Elke faculteitheefthaar degroote W jsgeer met zjne leerlingen in de ken, en uit de hoogleeraren wordt telkens
Aeademia) om er zjne belangrgke leerstel- voor een Jaar door den Koning een rectûr
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magniicus benoemd. Promotie van eene La-

Colbert gesticht en in het Palais desbeaux

tjnsche schoolofvan een gymnasium ofhet arts gevestigd; in Rusland de Keizerljke
aieggen van een admissie-examen opent den academie van wetenschappen te Petersbtlrgy
Jongelingen den toegang t0t de academie. in 1725 door keizerin Katltarina I gesticht;
Gedurende de eerste weken van den cursus in Zweden deKoninkljke academievanwemoeten zjalsnovitii ofgroenenm etdereeds tenschagpen te Mtockholm ; in Denemarken
aanwezige academieburgers kennis maken. de Konlnkljke academievan wetenschappen
Eerst na dien tjd kunnen zj geregeld aan te Kopenhagen;in Engeland de Royalsocieties te Londen,Edinburg en D ublin.België,
hunne studiën beginnen.
Ons hooger onderwjs, dat weleer door SpanjetPortugal, Italiè'hebben hunnewezjne voortreFeljkheid talrjke buitenlanders tenschappeljke academiën in de hoofdsteden
herwaarts lokte, heeft dringende behoefte en in andere voorname steden.'
O0k zjn er
aan eene grondigehervorminp.Deuitbreiding onderscheidene ill Noord- 0n Zuid-Amerika
der wetenschap eischt splitslng van vakken, en in Azië. Behalve die academiën heeft
overbrenging dervoorbereidende sttldiënnaar m 0n talrjke geleerde genootschappen, die
verbeterde gymnasiën en gestrenge eind-exa- zich aan bepaalde takken van wetenschap
mens voor hen,die zich aan een maatschap- wjden, waartoe in ons Vaderland de Leidpeljk beroep willen wjden. 00k ishetbe- scheMaatschappj van Letterkunde,de H01staan eener theologische faculteit van een landsche Maatschappj van wetenschappen,
bepaald kerkgenootschap eene ongerjmdheid hetProvinciaalUtrechtsch genootschap, het
aan eeneRjks-hoogeschool.Hetlstehopen, Historisch genootschap te Utrecht,het Gedat die hervorming niet lang za1uitbljven nootschap pro excolendoJure patrio te Gr0in een land, waar het lager en middelbaar ningen, het Friesch, het N oord-Brabantsch
onderwjs voor de behoeften van hetoogen- en het Zeetlw sch genootschap enz-,alsmede
blik voldoende geoordeeld w orden.
talrjke natuurkundige genootschappen beW j bezitten 00k n0gacademischeinrigtin- hooren.Zj werken vooralnuttig doorde uitgen van onderwjs,diedoordesteden,waar gavevanoirkondenenbelangrjkegeschriften,
zj gevestigd zjn,worden bekostigdjdez00- dieanderswelligtin devergetelheidblevenbegenaamde athenaea te Amsterdam en te De- dolven.Onder de natuurkundigegenootschapventer,die de regtenderRjks-hoogescholen pen scbittert vooral de Royal Society te
m issen.De studenten kunnen er geen acade- Londen, in 1663 opgerigt; in 1703 was de
mischen graad verkrjgen,maarmoeten zich beroemde Newton haar voorzitter.
hiertoenaareenederdrieRjks-hoogescholen A cadia. Z00 noemde men voorheen het
groote Noord-Amerikaansche schiereiland,dat
begeven.
De oudste academièn in de beteekenisvan aan de Golfvan St.Laurensgelegen isen met
eerde yenootsehappen vindt men in Italië. een gedeelte van Beneden-canada en Maine
*q
#el
Na deinneminr van Konstantinopeldoo1'de tegenwoordig de Engelsche koloniën Nieuw-

Turken,vereenlgdezich een kring van jve- Brunswjk enNieuw-schotlandomvat.Acadia
rige vereerders van P lato te Florence en

stichtte er in 1457 eene Platonische academ ie,diedoorCosmodeJ.f'tfïciwerdbeschermd
en Ficini, LandinL, Naldo N aldl,Leo .#Jfïdfc Alberti, Donato A erïAcci
javolo,GioeannL CctltllctTpfi en later GïorczlliP ico #i
M irandola onder haxe leden telde. Slechts

was een gedeelte van het zoogenaam de Nouvelle France.Fransehevolkplantersvestigden
er zich in 1604 en vermeerdeM en er toteene
bevolking van 20000 zielen. Engeland be-

twistte aan Frankrjk ditgewesten verkreeg
hetbj den vrede van Utrecht(1713). Eerst

in 1763,toen aan Engeland Canadaen Cape-

weinige Jaren later ontstond uit de geleer- Breton werdenafgestaan,erlangdehetAcadia
den, die zich aan het h0f van Alphonsus V in ongestoord bezitj daar de Fransche inwoteNapelsvereenigd hadden?eene dergeljke ners ofAcadiërs zich vöör dien tjd gedurig
academie,w aartoeA ntonio Weccctzd//iPanor- aan Engelands heerschappj zochten te onttxekken. O0k nu n0g is er de Etlropesche
bevolking grootendeels van Franschen 00rsprong.In Acadia verheft zich hetAlcadisck
yeberyte (Acadian mountains), waarvan de
W itte I6r.çdzl in Newhampshire en de sahillïf
x,
vLaetns.Laterzjnindemeestebeschaafde derachtige Groene bergen in Vermontgedeelviffz, Laurentio Tzuflc, B artolomeo Flzïp
en anderen behoorden,die reeds buitenlandsche leden en eereleden benoemden. Vervolgens werd in 1468 de academie te Rome0pgerigtdoor den sterrekundige 21tlL%(sPompo-

landen dergeljkeacademiën ontstaan.InNe- ten zjn.
A canthaceën.Dezevormen eenenatuurderland heeft men de Koninkljkeacademie
van wetenschappen teAmsterdam,inDuitsch- ljkeplantenfamilie,wiertalrjke geslaçhten
land deKoninkljkeacademievanwetenschap bjna allen in de keerkringsgewesten van
en kunstteBerljn,waarvan Leibnitl(1711) Azië, Afrika en Amerika te huisbehooren.
de eerste voorzitter was, voorts de Acade- Velesoorten zjn herwaarts in deoranjeriën
mie van wetenschappen te Munchen,in 1759 overgebragt en hebbpn eene plaats gekregen
opgerigt,de Koninkljke academievanweten- onder de m eest geliefde sierplanten. Fraai
schappen te Göttingen,de Academ ie van we- is, bjvoorbeeld, apltelandra JT:oFoJ#f met
tenschappen te W eenen:hetKoninkljk Sak- eene gele pyram ide van bloem en en groene
sisch genootschap van wetenschappen te bladeren met zilveren strepen,- voortseen

Leipzig;in Frankrjk deAcademieroyaledes aantalprachtige Thltnbergia-snlbzten,slingersciences tl/
lnstitut) teParjs, in 1666 door planten,waaronderzich eeneheerljkeblaau-
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we soort uit Indië bevindty en voora'
lde andere omBtandigheden is de handelte Acaheœacentris -t
y.
st?k,
dzl.
sï.
s met hoog gele en ptllco langzamerhand verdwenen;thans echdonkerroode bloemen.De '
rvellîc-soorten met terbeginthjwegensdetalrjkestoombooten,
vurige scharlakenroode bloemen zjn reeds die er de uitmuntende haven binnenloopen,
lang bekend.
eenigzins te herleven.
Het eenige geslacht dier familie, datin
A cardo is een geslachtvan fossiele schelEuropa groeït,draagtdennaam van acanthRs. pen uit de familie der oesters.Het bevat de
Vooraltwee soortenvanditgeslacht(a.mollis radiglieten, de sphaerulieten? de pantolelen a.spinosus)zjnin hetzuidenvanEuropa schelpen,de paardestaartsteenen en de batoalgemeen verspreid?en hare donkerqroene) lieten.
groote,glinsterende bladeren en fraaje bloe- Acaroxde-hars Of Botanybaai-harsvloeit
men vallen er den reiziger uithet noorden uit de bast van xantltorrhoea Ac.sfilb.s? een
onwillekeurig in het 00g. De smaakvolle boom , die in Nieuw-llolland groeit en t0t
Grieksche bouwmeestershebben aan de blam (
le familie der liliaceën behoort. Deze hars
deren,die de kapi- '
is donkex geel,
teelen derKorinthihard,geurig,spece? Ak
sche zuilen versierjachtigvansmaak,
N.
e
r0n , de gedaante
Onoplosbaar in waJ
J
/
Van acanthus-blater,maarzeeroplosjî$ rg/j j
h
deren gegeven.
baar in alkohol,ae-

W j gevenhierbj

eene afbeelding op
vexkleinde schaal
vanacanthus mollis.
A capuleo,eene
stad in den Mexikaanschen staatGuerrero op 16050'53/'
N.
B.aandeStillezee
gelegen,teltslechts
4500inwoners,maar
heefteenepxachtige
haven , eene gra-
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zelfs voorde gl-ootste schepen een genoegzamedieptebezit. De havenmond
is geopend naarhet
Z.Z.W . en gedeel-

theren bjtendealkaliën. Zj smelt
bj eene geringe
w armte en verbrandt met eene
w almende vlam .
D00r salpeterzuur

wordt ze bj ver-

1

nietkom , die bjna

teljk gesloteu door

l

t

N N
!

warming in pikxinzuur veranderd.

A eeeleratie of

versnelde beweging
is in de werktuigkunde het bedrag
der verandering in
den spoed: waarmede een llgchaam

voortschrjdt.Zj is

positief,wanneerde
snelheid der beweging toeneemt, en
negatief- duseene
vertraagde beweging
w anneer

kXt,
het eiland Roquetû (
of Gl'ifa. D e hitte
zp afneemt. Zp is
derzon,die er door
te grûotexnaarmate
-y
t
degranietgevaarten
binnen een bepaald
wordtteruggekaatst,
tjdsbestek de snel'N
mb
endeuitwasemingen
heid stexker aanvan naburige m oewast. Bj eene gerassen maken het
ljkvormig verandekli:aaat er zeer onrende beweging is
Ac
au
t
à
u
s
p
l
(
)
#i
s
,
.
gezond,vooralvoor
de acceleratie 0nden vreemdeling.
veranderljk (c0nW elheeftmenereenehoogerots')den Abrade stant), zoodat men ze meten kan met den
San Nicolas,tusschen de staden de zeere- aanwas of de vermindering van snelheid,
legen,laten springen, olu aan den zeewlnd welke plaats heeft in eene seconde tjds.
toegang te verschalen,maarzelfsdezemaat- Bj elke andere beweging is de maatder
regelheeftweiniggebaat.Daarenbovenwordt acceleratie zoodanige toe- of afneming der
Acapulco door aardbevingen,stormen en in- snelheid,welke een ligchaam verkrjgenzou,
Becten geteisterd. Acapulco bloeide in het wanneer het van het oogenblik af,waarvoor
laatst der vorige eeuw onder de Spaansche men de acceleratie wilaanwjzen,zjn verz

heexschappj. Toen zeilde Jaarljkseen rjk- anderljken spoed verloor,zoodat zjne bebeladen galjoen naar dePhilippjnscheeilan- weging in een geljkvormig veranderdeoverden, bepaaldeljk naar Manilla, en keerde ging. Doorgaans noemt men deze maat
vervolgens met eene kostbare lading Indi- denaanwasderBnelheidineensecondetjds
s
ea
nfhChi
nel
sdckhe
ha
nd
lng
swar
ennteMe
rug
0n
r zelve de acceleratie ofversnelde beweging.
dceheon
anke
ve
rkl
ae
ri
va
x.
icD0
oe
De acceleratie ontstaat alleen onder den in
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vloed eenerkracht,diepnophotldelijkopeen een accentusacuttls (')werd aangeduid.De
dan spoedthetzich metreljkvormige snel- eischteeenegedemptestem;zjdroegeenaccenheid verder en wèl t0t ln het Oneindige, tusgravis(').Dooreenaccentusclrcum:exus

ligchaam werkt. Houdt deze werking op, toonlooze lettergreep heette syllaba .çrtzri.sen

wanneer hetniet doorbelemmerendeomstan- (*'of '
x') werd eenelettergreep aangewezen,
digheden t0trtlst wprdtgebragt.Eenkanons- die lang van aard wasmaarmetverheëngen
kogelverkrjgtslechtszo0langeeneversnelde dalingvanstem werduitgesproken, ietsdat

b
eweging als hj zich in den 100y van het wjmetonzespraakwerkttligenmoejeljkkunkanon onder den invloed van hetultbarstend nennabootsen.DieaccentenwarenbjhetOnderbuskruid bevindt. Na het verlaten van den wjsin gebruikymaaxwerdennietgeschreven.
1e eetlw
mond spoedthj zich verdermeteenegeljk- Dezelfde accenten zjn in de 3t
vormige snelheid. Daarentegen is een vrj Onzerjaartelling door den Alexandrjnschen
vallend ligchaam onophot
ldeljk Onderworyen taalgeleerde Aristophazes inyevoerd in het
aan de werki
ng éer zwaarte;hetverkrjgt Grieksch, en de geschriften ln deze taal elk oogenblik een nieuwen, regelmatigen
vorm van snelheid,,zoodatzjne acceleratie
duurzaam en tevensstandvastig is. Volgens
proeven,met de machine vanAtwoodenmet
den slingergenomen)bedraagtde acceleratie
der zw aarte 0,81 el, dat wilzeggen :w anneer een Onbelemmerd ligchaam gedurende
eene seconde gevallen is en dan aan den

ook de hedendaagsche Nieuw-Grieksche
worden metaccenten geschreven engedrtlkt.
De Grieksche woorden dragen verschillende
namen naar gelang van die accenten en van
hunne plaatsing.In den regelvindt m en het
accent op eene der drie laatste lettergrepen
Van e0n Tvoord. Ilit is barytonon,Branneer
de laatste lettergreep g00n accent heeft

invloed der zwaarte onttrokken wordt bj (b.v.=?hTy.x), oœytonon wanneer zj van
voorbeeld door verder te rûllen langs een een aocentt
lsacllttls (b.v.5&6L))en periswaterpasvlak - , dan zal het zich bljven spomenon,wanneer zj van een accentuscirvoortspoeden meteenegeljkvormigesnelheid cumQexus (b.v.:!hr
2)voorzien is.Eenbaryvan 9,81 el in elke volgende seconde. Het tonon met een accentus acuttls op de v00r!alvoorts na een vxjen valgedurende tien
o) noevatmaen
seconden verder snellen meteen spoed van laatste lettergreep (b.v.rJl7r
10 X 9,8 el = 98 el. Daar het bedrag der paroœytonon, en zaet ztllk een accentop de
'
TurT&>)
acceleratie evenredig is aan dekracht,welke derde lettergreep van achteren (b.v.J
haar te voorschjn roept, z00 kan zj 00k proparoœytonon, cn raet een accentuscircur:dienen t0t maat van deze kracht. Het be- iexus op de voorlaatste (b.v.:!)o5Ta) prostaan der krachten nemen wj uitsluitend perispomenon. Eénlettergrepige barytona
waardoordewerking,diezj vooxtbrengen, (b.v.à) dxagen geen accent.In een volzin
en deze ontdekken,wjin debeweging van heet een wooxd, dat het vereischte accent
stoFeljke voorwerpen. Uit de veranderde heeft enovtltolonon,hetwelk zich onderscheidt
acceleratie heeft men opgemaakt, dat de van het encliticov
t,dat zjn accent Op het
zwaarte Op de oppervlakte der aarde niet onmiddelljk voorafgaande woord legt.
overal gelpkmatig werkt. Zj heeft grooter
Ook in het Fransch heeft m en gem elde

invloed bj de polentwaardeaardeafgeplat drie accentenjnameljk hetaecentt
zù?
x ('),
is, dan pp den evenaar; zj is geringer op dat
eene seherpe uitspraak der e,het accent
hooge bergen dan bjden spiegelderzee.Dat z/rt
z/l: ('), dat eene zware uitspraak der e
verschilis inttlsschen zeergering,zoodatm en en eene snelleuitspraak dera aanwjst,en
het zonder bezwaarbuitenrekeningkanlaten hetaceentcirct/ztp zc (*'),datdeklinkletter
in hetpractische leven,w aaxin deacceleratie eenigzins doet zwellen. In het Italiaansch,
derzwaarte gedurig tepaskomt,omdatzj t0t waar de klemtoon tot op de zesde lettermaatstafdientvopr alleanderekrachten,bj greep van achteren af gelegd kan w orden,
voorbeeld voordekrachtvan werktuigen.
heeft m en alleen de beide eerste accenten
Over de acceleratiedermaan spreken wj (accento grave t') en accento acuto (')).
later. Het verschil van tjd tusschen den Beide wjzen de klemtoon-dragendelettersterredag en den gemiddelden zonnedag,ten greep aan,en er is tusschen hen geen ander
bedrage van omstreeks 3 minuten 561
/a secon- verschil, dan dat men heteerste alleen op

de noemt m en acceleratie der vaste sterren. de l
atste letteryreepten hetlaatstealleen
Jkccent, zOo noemt men eene gepaste op ea
enederoverlge lettergrepen plaatst.Zj
verheëng van toon -- den klemtoon - bj w erden in de 16de eeuw door den boekdrukhet uitspreken van lettergrepen en w oorden ker u% an'
tttius ingevoerd,maar hun gebruik
ofbj het voortbrengen van muzikale gelui- hield geell stand.In het Spaansch heeftmen
den. Het gramntatieaal accent is gelegen in slechts bj uitzondering hetaccentusacutus,
eene verheKng der stem , die d00: daling om eene dubbelzinnigheid te vermjden.

wordt afgewisseld.Bj deze daling doorloopt

In de Slawische talen en bepaaldeljk in

de stem verschillende trappen t0t aan het het Russisch heeft men het accentus acutus

verdwjnen van den klank toe.W anneermen en gravis,maar men vindt ze bjkans alleen
eene lettergreep bj het uitspreken sterker in hunne kerkeljke gezangboeken,in hun
dan de overige deed hoûren,gaven de R 0- Bjbel, in hunne spraakkunst en in hun
meinen daaraan den naam van acuere (ver- woordenboek. In het Serbisch komen de
scherpen), zoodat zj zulk eene lettergreep accenten nagenoeg uitsluitend in taalkundige
eene syllaba acuta noemden)wier toon (
b or geschriften voor. Men heeft er vier in deze

ACCENT- ACCIDENS.

taal! nameljk het accentus acutus,gravis?
circumiextls en de kamora ('-.), die eene
zekere ronding geeft aan den toon.In het
Sanskriet wjzen de teekens de hoogte Of
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acceptisnoodig,indien (1e wisselop eenigen

tjdnazigtgetrokkenis.V00rdeverderebepa-

lingen vanhetacceptziemenhetW etboek van
Koophandelart.ll2-17S.In Engelandgeldt
laagte aan van den stemklank?waarmedede deenkelenaam van denbetrokkene,optlenwisklinkers uitgesproken of gezongen moeten selgeschrevenmetot'zonderbjvoegingvanhet
w orden.In het Hebreeuw sch is de tekstvan woord tseen''(gezien)!vooraccept;inlanden,
de boeken des Ouden Verbonds ttlsschen de waarhetFransche wlsselregtisaangenomen,
5deen8steeetlw onzerjaartelling(loorIsraëlic- wordtdebjvoegingvan hetwoord(taallgenotische geleerden vaneengrootaantalaccenten m en''vereischt.
vooxzien.DeChineschetaalheeftvieraccenten, A ccessio (toevoeging Ofaanwas)iseene

dieallen dooreen kleinhalfcirkelboogjewor- bjzaak, die van buiten aan eene hoofdzaak

den aangeduid en van elkaâr verschillen naar wordt toegevoegd en alzoû in hetbezitkomt
gelangvan deplaats,diezjinnemenaaneen van den eigenaar der hoofdzaak. Hierdoor
van de vier hoeken van het woordteeken.
Onderscheidtzj zich van de vruchten,renten
W j hebben in onze taal geen eigenljke en inkomsten, die uit de hoofdzaak zelve

accenten oftoonteekens,maarwj gebrtliken voortvloejen.Zj kanharenoorspronghebben
het teeken van hetaccentuscircumiexus(*), ill de krachten der natuur (c.hataralisq otom dezamentrekkingvantreelettergrepent0t iyl het toeval(l-jortuita) -- zjkan door
kracht van m enschen en alzoo Op kunstééneaantewjzen (b.v.weervoorweder,zaâm
v
oor zamen).Hetafkappingsteeken (',b.v.in matige wjzeOntstaa'
n (a.tzr/ï/icip.
lc)?ofdoor
'
indastrtosa),ot'
smenschen)heeftden vorm vaneen scheitee- vljt worden verworven (J.'
dool
.
zamenwer
ki
ng
van
ver
s
c
hi
l
l
ende
krachken,enhetaanhalings-teeken ('')dienvan een
dubbelschei-teeken.In hetH oogdtlitschheeft tenverkregen (a.-ïz/J).- Accessiobeteekent
men den zoogenaamden Umlaut(''),die den niet alleen de verkregene zaak, m aar ook
goW ollen klank Vall G, O en @ Veralldert, de wjze waarop een derrel
jk eigendom vermaar ook dit is geen accent! dat op eene kregen is. Hierbj geldt ln het algemeen de
verheëng Ofdaling der stem bj deuitspraak regel,dat de bjzaak harehoofdzaak volgt
betrekking heeft. Hetzelfie geldt van het (accessorium sequittlr suum principale).Door
klankteeken O der Noordsche talen.
Het oratoriseh Ot'declamatorisch accent
kom t in .den regel met het grammaticaal
accent overeen, maar kan zich 00k aan de

heerschapyj van ditlaatsteonttrekken,wanneer het lets, datanderswelligtonopgemerkt
z0u bljven - vooraldooreenezekeretegenstelling - op den voorgrond wil plaatsen,
bj voorbeeld:I
tzjn mededingerisbekroond,
en hj isolbekroond gebleven!''Deredenaar
dlenthierbj te waken,datdeklemtoonniet
valle Op een Onw elltlidend w oord.
Het metrisch accent ofde klemtoonbjden

accessio ktlnnen zoow el bezittingen verkregen worden,die n0g geen eigenaar hebben,

als zoodanige, die reeds heteigendom zjn

van anderen. T0t de eerste soort behooren
de eilanden, die in rivieren ontstaant de
drooggevallen rivierbeddingen: de aanspoelingen en aanslibbingen,de gevonden schatten enz.- tot de tweede de zoogenaamde
specifcatie,ofde vervorming en verwerking
vooralvan eene rtlwe stof,die heteigendom

van een ander kan zjn,t0t nieuwe voorwerpen. OOk kan men door accessio van de

bezitting van een andereigendom verkrjyen

versbouw valtin onze taalin denregelzamen dooradgunctio,namel
jk dobrdekunstmatlge
methet gramm aticale accent,en doorgaansis verbindlng van eene zaak met eene andere,
een vers te w elluidender naarmate diebeiden en wel Op zoodanige wjze,dat eene schei-

Juister zamenvallen.Anders is hetbj de R0- dingalthanszondergrooteschadeonmogeljk
meinsche dichters na E nni'us;zj bekreunden ist bj voorbeeld?wanneereen schildereen

zichnietom hetgrammaticaalaccent,maarza- fraai sttlk penseelt op een doek, dat hem
gen enkel Op de quantiteit der lettergrepen. niet toebehoort, Of wanneer men een huis
Belangrjke toonteekens heeft men in de bouwt met de steenen van zjn buurman.
muziek. Zj verkondigent h0e enkele noten D eze laatste kan in zoodanig geval de steeof bepaalde gedeelten van een muzieksttlk nen,zoo lang hetgebotlw staat,niet tertlgm oeten voorgedragen worden. Daartoe be- vprderen? m aar wel de dubbele waarde als
hooren ook de aecentlts pccletsitdts/ïci,die de schadeloosstelling eischen.

wjze bepaalden, waarop in de kerken de

A ccidens. Dit woord heeft op het ge-

evangeliën en brieven door den voorlezer bied der wjsbegeerte eene dtlbbele beteekezingenderwjze moestenwordenvporgedragen. nis.H etbeduidtvooreerstdatgene,wattegenDie voordragt was Over hetgeheelzeer een- Over het essentiële of wezenljke staat en
toonig,maaraanheteindedervolzinnenOnder- dusaldeeirenschappen,di
e eenigvoorwerp
ging de stem zoodanige wjziging alsdoorde hebben of'nlet hebben kan zonder op tehouden te w ezen wat het is.Bj een ()f ander
kerkeljke tponteekenswel'daangewezen.
Acceptatie isde handeling,waardf
lorde ligchaam is bjvoorbeeld de kletlr een accibetrokkene crkentofaanlleemt,lletbedragdes dens.'In detweedeplaatswordthettegenovelfse
tl
andi
d,a
wissels op den daarin gestelden tjd te v0l- de
haaze
rlz
ve,ghe
maiadrges
detel
wjz
elsdatgene,watniet
van haar bestaan
doen.Deacceptatie,gewoonljkhetacceptge-

noemd,moetdoordenbetrokkenedtlideljkOp begaalt,zo0 alsdehoeveelheid,dehoedanigden w isselgesteld en doo1.hem onderteekend held,detjd:de plaats,debetrekking enz.
worden;devermelding vanden datum valzhet
lnhetdagelkkschlevennoemtmeneenetoeval-

ACCIDENS- ACCLIMATISATIE.
ligegebetlrtenisvanonaangenam enofbelemm erenden aardeenaccident.Ditwoordheefteene
minder sterkebeteekeni:dan PGmp ofonlteil.
A cclam atie noemde men weleer eene
algem eene bjvalsbetuiging,dieden redenaar
ten deelviel.Thansgebrulkt men datTvoord
om eene algemeene goed- of afkeuring te
kennen te geven, die in eene yergadering
aan eenig voorstel wordt geschonken.Z00danige acclamatie geschiedtdan nietmetden
mond, maar doorgaans met de voeten.Een

er den mensch de geschiktheid,om in e1k
klimaat te leven. Geheel andersishet met
hen, die in de poolstreken of tusschen de

keerkringen gevestigd zjn,wanneerzj een

tegenovergesteld klimaat opzoeken.D e K0-

ninkljke familie van de Sandwich-eilanden
bezweek bj haar bezoek in Engeland in

1827 methetgrootste gedeelte van harehof-

houding reedsna weinigeJaren aandetuberculeuse longtering. O0k in Frankrjkheeft
m en waargenom en, datpersonen,in de ver-

voorstel, dat op deze wjze wordt toege- zengde luchtstreek geboren en opgegroeid !
Juicht,kan alsaangenomen beschouwd wor- reeds in de eersteJaren van hun verbljfin
den,wanneer niemand der aanwezigen daar- dat land door borstziekte werdenweggerukt.

over eene hoofdeljke stemming verlangt. Desgeljks sterven,a1s volgenseeneonverDeze acclamatie is een uitstekend middel, biddeljke wet,o0k personen van die volkeom de vaak vervelende lengte van sommige r0n , w elke 0P hO0g0 broedten W onen,Yfanvergaderingen te bekorten.
neer zj naar een zachter klimaat worden
A cclim atisatie--ook welacclimatatiege- overgebragt;het is alsofeene soortvan heimnoemd- ishetgewennen vanlevendewezens wee hen doetwegkwjnen.Intusschen isde
aan een ander klim aat dan datvanhun vader- gemakkeljkheid,waarmedeeen mensch zich

land.Hierbjkomtvooralinaanmerkinghetge- acclimatiseert? tevens afhankeljk van de
w ennenaaneenanderengem iddeldengraadvan

eigenaardigheld van het ras, van het ge-

warmteenvochtigheiddesdampkrinqs,aaneen slacht,van den Ouderdom ,vanhetligchaams-

anderenscheikundigenenhygxometrlschentoe- gestel enz.De Negersgewennen zichgemakstand van den grond,en aan eene andere le- keljker aan een vreemd klimaat dan de

venswjze,dievan datalleshetgevolgis.De Malejers,endeMongolen gemakkeljkerdan
geschiktheid,om zulk eene verandering zon- deNegers.Ofschoon de Malejers,doorgodsder eenig nadeel voor de gezondheid tever- dienstjver geprikkeld, dikwjlsbedevaarten
duren,noemt men de vatbaarheid vooraccli- doen naaryaggden:dieboven desneeuwljn

matisatie. Zj is hetgrootstbj den mensch. van den Hlmalaya gelegen zjn,toch zjnzj
Hj is in staat,Om alsdenkendwezen zich in den regelniet in staat om boven 50ON.B.
door zjn wil,doorzjnewetenschagpeljke te leven. H0e gemakkeljk het eigenljke
ondervinding en door de çave om ln elke stamvolk derMongolen,nameljk de herders
behoefte te voorzien de accllmatisatiegemak- der uitgebreide bergvlakte van Midden-Azië,
keljk temakenenzichaanbjnaiederklimaat zich binnen degrenzen eenerbepaaldebreedte
tegewennen.Hj verspreidtzich dusveelge- acclimatiseert, bljkt uitde veroveringstogmakkeljker dan eenig ander schepsel over ten dezer zwervende horden,die den roem
den aardbodem en blpf
- t beter bewaard voor hunner wapenen tot aan de Chinesche zee
ontaarding. Toch ontstaater na een aanm er- en tevens zoo ver mogeljk naar hetwesten
keljk tjdsverloop tusschen bepaalde men- hebben verspreid. Onder de opvolgers van
schenrassen en delanden?die zj bewonen, Timltr vormden hunne Khanatenvan deNooreene eigenaardiye betrekkiny.Eerstgenoem- deljke Ilszee schier totaan den Indischen
den yewennen zlch aan den lnvloed derom- Oceaan eene onafgebroken keten, en in
standlgheden,diezj ervinden,aandelucht, onze dagen hebben zich bew onersvan het
het water, de spjzen enz.: en zj kunnen overbevolkte China op Ceylon,op Java,op
die oorden niet met andere verwisselen zonder hunne gezondheid in meexdere of mindere mate te verliezen. H 0e langer een
mensch in hetzelfde gewest heeft verkeerd
h0e sneller de wisseling is van het

Isle de France,aan de Kaap deGoedeHoop
en op St.Helena gevestigd.De inbool'lingen

klimaat - h0e meer het klimaat zjner
nieuwe woonplaatsafwjktvan datderv00rgaande,deste grooteris o0khetgevaarvoor
zjne gezondheld.Daarom hebben deEngel-

den E tlropeaan. Maar 00k deze kan niet
duurzaam verkeeren in de stralen der keer-

van Amerika schjnen eene zeer geringevatbaaxheid te hebben voor acdimatisatie.Die

vatbaarheid is ongetwjfeld het grootst bj

kringszon zonder dat zjn uitwendig voorkomen eeneaanmerkeljkeveranderingonderschen den maatregelgenomen,om hunnetxoe- gaat. De kleur van zjne huid verbleekt en
pen niet regtstreeks naar Indië,maareerst zjne trekken verliezen de kenmerken eener
naar de kust der M iddellandsche Zeeennaar

ongeschokte gezondheid;alle opgeruimdheid

Isle de France te zenden; op deze wjze en frischheid verdwjnen, de bewegingen
kunnen zj langzamerhand zich gewennen worden langzamer,en zjne geheelegestalte

aan een warm klimaat.De verhuizing naar draagt den stempeleener werkelooze onvereen geheel anderen aardgordel veroorzaakt schilligheid. De acclimatisatie-ziekten zjn
gevaarljke ziekten, die men met den naam doorgaans die, w.
elke eigen zjn aan het
van acclimatisatie-ziekten bestem pelt.D e be- nieuw e klim aat.D e bewoners van het n00rw oners der gematigde gew esten acclimati- den worden in de keerkringslanden aangetast
sexen zich hetgemakkeljkst.Defellekoude, door gele koorts, dysenterie, leverkw alen
die er des winters,en de drukkende hitte, enz.,terwjl de inboorlingen van het zuiden
die erdeszomersheerschappj voert,geven op hooge breedten te w orstelen hebben m et
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klieren, Engelsche.ziekte, longtering enz. heid teruggekeerd.Ten gevolgehiervanheeft
Bj hat heerschen van epidemie-n staan de het zwjn regtopstaande ooren gekregen en
vreemdelingen het eerstblootaan gevaaren zjn schedellsbreedergeworden,hetpaard
wé1te meer,naarmatezj xecdslangerweêr- vertoont er zich in zjne ooxspronkeljke
stand hebben geboden aan het ongewone schoonheid, en de ezel is er een moedig
klimaat.Komen ztgzulk eeneongesteldheid dier.De kleur van elk dezer soorten vandie-

gelukkig te boven, dan ztlneztjlaterbeter ren is tevens eene geljkvormige geworgewapend tegen den schadeljken invloedder n - een verschjnsel, dat de bewering
nieuwe omstandigheden. Te Batavia sterft de
staaft van Bljjï'
on,dathtmnekleurverschel*
#
iaarljlks1 Europeaan van de 11,- lChinees denheid een gevolg is van den tamm en toevan de S9,

en l Javaan van de 40.

stand.Men behoeft echter de dieren nietzo0

Het is niet mogeli
jk , bepaalde middelen ver weg te zenden, om eene verscheidenaan te wi
el
zen, om den nadeeligen invloed heid van raste voorschjn te roepen.Paaxder wisseling van klimaat te vernietigen.In

den e1 runderen, die uit Normandië naar

het algemeen is het voox den vreemdeling Bretagne worden overgebragt, verkrjgen
gexaden .zich langzamerhand aan de gebxmkeljke levenswjze in zjne nieuwe woonplaats te gewennen. De ovexgang van de
eene levenswtlze t0t de andere mag niette
spoedig geschieden:maarmoetgeljken txed
houden met de accllmatisatie.Bovenalismatigheidinhetgebruik van spjsen drank en
onthouding van alles?wathetligchaam verzwakt en sloopt, du beste veihgheidsmaatregel teyen den nadeeligen invloed eener
verandemng van klim aat.
E'
r zi
*jn gewesten,waar eene acclimatisatie
t0tde onmogeljkheden behoort,nameljk de
moerassigekustlanden,waargevaaxljkekoortsen heerschappi
jvoeren.W ie dof
)x zjnonge-

allengs eene grootere gestalte en de eigenaardige kenmerken dex Normandische rassen,

terwt
J
'1 de dieren,welkemen van Bretagne
naar N ormandië voert?allengskleiner w or-

den,alishet0ok,datzjinbeidegewesten
dezelfde soort van voedsel nuttigen. Eene
Overvloedige voeding en eene zorgvuldige

vexpleging zjn niettoereikend,om hetontaarden der rassen te voorkomen; 00k in

Amerika ztjn, in weerwil van den weelderigen plantengroei,onze huisdieren overhet

geheel kleiner geworden.Een belangxjk gevolg der acclimatisatie neemtmen waar bj
de kat. Deze heeft den Europeaan in alle
gewesten vergezeld? zoodat haar uitwendig

lukkig l0t derwaarts wordtgebragt,bezwijkt voorkomen aanmerkeljk veranderd is. In

eerlang voorhare vreeseljke aanvallen.éok de warmegewesten vanAmerikamiaauwtzij
andere plaatsen:bJjvoorbeeld gropte steden, nieteens.In laatstgenoemdestrekenwil00i
waar eeneaanzlenljke massamenschen digt de schapenteelt volstxekt niet gelukken.Er
i
od
pe
ei
ng
panktd
,ez
o
zBon
he
deva
njn gevaarljk vo
di
ex de ge- zjn vele dieren?welkezich op verrenaniet
vreemëeling,
gewoon aan elk klimaatkunnen gewennen,maarbj
IB,zich in de frissche lqcht te bewegen.
elkeproefnemingbezwjken,nietalleenwanDe acclimatisatie der dieren iseen belang- neer zj uiteene warmere in eene koudere?
rjke zegepraal van den mensch op debe- maar 0ok wanneer zj van eenekouderein
perkte verspreiding der dieren, vooral dex eene warm ere luchtstreek w orden verplaatst.
tamme soorten,waarvoox hj detalrjkebe- W j zien hiervan eenvoorbeeldinhetrendiex.
lemmeringen van klimaat en bodem glansxtjk Het dier is, evenzeer a1s de maensch?aan
0V0rW 0nn0n heef
t.Hetis een feit,(latbjna acdimatisatie-ziektenfm derworpen.IntuBschen
alle huisdieren ? w elke thans OVeT geheel heeft het klimaat niet zoo grooten invloed
Europa t0t diep in het noorden zjn ver- op de paarden-envee-fokkerj,a1ssommigen
spreid,oorspronkeljk uitwarmere gewesten m eenen, omdat de nadeelen daarvan veelal
afkomstig zd
'n.Paarden?rtmderen,honden verhoed w orden door eene zorgvuldige veren katten vergezelleu den mensch ten ge- pleging.W jwjzen slechtsop hetpaard;het
volge deracclimatisatie bjkansoveral.Toch edelste raS Van dit diex behooxt ontegenzegheeft het dier meer tjd en meermedewer- geljjk in hetOostentehuis,maardepaardenkende omstandlgheden noodig, om in e0n fokkertl staat in Engeland, waar volstrekt
vxeemd klim aatte leven,dan dem ensch. Zjne geen Oostersch klimaat heerscht, op even
acclimatisatiewordtechterBterkbevorderd
door hoogen trap als in Ar>bië en Perzlë.Het

eenezorgvuldigeverplegingvandezjdevanden Syrische en Moorsche schaap is overgebragt
mensch, daar wilde dleren zich niet gemak- naar Spanje, en zi
jne wolis,ten gevolge
keljk aan eene andere luchtgesteldheid ge- van eene zorgvuldigeverpleging,veelflner
wennen. Intusschen heeft de acclimatisatie geworden,- een verschjnsel,datwjevender dieren steeds eene w erking, die hen zeer opmerken in de veel koudere velden
vexedelt of doet ontaarden.De kleine paar- van Silezië en Pommeren. W j kunnen dit
den derShetlands-eilanden zi
jn dooxdeaccli- ook waarnemen bj de zjderups: dieeerst
matisatie als het waxe ingekrompen,en de va
na naar Italië,toen naarFrankrjk
Spaansche merino-sehapen er floor veredeld. enneiChi
ndeljk zelfsnaarde kusten derNoordOpmerkeljk vooral is de verandering, die en Oostzee is overgebrartzonderhiervan onze huisdieren door hunne acclimatisatie in bj gepaste zorg - eenlg nadeelte onderde
Nieuwe W ereld hebben ondergaan. Zj vinden. De landbouwerneemtdikwjlszjne
hebbe
n zicll hier niet alleen ontzettend vertoevlugt t0t de acclimatisatie van vreemde
menigvuldigd, maar 00k hun aard is veran- dieren,om een gebrekkig ras te veredelen.
derd, en zj zjnert0tden staatderwild- De acclimatisatie der planten gaat betrek-
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keljk gemakkeljker, wanneer zj in het

A ccom m odatie.W anneer men zich met

nieuwe klimaat slechts eene voldoendedampkringswarmte en vochtigheid vindenenvoedsel, dat voor haar zamenstel geschikt is.
A'Iaar 00k zj moeten zich langzamerhand
aan een nieuw vaderland gewennen.Dewjn-

zjne jevoelens, begeerten en gewoonten
naardle van anderen schikt,dan çeeftmen

eilanden derwaarts voext.00k de exwten en
de tarw e, die erui
tFrankrjk terzaajiny
aankw amen, bragten aanvankeljk zeerwelnig op, :iaar de korrels, in den vreem de
geteeld, leverden veelbeter vruchten.onze

te verplaatsen en hierin de punten vinden,

(laaraan den naam van accommodatle.V ooral

gebruiktmen datwoord van dehandelwjze
van een leermeester,die zjn onderwjsin-

stok, regtstreeks tlitFrankrjk naar (
le An- rigt naar den trap van ontw ikkeling,w aarop
tillen overgebragt,leidt hier een kwjnend zich zjn leerlingbevindt.W ie aan kinderen
leven, maarhj groeiter voorspoedig,wan- onderwjs geeft,moet zich alshet ware in
neer men hem van Madeira en deUanarische den kring derkinderljke denkbeeldenweten

waaraan hj de draden van zjn onderrigt
vasthecht, en weinig ontwikkelden,al zljn
ze volwassen,kan men m et kinderen verge-

ljken. De accommodatie kan plaatshebben

granen zjn llitAziègekomen,demaïskregen m et betrekking t0t den vorm en 00k met
wj uit Amerika,en den perzik-,amandel-, betrekking t0t den inhoud van het onderabrikoos-,pruim en- enkersenboom uitPerziè' wjs, en eindeljk met betrekking t0t den
en Armenië,den oranjeboom uitChina,de vorm en den inhoud beiden.Om eene onbeboonen van de kusten der Kaspische zee, kende zaak aan zjne leerlingen duideljk te
den hennepuitPerzië,hetvlasuitTartarje, maken, vergeljkt een leermeester haar geden tabak uit Amerika, alsmede den aarë- woonljk bj eene bekende, ziedaareene
appel, dien wj eerst sederteene eeuw in noodzakeljke accommod,atie. Een wjsgeer,
Europa verbouwen.De wjnstok en de Oltif- die door ingespannen nadenken bepaalde beboom , schoon thans ook in 0ns werelddeel Fri
ppen verkregen heeft,kan aan dezegeen

in hetwild groejende,zjnqitAzië afkom- lngang verschaFen bj hetalgemeen zonder
stig.MTanneer wj een vjftigtalinlandsche ze te kleeden in zoodanige vormen, welke
soorten tlitzonderen, zjn al desierplanten bj hetvolk in zwang zjn.Gaatdieaccomvan onze tuinen, vensterbanken en bloem- modatie zo0 ver,datzj tegen beterweten
tafelsbuitenlandsehe g0WaSS0n.
volksvooroordeelen en volksdwalingen aanDe acclimatisatiederqlantengeschiedtdik- neemten verdedigt,dan verandertzjinbewjls zonder medewerklng,Ja,zelfstegen drog.W j zeggen teqen beterkcdfez?,want,
den wil van den mensch. W j noemen hier het spreekt van zelf,dat wj ze vinden in
a1s voorbeeld de Amerikaansche agave ofde de lessen van alle grootevolksleeraars,dietezoogenaamde honderdjarige aloë, die langs vensde edelsten waren van hun geslacht,de kusten der Middellandsche zee zich zo0 immerszjwarenkinderenvanhunnentjd.W ie
sterk vermenigvuldigt, dat men ze t0t 0m - volkomenzjneovertuiginguitspreekt,albljkt
heininyen gebruikt, alsmede de Canada- deze 00k later eenedwaling te wezen,m aakt
sche fbnstraal (erigeron canadense),diein de geen gebruik van accomm odatie.
Accommodatie in den vorm is in dezamennoprdeljkegewestenderVereenigdeStatente
huisbehoort,maarinM idden-Europaoveralop levingpnvermjdeljk.Vooraldereizigerheeft
debouwlandenwelig groeit,en vooraldie Ca- ze noodig,wanta1shj metgenoegen inhet
nadaschewaterplant (elodeacanadensis),wel- buitenland wi1vertoeven, moet hj vreemde
ke door hare ongemeen weelderigevoortplan- talen w eten te gebruiken en zich schikken
tinginEnqelandeninonsvaderlanddescheep- naar vreem de gew oonten. In de accommovaartop rlvieren en in kanalenbelemm ert.
datie ligt de kracht van den opvoeder der
In den laatsten tjd heeftmen het hooge Jeugd en van den populairen schrjver.Deze
gew igt der acclimatisatie m eer en meer in- wane niet,dat htjaan het volk behagen zal
gezienyzoodat hier en daaracclimatisatie-ge- door de platte volkstaalte gebruiken,maar
nootschappen opgerigtenacclimatisatie-tuinen htjbedenke,dathj dan alleenweêrklankza1
aangelegd zjn. Zulke vereenigingen bejve- vinden,wanneerhj de teederste snarenvan

xen zich, Om onze bouw gronden:bosschen hetvolksgem oed w eet te treFen.
en rivieren m et nieuw e bew oners te beVan ouds is de groote vraag opgew orpen,
volken ,het aantalhuisdieren te vermeerde- ofo0k Jezusbj zjn onderwjsgebruik heeft
ren en nieuw e voortbrengselen voor 'sm en- gem aakt van accom modatie,- ofdieLeeraar
schen veelvuldige behoeften te leveren. Zj zich geschikt heeft naar den ontwikkelings-

pogen tevensalle verschjnselen waarte ne- toestand zjnerhoorders? W j zjn van 00rmen, die den 100p der acclimatisatie verge- deel,dathetonmogeljk is,een Ontkennend
zellen,ten einde dezez00veelmogeltjk t0t antw oord te geven op die vraag. D it anteene wetenschap te verheFen.Zulkevereeni- w oord ontneemt niets aan de hooge w aarde

gingenheeftmenteParjs,teBerljn,teAlex- zjnerlessen.Elkegodsdienstopenbaartzich
andrië?te Moskou en opveleandere plaatsen. in de menscheljke maatschappj in een beDeacclimatisatie-tuinenzjnbjzontlergeschikt, paalden vorm , en deze vûrm is altjd eene
om aanvreemdedierenenplantentdiezichdoor accommodatiet- hj komt steeds overeen
nuttigheid of schoonheid onderscheiden,het metde behoeften van het oogenblik.Bjden
burgerregtte verschaFen in eennieuw vader- vooruitgang van kennis en beschaving vem
land.Z0o w eet de m ensch denatuurtedwin- anderen die behoeften,en de veranderde be-

gen,0m zich naarzjnewenschen te voegen. hoeften eischen een anderen vorm . Bj die
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gedtlrige vormverwisselingen bljven intus- bj verschillende menschen zeer verschillend.
schen deeeuwige waarheden,diezj bevat- Het acltommodatie-vermogen heeft zjne
ten ongedeerd,Ja, deze treden juistdoor greqzen. Binnen en buiten zekeren afstand
die vorm verwisselingen gedurig in schooner van het o0g, die vool' verschillende Oogen

en duideljkergedaante tevoorschtjn.
Eene andere,hoogst m erkw aardige aecomvot
fcfi: is die van A:foog.Hetduideljk zien
isvooralafhankeljk vandenaauwkeurigheid

verschillend is,houdthetduideljk zien 0p.
Liggen de tw ee punten,w elke dien afstand
aanwjzen, digt bj het Oog ,dan ishet bî
j-

zidstfe,- liggen ze ver van het 0og,dan
van het beeld, dat eenig voorw erp Op het is het vérziende. Tusschen die tw ee punten

netvlies vormt. Het is noodzakeljk, dat de ligthetgebied van hetduideljk zien.Daarlichtstralen, die van eenig punt van dat
voorw erp in het oog vallen,zich w ederom
Op één punt van het netvliesverzamelen,en
w elzoo,dat ditverzam elingspuntniet vöôr

ofachter het netvlies gelegen zj, daarin
dit geval gemeld punt op het netvlies geen

punt maar een cirkeltje z0u wezen.H0e
grooter ditcirkeltje is,destemeer loopen
de afzonderljke punten van het voorwerp
doorelkaâr,des te onduideljkerislzetbeeld.
H et hoornvlies, de lens en het glasachtig
ligchaam vormen tezam en een straalbrekenden
toestel, die de Opgevangen stralen op één
punt achter de kristallensverzamelt.Van den
afstand van het lichtgevend puntis in den
regel de afstand van hetverzamelingspunt
der lichtstralen achter de kristallens afhan-

tusschenvindtmen denafstanddergem iddelde

gezigtswjdte,nameljk dien,waarophet00g
een gedrukt boek met eene middelmatig
groote letter het gel
uakkeljkst lezen kan.
Hetaceommodatie-vermogen neemtafbjeen
eenzjdig gebruik of bj gemisvan oefening
der Oogen. MTie altjd in de verte staart,
zoo a1s de Jager en de zeeman, verliest
allengs de geschiktheid, Om het Oog v001*
hetduideljkwaarnemenvannabjzjndev0orwerpen in te rigten,- hj wordtvêrziende.
Het omgekeerde heeft plaats bj hen, die
zich doorgaans met nabjz/nde voorwerpen
bezig houden, zoo als horlogemakers enz.
Een afwisselend zien indeverteenvannabj
is dtls ten sterkste aan te bevelen.
Omtrentde veranderingen,diehet0ogbj
zjne accommodatie ondergaat! wist men

keljk. H0e verder het eerste van het 0og
isverwjderd,te digterisl
zetlaatste bj de voorheen niet veelm etzekerheld tezeggen.
kristallens gelegen,- nameljk als de straal- Drie dinyen waren mogeljk.Deafstandvan
brekende toestel Onveranderd bljft. Twee het netvllest0tdekristallensk0nveranderen,
punten, die zich op verschillende afstanden de lens zelve kon zich vôôr-en achterwaarts
van het O0g hevinden, kunnen dus niet te bewegen,en hetstraalbrekend vermogen der

geljker tjd twee punten Op het netvlies afzonderljke deelen - van hethoornvliesOf
vorm en,- ihén van beiden doet dan een van de kristallens- kon eene wjziging 0ncirkeltje ontstaan.Een nabjzjnd en verwj- dergaan.Nadatmen eerstde Onmogeljkheid

derd voorwer? kunnen wj dusnooitte.
gd- eener plaatsverandering van hetnetvlieshad
lqlcer J?
/# duldeljk.zien,maar wel na ellc- aangetoond, beschouw de m en algem een de

ander,omdathet oog zjn.stralenbrekenden beweging der kristallens als de oorzaak der
toestel zo0 wjzigen kan, dat hetgeschikt accommodatie, t0t dat het in den laatsten
is,Om de stralen van een lichtend punt,op ttjd uit eene reeksvan schranderuitgedachte
welken afstand het zich ook bevinde,in één proeven yebl
eken is,datjuistgeene plaatspunt op het netvlies te verzamelen.H et0og
kan zich derhalve schikken naar den afstand
der voorwerpen, en m en geeft daaraan den
naam van accomm odatie-vermogen.

verwissellng,m aar enkeleene vormverande-

ring derkristallens,nameljk eene vermeerderde w elving harer Oppervlakte voor digter

bj gelegene voorwerpen? en een terugkeer
Men kan er gèmakkeljk de proef van ne- t0t de vroegere geringere w elving voorm eer
men, wanneer men éên 0og sluit en den verwtlderde zaken - iets dat d00l-de veerwjsvinger der eene hand op den afstandvan kracht der lens geschiedt- het aceommoeen palm en dien der andere hand Op den datie-verm ogen ultmaakt. M en heeft dit beafstand van eene halve elvan het geopend wezen door de volgende proef: M en kan
Otlg plaatst. 'W anneer men nu den eenen van eene vlam , die vötsr het oog is ge-

w jsvinger met naauwkeurigheid gade slaat, plaatst, drie spiegelbeelden verkrtigen? die
zal de andere zich zeer onduideljk ver- naast elkander staan, twee regte (Flg.1.
toonen.
c en b) van de bolle bovenvlakken van het
H etisnoglzietAroldingendbew ezen,maarzeer

hooxnvlies en van de kristallens,en een 0m-

waarschjnljk,dathetoog,in dentoestandvan gekeerd beeld (c) van hetachterstevlak der

rust,eendubbelaccom modatie-vermogenbezit, lensOfvan de hiermede Overeenkomendeholle
nameljk dathetzich schikkenkannaal.meer oppervlakte van het glasachtig ligchaam ,
verwjderdeennaardigterbjgelegenevoorwer- waarin de lens is bevat. W anneer nu de

pen.Dathetzichvoegenkannaardirtbjgelegenevoorwerpen,isbovenallentwjfelverheven,enwjmerkenOp,datwjhet0oginspannen,wanneer wj een verwjderd voorwerp

lens bj het zien van nabj meer welving
krjgt,dan moetdegrootte en deplaatsvan
het middelste beeld eene wjziging Ondergaan,terwjldie der beideanderen dezelfde
naauwkeurigwillenonderscheiden.l-letnulpunt bljven. Dit is inderdaad hetgeval(Fig.2.
tusschen die beide accommodatiën wordt dan à'). W ordt de proef zôô gedaan, dat het
aangewezen doordienafstand,waarophet1
*as- oog,voorvexwjderdevoorwerpen ingerigt,

tend oog duideljk kan zien.Die afstand is zich op nabjzjnde vestigt, dan wordt het
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middelste spiegelbeeld kleinex en verandert
van plaats. Om het bedrag der inkrimping
en dus dat van de veranderde welving der
lens te meten,nam m en,in plaatsvan deze
vlam ,een scherm met twee gaten,waarach-

plaats in de m uziek.De verschillende toonen
ontstaan door een verschillend aantal trillingen,en w anneer de trillingen van den eenen

toon gedurig, bj voorbeeld om de 60 tril-

inyen 'tgeen in een korttjdsbestek geter men lichten plaatste. Bj de naderings- l
schleden kan,daar het aantal trillingen van
accommodatie worden nietalleen demiddelste de m eeste toonen t0t duizendtallen in eene
spiegelbeelden dezer openingen kleiner,maar seconde klim t
zam envalle'n dan maken
zj naderen 00k t0t elkander,zoodatmen zj doorgaans 00n aangonanlon indrqk ,Wan-

uitde gewjzigde afstanden devormveranderingen der lens bepalen kan (Fig. 3 b en
4 b'). Hierdoor is de vermeerderende kromming van de oppervlakte der lens bj het
zien van nabjzjnde voorwerpenboven allen
t
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neer zj te zamen worden aangeslagen.Zj

vormen dan een accoord. De trillingen der

opvolgendemuziek-notenc,h d,h s a,5,c
staan t0t elkander als de getailen 1, S/a,
5/4) A/3) 3/2/ s/3) 's/8, 2. Men verneemt
hiervan een accoord,wanneer de eerste (de

grondtoon)c,de derde (terts)e,en devjfde
(quint).
f geljktjdig zich doen hooren.Behalve dlt accoord heeft men het septimeaccoord van de vier toonen c e# b,en het
none-accoord van de 5 toonen ce# b d.Van
deze hoofd-accoorden heeft m en wederom on-

derafdeelingen,in wierbeschouwing wj OnS
hierterplaatse nietw enschen te verdiepen.
Op het gebied van den handelis een cceoord eene overeenkom st? w aarin de v00r-

waarden zjn omschreven, waaronder twee
of meer personen elkander diensten willen

bewjzen. Men maakt een accoord meteen
arbeider,dathj deze Ofgeenetaak zalverrigten tegen eene bepaalde s0m gelds. In
meer bepaalden zin spreekt m en van een accoord na een faillissement. Nadateen koopman in staat van faillissem ent is verklaard

en de curatoren benoemd zjn,roepen deze

de schuldeischers Op en stellen hun de
vraag voor,ofzj zich raeteene aan hunne
deringen van het om gekeerde spiegelbeeld schuldvorderingen evenredige verdeeling der
eene geringe vermeerdering der w elvingvan opbrengst van den faillieten boedel willen
de achterste oppervlakte der lens heeft op- vergenoegen en hierdoor den schuldenaar
gemaakt. Vraagtmen, door welke middelen van alle verdere verpligtingen t0t betaling
die vormverandering der lens wordt tew eeg- ontslaan. W ordt die vraag toestemmend begebragt, dan klinken 0ns enkeluit het ge- antwoord,dan ishetaccoord yesloten.
bied der onderstellingen eenige antwoorden
Acerediteren.Men accredlteertiemand,

te gemoet.Hetspreekt van zelf,dat wj ze wanneer men hem van een brief (credietin de eexste plaats in de fljne spieren van brieg voorziet,diehem in hetoog vandenhetregenboogvliesenvanhetvaatvliesmoeten gene,aan wi
en zoodanige briefgeriptis,de
zoeken.Eenenaauwkeurige beschrjving van bevoegdheid geeft, om eene in dlen brief
dew erkingdierspieren ten behoevederaccom - aangewezen handeling te volbrengen. Een

modatie bljftechtern0g altjd Ontbreken.

gezant wordt doorzjne regering reaccrediAccompagnemgnt noemt men in de teerd bj een vreemd hof,en hetlsde ge-

muziek de begeleidlng eener solo-stem door
eene andere stem , door een muziek-instrum ent ofdoor het geheele orkest.Dezebeide
laatsten kunnen 00k meer dan ééne stem begeleiden. H et accom pagnem entdientsteeds,
om eene melodie te ondersteunen en op het
voordeeligst te doen uitkomen. Het moet

woonte: dat hj zjn credietbrief bj eene

derinstrumenten ishierbj van grootbelang.

Accijns,z00noemtmen eenebinnenland-

eerste,plegtige audientie overreikt.Een reiziger ontvangteencrediet-briefvan eenkoopman,die hem de bevoegdheid geeft,Om aan
buitenlandsche handelskantoren eene in dien
briefvermeldes0m geldsinontvangsttenemen.
Hetspreekt van zelfjdatdereizigerdezes0m
de voordragt der solo-stem duideljker en aan den eerstgem elden koopman verantwoorschgonerm akenen tevensaanvullen.D ekeuze den moet.

W ie accompagneert, moet zich metbetrek- sche,doorgaansindirectebelasting op goede-

king t0t zjn spelgeheel en alschikken naar ren,diedageljksworden gebruikt.Dezebelasde eischen van hetvoorgedragen stuk en zor- ting iszeeroud.ZjwerdreedsdoordeRomeigen, dat tusschen ditlaatste en het accom- nengeheven onderdennaam vanvectigal.Zj
pagnementdeharmonienim mereenoogenblik wasl
n1101inSyanleenomstreeksdienzelfden
verbroken w orde.
tjd te VenetiëInzwangenheeftzichvanhier
A ccoord.Dit beteekent in hetalgemeen over de Nederlanden, Frankrjk en Duitscheene overeenstem ming.Zööishetin deeerste land uitgebreid.Deaccjnsen,gewoonljkdoor
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de gemeenten geheven,werden dikwjlsop
verlangen der vorsten aan het rjksbestuur
afgestaan.W aar ze in destedenblevenvoortduren,w erden zegewoonljk aandepoorten,

oybrengen.In0nsVaderlandzjn,metv00rl00-

tr
jjd
nsme
in d
tezestiendeeeuw ,
moeten wjdenaesc
gedurende onzen
Spanje.Aanvankeljk werdhj gevraagd van sommigewaren,
dienaardenvjandwerdengevoerd,latervoor
alle dergeljke W aren zonder Onderscheid
Van bestemm ing. Bj OnS en i
n Engeland
is hetaccjnsstelsel Op 00ne groote schaal

verderfeljke smokkelarj.De vroegereaccjn-

plgeuitzonderingvan enkelegemeenten,dege-

meenteljkeaccjnsen afgeschaft,dien0gvoor
korten tjd hetvrje handelsverkeer van ste-

of 00k wel aan de grenzen van hetstads- den en doryen belemmerden,een kostbaar
gebied ingevorderd. In 0ns Vaderland ont- toezigt verelschten en aanleiding gaven t0t
sen op het gemaal, op het geslacht, met
uitzondering van het xtmdvleesch,en op de

brandstoffen zjn afgeschaft.W jhebbenthans
enkel een rjks-accjns, en we1 op bieren
azjn,die teweinig opbrengtom hem lang

te behouden,op het rundvleesch - een ver-

toegepast.Bjna qeen enkel voorwerp van derfeljke accjns, omdathj de sl.echte voedageljksch gebrmk k0n aan zjne heer- ding onzerarbeidersverergert- ?ophetzout

schappj ontsnappen, Ja, sommige wer- en dezeep:diezoospoedigmogeljkmoetafgeden,bjhunne vervorming,erbj herhaling schaftworden,omdathj den geringen stand
door getroffen. In Engeland? w aar het in op eene alleronregtvaardigste wjzedrukt,op
1628 is ingevoerd,zien wj ln 1829 de op- de suiker,en op de sterke dranken,w elke
brengst van den rl'
ksaccjnsklimmen t0teen beidelaatsten wj desgeljksin beginselafkeubedrag van S20 m illioen gulden de helft ren,maar die wj op deljstdermiddelen
der middelen.O0k in Duitschland werd hier wel willen behouden, omdat zj artikels
en daareen zeer uityebreid accjnsstelselin- Van weelde treffenentevenseeneaanzienljke
gevoerd.Hetbelastln Pruissen brandewjn, S0m opbrengen, die welligt, zoolang wj
bier,azjn,zout,tabak,wjn,meel,vleeslôh geenezuivereinkomsten-belastingbezitten,op
en speelkaarten, en dat voorbeeld is door nog onregtvaardiger wjze van debelastingde meeste Staten van het Tolverbond nage- schuldigen z0u worden gevraagd. Dat alle

volgd.HetFranscheaccjnsstelselishervormd accjnsen,h0e 0ok genaamd,hooqstbelemin hetJaar1804, toen allecontributionsin- merend zjn voorhandelennjverheld,behoedirectes onder den naam van droits réunis ven wjnietin bjzonderhedenaan tewjzen.
vereenigd w erden.
Acera ,zo0 noemtmen een geslacht van
Bj de heëng van den acejnsvolgtmen de orde der buikpootige weekdieren,en wel
het beginsel! dat zj zooveel mogeljk ge- van de familie dexpleurobranchiata.Zj hebschiede onmlddelljk vôôr het gebruik der ben geen voelhorens en zjn voorzien van
belaste waren ; de koopman is beter in eene kleine, platte schelp. Men vindt deze
staat Om den accjns te betalen, wanneer dieren (b.v.acera carnosd)vooralindeM idhj dien in den prt
js.der waren terstond dellandsche zee.- O0k draagteeneklassevan
van de vexbruikers terug ontvangt. Intus- planten in hetstelsel;vanEndlicherdiennaam .
schen is het accjnsstelsel - althans voor A cerineën (De) ofahornboomen vormen
z0()ve< hetzich uitstrekttotdeeerstelevensbehoeften - doorde staathuishoudkundeverooxdeeld.Iederingezeten moetdoorOpbrengst
van belasting de kosten helpen dragen der

regtszekerheid, die de Staat verschaft. Hj
heeft daarbj te meer belang,naarmate zjn

persoon en goederen meer w aarde hebben.
D e beste m aatstaf dier w aarde is gelegen in
de inkom sten, zoodat deze o0k de maatstaf

eene plantenfamilie,die meerendeelsboom en
bevat met hard, wit hout en eene looistofbevattende schors, m et een water- ofm elkachtig sap en met tegenoverstaande, handvormig gelobde, zelden vindeelige bladeren
en t0t trossen oftuilen vereenigde bloemen.
De 4-of sdeelige? vaak gekleurde kelk 0m vat4 t0t 5 bloembladen, en deze Om sluiten
8 t0t 12 meeldraden en een enkelvoudigen

moeten zjn van de verschuldigde belasting. intweestempelsuitlooyendenstjl.HetvrlchtW aax eene inkomsten-belasting n0g niet is beginsel is tweehokklg, en de vrucht van
ingevoerd,zjn dusdiebelastingen hetmeest vleugels voorzien.

af te keuren, die het verstvan haar afwj- De ahornboomen groejen in de gematigde
ken. Ondex deze bekleeden de accjnsen op luchtstreek der Oude en Nieuwe wereld.
de eerste levensbehoeften den hoogsten rang.
Brood,vleesch,zout:zeepm oetenzoow eldoor
den geringen bllrger als door den m illionnair
gebruikt w ordent en schoon beider inkom -

M erkw aardig is vooral de Am erikaansche

suikerahorn (aeerdccc/zf
zrisf
z- L.),omdatmen

er uithetvocht,afgetapt uit den stam ,eene
groote hoeveelheid suiker bereidt. Andere

sten verbazend verschillen,betalen zjinden soorten zjn dekleine ahorn Lacereampestre
spât
fd,
sL.
accjns bj gebruik van geljkehoeveelheden L.)metvjflobbige bladen,aeerpltzft4z
een geljk belastingsbedrar.Ja)heeftde ge- met scherpgetande lobben,en de eschdoornringe burger een huisgezln, hetwelk dubbel ahornLaeerpsendoplatanvs)metstomp-gezaagde
zo0 groot is alsdat van den millionnair,dan lobben aan zjne bladeren.
betaalthj in den prtjsvan onmisbarelevens- De ahornboomen vormen met esschen- en
behoeften,bj voorbeeldin dienvanhetzout, beukenboûmen in Duitschland aanzienltlke
de dubbele belasting van den m illionnair.
wouden.Zuivereahornbosschenschjntmenin
DeaccjnsenzjninEngelandindelaatsteJa- Europa enkelin het Rhöngebergte te vinden.
renaanmerkeljk verminderd,ofschoonzjthans H etw armtegevendverm ogenvanhethoutstaat
Jaarljksvoorhetrjknoglsmilliûenpondsterling met dat van bruine beuken geljk.Hethoutis
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witofgeelachtig vankleur,Ainvanvezelsen (M0rea),dien ztiallengsgeheelinnamenmet
zeerhard,zoodatwagenmakersendraajershet uitzflndering van Arcadië,waardePelasgers?
gaarnegebruiken.
en Aegialea,waar de loniërs zichbevonden.
ln wandelbosschen vindtmenonderdehees- Ten tjde van den Trojaanschen oorlog had
tersden acerJcrfcrïczf- L.metzjneverschei- hetvorstenhuisderAchajers- datder Petlenhedel
z.Voortsheeftmenn0gin Noord-Ame- lopiden - een overwegenden invloed in gerikaden zwartenahorn (c.nigrum J.
fïc/
z),die heelGriekenlal
zd. Toen (omstxeekshetjaar
nagenoeg even veelsuiker geeftalsdesuiker- 1100 vôôr Ch1
*.) de Doriërs,aangevoerddoolahorn en op dezen geljkt,den rooden ahorn deHeracliden?overdelandengtevan Corinthe
(J.rubrumL.
4,diedezelfdehoeveelheidsuiker den Peloponnesus binnendrongen,versloegen
levert als de voorgaande uit de dubbele hoe- zj de Achajers, en van deze trok een geveelheidsap,endenesch-ahorn(nequndoacero:
i- deelte overBoeotie naardekusten vanK leinde8Mönch..a.zlqt
/zlscloL.)Zie ajorn.
Azië, terwjleen andergedeelte,onderbevel
A ceton (methyl-acetyl, C6lIc0a) ontstaat van Tisamenus, den zoon van Orestes,met
bj eenedrooge destillatievan azjnzurezotl- krachtvan wa/enen zich van Aegialeameesten,wjnzuur,citroenzuurenz.,enisgewoon- ter maakte, dlt land Achaja noemde en de
ljk in houtgeest aanwezig.Men verkrjgthet 12 lonische steden Pellene,Aegina,Aegae,
gewoonljk doordestillatievan4 deelenl00d- Bura, H elice, Aegium , Rhypes! Patrae,
suikerm et l deelkalk.Tw eepondloodsuiker Pharae, olenus,Dyme en TritaealnAehaeïgeeft l50 tot 200 wigtjes aceton in de ge- sche steden herschiep.
daante eener heldere, dunne vloeistof m et
Ditland metzjnetwaalfsteden ofstaten
een soorteljk gewigt van 0,792, met een was eene smalle strook, in hetnoordeljk
zoetachtigenyaangenamen reuk eneenbjten- gedeelte van den Peloponnesus,dtls bj de
den? kamferachtigen smaak. llet lost zich landengte gelegen, en had van zjne hoofdop ln water,aleoholen aether.Bljfthetin stadAegium dennaam vanAegialosofAegialea
aanraking metdeluchtenmetbjtendealka- Ontvangen. Het rjst van de zee aflangzaliën,dan veranderthetspoedigin hars.Leidt merhand omhoog t0taanhetAreadischegrensmen zjne damyen Over kalihldraat,danont- gebergte,waar zich de Cyllene (2300 el)en
bindt hetzich ln koolzuur kallenm oerasgas: de Erymanthusverheffen.De bergen zjn er
of in azjl
zzut
lr en mierenzuur kali en vrt) metdonkerewouden bedekt,maardigtbjde
wordende waterstof. W anneer men aceton kust groeit er op een zeer vrtlchtbaren b0verm engt m et zwavelkoolstofen amm oniak, dem kosteljk graan,terwjlde wjnstok en
dan Onstaater carbothiacetonine (Ca,ll,aNaSq) oljfboom erwelig tieren.Ten tjde der Roin bladerige,jsvormige kristallen.Dooreene meinen gaf men den naam van Achaja aan
geljktjdige werking van ammoniak en zwa- geheel Griekenland met uitzondering van
velwaterstof0/ aceton,ontstaateenezwavel- Thessalië. Thans vormt het in Griekenland
houdende basls, thiacetonine (C1aH1?NSa). de meest noordwesteljk gelegene provincie
M etzw aveligzure alkaliën vereenigt zlchhet van het schiereiland M ûrea m et Patras als
aeeton t0tverbindingen, die gekristalliseerd hoofdstad.
kunnen worden.Men gebruikt het aceton in
In datland vestigde zich,z0oa1swjstraks

de geneeskunde;zjne werking komtOvereen zeiden,een gedeeltedexAchalers.Dezewer-

- Tisamenqs en tw ee afstammelingen
m et die van creosot.- Het acetonzuur ont- den dool
staat, w anneer m 0n aceton m et cyanwater- geregeerd totna den dood van Ogyqes.Toen

stofzuurenmetzoutzuurbehandelt.Zjnekristallen zjn prismas,-- hetreageertensmaakt
zeer zuur en laat zich gemakkeljk in water,
alcoholenaetheroplossen.Bjverwarmingsmelt
het t0teene kleurlooze,olieachtige vloeistof,
die bj afkoeling wedert0tkristallenverstjft.

voerdemeneene volksregering in.betwaalf
vermelde steden vormden hetAehaeïseh ver-

bond en vierden jaarljks het feest van Poseidon (Neptunus)nabj Helice.Omringd door
hunne bergen! bleven zj bevrjd van nagenoeg alle Grleksche oorlogen, bewaarden

A cetyl is hetOnderstelde radicaalvanhet hunne onafhankeljkheid en zonden hunne

azjnzuuren van deoverige acetylverbindin- overtollige bevolking naar volkplantingen in

gon. H et bestaat, volgens Kolbe uitnletyl Beneden-ltalië. Tw ee hunner steden, Bura
tCzHa) en koolstof,en volgensGerhâvdtbe- en Helice,zonken door eene aardbeving (372

vat het daarenboven zuurstof(0.HaOz).Zjne
belangrjksteverbindingenzjn,volgensIaatstgemelde theorie:aldehyd (C:H:0a),watervrj
azjnzuur (acetylzuur?CaH606),enazjnztlurhydraat(C.H.O.).- Acetylbioxydamide(acetamideC:HsNOa)Ontstaat,wanneermenazjn-

vöör Chr.) in den schoot dergolven.Bj
Chaeronea streden 00k de Achajershetlaatst
v00r de vrjheid van Griekenland. Daarna
zuchttenzjonderdeMacedoniseheheerschappj.DezewasOndrageljk voorhetkrachtige
volk;hetverjoeg de vreemdebezetting,en
zuur aethyloxyde nlet ammoniak behandelt. vier steden, waarbj zich later de overige
He
isko
va
t,bj
wi2
ti
,l0
kr
3
80ten
os
kt
2
.istalvormig, smeltbj voegden,met uitzondering van hetlafhartige
Olenus, vernieuwden het otlde Achaeïsch

Aehajers(De)vormdeneendervierhoofd- verbond. Dit werd krachtig, toen Aratus,

stammenvanhetGriekschevûlk en waren,vo1- de bevrjder van zjnevaderstad Sicyon,door
gensdeoverlevering,afkom stigvan Aeltaetts, ztln beleid en moed nagenoeg geheel Grieeen zoon van X lttltusenkleinzoonvan H ellen. land overreedde,om hetJuk der Macedoniërs
Eerst waren ztjin Thessalië gevestigd,maar af te schudden en zich m et het Achaefsch
van hier trokken zj naar den Peloponnesus verbond tevereenigen (251 vöôr Chr.).Hier-
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door werd Griekenland magtig en groot.Het lus,die zich in Macedonië bevondjdeednpg
bestond uit een aantalzelfstandige,maarvoor eenepoging ûm metde Achalerseen vreedgemeenschappeljke aangelegenheden naauw Zaam verdrag te slniten, raaar te vergeefs.
verbondene gemeenebesten. Al de gemeene- Intusschen nam debondsveldheerCritolausbj
besteljke staten van het Verbûndhaddenge- de nadering van Metellus de vlugten werd
ljke regten. O0k het Verbond zelfwa's Op doordezen bj Scarphaeaachterhaald en geeene republikeinsche leest geschoeid.Deuit- slayen.Diaeus, de bondsveldheer van het
voerende magt was gesteldindehanden eener vorlgeJaar,stelde weliswaar zjn legerbj
ts in slagorde,
permanente Bondscommissie,maarallewetten Corinthe tegenover M qmmil
gingen uit van de bondsvergaderingen, die maar hj moest (146 vôôr Chr.)hetonderpit delven voor de overmagt derRomeinen.
tweemaal'sjaars bj Aegium qehouden wer- sDeze
bestormden en verw oestten daarna de
den. Alle btlrgers, die den solarigen ouderd0m bereikt hadden, waren stemgeregtigd. stad Corinthe en veranderden Achaja in een
Bovenverm elde com missie w asbelastm etde Romeinsch wingew estvan dien naam .
voorbereiding van alle w erkzaamheden,en
Achalqik (Achaltsike,Achiska)oftnieuwe
haar voorzitter:in de algem eenebondsverga- vestingr''z00 heeteen gedeeltevanhetGroedering gekozen,had eene zeerbeperktem agt sino-lm erethisch gouvernement van R ussisch
en eene groote verantwoordeljkheid.Over Transkaukasië op het gebied van den bovenhetbondsleger w as een veldheer gesteld,die 100p der Koe1*. H et grenst ten noorden en
voor zaken van oorlog eenebondsvergadering noorRoosten aan Tiflis' en Alexandropol en

beleggen kon,terwjlditoverigensaan tien ten zuiden aan de Ttlrksehe gewesten Tslal-

demiurgen was toevertrouwd.
dir en Kars. D e bodem geeft er getuigenis
Griekenland scheen dool*dat Verbond ver- van de werking der vulkanische krachten,
nieuwd en verjeugdigd,en hethad zich 0n- de dalen van de Koer en van de Poskho
getwjfeld in eene grootschetpekomstmogen dragen er uitmuntende graanvelden en w eiverbljden,indien het alde staten van den den, en aan de berghellingen wast eene
Peloponnesus daarin had mogen Opnemen. edele druif. Over het geheel echter is er de
Sparta, Elis en Aetolië kwamen in verzet grond woesten kaal.Voorheen (200 Jaarna
en voerden zelfs oorlog tegen het Achaeïsch Chr.)was Achalzik een gedeeltevan deArVerbond.Zjn veldheerAratl
ts,bj herhaling menische provincie Daikh - eene der 15,

geslagen,wasdwaasgenoeg,om denbjstand waarin hetkoningrjk Armeniëtoenverdeeld
tevragen derMacedoniërs.Deze erfvjanden was.Bjdenondergangvanditlaatstezochten

der Grieken snelden ter hulp onder aanvoe- de Grieksche keizersdatgebiedteannexeren,
ring van A ntiyonus Doson, die volgens de maar te vergeefs. Latel.kwam het met den
gestelde voorwaarde Corinthe in bezitnam. naam van Semo-lfarthlionderdeheerschappj
Nu werd,weliswaar,in den slag bj Sel- der Georgische koningen. Toen deze, door

lasia (221 vöör Chr.) de trots van Sparta de Ttzrken en Perzen belaagd,hunne magt
vernederd,maardestaten van hetAchaeïsch begonnen te verliezen, herkreeg Achalzlk
Verbond warenmetdenabjgelegeneafhanke- onder eigene vorsten zjne zelfstalzdigheid.
1jk gewordenvan Macedonie
-.Toen deAeto- Eén van hen,Manu-Sjelter,omhelsdein1580
liërs na den dood van Antigonlts Doson de

deMohammedaanschegodsdienst,noemdezich

vjandeljkheden vernieuwden, werden door âtta-Bey en verkreeg de waardigheid van
de Achalexs, op raad van Aratus,al weder Paslavan Achalzik.Hj hield zjn verbljfte
deMacedonièr
'singeroepen.D eze behandelden Olti, maar zjne opvolgers vestigden zich in

dien veldheer m etverachting en slotenn ede de nieuw e stad Achalzik. Later w erd het
met de Aetoliërs, w aarna Aratns door ver- land een poos afhankeljk van dePerzen,

gifom hetleven kwam (Sl3 vöôr Chr.).
maar tjdens de regering van AmuratITr
De Achalers waren nu weder geheelenal zag het zich daarvan bevrjd door Ilansanvan de Macedoniërs afhankeljk en moesten .PJ,
!/m,die t0tvorstdeslandswerd verhe-

deelnem en aan hunnen oorlog tegen de Rom einen. Eene iikkering van den vroegeren
glans verspreidde zich over hun Verbond,
toen P hilopoemen uit M egalopolis door eene
gelukkige keuze met de w aardigheid van
aanvoerder van hetbondslegerwerd bekleed.
Sparta bezweek in den slag van Mantinea,

ven.Omdat de inwonersvan Achalzik hunne
schatting niet naar eisch betaalden, zond

sultan Achmet 111 zjn veldheer Pelewan.Pt
z#Jmet25000man uitgelezenetroependerwaartst die volkom en werden geslagen.Nu
bleef het land onafhankeljk t0t den vrede
van Adrianopel (1829),toenhetgrootendeels

en zi
jn tyran a
vanhanidaswerd door Philo- aan Rusland werd afgestaan.

poemen zelven gedood.

De hoofdstad en de vesting Achalzik,aan

Inhetjaarl98vöörChr.barsttedetweede de Poskho of Dlaki gebouwd, telt ruim
Macedonische 0orlog uit.Ditmaal stonden de 13000 inwoners. Zj bezit ondexscheidene
Achajers aan de zjde derRomeinen. Deze Armenische kerken en eene synagoge, en
erkenden aanvankeljk de onafhankeljkheid van de moskeën, die er zich voorheen ten
van hetAchaeïschverbond.Doch Romeinsche

zendelingen stookten onrtlst in Achaja?-

g
etale van 28verhieven,iseene zeerfraaje
ln eene Russische kerk herschapen.D e stad

een Romeinsch afgezant werd er door het werd den 27sten Augusttls 1828 door den
opgewonden volk beleedigd,en Rome zond Russischen veldm aarschalk P askeIvitql' ineen leger derw aarts Onder aanvoering van genomen.Vruchteloos zochten de Paslasvan
C.Akz
azzlff
zl.De consul Q.Caecilins#efdl- Kars en Erzertlm , aan het hoofd van 18000
1.
8
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man, haar te hexnemen. Veiligheidshalve

Achenbaeh (Andreas),den 29sten sepheeft men aan de overzjdederriviereene tember 1815 te Kasselgeboren, is een tlel*
nietlwe stad van dien naam gebouwd.Achal- meestberoemde landschapschilders van onzen
zik heeft intusschen onder hare tegenwoor- tjd. Gevormtl aan de sehilder-academie te
diyebeheerschersharevoormaligebelangrjk- Dusseldorf,schilderde hj eerstlandschappen
held als handelsplaats grootendeels verloren. uit de Rjnstreek,vervolgensbegafhj zich
Achard (Franz Caxl),in 1754 te Berljn naar Skandinavië, België en Nederland en
geboren en aldaar in 1821 overleden,was eindeljk naarhetzuiden van Italië. Vooral
een schrander natqur- en scheikundige,die de zeeën en kusten van het noorden bragt
vooral aan de vervaardiging van saiker uit hj op eenetreffende wjzeop hetdoek.Van
mangel-ofbeetwortels grooteverbeterinyen zjne uitmuntende schilderjen noemen wj
heeft aangebragt.Ter oprigtingeenerfabrlek hier: ttEen storm op de Zw eedsche kust''
ontving hj het landgoed Cunexn in Silezië (in dePinakotheek te Munchen),ulletverten geschenke van den K oning vanPruissen. gaan vanhetschip President' (inhetAluseum
Die fabriek leverde in 1811 dageljks 150 teKarlsruhe)t(
tlieHaxdanger-fjord bj Bem
pond siroop. In het laatst van zjn leven gen'' (in het Stedeljk musetlm te Dusselw as Aeltard directeur van de natuurkundige dorf),JDe Pontjnsche moerassen'' (in het
klasse der Academie van wetenschappen te bezit van den Koning van Bejeren),(
tEen
Berljn.- O0kheeftmeneenFranschenroman- storm bj ostende'' (in het bezit van den
schrjver van dien naam - Zpyi,
: Amldle K oning van Pruissen)en GE en waterm olen
'op de Tentoon/llI.çàaeA chard- in1814teMarseillegeboren. aan de Italiaansche kust''Nl
Deze heeftinden CourierdeParisdegeestige stelling van 1860 te Berljn).Hj islid van
dluettres Parisiennes'' en vervolgens een de Academipn van beeldende kunsten te
grootaantalverdiensteljkeromans geleverd. Berljn,te Amsterdam en te Antwerpen.
Aeharius (Erik),een Zweedsch natuur- Zjn broeder Osl
rald Acl
tenbach, geboren
kenner,in 1757 te Geoe geboren en in 1819 teDusseldorfden 2t
len Februal'j 1827:staat
.

te W adstena overleden,vormde zich aan de hem a1s landschapschilder waardig en zelfhoogeschool te Upsala onderde leiding van standig te< zjde. Zjne stukken zjn voortLinnaens,en werd,na het verkrjgen van brengselen van omdolingen in hetzuiden van
den doctoralen graadin demedicjnen,provin- Europa en onderscheiden zich door eene
ciaal geneesheer van W adstena m etdentitel dichterl
jke Oyvatting en voora,
lo0kdnoreen

van professor.Hj heeftzich vooxaltoegelegd prachtigkolorleten dooreenemeesterljkeverop het Onderzoek der korstm ossen en over deeling van licht en schaduw.T0t zjne
deze onderscheidene werken geschreven , meestgeroemde doeken behooren: tdAvond-

welke voordientjdhoogstbelangrjkwaren. stond in het Bejersche gebergte''en tEel
z
Van zjn herbarium !dat11000 plantensoor- Italiaansch landschap bj onweder'' (beide

ten bevatte?ishetgrogtste gedeelte,name- in het bezitvanden Vorstvan Hohenzollernl!Jk datderkorstmossen,dooraanltoop inbezit Sigmaringen), - voorts (tEen landschap op
gekomen van de universiteit te H elsingfors. het Sabjnsche gebergte,'' uEen Italiaansch

A chelous (De),o0k welThoasenheden landschap bj avond na eeneregenbui''en uDe
xtjksteriviervan geheelGxiekenland.ZjOnt- hj professoren leeraarin hetlandschapschildespringtop den Pindus (Agrasa)bj den Mons ren aan de sehilder-academie te D usseldorf.
ten dage Aspropotam osgenaamd,isdebelang- molo te Napelsbj maanlicht.''Sedert 1863 is

Cercetiusen stroomt zuidw aartsdoordevoorA eheron is de naam van onderscheimalige gew esten der Athamanen,D olopers, dene rivieren der Oude '
W ereld, die, v01Amphilochers en Agraeërs en vervolgens als gens het algem een gevoelen, van bitter en
grensxiviertusschen Aetolië en Acarnanië:en zwart water met gevaarljke uitwaseminstortzichbjoeniaf
laemetonderscheidenemoe- gen waren voorzien. De meest beroemde
rassiyearmen in de lonische zee.Doorhaar Acheron is derivierderOnderwereld,waarin
slib ls aan haren m ondeenevrtlchtbarevlakte de Pyriphlegetûn en de Uocytus,als afvoeontstaan, waaxdool' onderscheidene eilan- rende stroom en van den Erebus, zich uitden der kust(Echinaden)reedsin dedagen storten. De Acheron is in de Grieksche
van H erodotns en Tltneydides m et den vas- fabelleer een zoon van llelios (de zo1
4len
ten wa1 waren verbonden.
Gaea (Demeter,(
le aarde).Hj voorzag de
In de Grieksche fabelleer is de g0d van Titans, toen deze den hemel bestormden,
dezen stroom een zoon van Oeeanlts en Tke- van water en werd om die reden doorJffyi-

ïi.
:(volgensanderen van HeliosenGaea)en ter in een sljkerigen stroom veranderd en
de ouf
lste der 3000 riviergoden.Hj moest naar de Ondel-w ereld verbannen.
om Dqjanira,de dochter van Oene'
as:met D e m eest bekende bovenaardsche rivier
Herculesstrjden.Hiertoe veranderdehtlzich van dien naam stroom de in de dagen deT

eerst in eene slang, daarna in een stier. Oudheid in het landschap Thesprotia,eersl
H ercsles scheurde hem toen een derhoornen door eene rtlwe bergstreek,het hedendaag.
van den k0p, die in den hoorn des over- sche lfakosuli, vervolgens door de vlaktl
vloeds herschapen werd. W elligt vinden wj van Ephyra en verloor zich weldra in ees
de beteekenis dezer fabeldaarin,datH ercn- moerassig meer (Acherusia palus),vanwaa:
les,ofalthans een magtig gebieder,eenarm hare wateren naar Elaea vloeiden.Ook an.
der rivier verlegd en hierdoor eene dorre dere meren in Griekenland en Italiè droeger
streek vruchtbaar gem aakt heeft.
den naam van Acherusia.
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Achillea L., z00 noemt men een plan- tertlggave wilde hopren zonder hiervopr
Brlseis, t
lie bj debuitverdeeling aan#cAi2-

tengeslachtvan de familie der korfbloemigen

(comppsitae).Hetgroeitin Europaeninhet les w as toegewezen,als vergoeding te ontnoorden en westen van Azië met veelbloe- vangen. Aeltillen, door Pallas t0t bedaren

migehoofdjes,dieschermsgewjsgerangschikt
zjn.De kelk iseivormig oflangwerpig en
met tepelvormipe, wel eens brtlinrandige
schubben voorzlen.De middelste bloempjes
der zamengestelde bloem zjn tweeslachtig,
buisvormig en metvjftandjesvexsierd,en
dievan den zoom zjn vrouweljke,tongvormigebloemen.De zaden zjn langwerplg en

gebragt,deed afstand van datmeisle,maar
weenend bad hj op hetstrand zjnemoeder

ditgeslachtbevindenzichonderscheidenesierplanten. A . c-çdrcfl- verspreidt m et hare
gele bloemschermen een w elriekenden geur
en wastin hetzuiden van Europaterhoogte
van eene halve el.A .Jfrcfo verheft**zich op
de Alpen ter hoogte van 3 palm ,en hare
bloemen hebben een witten straalen eene

Ook van aard, bleef onverschillig, t0t dat

om wraak,en op haarverzoek deed Zeusde

Trolanen zeqenpralen t0tdatdebeleedigde
helivoldoenlng zou hebbenontvangen.Deze

zonderde zich afin zjne tenten weigerde
deel te nemen aan den strjd of aan den
krjgsraad. Intusschen bestormden de Trozamengedrukt,en aan de punt naakt ofm et janen het Grieksche leger en bragten het
een rand voorzien.onder de 60 soorten van harde slagen toe.Aehllles, h0e strjdlustig
het eindeljk zjn innig geliefden vriend

Patroolnsgelukte,hem te vermurwen.Aeltil-

!:.
: gafverlof,datzjnemannen zouden 0prakken onder aanvoering van zjn vriend;
hj stelde hen in slagorde,maar bleefzelf
achter.Patroclnsredde de schepen,maarhj
geelachtig witte schjf.Bj 0nsisA.elîJ!e- sneuvelde doordehand van Rector.Bj het
Jolium,het zoogenoemde duizendblad, ook vernemen der doodsmaar snelde Aoltilles 0nwel hazengerf, hazengras en hazenkervel gewapend,maardoordegt
lnstrjke Mlnerra
geheeten, het meest bekend. Deze plant ln eeae schitterende wolk gehuld,naar de

komtbjna overalvoorin droogeweilanden,
langs de wegen enz.en draaqtveelvoudig
en ijnverdeelde bladen en klelne witte of
rozenroode bloemen. Zj wordt t0t de onkruiden gerekend. H are bloemen, die een
specerj-achtigen xeuk en smaak hebben,bevatten eene blaauw e vlugtige olie, eenig
hars, eene bittere extractiefstof,g0m ,eenige
zouten en een spoor van zw avel en worden

a1shuismiddelgebruiktbjongesteldheden,die

opwekking en prikkeling vereischen.Voorts

heeftmen A.ezlp.
scFlcfc,eenelage,geurigeAlpenglant,A.lcat
z,dieinZwitserland,Tlrolen
Itallëgevonden wordt,enOnderdesierplanten
vooralA.zdtlùïlb,sen A. tomentosa. In Zwitserland gebruikt men vele achillea-soorten,

om erqetlrigedranken van te bereiden.

A chllles, de meestberoemde held der

Grieksche oudheid, door H omer'a8 in den
Ilias bezongen, w as de zoon van de zeenymf Tltetis en va'
n P eleus, den vorst der
M yrm idonen in Phthia, de kleinzoon van
Eacns en de achterkleinzoon van Ze'
l
ts(Jupi-

ter). Volgens het verhaal van den grooten
dichter werd hj door Phoenlœ in dewelsprekendheid en krjgskunde en doordencentaur
Clttron in de geneeskunde onderwezen.Zjne
m oeder had hem grooten roem eneenvroegtjdigen dood ot'een lang leven zonderroem

stads-gracht,waarom hetljk vanPatroellts

woedend gestreden werd. Driemaal verhief

hj zjne vreeseljkestem ,zoodatde Tr0Janen op de vlugt gingen. Met groote smart
weende de held bj het medegevoerde ljk
van zjn vriend. Den volgenden morgen
bragt zjne moet
ler hem nieuwe wapenen,
dool
. Valcanasgesmeed en hierbj eenpraehtig sehild.Toen ontwaakte zjn strjdlusten
tevens de zllcht naar wraak. l'
lj l'
iep de
Grieken bi
jeen verzoende zich met zjne
tegenstanders, gordde de w apenrusting aan
engreepdespeer,dieniemanddanhjk0ndrillen.Verwoed vloog hj naarhetslagveld en
dooddeallen,diehj bereiken kon.De verschrikte Trojanen wierpen zich in menigte
in de rivierXanthus(Scamander),en hunne
ljken vormden er een breetlen dam.De vertoornde riviergod was gereed, om A ckilles
te straFen, maar w erd op bevel4an J'
ano
door Vulcanus en dew indgodenteruggedron-

gen. Toen ontmoette Achilles den lang 4ezochten H eelor Onder de m uren van Trope.
DriemaalJoeg hj dezen om destad,dooide
hem en sleepte het bloedig ljk, aan zjn
strjdwagen vastgehecht?naar het Grieksche
leger.Vervolgens gaf hj het op debedevan
Ilectors grjzen vader aan dezen terug,

Tvaarna de uitvaart van a?atroclusplegtig en

voorspeld.Hj koos het eerste, en de togt feesteljk werd gevierd.
De verdere lotgevallen van Achilles wornaar Troje vervulde hare voorzegging.Op
50 schepen voerde hj zjneMyrmidonender- den door den diehter slechtsin Qaauwetrekwaarts en verwoestte vele steden rondom de ken medegedeeld.Hj vielvoordeSkaeïsche
bedreigde vest. Toen Apollo de pest in het
Grieksche leger zond, zoodat de brandstapels der dooden onopllûudeltjk vlamden,en
de ziener Oalchas verltondigde?dathetw egrooven der sehoone Chryseis door Agamemn0n de oorzaak was van het kwaad,dat

poort?maar de naam van den overwinnaar
w ordt verzw egen. Luid klonken de klaagtoonen der Gxieken, der moeder,der zeenymfen en der muzen,om den gesneuvelden

held.Zjngebeentewerdineenegoudenvaas,
naast datvan zjn vriend ter aardebesteld,

alleendoordeteraggavederpriesterljkeJ
'onk- en daarboveh verheftzich aan hetstrandvan

vrouw verzoend k0n w orden, ontvlam de er de H ellespont een hooge grafheuvel. A)'aœ
een geweldige twist tusschen Aoltilles en en Ulysses streden om zjne wapenen, die
Ayamemnont om dat deze laatste van geene aan laatstgenoem de ten deelvielen. Ziedaar
8*
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den 4e1l
illes V:n Xomerns, den held der
Ilias,densnelvoetigen,blondlokkigenPeleione,
den schoonste en dapperste der Grieken,
den schrik dervjanden,den teederen vriend

tesleuren.W elligtbleefdezepeesnadien ttld

den naam van Acklllesbehouden.00k is het

mogeljk,datden naam aan denkwetsbaren

hielvan den Gxiekschen held is ontleend.
Deachilles-peesisdesterkstepeesvan 'smendie zich tegen de onregtvaaMigheid van den schen ligchaam.Haredikteisevenredig aande
Opperbevelhebber verzette, maar aan de grootesyi
ermassa,waartoezjbehoort,enaan
Go'
den gehoorzaamde en in 4en krachtigen despannlng,diezj moetverduren.Deopge-

zjnervrienden,den gastvrjen,edelenman,
hloeiderjaren hetleven verloor.

Volgens latere verhalen had Thet.ls haxen
Z0On , toen deze n0g zeerJong was,in den
Styx gedompeld, om hem onkwetsbaar te
m aken,- 't geen haar gelukte met uitzon-

rigtehou:inyvanden mensch vexeischteene
sterke ontwlkkeling der kuitspieren,die den
geheelen lastdesligchaamsmoetensteunen.De

voetstrektzichuitdoordeaanhethielbeen(k)
bevestigde achillespees,die door de kuitspie-

dering van den hiel,waarbjzjhetkindvasthield.Hetwasbepaald, datTr0Je nietk0n
verover; worden zonder hem, maar zjne
moeder, wetende dat hj in dien strjd zotl
omkomen,verborg hem in vrouwenkleederen
bj dedochtersvan Lycomedesop heteiland
Scyros.De sluwe Ulysseswist echterzjne
schuilplaats te ontdekken.Als koopman vermom;,bood hj aan de dochters van Lycomedes allerlei kostbare kleederen aan en
veegde hierbj o0k een schild en SP00<.
Daaropdeed hjplotseljkden aanvalblazen,
zoodat de meisjes de vlugt namen,terwjl
Ach.illeszich verrie; doûr naar die wapenen
te grjpen.Nu beloofdeenvexleendedezezjn
bjstand aan het Grieksche leger.- Alleen
een G0d k0n hem overwinnen.Hjwerdd00r

ren(a,a.)omhoogwordtgetrokken.Devoetis

werdhj vervolgensalseen
Godgehuldigd,en deSpartaansche Jongelingen en
maagden hieven bj de 0-

door te snjden en den voet in den natuurljken stand te doen bltiven totdat dewonde

gen aan ter zjner eer.

4ie ze Federom metelkandervereenigt.

een tw eearmige hefboom ;de kortearm ishet
hielbeen,delangearm isdevoet,enhetsteun-

puntisin degeleding.Bjhetloopenmoeten

dekuitspieren hetvolle gewigtdesligchaams
overwinnen,z0o vaak de hielzichboven den
grond verheft, zoodat het voorste deel van

den voet dat gewigtdraagt.Bj de dieren,
die dezen last over vier beenen verdeelen,
is de ontwikkeling der kuitspieren op verre

na niet z0o groot a1s bj den mensch,terwjlmenschentdieveleen moejeljketogten
volbrengen,zich doorgaansdoorstevigekuitspieren onderscheiden. Bj hen kan men de
grens (c) tusschen de eiqenljke spieren en
de achilles-peesterstondzlen.Eeneverscheu-

ring of doorsnjding dier pees maakt het

Apollo gedood, die de gestalte van Paris gaan en staan t0teeneonmogeljkheid.Eene
had aangenomen of althans de rigting der ziekeljkeverkorting dierpees,waarvan het
pj1vanParisbestuurdenaardeeenigekwets- opligtenvandenhielenhetloopenopdeteenen
bare plaats - naar de hiel - , toen 2cAiI- een gevolg is,veroorzaakt den zoogenaamles met Polysena,de (bchtex van Priamlb'
en paardevoet,ofbj eene zeersterke verin den tempelte Thymbra z0u huwen. Om, d
korting den klompvoet. Men zoekt dat gedie reden werd Pnlyœeno op den grafheuvel brek te verhelpen door de achilles-pees op
van den held geolerd. Déér ter plaatse de dtm ste plaats,een weinig boven den hiel,
genezen is. In het gunstigste geval scheidt
zich tusschen de beide dûorgesnedeneuiteinlym pischespelen klaagzan- den der pees de noodige zelfstandigheid af,

A chilles-pees.Dekuit

A chlm enes Brnwne,een plantengeslacht
van den m ensch wordtbe- van de familie der gesneraceën,draagt bloenedenwaarts allengs dun- men met een vjfieeligen kelk en met eene

ner totdat zj een weinig buisvormige, vjfdeelige bloemkroon en vjf
boven denhieldegeringste

meeldraden, van w elke tw ee wat langer en

dikte heeft en zichvervol- twee watkorter zjn,terwjlde vjfdegeen

genBmetwatm eerOmvang helmknopje ieeft. Dit geslacht telt onderaan den hiel vasthecht. scheidene sierplanten, die uit de keerkrings-

Dezegedaanteontvangtzj gewesten van Amerika afkomstig zjn,zo()
van de achilles-pees.Men als a. cflï4tx Hort.metblaauwachtig witte
kan dezegemakkeltjkvoe- bloemen,a.Jrpjrpsfkvl
t
xHort.metitlweellentusschenhetdikkerege- achtige,metwltte stlpjesbezaaidebladeren
deeltederkuitenden hiel, en w itte bloemen, a. eardinalis A /rf.met
wantdiedikkepeeswordt schitterend scharlakenroode bloemen,a.coe-

vexschoven bj hetbuigez ciozelPers.metdergeljkebloemen,a.grandien uitstxekken van den .#tlrl Deo.metrozenroodebloemen,a.pd#î
lsvoet.Zjisdushetpeesach- cnlata #:1f/2.m et scharlakenroode, geelgetiguiteindederkultspieren
en verbindtdeze m et den

stippelde bloemen, a.pic/tz Benth.m etfluweelachtige, wit geteekende bladeren en

hiel.Harennaam iszj ver- oranjekleurige,geelgestippeldebloemenenz.
schuldigd aandeheldenda- Zj vragen ln den zomer eene lommerrjke
denderoudeGrieken.Toen
aats. In den herfst bljven er slechts de
Deacllilles-pees. A ehillesH ectorgedoodhad, pl
kngllen van over, die, nadat ze gereinigd

stakhjeenriem achtel'dezepees,om hem weg en droog gemaaktzjn,bj eene warmtevan
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10 t0t l2O R.goed door den winter komen looze Sultan bevestigdehetvredesverdragvan
en in het begin van Maart in nieuwepotten zjn Visier en bragtzjn gastvrj opgenomen
metheide-aarde geplaatstworden.Menverme- bondgenpot, koning Karel XII,die er zicb
nigvuldigtzedoorknolletjesendoorstekken. tegen verzette, met geweld naar Dimotica

Achlath (Akhlath,Ersenachlath)iseene
in Turksch Armenië in hetpasjaliek W an,
aan het noordeljk uiteinde van het W anyaeer en aan den voet van den berg Siban.
Zj telt4000 inYionersen isdezetelvaneen
Armenischen bisschop. Zj wasvoorheen de
verbljfplaats der Armenische koningen en

bj Adrianopel.Daarnavoerde hj oorlogmet
Morea.Oostenrjk,verpligtom denvredevan

door eene aardbeving verwoest. M en vindt
hare bouwvallen binnen een kring van vem
scheidene uren gaans.
A chm ed isdenaam van zevenkhalifenuit

lies, dat door eene Overwinning op de V enetiaansche vloot niet w erd vergoed. D e
nieuw e groot-visier, Arnand O#clil,die ter
hulp van het belegerdeBelgrado snelde,leed

hethuisderAbassiden.W jzullenvanhengewagmakena1swjoverdekhalifenspreken.Voortsvinden wjonderdienzelfdennaam de
volgendedriesultansvan hetTurkscherjk:
Aeltmed 1,een zoon van M ohammed 111.
Hj werd geboren te Magnesia in 1580 en
beklom den troon in 1602.Hj streedaanvankeljk voorspoedig tegen den Duitschen
keizer Rndo;f II, maar toen hj d00r de

eene vreeseljke nederlaag,en de sterkeves-

weleer beroemde,maar thans vervallenestad hetzwakke Venetië enovermeesterdein 1715
Karlowitz te handhaven,greep nu ten gunste

van Venetië naarde wapens.Bj Peterwardein (1716)verloprAchmedsopperbevelhebber
Kwmurdqjltegen prinsEnqeniltshetleven en
den slag. Temesvar en het Banaat werden
werd nu eens door vexoveraars dan weder nu door Oostenrjk ingenomen, een ver-

Perzen in den rug werd aangevallen,toen
deze Erivan veroverden, W an belegerden

ting opende hare poorten voor den overwinnaar. Deze 00r10g eindigde met den vrede

van Passarowitz.Oostenrjk verkreeghetBa-

naatmet Temesvar,een gedeelte van Servië

enW allachjet0taandeAloeta.Veàetiëbehield

hare bezittingen in Dalmatië,maarmoestM0-

reaenCerigoaanTurkjeafstaan.Daareéboven
bedong Oostenrjk zich belangrjkehandels-

voorregten. De zegepraal van En-qeninnhad
den oorlogsroem der Turken vernietigd.en de Turkschekrjgsmagtbjherhalingsloe- Aehmed, in weelde en zingenotverzonken,

Fen, terwjl tevens de Aziatischegewesten liethetbestuurdesrjksoveraanzjnevisiers.
ln opstand kwamen?sl00thjmetOostenrjk Toch kw amen erveleverbeteringent0tstand.
den twintigjarigen wapenstilstand van Situ- De belastingen w erdenregelmatigerverdeeld,
arok, waarbj onderscheidene Hongaarsche voor de weerbaarheid deslandswerdbetergevestingen in de handen bleven der Turken. zorgd,endeeersteTurkschedrukkerjwerdopDaarna onderwierp hj deopstandelingen en gerigt.Daarom beschouwtmen zjneregering
verdreef de Perzen van zjn gebied. Met alshetaanvangstjdperkderinvoeringvanEudezesloothjvrede.Zjnelaatstelevensjarenbe- xopescheinstellingeninTurkje.Tegenheteinsteeddehjaandeverfraajingzjnerhoofdstad. devan zjneregeringwerdAcl
tmedineen0()rDeprachtigemoskee,naarhem genoemd,werd 10g gewikkeldmetdePerzen,terwjlbinnenin 7jarenvoltooid en verslond grooteschat- landsche onlusten hem veel moeite berokten.Hj overleed den 22stenNovember1617. kenden.Lafhartig bragt hj dehoofden van
d II,den Z00n Van Stlltan lb?ahim. zjn Visieren vanzjneMinisterstenoferaan
-xohme
Htl aanschpuwde het levenslichtin 1642 en demuitende Janitsaren.Eindeljk (2October
werd in 1691,na den dood van zjn broeder 1730)zaghpzich genoodzaakt,afstandtedoen
Boliman,door de Janitsaren op den troon ge- van den troon,en hjoverleed in 1736inden
brajt.HjvoerdeoorlogmetOostenrjkenVe- kerker,vermoedeljk ten gevolge van vergif.
A chordion , een woord,datzonderdltTcr
netlë.Voorspoed vergezelde zjnewapenenin
denbeginne,maardenederlaagderTurkenbj beteekent,is de naam van e:nm uziek-instrupcl Oekelen te Breda
Salankemendeeddekrjgskanskeeren.Daaren- ment,hetw elk doorJ.C.'
boven had hjteworstelen metopstandbinnen isuitgevonden.Hetgeljktop eenepianoforte,
de grenzen des rjks.Hj stierfin 1694 n0g telt zes octaven m et de halve toonen,en
vöôr dat hj de rust had kunnen herstellen. vereenigtop eeneaangename wjshetgeluid
Achmed 111,die in 1673 geboren werden, van fagot,clarineten quit.
a1sopvolger van den afgezetten M wstaplta11,
Achrom atism us of kleurschifting, z0o
in 1703 den troon beklom.A1dadeljk zocht noemt men de opheëng ofwegneming van
hj den toestand desrjksdoor weldadigein- de gekleurde randen der beelden,die men
stellingen teverbeteren.Toen KarelXIIvan in hetbrandgunteenerlensaanschouwt.Een
Zweden,gedurende zjn 00rl0g met Rtlsland lichtstraal,d1e uit de eene middenstpfin de

methetoverschotvan zjn bj Pultawa vernietigdlegerop Turksch grondgebieddewjk
nam en hier gastvrj ontvangen werd,was
Acltmed genoodzaakt,teyen Ruslandtestrj-

andere - bj vûorbeeld uitden dampkringin

glas - overgaat!volgt in deze laatste eene

eenigzins gewjzlgde rigting.Daarom zegt
men in zoodanig geval, dat de stxaal gebroden. In den beginne glng hetden Turken ken wordt.Men merktditbj onze vensternaarwensch.BjdeProetwasPeterdeGroote glazen niet op,omdat deze twee aan elkaâr
omsingeld en hj had er eene geweldige ne- evenwjdïge oppervlakten hebben?zoodatde

derlaag geleden,indien de Groot-visier zich lichtstraal, uit den dampkring m het glas
niet t0tredding en zelfs t0t het sluiten van dringende, we1 van rigting verandert,maar
den vrede had laten omkoopen. D ekarakter- bg het verlaten van het glas op nieuw ge-
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broken wordt, en wel zo0, dat hj weder
in de oorspronkeljke rigting voprtsnelt.Het
bedrag der breking, door dat verschilvan
rigting aangewezen, is vtlor verschillende
zelfstandigheden verschillend.
Intt
lsschen bestaatde witte lichtstraaluit

Men heeft die gewenschteuitkomstverkl'
egen door achter eene dubbelbolle lens van
crownglas - eeneloodhoudende glassoort
eene hol-bolle lens van Qintglas te plaatsen.
Zoowelhetlichtbxekendalshetkleurverstrooi-

jend vermogen dier beide glassoorten isoneentalloosaantalgekleurdestralen(zieprisma) geljk,en men kan debeidezamenstellende
van welke1'oodtoranje,geel,groen,blaauw , deelen der lens zoodanig nem enzdat de geindigoen violetdehoofdkleuren zjn.Diege- kleurde stralen zich nagenoeg m hetzelfde
kleurde stralen hebben eeneverschillendevat- brandpunt vereenigen en hierdoor het verbaarheidOm gebrokenteworden,endievatbaar- langde achromatismus doen Ontstaan.

heidverschilthetmeestbgdebeideuiterstender W atNewton onmogeljk achtte, omdathj
straksgenoemdehoofdkletlren - bj rood en in den waan verkeerde,dathetbrekingsvem

violet. Nu laatmen in eene donkere kamer mogen evenredig was aan hetkleurverstrooi-

dooreen gaatjeeen zonnestraalopeenprisma jend vermogen,werdnieta'
lleen doorEwler
vallen.W as hetbrekingsvermogen voor alde en K linxjenstéerna,op grond van wisktlndige
zamenstellende deelen van dien witten licht- berekenlngen,mogeljk genoemd?maar ook
straalgeljk,danz0umenopeenscherm,achter door John Dollond, een Engelsch werktuigdat prisma geplaatst, een wit beeld aan- kundige,t0tstandgebragt.Zjnehandelwjze
schouwen. Maar nu dat vermoyen voorde is,bj het vervaardigen van Optische werkverschillend gekleurde stralen,d1e te zamen tuigen, door zjn zoon Peter .
D0!10s#,door
hetwitte lichtvormen,ongeljk is,moeten R amsden en door Frannholtr gevolgd. D aa'r
zj bj hetbinnentreden,en dus0ok bj het menfmoejeljk zuivere stukken iintglasvan
verlaten van hetprisma,verschillenderigtim voldoende grootte bekpm en kan,heeftPlöszl
gen volgen,en de straksgenoemdehoofklkleu- tc W eenen aan de kjkers eene belangrjke
ren met hare tallooze schakeringen plaatsen verbetering gebragt. Hj plaatst het iintglas
zich naast ofboven elkander Op het scherm. nietonmiddelljk achterhetcrownglas,maar
Men geeft hieraan den naam vankleurver- 0I!l
/adeof l
ide van den brandpuntsafstand.
stroojing(dispersie).endatkleurverstroojend lllervereenigenzich destralenreedsopkleiner
vermogen is verschillend bj verschillende oppervlakte,zoodathiereenkleinerstuk Qintzelfstandigheden.Sommigevan dezeroeyen, glasvoldoendeis.Kjkers,welkeopdezewjze
bjqeljkoomstandigheden,een minderultge- zjn ipgerigt,dragendennaam vandialytisehe
breld kleqrenbeeld te voorschjn dan andere. k'
ijkdrd.Uitmuntendewerktuigenvandienaard
llet spreektvan zelf dat eene dergeljke komen uit de fabrieken van Voigtlönder te
kleurverstroojing,ontstaande door hetver- Brunswjk en te W eenen, van Secçetqn te
schillend brekingsvermogen der onderschei- Parjs,en van Dallmeber teLonden.
dene gekleurdestralen,desgeljksplaatsmoet A cht.Het getal acht is het eerste, dat
hebben, wanneer de witte lichtstraal doox in de natuurljke volgorde der ranggetallen
de enkelvoudige lens van een kjkerofvan optreedtals de derde magtvan een getalvan
een mikroskoop valt. W as dat brekingsver- lageren rang.Hetis deelbaax in alde getalmogen bj aldegeklelydestralenevengroot, len,diemenverksrjgtdoordevierkantenderondan zouden zj zich m hetzelfdebrandpunt evenegetallenmetlteverminderen.H etw ordt
vereenigen en hier witlicht vormen. Maar aangeduid doorhetArabische,Romeinsche en
hetbrekingsvermogen van deviolettestralen Griekscheteeken8,VIIIen j.Methetwoordle
is grogter dan dat van de roode stralen,z00- aoh,tzjn vele andere telwoordenzamengesteld.
dat zj zichvöörhetgemiddeldebrandpt
m t4er O0k vindt men hetin namen van plaatsen,
lensverzamelen,terwjlderoodeachterhetge- zoo a1sin Achtkaxspelen en Achttienhoven.
middeldebrandpuntbjelkanderkomen,zoodat Tevens is hetw oord aeht een verouderde
zjeenigermateonverbondenbljvenengekleur- regtsterm.W eleerverstondmen daardooreene
deranden vormen in plaatsvan witlicht.
geregteljkevervolging,en meerbepaaldden
Hierdoorontstaatbj hetgebruikvanenkel- rnksban,diein den xegeldoordenDuitschen
voudige lensen eene groote onduideljkheid. keizer w erd uitgesproken.
W istmen slechtseen middel,om deroodeen
Eindeljk gebruiken wj ccAfin debetee-

violette stralen met de overige achter de kenis van opmerkzame beschouwing. Achtelens in hetzelfde brandpunt te brengen, dan lppdàdits is derhalve het gemis van eene v01zouden zj wit licht doen ontstaan, en de doende oplettendheid.
kleuropheëngofhetaoltfomatismuswasgevonAchtqrhar.Dezeisderegtstandigebalk,

den.Newton achttehet eeneonmogeljkheid. die,Onmlddelljkaansluitendebjdenmuur,de
Intusschen bleek het,dat de verschillende sluisdeurdraaqtenmetdezeeengeheelvormt.
gekleurde stralen in verschillende zelfstandig- Zjn benedenelndestaatineen potofkom of
heden een verschillenden hoek van breking draait:z00alsmeerenmeergebruikeljkwordt,
hebben.K0n men dus achterdelenseenege-
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voegen, die zoodaniye werking had,datde spreektvan zelf,datzjnelengteendiktevan
violette stralen daarln eene minder Bterke de afmetingen dersluisdeurafhankeljk is.
breking ondelwonden en dien ten F'
evolgein
Achterhoede (De) is hetachterste gehetbrandpunt der roode stralen vlelen, dan
was de zaak in ortle.

deeltevan een voortrukkend legerenbestemd
om den rug van dit laatste te beschermen.

ACHTERHOEDE. ACNE.

Zi
j heeft eene moejeltjke taak en vereischt ltunstreizen in Polen en in het zuiden van

dus de dapperste soldaten en de kloekstebe- Duitschland en Btond na 1767 met roem aan
velhebbers2Wanneere0n 00rPStortlgtrektV00r hethoofd van het tooneelgezelschap teHamden overwlnnenden vjand.Zjkanveeldoen, burg. Hj was te Aloskou gehuwd met de
om den togt van dezen laatste te vertragen uitmuntende tooneelspeelster k
%opltieOAcrlpff:
d001
' de middelen van verkeex - bruggen Biereittl
tel,weduweSchçöder.Geborenin1714
enz.-- te vernietigen,door hesa nu eensop wasztjheteerstopgetxedenteLiineburg,verde gunstigste plaatsen regtstreeks tegen te bonden aan hettooneelgezelschap van Scl
tönehouden,en dan weder door behendige bewe- mann.W eldrawaszj eenegevierdeactrice,en
gingen te verontrusten. Van het gedrag del- nahetoverljdenvanhareneerstenman,htlwde

achterhoede isin zoodanigegevallen dikwjls
hetbehoud van hetlegerafhankeljk.
A chterhoek (Den)noemtmenzoowelhet
oosteli
jk gedeelte van Gelderlandalsdatvan
Overjssel,bepaaldeljltvanhetgraafschapZutphen en van het landschap Twente.
A chting. W anneer een onzer medemenschen zich doorvooxtreFeljke eigenschappen
onderscheidt, dan wordt hierdoor (lnze 0p-

mel
'kzaamheid getrokken;wj geven ccA/Op
hem , en de uitwendige rteekenen,waardool'
wj datopenbaren,zjnbewtjzenvanachting.
Geljk men achting kan hebben voo1*zjnmedemensch,z0o kan m en ze o0k hebben voo1'
zich zelven.Ze spruitdan voortuithetgevoel
van eigenwaarde.Het is onze pligt,anderen

deverschuldirdeachtingtebewjzen en zelve
naar de achtlnyvan onze medemenschen te

stl'even en 0nsdleduurzaam w aardigtemaken.

Achtyrke is eene arrondissements-hoofd-

stad in Klein-Rusland en welin het gouvernement Charkow Op 50O 18'N.B.en 52O 37'
O.
L .aan drie meren en aan eene rivier van

denzelfden naam gelegen.Zj telt14000 inwoners en 10 kerken.

A cidim etrie ofzuurmetingisdebepaling

van het zuuxgehalte van een metwater ver-

dundzuurdoorzjnenatuurkundigeeigenschappen,- dus zonder scheikundlge ontleding.
Hierbj komtvooralhet soorteljk gewigtm
aanmerkinq,terwjl0ok we1eenshetkook-

zjAckermannjdiehaarin1771ontviel,terwjl
zj zelve haarleven t0t in 1792 zag gerekt.
Haar zoon, de beroemde Deltröder,volgde

zgn BtiefvaderOp indebetrekking vandirecteur van het Hambtlrger tooneel,doch hare
dochter Charlotte,die zich desgeljl
tsdoor
gl-oote gaven onderseheidde, Overleed reeds

op zeventienlyrigen oudel-dom in 1775.

A ckersdilk (W illem Cornelis),geboren
den 12den December1760te'sHertogenbosch,

waar zjn vader advocaat,schepen en xaad
Nvas,studeerde,nahetdoorloopenderLatjnsche school,te Utrechtin de xegten en eindigde in 1779 zjneacademischeloopbaan.In
1782 werd hjsecretarisvan'sHertogenbosch,
maarhj verloor die betrekking door de omwenteling van 1795.Gehuwd metaHaria.
r!1sabeth zppzer,vestigdehj zich methaarin
1807 te Utleeht, om ztjn eenigen'zoon
gedurende den sttldie-tjdindeOudexljkew0b
e
h
o
u
den. Onder de regering van
niny te
j staatsraad in builkonlng Lodewj;k Nverdhhji
tengewone dienst, el't
verhuisde in 1820
naar Rotterdam waarhj zich alsambteloos
buxger aan ztjfle lettexkundige oefeningen
wjdde en den 7t
lenJulj 1842ovexleed.
Zjn zoon,JanHcàdg,
st
îïyk,werdden22sten
october 1790 tc 'sHertogenbosch geboren.

O0k hjvertrok nahetdoorloopende<Latjnsche school zjnergeboorstad naarUtrecht,
waar hj den oëen September 1806alsstupunt,hetllchtbrekend yprmogen enz.tehulp dent werd ingeschreven.Zjne oudersvolgworden geroepen.Voordebelangrjkstezuren den hem derwaarts met zjne driezusters.
heeft men tabellen vervaardigd, waarop naast Htj woonde er de lessen bj van tlcs Hewsde
den graad van den ingedom peldenvochtweger en de 2/zoer en prom oveerde in de regten

(areometer)hetzuurgehalteisgeplaatst.Deze op den Blsten Augustus 1810. Aanvankeljk
bepaling is echter alleen bj sterke zuren wjdde hj zich te Utrecht aan de regtsgenaauwkeuriggenoeg.Bj zeerverdundezuren leerde practjk ,- later wexd hj erbenoemd

moet men de scheikundige methoden van onderzoek volgen, die,hOe verschillend ook,
alle rtlsten op het beginsel, dat m en het
zuur met een alkali verzadigt en daarna de
hoeveelheid zuur bepaalt,w elke t0t die verzadiging noodig was.

Acireale is eenestad op Sicilië. Zj is

in de provincie Catania, aan den voet van
den Etna en aan den Oever derzeebj den
m ond derAciyelegen en telt ruim 20000
inw oners, die zlch met linnen- en zjdeweverj en m et den koren- en 'vlashandel bezig
hotlden. Niet Ver vandââr ligt het hol van
Polyphemus en de grotvan Galatea.
A ckerm ann (KonradErnst)waseenvan
devoolmaamstetooneelspelersdervorigeeeuw.

Hj werdin 1710 te Schwerin geboren,verwierf alskomiek in Rtlsland een aanzienljk
vermogen, stichtte in 1755 een schouwburg

t0tregter-plaatsvervanger,vexvolyenst0tsubstituut-oëcier, toen tot secretams van curatoren,en in 1825 t0thoogleeraarin (lestaathuishoudkunde aan (
le hoogeschoolte Luik.

Tjdens de Belyische l'evolutiewerd hj buitengew oon en ln 1840 gew oon .ho
te Utrechten Ontving in 1860zjnemeritaat.
Hj overleed den 13ëen Julj 1861 in laatstgenoemde academiestad.
De hoogleeraar Ackeesdi;k heeftveelgedaan,om ln ons Vadexland de staathuishoudkunde bekendenbemindtemaken.T0tzjne
liefste uitspanningen behoorde het reizen en
hetuitbreidenzjnerkostbareenfraajeboekerj.
A cne iseenehuidziekte,diczichmetharde,
roode,kegelvormigepuistjesvertoont?welke
aan de punten zich metettervullen.Zt1Ontstaatdooreenziekdj/entoestand dersmeerkliertjes,dieopzjnebeurtvexoorzaaktwordt

te Koningsbergen:volbragt een groot aantal door een erfelk'ken aanleg)door onmatig ge-
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bxuikvanspijsenvooralvandrank,en00kwe1
doorzoogenaamdeschoonheids-watertjes,waarmede de dames hare huidbederven.Deergste
soort van acne isde koperuitsla.q (a.rosacea).
D e zachte huid der blondines is hetm eest
vatbaar voor deze Ongesteldheid. Zj komt

der monnikskap aten, dit bedrjf met den
dood moesten bekoopen.

A costa (Gabriël later Uriêl),in 1594te

Oporto geboren behoorde t0t eene Israëlietische familie, di
e,d001*Feloofsvervolgingen
gedwongen t0t het Chmstendom was overdik&ver
f,even als de zom ersproeten,in ieder gegaan. Zi
jn vader, een braaf man, gaf
VOOI.J*R1t'terug en kiest vooral in het aange- hem eenezorgvuldigeOpvoedingten hi
jOntzigt - Op het voorhoofd en aan deneusvleu- ving het noodige Onderrigt in de Roomsch-

gels- haren zetel.Somtjdsverzetzj zich Katholiekeleer.Laterwerdhj zelfsmeteene
hardnekkigtegenallegeneesmiddelenywaaron- kerkeljke bediening bekleed?maardelezing
der wasschingen met koud water ofmeteen van den Bjbeldeedhem aandewaaxheidvan
geestrjkvochteenevoornameplaatsbekleeden. zjn Christendom twjfelen, zoodathj meer

Aconeagua iseen gewestvanChilien telt en meer t0t de Mozaïsche godsdienst begon
op nagenoeg 248vierkantegeographischemj- overtehellen en eindeljk devlugtnam naar
lenrt
lim ll1000inwoners.Vjfrivieren stroo- Amsterdam ,waar hj zich bj deIsraëlieten
men er dpor even zo0 velevruchtbaredalen, aansloot.W eldra zag hj, dat de zeden en
waa'
rdewjnstok weliggroeit,waarprachtige gebruiken der Joden weinig overeenstemden
ooftboom en zich verhefen en uitm untende metdeleer van M ozes,en hj gevoeldezich
graanvelden een Overvloedigen oogst opleve- verpligt? eene betere verklaring der W et te
xen. De hoofdstad, San F.lïpd, heeft 8000 geven.De Rabbjnen banden hem uitde geinwoners.In hetnoordoosten verheft erzich meente.Door allen gemeden, besloot h!j.
op 32O 89'Z.B.de Nevado de Hc/acl-çf
xcIter een boek te schrjven,dathem doordevoorhoogte van Omstreeks 7000 el. Langs dien stelling zjner leerzotlregtvaardigen. Zjne
berg loopt,ter hoogte van 4000 el,de Ct
lm- vjanden kwamen hem voo1* en deden door

bre- ofUspallata-yas,waarover men de Ar- den geneesheerSamuelda Z
V JrCeengeschrift
opstellen, waarin Urielzcpdfl als een godgentjnscherept
lbllek bereikt.
A conitum ! bj 0ns bekend onder den loochenaarwerd ebrandmerkt.Laatstgenoemnaam van akonlet,monnikskap pfstormhoed, deantwoorddehlero? in zjn werk aExamen
is een plantengeslachtvan de familie der b0- das Tradicoens Pharlseas conferidasc0naley
terbloemachtiyen (l-antmculaceën).Het heeft escripte''(Amsterdam 1624)en verwierpzelfs
eenbloemachtlggekleurden,vjfbladigenkelk? de onsterfeljkheid der ziel. Doorde Joden
en het,bovenste kelkblad is helmvormig.De aangeklaagd, dat hj zich 0pk aan de leer
bloembladen zjn lang genageld en eindigen der Christenen vergrepen had, w erd hi
j in
naar lmven in eene stompe,honigbevattende de gevangenis geworpen en t0t eene çel
dspoor en naar voren in eenetweespletigelip. boete en t0t vernietiging zjner geschmften
De aeonitum napellu.% ZVJJ': ot'gewpne mon- veroordeeld.Niettemin bleefhj deMozaïsche
nikskap heeft een opgerigten stengel, die
zich tot maeer dan raanshoogte verheft. llare

godsdienstvoorstellen alseene uitvindingvan
menschen , omdat er veel in gevonden w ordt,
bladeren zjn handvormig gedeeld met vin- dataandruischt tegen de wetten der natuur,

spletige lobben. Zj draagt donker blaauwe terwjlGOd?als de Scheppervan hetheelal?
bloem en, groeit in de bergw ouden van M id- niettegen zich zelvenkan strjden.Nu werd
den-Europa in het w ild en w ordt in onze hj n0g vreeseljkergehoondengesmaad.Vjftuinen als sierplant gekweekt.Voorts heeft tienJaren verdroeg hj die ellende;eindeljk
men dcbontemonnikskap (a.variegatum)met bezweek hj en werd door bemiddeling van
lichter bloemen , en de gele monnikskap (a. een neefw ederom opgenomen in de Israëlie-

lycoctontlm L.) met gele bloemen. Al die tische gemeente. Nietlang duurde de vrede.

soorten?en bovenalde blaauwbloemige,zjn W ederom werd hj van afvalligheid beschulzeer vergiftig.Het geva>rljkst is de wortel, digd en vereordeeld,om als een boetelingin

dan volgen de bladeren en stenyelsen ein- rotlwgewaad en met eene waskaars in de
deljkdezaden.Devergiftigewerklngontstaat hand in de Synagoge te verschjnen, zich
dooreeneOrganischehasis,aeonitinegenaamdt aldaaropenljk meteen lederen riem telaten

eene w itte,bittere,poederachtigezelfstandig- geeselen, zich op tlen drempel neder te legheid, die zich niet gemakkeljk in water, gen,zoodat alhetvolk over hem heen moest

maar zeer gemakkeljk in wjngeestenaether Faan,en dan eenigedagen tevasten.Zeven
oplost.Een grein aconitine doodtdenm ensch Jaren verzette hj zich tegen datvonnis en
in den tjd van Ongeveereenhalfuur.Daar- moest gedtlrende dien tjd deschandeljkste
enboven bevatde monnikskap nog eeneeigen- vernederingenverduren.Eindeljkonderwierp
aardige scherpe stof,dienahetbloejenver- hj zich aan den wilderregtersen beroofde
ich in 1640 (volgensanderen in 1647)met
dwjnt,maarbj haargebmlik walqing,bra- z
king,pjn in de keel en maagpjn veroor- een pistoolschot van het leven.
zaakt.Eene tinctuur van monnikskap wordt
A cotyledonen of zaadloblooze planten.
in de geneeskunde gebruikt.Bj vergiftiging D eze vorm en eene del-drie groote afdeelinm et deze plant gebruikt m en plantenzuren gen in hetnatuurljk stelselvan d6Jkzdïd'
lf.
als tegengif. De bjen halen uitdebloemen De beide andere zjn die der één- en die
dermonnlkskap vergiftigen honig,en erzjn der tweezaadlobbige gewassen. De afdeeling
voorbeelden van, dat varkens, die in een
tuin kwamen snuFelen en ervan debladeren

der acotyledonen komt overeen met de 24ste
klasse van hetstelselvan Linnae'tfsenOmvat
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devarens,mossen,wieren en zwammen.Deze een gouden regen in haren schoot.Toen zj
zjn laay bewerktuigde planten,wier verme- vervolgens aan een zoon het leven Bchonk,
nigvuldlging door middel van zaadkiemen deed Hcridil: moeder en kind in een houten
(sporen) ofvan enkelvoudirecelachtigelig- bak in zee brengen.Zj werden doorDietys,
chamen geschiedt, waarin zlch geene reeds een broeder van koning Polydectes, gered.

gevormdekiem bevindt.Zjhebbengeenebloemen,zoodatzjbjLinnae'
asteregtcryptogamen
ofbedektbloejendeplanten worden genoemd.
Acre tAcra,Acco,Acja,St.Jeand'Acre)

Toen datkind,Perseus genaamd,alsJongelingmetztlnemoedernaarArgosterugkeerde,
nam Aerisins de vlugt.Zjn kleinzoon achter-

welke aan drie zjden door een kring van
bergen - waartoe()ok dq berg Karmelbehoort- isomsloten.Zjteltrtlim 10000inwoners.Oorsyronkeljk iszj eenevolkplanting

geslingerde discus ofwerpschjf trof,buiten
zjnebedoeling,zjnGrootvaderz00hevig aan

haalde hem te Larissa in Pelasgiotis, w aar
is eene havenstad en vesting van Syrië aan te< eere des Konings spelen werden gehoueen boezem of golfder Middellandsche zee, den.Perseusnam hieraan deel,endedoorhem

der Phoenlciërs.Toen de Israëlieten Kana:n

hethoofd,dat daal-door de uitspraak van het
orakel vervuld w erd.
A cronius. De mannen , die dezen ge-

in bezit namen, bloeide zj reeds als eene slachtsnaam hebben gevoerd, zjn oorspronaanzienljkekoopstad.onderdeheerschappj keljk Friezen uit het dorp Akkrum. Van
der Ptolemaeussen werd haar naam in dien hen vermelden wj:Johannes2.,die teBaVan làtoletnaïs verandel-d, en later ont- zel de w is- en geneeskunde onderwees en

ving zj als Colonia Ptolemaïs van keizer onderscheidene boeken over de sterrekunde
claudilts hetRomeinscheburgerregt.Tentjde schreef(f1563),- JohannesA.misschieneen
derKruistojten verreeszj metnietlwenglans kleinzoon van den voorgaande,die zich als
en verzamelde de Europesche vloten in hare

godgeleerde als predikant te H aarlem en als

haven.Toenontvingzjdennaam vanSt.Jean een jverig tegenstander van de aanhangers
d'Acre.Nadat zj 83 jaren in handen der vanArminiltsheeftberuchtgemaakt(f1CS7),Christenen was geweest, werd zj in 1187 Rnardus a1.?desgeljks een taal-en godgedoor k
saladin hernomen,maarvierjarenlater leerde, bekend door zjne disputatie met
door Engelsc,
hen en Dtlitschers stormendem den Dooysgezi
nden Pieter van Cetlen;Htj
hand veroverd.Bj deze gelegenheid onstond was predlkant te Franeker?Alkmaar,B0lsde bekende strjd tusschen koning Ricltard ward, Cornjum en Schiedam en heeft
tdef
xlcel/
llrfenhertogLeopoldvanOpdfezlrïjà. eenige werken geschreven over het wereldNa dien tjd was Ats
re dehoofdzeteldel
'.
i0- ljk en kerkeljk regten overden Katechishannieter riddexs, totdat zj il
1 1200 door mus(f1612),- enJohannesA.a.
7?'
/-J,preden Egyptischen sultan Alaqéraf ingenom en dikant te Beekbergen, die in 1681 eenige
en verw oest w erd. In 1517 viel zj in de Latjnschegedichten heefttlitgegeven.
handen der Tt
ll'
ken.In 1799 werd zj met A cropolis, zo0 noemt men de rotsveshulp der Engelschen Onder aanvoering van ting van veleGrieksche steden en bj uitneden moedigen Sidney SzzlïïA gedurende 61 mendheid die van Athene. Oorspronkeljk
dagen z0o dapper verdedigd? dat Napoleon zjn zj door deAtichtersderstedent0thunne
.

alle hulpm iddelen der belegeringskunst en

beveiliging op eene rotshoogte gebotlwd,

al de inspanning van zjne geharde krjgs- maar later werden zijbj hettoenemen der
lieden te vergeefs aan hare verovering te bevolking door de eigenljke stad omringd,
koste legde? zoodat hp met het overschot zoodat z'
!J in tjden van oorlog tot bewaarvan zjn leger naar Egypte moest wjken. plaats der kostbaarheden en tot laatste toeIn 1832wasITralöim-paqja,dezoonvanden vlugt dienden.M en m eent,dat er w elvierOnder-koning van Egy/te, gelukkiger. Hj honderd in Griekenland geweest zjn.Heden
nam haar den S7steu Me1 stormenderhand in, ten dage vindt m en indrukw ekkende bouwenzjbleef,volgenshetvredesverdragvanKiu- vallen van deaeropolisvan Tirynthe(thans
tahia,, met Syrië en Klein-Azië t0t aan den Palaio-Anapli),die reeds in 468 vöör Chr.
Taurus in zjn bezit.In 1840 werdAcredoor w erd verw oest,- voortsvandievanM ycene
de vereenigde Engelsche, Oostenrjksche en (Karvati in Morca), die in de 17(
le eeuw
Ttlrksche vloot 2 dagen gebom bardeerd en
t0tdeovergavegedw ongen?enm ethaarm oest
M ehemed-A li O0k Syriëverliezen.Nadientjd
is de stad alleen als vestingvan eenig belang,

vööx Chr. is gesticht. Beroemde acropolen

derOtldheid zjn die van Argos,Larissa ge-

naamd, die van Messene,Ithome geheeten?
die vall Thebe, naar Cadmns met den naam
wanthare haven is gedeelteljk verzand en van Cadmeia bestempeld?die van Corinthe2

haarhandelbepaaltzich voornameljktfltden alsAcro-corinthusbekend,en - z00alswtl
uitvoer van zjde en katoen naarLivorno. reedsgezegd hebben dievan Athene.

Acrisius, een zoon van Abas en Oealia, A crostlehon is een gedicht, waarvan
was de vierde koning in Argos uithet ge- de begin- ofdeeindletters derregelstezam en
slachtderDanaïden.Hj leefde in twistmet een naam ofeene spreuk vorm en.In een dnbzjn tweelingbroeder Prœt'
as, en het orakel beltzcrodfccFlol vormen zooweldebeginletters
verkondigde,dat hj door een zoon zjner als de eindletters een naam of eene spreuk.
dochter Danaè zou worden gedood.Te verA cta, zoo werden bj de Romeinen de

geefs deed hj deze in een toren opsluiten verslagen genoemd deropenljkehandelingen

en gestreng bewaken, w ant Zens, z00 als in den Senaat en .
in de Comitiën?- vooxts
de sage vermeldt, viel in de gedaante van de wetten en besluiten der overheidspersonen
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en later die der keizers (a. magistratuum). 56ste deelvan laatstgenoemde met Bossue,d6
Zj werden den Senaattergoedkeuring voor- Wlck en Carpentier.Eenenieuweuitgavevan
gelegd. Na den dood van Caesar zwoeren de 54 eerste deelenisin 1862begonnen.Dezer
de triumviri,dat zj de acta des vermoor- dagen (1869)heeftechterdeBelgischevolks-

den zouden in stand houden,en hieruit Ont- vertegenwoordiging gemelde subsidie van de
stond de gewoonte,datiederkeizerbi
jhet begrootingweggeschrapt.

aanvaarden van zjn bewind den eed aiegde,

A ctaeon , de zoon van Aristaens en de

dat hj de a.zjner vooryangers z0u hand- kleinzpon van Cadmlu van Thebet was volhaven (in acta principum Jurare).In dehan- gens de Grieksche fabelleer een Jager,die
delingen van den Senaat werden niet alleen Artemis (.
DiJpc)bj hetbaden bespiedde en
de onderwerpen der discussie,maar ook de tot straf voor zjne onbescheidenheid door
gevoelens van t
le voornaamste spl-ekersen de zjne eigenehonden werd kerscheurd.
bjgebragte getuigenissen Opgenomen.Voorts A cte. Eene acte is in het algemeen een
had men te Rome aeta di'
lIept
x, eene soort wettig bewjsstuk?dool,de bevoegde magt
van dagkroniek?waarin devoornaam stevoor- afgegeven ofbekrachtigd.Eenenotariëleacte
vallen w erden verm eld,even a1s in Onzedag- iseene zoodanige, die in behoorljken vorm
bladen.Zj zjn echteralle verloren gegaan. door een notaris is opgemaakt en vervolgens

O0k de vexslagen der regtszittingen metde gexegistreerd,waarnazjregtsgeldigheidheeft.
Men heeftacten van geboorte,huweljk en
overljden, alsmede acten van onverm ogen,

aanklagten! verdedigingen, getulgenverhooren envonnlssen droegendennaam van acta.
Verder kent men onder den naam van
acta verschillende geschriften, z0o als Aeta

die door de gemeentebesturen worden afge-

geven, - vooxts Jagt- en viseh-acten,die
apostolorum ,een derboeken van onzenBjbel, den houderdebevoegdheid gevenOm tejagen
waarin de daden en lotgevallen derapostelen of te visschan enz. Volgens de Fransche
en meer bepaald de sticlzting en de weder- wetisdeacte eeneoirkonde.Zjkentt
dactes
waardigheden dereersteChristeljkegemeente sous seign yrivé,''diede bekrachtiging der
factesauthentiques,''die
te Jeruzalem tde werkzaamheden van Petrus partjen verelschen,t
en vooral die van l/auluszjn verm eld,- deze bekrachtiging niet noodig hebben, en
Aeta erldifprl-,heteerstewetenschappeljke 'actes exécutoirest''waarop zonder bekrachtjdschrift?dat,in navolging van het ?J0t
lr- tiging en proces eene executie kan volgen.
nal des Savans'' en van het tGiornale dei
A ctie'
, z00 noemt men een aandeelin het
letterati,'' in Dtlitschland werd uitgegeven. kapitaal,dateenentjverheidsondexnemingverHet verscheen in 16822 ondexsteund door eischt.Is er eene halve t0n noodig,om eene
Carpgovius,Ittqq,Leibn%tz,Deekendorf,Cel- fabriek op terigten,en heeft de ondernemer
Jczi?u ,TenzeltzgcAvrz-/leîycA,Tl
tomasins,&
%#if- datkapitaalnietin eigendom ,dankanhjhet
tarius, 1FJ.t
7en.sdi!, Leyser, non ./ïilcfz en in aandeelen van - bj voorbeeld - vjfOtto M eneke en onder de hoofdredactie van honderd gulden elk verdeelen.Van die hon-

dezen laatste. Hj werd, als hoofdredacteur derd aandeelen of actiën neemt hj zelfzoo
pl
jaa
bt
est
eanlenbj
kahe
ne
nn,hj
diezoektde oveopgevolgd door zjn zoon Johann .
pf
zr/rFzf
zrtsf veelals h
vertrouwen
M encke? en later door zjn kleinzoon Frie- rige te
A ïcA Otto M encke, die eene nieuw e volg- stellen in zjneonderneming.Uitdewinsten,

reeks van Jaargangen uitgafonderden titel die deze opleverttw ordt in de eerste plaats
van ttNova ada eruditorum-''Na dezen was eenebilljkerenteaan deactiehoudersbetaald
de redactie toevertrouwd aan professor L. en vervolgens - zoo ex nog overschietal
.l.qslq
:f Bel.Het eeuwlaar van hetbestaan een dividend.De actiën ktlnnen opnaam zjn
van dit tjdschrift was tevens hetJaar van van den geldschieter en 0ok aan toonder.In

idegevallen zjn zj verkoopbarepapieren,
zjn onderrang.Hetbevatmetdesupplemen- be
w ier w aarde van den gunstigen of ongunstiten en reglsters 117 deelen in kwarto.
Voorts heeft men Aeta Tillfi ofhet ver- gen stand deronderneming afhankeljk is.
Eene aetée noemt men o0k het gebruik
slag van de veroordeeling en van den dood
van Jezus, dat doo1
-den landvoogd Pilatus maken van regtsm iddelen ODA zich regt te
naar den keizer te Romez0u zjn gezonden. verschaFen tegen zjn naaste zoodat m0n
Men vindt het onder de Apocryphe boeken dezen daardoor in regten betrekt.
Intusschen is dat Nvoord het raeestbekend
van het Nieuwe Testament,maarhetwordt
algemeen voox onecht gehouden. Eindeljk in eerstgenoemde beteekenis.Een zonderling

wpzen wj op deAetadclcforl- Ofdelevens- tjdperk in de geschiedenis van westeljk
beschrjvingen der martelaars en heiligen. Europa is dat van den aotée-handel,die in
Die naam wordtbj uitnemendheidtoegekend Frankrjk ontstond, naar Engeland overaan het groote werk,dat na den d00d van waaide en 00k in Nederland eenebelangrjke
den eerstenondexnemel-,Rosweyd(1629),door r0lvervulde.Overdatonderwerpmeenenwj
hier een en ander te moeten mededeelen.
R eeds ill den aanvang der zeventiende
Bollandistenvoortgezet.Ditwerkisinhetlaatst eeuw w erden door m iddel van actiën ofaander vorigeeeuw m ethet53sledeelgestaakt.In deelen in 0nsland maatschappjen opgerigt,
iezich metdeuitrustinr van koopvaarders
denlongsten tjdishetinBelgiëmeteenerjks- d
subsidie van 6000 francsvoortgezet,zoodatin bezig hielden, en somm lge van haar deden
1846 en 1854het54steen 55stedeelverschenen z0o voordeelige zaken, dat zj Jaarljksche
J.Bolland met G. Hensclten, is opgevat en

na den doot
l van Bolland (1665) door de

zjn van Vandnrmoeren Hecke,enin1858het uitdeelingen kondendoen van 1/3ëe,dehelft
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en zelfs2/4devan hetgestortekapitaal,z00- van den Magistraat die dwaasheid belette.
datdewaardedier actl
-ën aanmerkeljk rees. Groot was de levendigheid, die daardoor
Te Parjs was in 1718 eene handelmaat- in den lande ontstond, maar eene geheel
schappj opgerigt die hare winsten wenschte andere dan men verwachtte. In plaats dat
te behalen op de Missi
ssipgiinAmerika.Haar de werven bezet werden metnieuwe scheoprigter was een behendlge en schrandere pen en dat de handel eene nngekende
Schot, Law genaamd, die doox den hertpg vlugt nam ,en er dus levendigheid kw am op

van Orleans,als regent van Frankrjk,ge- het gebied der njverheid, scheen zich die
bxuiktw erd totherstelling derberooideinan- levendigheid te hebben gevestigd indebeursciën van den Staat.De geslepen Law wist gebouwen en in de koëjhuizen,waaractiën
de voordeelen dier maatschappi.J
'z0o hoog op werden gekocht en verkocht. Velen) die
te vjzelen,dat niet alleen deactiën,aan- naauweljks eenige honderden bezaten,hadvankeljltten bedxagevanl00millioen livreB, den voor vele duizenden ingeschreven,0mgretig genomen werden,endathj ervervol- dat het reeds eene gewoonte was, dat de
gens n0g veel meex plaatstetmaar 00k ,dat actiën weldra aanmerkeljk rezen en zjaandie actien tegen meer dan twintigmaal de vankeljk slechts weinige procenten behoefoorspronkeljke koopsom werden verkocht. den te storten.
Eene algemeene actie-woede had zich van
Spoedig echterverscheen ook hierde tjd
Frankrjk meester gemaakt. Immers wie eener snelle daling,diedeadie-houdersblootheden honderddtlizend gulden had,kon soms steldeaan despotternj van hetalgenzeenen
na weinige dagen overmillioenenbeschikken. vele w elgezetene familiën diep ongelukkig
Tedex wilderjk worden envondindenactie- maakte.Huizen, buitenplaatsen, paarden en
handeldaarvoor denweggeopend.Intusschen rjtuigen werden verkocht,enterwplenkel% ,
zagen velen htm ne luchtkasteelen instorten. die zich op den Juisten ti
.
jdYanht
lnneactiën
Toen die papieren,die enltel eene denkbeelhadden ontdaan, groote schatten hadden verdige waarde bezaten , z0o hoog w aren ge- w orventwaren er anderen,die uit w anhoop
stegen,dat er mpejeli
jk kooperstevinden een einde aan hun leven maakten.Ter ge-

waren,daalden zj met veel grootereBnelheid dan zi
jwaren geklommen,en men beg0n te begrjpen,dat zulk een actie-handel
niets anders was dan een windkandel.
In 1719 openbaaxdezichhetzelfdeverschjnsel. Te Londen verrees eene handelmaat-

schappj op de Zuidzee,wieradiën t0teene
tienvoudige waarcle der gestorte s0m stegen,
tel-wjl infusschen de behendige aanleggexs
van nieuw e leeningen, w iex actiën tegen
hooge prjzen werden gegund, ontzettende
voordeelen behaalden.
Een Jaar later sloeg die adie-kooxtsnaar

ons Vadexland ovex, en de eerste rillingen
daarvan deden zich te Amsterdam gevoelen.
Daarwilde men eene assneanlle-eompagnieoprigten , doeh de M agistraat verzette zich
tegen die zaak,zoodat de ondernemers zich

dachtenis van datmerkwaardigjaaris eene
m edaille geslagen.
Dedwaze actie-handel?dienwjbeschreven
he
bbe
nj,dp
vo
ee
chts een mxerkNvaardigtussche
nt
errkmtinsld
geschiedenis deruitactiehouders zamengestelde'-maatschappjel).W elligt zjn deze heteerstontstaan t0tontginning van ml
jnen.Vervolgensisdat beginsel
in toepassing gebragt bj hetoprigten van
banken te Venetië,Genua,Amsterdam ,L0n-

den enz.,en vervolgensbjhetverxjzender
delmaat#cAcppn
'entdie zich meestermaakten

Nederlandsche, Engelsche en Fransche han-

van de vrachtvaart en den handelop debeide
Indiën, Afrika en Amerika, waarmede zj
vexovering van vreemde gewesten en het
stiehten van vol
kjlantingen verbonden.In
hetm idden der vorlge eeuw w erd hetdenknaa'r Rotterdam begaven, waar zj hun doel beeld dex vroegexe windhandelaars w ederbereiktdn.Deinschrtjving vond zo0veellief- Ora opgevat, dat wilzeggen,er ontstonden
hebbers, dathet getal actiën,te zamen l20 verzekeringmaatschappjen voor gevaar van
tonnen gotlds bedragende, verdubbeld werd brand en voorzeeschade.InEngeland(1760)
en men den volgenden dag reedsl50procent
men maatschappjen t0t stand voorden
voor de ingeteekende kapitalen kOnbekomen. kwa
aanleg van weqen en kanalen. Zj hebben

Voorth ontstond eene dergeljke compagnie zich zoo sterk ultgebreid,datzj in 1828te
te M iddelburg m et een kapitaalvan 200 000
ponden Vlaamsch ,- te Delftmet een kapitaal van 6 millioen gulden,- te 's Hage
eene Generale c0p,,c.g0îi,d Tan c.
ufxrtzpfie,be-

zamen in Engeland,W ales en Schotlandeen

aantal wegen ter gezamenljke lengte van

bjna 24000 Engelsche mjlen onderhaarbeheer hadden?dle jaarljks ruim 1% millioen
leeninyen en loterg
jen met een kapitaal van pond sterlingopbragten,terwjlereeneschult'
!
l00 millioen gulden,maarwegens gemisvan
octrooi in hare geboorte gesmoord, - te
Gouda eene met een kapitaalvan 10millioen
gulden, te Hotjl'n eene met een kapitaal
van 20 millioen gulden:- Purmerend,M0nnikendam ,Medemblik,de provinciën Gelderland en Utrecht,Harlingenyvlissingen,Veere,

op rustte van 8 millioen pond sterling.O0k
voorkanalen hebben deactiehoudersergroote

sommen besteed, maar zj zagen o0k de

w aaxde hunner actiën klimm en t0t eenvier-,

Ja,t0t een veertigvoudig bedrag.Het jaar
1826 gaf er aan de overdrevenevormingvan

maatschappjen een grooten knak,zoodater

W oerden volgden datvoorbeeld,en op sqm- van de 32,welke t0thetbouwen van kanamige plaatsen werd zelfs meer dan éene 1en,dokken en stoombooten waren ontstaan,
maatschappj opgerigt, terwjl andere Bte- slechts 5 stand hielden.
den enkelachterbleven,omdatde wdsheid
In Duitschland kende m en w e1 is w aar
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waardevermindering Van zjn aandeel. De
adiën, die niet op naam van den eigenaar
zljn gesteld, kunnen zonder eenige formaliteit van eigenaar verwisselen, - althans
van Leipzig naar Dresden nagenoeg te ver- wanneer de vereischte stortingen hebben

sedertdetiende eeuw mjnontginningen door
middelvan maatschappjen vanactie-houders,
Miaar men zochtze er overigens tot aan de
opening derinschrjvingenvoordenspoorweg

geefs. De handelmaatschappj, door Frede- plaatsqehad.Metbetrekking t0tdebetaling
rïk 11 te Berljn gesticht (1772),waseene der actlën heeft men de vplgende drie soorsoortvan staatsinstelling.DeRjnsche-W est- ten: zûpdanige, wier nominaal bedrag terindische comyagnieteElberfeld,in 1821ver- stond ofin termjnen voluitbetaaldwordt,xezen,ging ln 1820 met een grootverlies te andere,gewi
voore
deerltelno
jkmi
wo
nara
dltobedr
pgesag
chote
n,-erest
n
gronde; de Elbe-Amerikaansche, te Leipzig slechts
gevestigd, en de Duitsch-Mexicaansche ver- zuike,waarvoox m 0n boven het nominaal
eeniging t0thetontginnen van mjnen volg- bedrag bjbetaling kan eischen. Het eerste
den denzelfden weg.Daarentegen bloeiden te gevalvindtm en gewoonljk bjhandelsonderHamburq,Bremen,Triëst,Elberfeld,Miin- nemingen,het tweedebj verzekeringsmaatchen, Ll
ibeck, Aken en Leipzig maatschap- schappjen,en hetderdebjwerkzaamheden,
pjen voorbrand-enzeeschadeenvoorlevens- wier kosten nietJuistte berekenen zjn,bj
verzekering. Deze gtlnstige toestand en de voorbeeld bj mjn-ontginningen.Men heeft,
groote winsten der Oostenrjksche bank te wat de opbrengd aangaat,actiën metvaste
W eenen en der stoomvaartmaatschappj op xenten metaanspraak op een dividend,indien
deRjnherstelden hetkredietvan dergeljke ex een overschotvanwinstbestaat,enadiën,
ondernemingen.Dit geschiedde vooralna de
opening van den spoorweg van Neurenberg
naar Fiirth (7November 1835),diedesgeljks
door eene vereeniging van actie-houders was
gelegd. llunne actiën hadden weldra eene
viervotldige waarde$ en nu ontstonden er
spoedig omstreeks 20 maatschappjen t0tden

die enkeleen dividend opleveren,zoo als de
meeste spoorweg-actiën. N0g heeft.men we1

eensafzonderljke seriën van actiënvoorde-

zelfde zaak, en wel zöö, dat eene eerste
serie aanspraak heeft op eene vaste rente,
dieuitbetaaldmoetwezenalvorensdeactiehouders der volgende serie eenig dividend ontn aan de actiën dier
aanleg van spoorwegen.In Oostenrjkbevor- vangen. Men geeft da'
derde zulk eenemaatschappj de stoomvaart eerste serie den naam van prioriteits-adiën.
Zulk eene vereeniging vanactie-houdersop de Donau, in Bejeren densaanleg van
hetLudwigs-kanaal,en vooralin Saksenont- doorgaans eene naamlooze maatschappj gewikkeldenzichdiemaatschappjen,bepaaldeljk noemd - wordt ontbonden, wanneer het
op hetyebieddernjverheid,zoovoorspoedig, voorgenomen werk volbragt is, na verloop
dat er ln 1837 nietminderdan 17bestonden, van een bepaald aantalJaren, ofdooreen
die m et een kapitaal van omstreeks 20 m il- bankroet. E e
'n der actie-houders kan geene
lioen gulden werkten.Doch 00k in Duitsch- ontbinding en afrekening vorderen.
Het spreekt van zelf, dat de Staat, na
land ondervonden vele adie-houders belangxjke teleurstellingen. Evenwel bedroeg het inzage der statuten, alofniet concessie benominale kapitaal der actiën in Duitschland hoortteverleenen aan zulk eenevereeniging.
in het Jaar 1858 de ontzettende som van Immershaardoelz0uinstrjdkunnenwezen
ongeveer S000 m illioen gulden.
met hetalqemeen belang,en hare inrigting
Eene maatschappj,uit actie- ofaandeel- zou aanleidlng kunnen geven tot bedrog en
houders bestaande, komt t0t stand door het opl
igterj. Overigens dient de rejering met
l
lnlokkend en winstbeloven; programma van het verleenen van zulke concessien zooveel
'
ee
'n ofmeerondernemers.Zj vraagt,onder moyeljk vrjgevig te wezen,want de veroverlegging van hare statuten,op eene ver- eenlging van kapitalen is een gew eldige
gadering van actie-houders vastgesteld,ver- hefboom voorde njverheid,en dusvoorde
gunning van de regeringzom als een zede- w elvaart en ontwikkeling van een volk.V ele
ljk ligchaam pp te treden,zoodathaarbe- krachten Trorden er d00r geT7ekt en geprikstaan nietvan bepaalde personenafhankeljk keld,de mededinging bevorderdendewaarde
is,zoodat zj zich voor de regtbank kan van duizende dingen verhoogd.O0k verwer-

doen vertegenwoordigent zoodat zj grond- pen zulke maatschappjen alle onderscheid
eigendom kan verkrjgen,een zegelaanne- van rang of stand;zj spannen zich in,om
men, vcrbindende wetten en reglementen handels-en njverheids-belemmeringenuitden
maken enz. Vervplgens wordtdopr de aan- weg te ruimen,om de tolliniën op teheFen

deelhouderseen bestutlr (directie)verkozen, en het stelselvan den vrjen arbeid en van
dat metde ontvangsten uitgaven dergelden, de vri
je beweging in de zamenleving te bemet het toezigt op de werkzaamheden en vorderen.Zj zjn verre verwjderd van eene
met de regeling hiervan is belast en op ge- bekrpmyenevaderl
andsliefdeen vragengeene
zette tjden rekening en verantwoordingdoet privileglën,geenebescherming.Zj verheFen
aan de aandeelhouders met vaststelling van
het dividend en tevens verslag geeft van

zich, als het ware, op de puinhoopen der
gilden, en m en z0u ze de gilden kunnen

den toestand der maatschappj.Hetbestuur noemen van alwatnuttig,qrooten goed is.
onderteekent en zegelt de stukken. Is het Zj dienen t0tde zamenvpeglng van vruchtverliesqrooterdandf
lwinst,dangaatdemaat- bare kiemen, die afzonderljk waren verschappjfaillietofbankroet,waardoordeactie- schroeid en verdord, maar nu met elkander
houder geen ander gevaar beloopt& ;an de een kostbaren oogBtopleverenj- zjbevor-
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deren de vexeeniging van uitvindingen en meene behoefte te voorzien,btleen gestam adische tgepassingen,va'
n wetenschap en digen aftrek eene courante waarde hebben.
kapitaal,van denkbeeld en kracht,enstrek- Dezeei
genschapqen vindtmen btjvelemjn-.

ken op dezewjzeten zegenvooxdemensek
hheid.Zonderhaar zouden alleondernemingen
achterbljven,wier kostbaarheid hetvermogen van één ofvan eenige weinigenteboven
gaat:alsmedezondanige,die onzekerzjn in
hare uitkomst of een lang tjdsvexloop vereischen eerzj ietsopleveren.Debelangrjkste maatschappjenvoorhandelennjverheid
de banken, de verzekeringsmaatschappjen,

ontginningen, bp voorbeeld hj het delven
van zout,jzer-erts, steenkolen enz. 00k
hierbj komthetvooralaan op debekwaamheid en den jvervan den directeur.Tevensis

het #an groot belang) het oog te houden
0p zjn bestuur. W aar dit nietgeschied6n
kan, z00 alB bj zulke Amerikaansche mjnontginningen, w aarvan zich de actiehouders

in Euroya bevindentis de uitkomstzelden
Engeland,velesjoorwegen,havens,dokken, Engeland, Schotland, Frankrjk en België
fabrieken en mlnen hebben hun bestaan te aan de ondernemers groote winsten en eene
danken aan vereenigingen van talrjkeactie- aanzienli
jkewaarde-vermeerderingvanhunne
houders.Deze hebben - ieder met eene be- actiën hebben opgeleverd.
trekkeljk kleines0m - tezamen t0tstand
ln Engeland zjn deactiën-maatschappjen
de groote kanalen in Nool'
d-Amerika en voordeellg,terwjlde mjn-ontginningen,in

gebragt, watzelfsderjkstepaxticuliermet vextegenwoordigd(loordeo/oisfstockeompanies
zt
jn betrekkeljk groot vermogen niet zou ofdoordeexclldirecompanies.Bjdezeisieder
kunnen ofwillen doen.
deelhebbermetzjn geheelevermogensolidair
Menigemaatschappjisfaillietofbankroetge- aansprakeljk, ten zj eene Parlements-ade
gaan en heefthierdoor aandeactie-houde'
rs- zjneverpligting beperktt0thetbedragzgner
nameljk aan elk van hen in hetbjzonder- actie.Inhetlaatstegevalwordtzulk eeneeomeen gering verlies berokkend en toch door pagnie llmited genoemd.
hare werkzaamheid de algemeene welvaart,
Dit onderwerp is van hoog belaug voor

den nationalen rjkdom aanmerkeljkvermeer- de maatschappj;hetis daarom ,datwj het
derd, bjvoorbeeld (
loor (
le ontginning van met eenige breedvoerigheidhebbenbehandeld.
woeste gronden, door den aanleg va'
n kanaActief. Bj eene bankbreuk spreektmen
len, spoorwegen enz.Zaleenemaatschappj' van ccfieJ en passies Metheteerstebedoelt
bloejen en duswinBten afwerpen?dan moe- men al de eigendommen in losse en vaste
ten hare werkzaamheden naauwkeurig en

goederen van den bankbreukige,en methet

volledig omschreven zjn, wantalsmen die
aan het goedvinden der directeurenoverlaat,
worden zj nietaltoosdoelmatig geregeld en
behoorljk volbraqt. Een koopman offabriekant, die voor elgen rekening werkt,heeft
in zjn eigen belang een prikkel,diebj z00danige dixecteuren, die vûor vreemde rekening werken, gewoonljk ontbreekt.Vt
)0r
vereenigingen van actie-houders zjn dus

laatstehetgezamenljk bedragzjnerschulden.

zulke Ondernem ingen het m eest geschikt,

waarbj de werkzaamheid derdirecteul'
en en

ageuten aan vaste regels gebonden is.Kana1en,spoorw egen,gasfabrieken ,banken,verzekeringen en stoom vaart bekleeden dusden
eersten rang, - en onder deze verdienen
de brandwaarborg- en de levensverzekering-

maatschappjen de voorkeur.Handels-en njverheids-vereenigingen zjn minderaan tebe-

A ctium , thans Capo di Figolo, eene

stad en voorgebergte in Acarnanië,was in

den aanvang (mzer Jaartelling (31 na Chr.)

getuige van den merkwaardigen zeeslay tus-

schen de vloten van A ntoni'
usen Octav%anus.
De eerste had 10000 man voetvolk,12000
ruiters en 220 schepen en w erddoordevloot
van Cleopatea met 60 schepen gevolgd,en
de tw eede,telde 80000m anvoetvolk,12000
ruiters en 260 schepen onder hetbevelvalz
Agrlppa. Toen het centrum der vloot van
Antonins in verw arring kwam , vlugtte de
lafhartige en trouw elooze Cleopatra naar
E gypte, w aar A ntonius,die haar aanstonds
was gevolgd en nu vruchteloos hare gunst
zocht te winnen, zich met eigen hand om
het leven bragt. Zeven dagen wachtte het

velen; men heeft er,die reeds lang beston- legertelande strjdvaardig op dekomstvan
tlen en gxove winsten bragten, maar... den Opperbevelhebber. Toen deze niet vem
achter het schild van monopoliën en privile- scheen en o0k andere aanvoerders de wjk
giën.Als vnorbeelden hiervan noemen wj de namen, gaf het zich over aan den overwinvoormalige oostindische compagnie te Am- naar
aan Oot&nlanns. D eze deed op de
stexdam en die te L lm den en onze tegen- plek, waarzjne zegevierendevloot landlle,
woordige Handelmaatschapyj.De eerstever- Niclpolis bouwen en den tempel van Apollo
dween, toen hare privileglën werden opge- te Adium vexgrooten,om er alle zegeteekeheven,de tweede? de bezitster van Britsch- nen te kunnen plaatsen.Tevens werd de geIndië,leefde van de inkomsten van datland dachtenis dieroverwinning erallev/fJaren
en niet van die haxer handelsverrigtingen ? d00r feesteljke spelen vernieuwd.
en de derde zalte gronde gaan,zoodra haar
Acton (J0zef), eerste ministervan Fermonopolie wordtafgeschaft-- althans indien tsizzlltfIT'
rvan Napels,was de zoon vanden
Ierschen baronet Ednard Hecton, wiens gezjgeenebelangrjkehervormingOndergaat.

Voor actie-houders zjn in den regelde slachtsnaam hj metdien van âoton vexwisfabrieken 00k niet voûrdeelig, ten zj deze selde.lIj werd den lsten october 1737 geop zeer eenvoudigen voet gedreven w orden boren te Besançon,waarzjn vaderals geen hare vooxtbrengselen,doûx in eene alge- neesheer werkzaam was. Hj trad in dienst
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)j* de Fransche marine en later bj den meene a'mnestie te verleenen ,beroofdeAeton
grootllertogIeopold van Toseane.Hj voerde van zjn invloed.In 1804 werd hj van het
hetbeveloverdeschepen,dielaatstgenoemde H0fverwjderd,en hj begafzich naar zjne
asn Karel 1II van Spanle ter hulp zond goederen op Sicilië. op zjn raad schond de
tegen Algiers (1775). Bj de nedyrlaag der Koning hetonzjdigheidsverdrag,in1805met
Spanjaarden reddeActon 2-of4000*mandoor Napoleon gesloten, en veroorloofde de lan-

hunne inscheying met het geschut ztjner ding van 12000 man Russische enEngelsche
kleine vaartulgen te dekken. D aarna w erd troeyen.Nu nam Acton de teugel
svan het
hj door SpanjesKoningaanbevolenaandiens bewlnd weder in handen.W eldra echtertrok
zoo1
zïerdinand I#'van Napels.Hj trad bj Napoleon in zegepraalde hoofdstad binnen,
dezen in dienst,verwierfde gunstder harts- en het Hofvlugtte wederom ngar Palermo.

togteljke koningin M arLa Carolina en werd Hier verzette de hoogmoedigegunsteling zieh
door haren invloed eerst t0t minister van openljk tegen zjne Koningin en werd in

m arine1toen t0tm inister van oorl0g en ein- 1806 als eerste minister door den markies
deljk t0t hoot?
l van het ,Ifabinetbenoemd. Cireello vervangen. Acton overleed in het
Om de bedoelingen der K oningin te bevor- J@aar 1808.
deren,die -- eene dochter van Alaria 7WdA cupunetuur ofnaaldsteken,zoo noem t
resia -- hetSpaansche regering-stelselwilde men het behendig insteken van zeer dunne
doen vallen,om hetnaardatvanoostenrjk en scherpe naalden door de huid heen in een
en Toscane te vervormen, zocht Acton de ziek ligchaamsdeel. Deze opel*atie,eene uitverdeeldheid metSpanje,die sedert1785be- vinding der Chinezen en Japannezen,isomstond,jverig te onderhouden en verjdelde stl-eeks heteinde der l6(1e eetlw naarEuropa
zelfs de voorgenomen reis desKoningsnaar gebragt door den Nederlandschen wondheeler
zjn vader.In het binnenland zodlthtjhet Ten A/lg/ld en in deze eeuw , vooral door
drukkende leenstelsel te beperken en ver- Berlioz,weder in zwang gekomen.Dedunne
bitterde hierdoor den adel.Intusschen wasde naald van staal,zilver,goud ofplatina verFransehe omwenteling t0t stand gekomen, vaardigd, is met een looden knop voorzien
en na het bombardoment van den admiraal en wordt door de gespannen huid heen in
La fplcle (l8 December 1795)zag Napels het vleesch gedrukt.W eldra ontstaat rondom
zich gedwongen, de FranscheRe
bp
het
jub
liekEnte de naald een roode kring?die naverloopvan
erkennen.Nu zocht Acton steun
eenigeurenwederverdwjnt.Deacupunctuur
gelsche kabinet, poogde de ItaliaanscheSta- wordt aanbevolen bj plaatseljk zenuwljden
ten t0t een verbondteyen Frankrjk tebe- (neuralgie)en bj rheumatischeaandoeningen.
wegenenbragtdeNapolltaanschevloot(1798) M en heeft door de ingestoken naald 0okw el
op l20 sehepen met 1200 stukken.Hj zelf een elektrischen Ofgalvanischenstroom geleid
w erd m et eene dictatoriale magtbekleed en en hieraan den naam gegeven van eleetrovomude metden Koning en de Koningin den yvpcfzllr en yalvanopwnctnur. Men heeft die

geheimen raad.Intusschen naderde Napoleon, operatie dikwjls aangewend bj beklemde
maar bj tjds werd te Brescia een wapenstil- breuken en vooralbjasphyxie- in hetlaatste
stand (5 Junj 1796) en daarna devrede van geval, om de zam entrekking van het m idParjs(11October1796)gesloten.Aetonwerd denrif te bevorderen. Men heeft echter t0t
nu verheven t0t opperbevelhebber der land- nu t0e van de acupunctuur geene z0o schiten zeemagtten terwjlFransche zendelingen terende uitkonwten wavgenomen, dat hare
dotll,het koningrjk Napelstxokken,om de toepassing algemeen is geworden.Hare werbevolking te w innen voor de republiek, king is n0g een raadsel;volgenssom migen is

maakte Acton zich opnieuw ten strjdegereed. Zjn leger werd echterdopr deFranschen geslagen? en terwjl de Koning naar
Palermo de w'
Ijk nam, rukte ChampLonnet
(23 Januarj 1799) aan hethoofd derzegevierende Franschen binnen de muren van
Napels, waar hj t
le Parthenopeïsche xepu-

bliek afkondigde.Deze bezweek echter voor
een volksopstand in Calabrië en Apulië,zoodat de Fransche generaal M icherowœ moest
kapituleren, waarbj hj eene algemeeneamnestie bedong. Hieraan eehter wilde koning
FerdLnand,d00r de Koningin en Aeton aan-

zj grootendeels in de Oxydatie vanhetmetaal gelegen.

Acute ziekten zjn in hetalgemeendie,
welke onderverschjnselen van heetekoorts
binnen den tjdvan tweeofdriewekena:00pen.W eleervormden zj,volgenshetgevoe1en der geneesheeren,eene phase vankrank-

heden, waarnaast die der chroniseh,e (langdurige en zonder koorts aioopende)ziekten

werd geplaatst.Laterheeftmen dezeverdee-

ling verworpen,omdatbjna alle chronische

ziekten zich 00k in eene acute gedaantevertoonen.Men heeft acute en chronisehe longgevuurd,zich niethouden.Hj achtteqoede tering,kanker,rheumatismusenz.Deziekten
trouw jegelzshen,die hj alsopstandellngen zjn intusschen in haren acuten vorm raadbeschouwde?onnoodig, en duizende onsehul- selachtig en gevaarljk van aard,zoodatm en
digen? waaronder zich vele verdiensteljke Z0 Vroeger met den naam van rot-enzenuwmannen,vrouwen en Jongelingen bevondent koortsen bestempelde.
werden ter dood gebragt. Na dit bloedbad
Ada. Dezen naam droeg de dochter van
keerde het H0f (Januarp
'' 1800) naax Napels prins Hendrik,den eenigen zoon van David,

terug.De vredevanFlorence(28Maart1801), koning van Schotland.Zjhuwdein1162met
die den Koning dwong,pm van elke verbind- Floris III,graaf van 1l01land,enw erd afgetenis met Engeland af te zien en eene alge- haald met eene aanzienljke vloot, dieaan

ADA-ADAM .
den mond der Maas landde.Menvindtweinig

landsche dichtel'
s geenszins hebben vexsmaad

meer van haar opgeteekend,dan datzj in
EindeljkvermeldenwjhierAdq,dedochtex
1195 tegenwoordig wasbj deverzoeningvan van graaf W illem I rcp,Hollandendeaehtste
hare tweezonen Willem en Diçl
cen datzj abdls van Rjnsburg. Zi
j overleed omstreeks
te Middelburg begraven werd.
hetjaar 1257.
Meerweten wjvanAda,doorvelenerkend Adalgarda is de naam van (le g1'ootal:gravin vanHollandenZeelaud,eene doch- moeder van Lndyer,een der eerste Christenter van DlrkVII,alis00khetlaatstegedeelte zendelingen in Friesland. Met haren man,
van hare levensgestrhiedensseenigzinsin neve- W riswny genaamd,vlugtte zj uit Friesland
1engehuld.Toenhaarvaderin1203teDordrecht naarFrankrjk,om zich aan devervolgingen
Overleed,enharemoeder,AleidrczlKleef met van koning Rqdboud te onttrekken.
reden duchtte,dat hetgraafschap Holland en
Adagio is een woord,dat detoonktlnsteZeeland?a'
lseenmansleen,aandesoverledenen naars gebruiken?Om aan te dtliden,dat een
broeder, W illem , graaf van W estfriesland, stuk l
angzaam ?eenvoudir enzachtmoetwom
zou w orden toegew ezen,metwienhaarecht- den uitgevoerd.N0g gerlngere snelheid wjst
m
en
a
an m et lavyo? en meerdere snelheid
genoot zich bj zjn leven verzoend had,
vooral daar ook Zeeuwsche en Hollandsche met andante, alleyro en presto. O0k geeft
edelen het belang van graaf W illem behar- m en den naam van adagioaanm tlziekstukken,

tigden - ,besloot zj,Ada n0g voor de be- die Op straksvermelde wjze uitgevoerd moegrafenisvan Dlrk aan zekerenLodewl
jkvan ten worden. Ze zjn doorgaanskort?omdat
Loon,een zoolz van oeravd -qraa.
f van Loon hun slepel
zd en smeltend geluid bj langen
en van Maria, spruit van H endrr
Lk III, duur eentoonig w ordt. M en heeft voortretf
*e-

graafvmn Gelderland,ten htlweljkte geven, ljkeadagiosvanMozaet (inzjneSynfoniën),
ten einde hare dochter in het bezit der gra- Beetltoven,Haydn enz.

feljke waardigheiclte handhaven en in Lo- A dam 9in de Hebreeuwsche taalzoonder
Jef
z,
'
jk van Loon een inschikkeljken schoon- aarde,zooheette,volgensdeBjbelscheOverzoon te vinden,die zich naar haxe eerzuch- levering, (le eerste mensch en de stamvader
tigewenschen zou voegen.Veleedelen waren van het menscheljk geslacht.W j vinden in
getuigen van dat huweljk en aanhangers den aanvang van hetboek Genesis tweeverder jeugdige Gravin.Maar n0g grooterwas halen omtrent de schepping van den mensch.
het aantalvoorstanders van haren 00m ,van Heteerste (1:Ss-20)is zeereenvotltlig en
graaf W illem. D eze vernam den dood Van vermeldt, dat God op den zesden dag m an
zjn broeder en vroeg te vergeefs, aan de en vrouw geschapen heeftnaarzjnbeeldten
Zjpe landende1vrjjeleide om de begrafenis dat de mensch t0t heer is gesteld ovel*al
bj tewonen. Hetlpk werd te Egmond bj- het'geschapene.Hettweede (IIen111)levert
gezet,en toen Lodewj;k mczlLoonen Ada eene van de diepzinnigste mythen der Oudbj eene maandeljkscheljkdienstbjnawaren heid en is als zoodanig vatbaar voor verklagevangen genom en - een aanslag,nogeven ringen,die met dehedendaagschewetenschap
bj tjds door W alter deAlrdz
lontdekt,'- en wjsbegeerte overeenstemmen.Hiervinden
vlood Ada eerst metharen man naarUtreeht wj,dat G0d den menseh formeerde uithet
en vexvolgens alleen naal-(len Burg te Lei- stofderaarde en in zjneneusgatendenadem
den. Deze werd aanstonds doo1-de Kenne- des levens blies, - dathj geplaatstwerd
mers onderhetbevelvan W ol
ttermtfsEgmond in een lusthof,hetParadjsgenaamd,waar
en Albert zon/tzcrf belegerd en in weerwil tw ee m erkw aardige boom en groeiden,diedes
van de Rjnlanders,die t0tontzetnaderden, levensot'deronsterfeljkheid en die derkendoor gebrek aan m ondvoorraad t0tovergave nisdes goedsendeskw aads,vanw iensvrtleht
gedwongen. A da viel in handen van haren hj op strafdesdûodsl
zietmogtproeven.Zjne
bloedverw ant W illem fllzz Teylingen en w erd vrotlw ,Eva ofm annin geheeten,w erdgedumet den m eesten eerbied behandeld, maar rendeAdamsdiepen slaap uitzjneribgeschatoen haar oom als graafvan H olland en Zee- penofvandezegescheidenendtlsteregtJvleesch
land het bewind aanvaardde, moest zj op vanzjnvleesch enbeenvan zjnbeen''genaamd.
het eiland Texel llal'e dagen doorbrengen. D e vrouw ,d()()1-eenelistige slang velleid,at
Vermoedeljk iszj hieroptwintiglarigenleef- van de verboden vrtlcht en haalde eoltharen
ver
,()ne
m daar
va
ndte pxneven. Nu hadttld qestorven.Vûlgenssommigen zou zjeen man
den zoj
hun
Onsc
hul
en dus o0k hunnen
gerulmen tjd in Engeland vertoefd hebben
en vervolgens naar Texel en eindeljk naar vrede verloren.Zj erkenden,datzj naakt
de goederen van haren man, in Luik gele- en schuldig waren en zochten zich voorhungen,teruggekeerd zjn.W j houden ditvoor nen Schepperte verbergen.UithetParadjs
eenedw allng,doornaamsverwarring ontstaan, vel
'
dl-even en aan velerleiellenden teryrooi,
omdatLodeloî
jk plzlLnonin 1206 hertrouwd zagen de eerste menschen hun huisgezlnmet
ismetAleld van Brabant,diena zjl
zover- kinderen vermeerderd.Sommigenbesehouwen
ljden een huweljk heeftaangegaan metden lTain anderen Setltalsden tweetlen stamvadel'
hertog van Auveryne.
van hetmenscheljk geslaeht.Adam overleed
De treurige lotgevallen dierJeugdigeGra- in den ouderdom van 920Jaren enwerd,v01vin,het slagtoffer der heerschzuchtvan hare gens eene Joodsche saqe,teHebron begramoeder en van haren oom en bj deljkbaar ven, waar in lateren tpd ook het gebeente
van haren vader metdenbruidskransgetooid, der Aartsvaders eene rustplaats vond.
Het verhaal de< lotgevallen van het eerste
vormen eene belangrjke stof,die onzeVadem
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menschenpaar is hoofdzakeljk Op vierver- die, uit Nancy afkomstig zich in de voor-

schillendewjzen beschouwd.HetisOpgevat gaande eeuW door hunne voortreFeljke W eralsletterll
jk waar en we1doordeLatjnsche ken a1s beeldhouwers beroemd hebben ge-

kerkvaders en de orthodoxe godgeleerden,- maakt.Van den oudste is de groep van Nepa1sgebontod op eenut
/d.
scF
lfet
f/rz
?
xst
fùdzls
çrtiltf,
slcy, ffxsfl.v en Amphitrite te Versaillesk Voorts

zoo alsdoorElchltorn,Heszenanderen,Jle vermelden wj Adam Wrd-e?z.gi,
vOfAdam van

hetaanmerkenalsbestaandeuiteenegeschied- Bremen, die illde elfde eeuw als Chxistenkundige kern metvele sieraden en Overdrag- zendelinginSkandinaviëiswerkzaam geweest

teljke voorstellingen, - alseeneallegorie, en een paar belangrjke werken geschreven

zoo als door Pltilo,de Griekschekerkvaders heeft,- Adam de la H ale,een toondichter
uit het midden der 18(leeeuw , die zieh in
1282 metRobeet 11,graafvan Artois,naar

en anderen,- en als eenewl
jsgeerigevyf#..
Merkwaardig is de overeenkomskvan dat
verhdal met derqeljke overleveringen der
Oostersehe oudheld. Volgens de Perzische
Zend-Avesta waren de eerstemenscàen,u
Ve-

Napelsbegafen hieroverleed(1287),.- LowLs

al.
tftzpl,

een virtuoos op het klavier en de
harp, die in 1758 te Miettersholz gebol
.en

seltia en M escltiane, Onschuldig en rein, en werd,zich Op l7-larigen leeftjd naar Parjs
dehemelwashun toegezegd,zo0 zjindien begaf en hier in 1797 t0tprofessor aan het
toestand bleven.ln den beginneerkendenzj Conservatoirebenoemdwerd(t1848),- Char-

Ormuzd alsden eenigen Schepperderdingen, les Adol
pheAdam , den zoon van den voor-

maarlater werden zj dooreen boozen geest gaande, een der voortreFeljkste Fransche
verblind,zoodatzj huldebragten aan Ahri- componisten,geborèn te Parjs in 1803 en
man.Diebooze verleiderschonkhunvruchten) vervaardigex van de operas tlue postillon de
W 3arvan

zj proef
de0
n,eerst de
Z0
zi
jvrouw

en

Lonjumeaut'tttze brasseurdePreston,''$fGi-

daarna de man.
Tierden
zondaren ralda 0u la nouvelle Psyehe'' enz., - en
een uitstekend schilder Valà
(darwands),kleedden ziehin vellen van dieren uslbreeht
envondenhetgebruikvanjzeruit,maarbleven dieren en veldslagen die,in 1786 teNördondankbaarJegensGod, terwjlAhriman en lingen geboxen)de teekenacademieteNeurenandere booze geesten zich gedurig in de ge- berg bezocht en vervolgens als begeleider
daantevanslangenaanhenvertoonden.- O0k van hertog Ew-qenilts rJl Leltehtenbqry de

bj de Grieken vindt men dergeljke sagen,
die 0ns wjzen op eene gouden eeuw Ofeen
toestand,geljkvormig aan dien vanAdam en
Ena inhetParadjs.- In den Talmud ishet

veldtogten in Italiëen in Rusland (l8lS)bjwoonde,waarvan hj talrjke schetsen,teekeningen en schilderjen geleverd heeft,die

grootendeels door de graveernaald algemeen
verhaal der lotgevallen van het eerste men- zjn verspreid.Vooralzjnepaarden zjnvoorschenpaarop eenezonderlingewjzeverwron- treFeljk.
gen,en de zamensteller van den Koran heeft
A dam ieten noemden zich de aanhangers
uitdergeljke overleveringen geput. Volgens eener dweepzieke secte,in de tweede eeuw
di
tboek besloot God,den eersten mensch als Onzer Jaartelling door Prodiclts,een leerling
*@
ZI
%JII stedehouder Op aarde te plaatsen. D it van Carpocrates,gesti
cht.Zj verwierpenhet
wekte den najverder engelen,en toen G0d huweljk en hieldenin paradjs-gewaadhunne
hun beval, Om voor Adam neder te buigen, vergaderingen,terwjlzj hunne strengeOntweigerde ï blis te gehoorzamen en w erd uit houding 0p'de hardste proef stelden. E ene

het Paradjs verdreven. Adam mogt er nu dergeljkesecteverxeesinde14(
leenl5deeeuw.
in wonen, maar uit wraàkzucht bragt Eblis Zj werd gesticht door een Franschman,PLhem Onder hetOog,dat G0d den mensch Om card genaamd. Deze drong met een groot
geene andere reden het eten van den verbo- aantal volgelingen docpr Noord-Duitschland
den boom ontzegd had, dan Om te verhin- heen t0t in Oostenrjk, noemde zich Adam,

deren,dathj eenengelwerd.Daardoorlieten den zoon van G0d, jverde tegen de leer
de eerste menschen zich verleiden:maarG0d
ontfermde zich overdelzboetvaardlgen Adam
en deed hem terplaatse,waarlaterteMekka
de tempel verrees, d001* dell e11g0l Gabriel

van het avondmaalen voo1-de gemeenschap

der vrouwen. Hj overleed in Moravië, en
zjneaanhangersbegaven zichnaarBohemen,
waar zj zich op een eilandjein deLuscinicz

in de kennis zjner geboden onderwjzen en OfLausnitz verschansten en van hierstroopschonk hem , na e0n0 scheiding van tw ee togten ondernamen in den omtrek.Eindeljk
eeuwen,zjneechtgenootterug.A dam stierf werden zj aangetastdoorJohann Zï.
v/
rg,die
en werd op den berg Abukaïs btlAlekkabe- hunne vesting na eene hardnekkige verdedigz'
aven.De Muzelmannen noemen hem .
zd.
ùvl- ging innam en eengrootgetalAdamieten over

baqiar of vader des vleeschesen Ses Allal
t den kling joeg.Daarna verspreidden zj zich
ofuitverkorene Gods.In het Nieuwe Testamentw ordt Adam niet alleen beschouw d als
de eerste zondaar, maar ook als de oorzaak
van de zonde en van den dood, om hem tegenover Cltristns te stellen alsdeoorzaakder
verlossing en des levens.

Verscheiden merkwaardige persbnen droe-

gen den naam van Adam.Hj wasde geslachtsnaam van driebroeders,Lambertx%.t?ï,
:-

bert,Nieolan Sd/lcdfies en I'
ranLoisGaspard,

over Bûhemen en Moravië en sloten zich

eenigzinsaan bj de Taborieten,metwiezj

weleensworden verwisseld.Men verontrustte

hen niet,en ztjbleven in hetdistrict Chrudim hettalrjkstbestaan.Toenin 1849eeneeersteschemeringvan godsdienstvrjheidoverO0stenrjk aanlichtte, traden zj weder te voorschjn, elz bj die gelegenheid is hunne leer
meer algemeen bekend geworden. Zj gelooven aan geenen God,wiens naam zj niet

ADAMIETEN-ADAMS.

Pells m040n lloemen,m3ar aall 00n0 mf
lgt zaak te winnen.Van hierkeerde hj in 1782
(Moo4,d1e het heelal geschapen heeft,het- naar Parjs tertlg en sloot er,ondersteund
welk thans naar bepaalde wetten bljft be- door Franklin,Jeferson,Jay en Laarens,
staan. Ieder mensch draagt de godheid in den vredemetEngeland(8 September1782).
In zjn vaderland tert
zjn binnenste.Zj hebben een afzonderljken
lggekeerd,Om met
geest,die hen bestuurt,en w ie dat voorregt zjne vrienden hechte grondslaqen te l
eggen
bezitten,zjn vrj van zonde.De onsterfe- voorde zelfstandigheidvan dennleuwen Staat,
ljkheid derzielnoemen zj een damp,maar
die des ligchaamsschjntt0thunneleerstellingen te behooren.00k verwachten zj een
MessiasLMarokanq,dieplotseljk verschjnen
zal,Om alle menschen behalve de Adamieten

ontwaarde hj,dat er twee partjen tegen

elkanderover stonden.D e eerste)die dertbederalisten genaamd,verlangde een krachtig
centraal bestuur en de t&ieede die der democraten,begeerde,dat ieder Staat zooveel

te verdelgen. Zj erkennen geen onderscheid mogeljk zjne zelfstandigheid zou bewaren.
tusschen ouders en kinderen en noemen de Adams koos met Washinyton de zjde der
eerstvermelden eenvoudig avoorvaderen.''Zj eerste,omdat eene belangrjke bondsmagt in
verbranden alle heiligenbeelden, verw erpen de eerste tjden Onmisbaar was,en toen de
den doop en hebben zelfs geene namen;z00- eerste presidents-ketlze op W asltington viel,
lent, en bj de
dat zj elkander steeds Adam en Eva noe- werd Adams t0t vice-presit
men.Zj weigeren den eed, bewaren een aftreding van eerstgenoemde (1797) tOt 0p-

geheimzinnig stilzwjjen Over hunne leeren volger van dezen benoem d. lntussehen w as

laten,wanneer zj zlch uiteen huisverwj- decentlalisatiemindernoodzakeljkgewoxden,
deren, de deur openstaan, w elligt Om te en tevens door de verbreiding van de denkkennen te geven, dat het een eigendom is beelden der Fransche omwenteling in minvan ieder ander.Voorts zien zj zeer sterk achting gekomen.00k was Adams inhet0og

opeenregtvaardigen,onberispeljkenwandel, Van zjne eigene partj nietjverig genoey,
zoodat zj dezulken,diezich aan ergerljke olu de centralisatie te handhavtxn. Om dle
verkeerdheden schuldig makentnietinht
lnne reden werd hjbjzjneaftredingalspresident
gemeenschak opllemen.Zj vergaderen Onge- niet herkozen (1801). Jqfevson llehaaldede

kleed te mlddernaeht. Het Opperhoofd van
deze secte in het district Chrudim is een

overwinning met de meerderheid van slechts
ééne stem.NukeerdeAdamst0thetambteloos

wever,Pelzmann genaamd,die bj hetwer- leven terug en Overleed den 4denJtllj 1825op
ven van aanhangers in het dorp Strackone zjn landgoed Quincy in Massachtlsetts.
zoo veel opschudding veroorzaakte, dat do
Zjn Oudstezoon,QaincyAdamstdenllden
m ilitaire magt te hulp w erd geroepen. De Julj 1767 teBraintreegeborel
z,vergezelde
Adaméetenverborgenzichntlwederachterhun op elfjarigenleeftjd zjn vader naar Frankgeheimzinnigen sllljer,doch men meentzeer rjlt,waarhj 18 maanden Op eene schoolte
goed te weten,datdie secte n0g bestaat.
Parjs doorbragt, en keerde in 1779 terug
A dam s (J0hn), den l9den October 1785 naar Amerika.00k op detweedereis zjns
te Braintree in Massachusetts geboren,was vaders naar Etlropa bleef hj niet achter,
een van de grondleggers der Noord-Ameri- maar bezoeht de Hoogesohool te Leiden en

kaanschevrjheid.Gesproten uiteenaanzienljk Puriteinsch geslacht, dat reedslang in
(
lie streken gevestigd was,Onderseheidde hj
zich reedsvoör
' den aanvangderOmwentelilzg
als een ervaren regtsgeleerde.In zjn gesehrift
ttGeschiedenisvan den oorsprongderoneenigheden tusschen Amerika en Engeland''vem

dedigde hj met kennis van zaken el
& met
geestdrift de regten der koloniën. Tn 1774
werd hj door het gewest zjner geboorte

afgevaardigd naarhetCongrestePhiladelphia,

waar zjne welsprekendheid niet weinig bjdroeg t0t het besluit, Olu de Koloniën t0t
een zelfstaudigen en onafhankeljken Staatte
verklaren.In hetJaar 1777 vertrok hj naar
Frankrjk, O1u met dit rjk een handelsver-

hetAthenaeum te Amsterdam.Reeds0P zjn
14dejaar ging hj alsseeretarisvan den Amrikaanschen gezant Dana m et dezen naar
Petersburg, toefde hier tw ee Jaren en bezocht op zjne terugreis Zweden en Denemarken.In 1788 bevond hj ziehwederinzjn
vaderland,enbezoclltvelvolgensmetzjnvader
Engeland en Frankrjk.Terwjldeze teL0nden bleef, keerde hj naar Amerika terug,
bezochterhetllarvard-colleriete Bostonen
werd vervolgens de kw eekellng van een der
meest beroemde advokatel
z van dien tjd
van TlteopltileParsonsteN ewportbtlrg.W as-

Aizwfos,wien hj d001'Jqferson wasaanbevolen, benoem de hem t0t gezallt in llollaud
en belastte hem m et andere gew igtige zen-

dray t0t stand te brengen, eelze taak,die dingen, zoodathj t0t1801 in Europa bleef.
inmlddels dool' Franklin? met wien hj D00r zjne eerljkheid en bekwaamheid volnietbjzonderwasingenomeu,reedsvolein- deed htlvolkomen aan de wensehen zjlzer
digd was.Driejaren later,llt
ldathj bj het lastgevel's. In Am erika teruggekecrd? w erd
vaststellell der staatsregeling van Massachu- hj t0tlid van den SenaatvanMassachusetts
setts belallgrjke diensten bewezen had,be- en vervolgenst0t1idvan hetCongresgekozeu.
z1809- 1814 washjgezallttePegaf hj zieh ten tweeden male naarEuropa, In deJarel
&dell.
vertoefde eenepoosteParjs,waarzjne 0n- tersburg en detweevolgendejarenteLo1
derhandelingen niet naarwense,h slaagden?en Naar zpll vaderland tertlggeroeptan,bekleeddo
spoedde zich vervolgens? als gevolm agtigd hj ervan 1817 afyedurende 8Jaren de beminister, naar H olland, waar hethem ge- langrjke betrekking van staats-seeretaris en

lukte,del'egeringenhetvolkvoorzjnegoede werd,na de aftredingvan M oneoe(1824),t0t
1.
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president (
ler Vereenigde Staten gekozen. bloejenden tak benevens devrucht0P Vd0
Zjnbestt
lurwasweldadigvoorNoord-Amerika, der natuurljke grootte.
maar niet glansrjk.Hj werd in 1828niet Adam spiek (De)isde hoogstebergvan

herkozen,maarmoestwjken voordedemocratische partj,die aan Jaekson den voolzittersstoelbezorgde.Van 1830t0t1848werd
hjnegenmaalafgevaardigd naarhetCongres
te'
Washington!enhjstlerfgedurendedezittingvanden12denFebraarj1848,dooreeneberoertegetroFen,alshetware op hetslagveld.
A dam s-appel.In het voorbjgaan vermeldenwjtdathetbjmannenwatvooruitste-

het eiland Ceylon. IIj verheft zich op de

binnenlandsche hoogvlakte op 6052'N.
B.ter
hoogte van 2400 el en biedt den bezoeker
een fraaivérgezigtaan.Volgensde Mohammedaansche sage aanschouwde Adam van hier

voordelaatste maalhetParadjs.N0gmerk-

waardiger is die plek voor den geloovigen
volgeling van B oeddha. lm mers volgens de
overlevering is deze,uitden hem elkom ende,
kendgedeeltevan hetstrottenhoofdaan dekeel hier ter plaatse Op den aardbodem gestapt,
de adams-appel w ordt genoemd. Men geeft om zich verder naar Makoena in Siam te
dien naam echter o0k aan de vrucht eener begeven. Alen wjst er nog altoos zjn

verscheideuheid van den citroenboom (dtrus voetspoor, dat rtlim I.
) el lang en eene
medica L.
).Dievrtlchtistlitwendigmeteene el b'reed is en 5.J duim diepte heeft. Een

menigte knobbels? met hoogtf?n en laagten pelgrim stogt naar dezen H eiligen berg is
bedekt. Haar vaderland is onbekelld, maar voor den vromen aanhanger van Boeddh'a

zj heeft hare vermaardheid te danken aan ietsdergeljks,als eene bedevaart van den
een gebruik derIsraëlieten,om bjdeviering Christen naar Jeruzalem en van den Muzelvan het loofhuttenfeest bouquetten aan te m an naar Alekka. D e kruin van den berg is
bieden,diehoofklzakeljltuiteenadams-appel, plat en z00 groot,daterruim tebestaatvoor
eenpalmblad en eenewilgentwjgbestaan.De duizend m enschen. Zj is Omringd door een
m tltlr

ter hooyteVan 11/aelmetdrieingan-

gen.In hetmldden bevindtzich een rotsblok,
dat wel 7 el hoog is en den heiligen voet-

stapdraayt.Daarbovenverheftzicheenkleine
tempel, dle metkunstig snjwerk versierden

m et koperen ketens aan de rots vastgehecht

is.Ter zjde,aan den voetvan hetrotsblok,
jtaatde kluisvan een priestervanBoeddha,
en daar naast een altaar, waarop de bedevaartgangers hunne gaven offeren.

A dana , zoo heet de hoofdstad van het

geljlknamige Turksche ejaleet(district),aan
den oever der bevaarbare Saros (Jarus) in
Cilicië (Cilicia campestris) gelegen. Zj is,
wegens onderscheidene berypassen in hare
nabjheid,uit een krjgskundlg oogptmt zeer
belangrjk.Volgens Stephan'
us van Byzantium
is zj door Adanos,een zoon des Hemels en
der aarde, gebouw d. Hare bevolking, uit
Cilidsche zeeroovers bestaande, dreefreeds

vroeg een aanzienljken handelenwedjverde

met Tarsus in grootheid en m agt.D e Syri-

De at
lams-appel.

sche ltoningen noemden haar waarschjnljk
Antioehia, zf
lo als uit oude munten bljkt.
ln den Christeljken tjd waszjjdezetelvan
een bissehgp.Thansteltzj 30000inwoners,
die gedurende den verscllroejenden zomer

grootendeelsdewjknemennaarhetyebergte.

beteekenis van die gewoonte is raadselachtig. ln de andqre jaargetjden ishetkllmaater
Sommigen zien daarin eene villgerwjzing op aangenaam. Op eene nabjgelegene rots verde voorvaderen, Op het land derbloejende heft zich de vesting. D e stad Ontvangthet
palmen en op hunnenoordeljke woonplaats. w ater door m iddelvan schep-werktuigen uit
Anderen beschouwen den adams-appelalshet de rivier, over w elke eene sehoone brug is
zinnebeeld van pracht en rjkdom ,het palm- gelegd. Zoowel de w aterleiding als de brug
blad als dat eener hooge waardigheid,en den zjn overbljfselen van vroegeren tjd.lndien
w ilgentak als datvan huntreurigen toestand. omtrek vindt men vele fraaje bouwvallen
D e lsraëlieten ontvangen de adam s-appels der Otldheid lzaast de ellendige hutten der
in kisten van Corsica. Zulk eene kist bevat tegenwoordige bevolking.
20 t0t 25 stuks en kost nagenoeg dtlbbel
A danson (Michel), een beroemd kruidzoo veel gtllden.Fraaje appelskosten zelfs ltundige,werd den 7den April1727 te Aix in
10 tot l00 gulden. In Polen snjcltmen ze Provencegeboren.Opjeugdigenledftjdkwam
na hetfeesteljk gebruik'in schjfjestdiemet hj teParjs,waarhj- leerlingvanRéaumnren
eene groote hoeveelheid suiker w orden ge- .B.deJkdyietf- reedsalslongelingmetkruidnuttigd.Bjgaande afbeelding toont0nseen kundige stelsels optrad,die m eeropzienbaar-

ADANSON-ADDER.
den dan ingang vonden. In 1748 Ondernam

l2l

van Europa, van Lombardië t0t in het zui-

hj op eigen kosten eene wetensehappeljke den van Zweden,haarverbljfhoudt.
reis naar de Fransche kolonitn aan deSeneHetwjfjeisgrooterdan hetmannetje en
gal,waarhj zich metgrooten jvertoelegde wordt op zjn meest l ellang,terwjlhet

op het onderzoek van de natuur en van de mannet
le '/akorter bljft.De kOp van de
menschen.De uitkomsten daarvan zjn 0PV0- adderisbreed,schierdriehoekiy,zeerstomp
nol11el1 i
ll zjne tdllistoire naturelle du Sénp- van snuit? aan een duideljk zlgtbaren hals
gétl''(Paris 1757).N0g grootere diensten be- vastgehecht en met kleine sehubben ofschilweeshj doorde uitgave vap zjnett
Familles den bedekt. Haar buik is dik; die van

desplantes'' (Paris 1761):een boek,hetwelk

hetmannetjeislangeren dikker dan dievan

een schat van nieuwe ontdekkingen bevat. hetwjfje.Haar00gis,vooralineengetergO()k leverde hj uitmuntende mtmographieën, den toestand, zeer levendig en schitterend

bj voorbeeld van den apenbroodboom (adan- goudyeel.De kleur derhuid is verschillend
soniadigitata),dienaarzjn naam genoemd van llchtzilvergrjsafdoorbruikzgeelenk0-

is,van de Arabisehe g0m enz.Deelectrische yerrood heen t0tdonker grjstoe.Hetwjf
je
eigenschap van het toermaljn heefthj het ls donkerder van kleur dan het mannetje.
eerstopgemerkt.Hj Overleed alslid van'
de TOt de eigenaardige kenmerken der adders
Franscheacademie opdenzt
lenAugustus1803. behoorteene donkere,gewoonljk uitbruine
Adda (De) is eene belangrjke zj-rivier ofzwarteruitvormigevlekkenbestaandeheen-

van deP0.Zj Ontspringtin de Alpenboven en weêrloopendeljn,diein den nekeenaanvang neemt en bj den staarteindigt.S0mtjds zjn devlekken dierljn nietvolkomen

Bormio (W 0rms) in Graauwbunderland, ten
zuiden Van den Praglio-pas, aan den voet
van het MTormser Joch. Eerst stortzj zich
over een rotswand ter hoogte van 17 el en
ruischtdan,dooreenige beken gevoedtdoor
de kloof La Serra in Valtellino,door welk

dal ztj langs Boxmio, Tirano, Sondrio en
Morbegna vloeit,bj Juentestusschen moe-

verbonden. op het achterste gedeelte van
den k0p ziet m en tw ee donkere vlekken ,die
elkander slechts zelden in de gedaante van
tw ee halve m anen ot'van eenkrtlisaanraken.
D e adderiseen traag enOnverschilligdier,
dat vooralin 0nZ0 veenstrekentusschenheide
en struikgewas en ook w el op drooge w eiden, aardbeziënbedden en rotsachtige plaat-

rassige oevers het moer Van Como bexeikt,
ditaan deOostzjdebj Tueccoverlaat vervolgensa1seenebevaarbarerivierdoordeluombar- sen tevindenis.Liefstkoestertzjzichbewedischevlakte krpnkelten zichlangsCassano, gingloosin dez0n en verbergtzichbjregenLodienPizzirhettonenaardeP0spoedt2waam achtig wederin degatenvan droogew allen,in
in zjbjRettlnobovenCremonazichultstort. rotskloven en reten van oude m uren,w aar

A dder (De) is een schepsel.
, dat t0t de zj Ook slapende den winterdoorbrengt.
klasse der kruipende dieren (reptilia),t0t de
Zj schjnt te traag te wezen,om op de
orde der slangvormigen(ophidii),t0tdeafdee- Jagttegaan,zoodatzj geduldig wacht,totling der slangen (serpentes) en t0tde familie dat zich muizen, mollen,vogeltjes ofook
der viperina behoort,w ier soorten allenvem wel kikvorschen en hagedissen in hare na-

giftig zjn.00k de ratelslanq en dehartkop- btjheid vertoonen.Dan heft z!jhetvoorste
adderzjnondexgenoemdefamlliegerangschikt. gedeelte van haarlirchaam langzaam op en
Zj bestaatuitkorte,dikkeslangenmetechte slaat m et de snelheld des bliksems haren
giftanden in de bovenkaak en zonder kuiltje ko? op hetoverrompelde dier.De giftanden
tusschen de oogen en neusgaten (Fig.1 a). (Flg. l, :.
), die behoorljk lang zjn en
voorzien van eene ftine punt,achterwelke
zich het gifkanaal in eene spleet ontlast,
a.Van boven.
zoodat de tanden welwatOp schrjfpennen
geljken,rigten zich op,zoodra de slang hare
kaak openspert,en verscheuren de huid van
het offer.Op dat Oogenblik wordt uit elken
tand een droppel gif in de bloedende w ond
gespotentdie er tlitziet,als ofm en m et een
paar naalden, die ongeveer een duim van

I

Dek0p v&neeneadder(pelLasldrzlzl.

elkaâr verwjderd waren,krassen gemaakt
had Op de huid.Hetgetroffen schepselwordt

aanstonds duizelig, iaddert Ofsyringt een

paar schreden ver en valt dan stulptrekkend
neder.Nu kruiptdçadderlangzaam derwaarts
en verslindt hare prûoi.

De adderbjtgrûoteredieren en menschen

dan alleen,wanneer zj haartergen,trapjen
Ofgrjpen.Zj begintdevjandeljkhedennlet!
valtmen llaar aan,dan weetzjvan geenvlug-

ten, maar steltzich te weer m et een Opge-

rigt ligchaam , terwjl zj met verbazende
Uan het addergeslacht (pelias ofvipera)ken- snelheid naar de onbew aakte ligchaam sdeelen
ken wtjvoorafdegewonegdler(peliasberus, van haren tegenstander grtjpt. De meeste
yipera berus), die op den gematigden gordel adderbeten kom en voor aan handen en voe9*
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ten.Haarbeetdringtechterdoorlederen schoe- vleesch aan 't bloeden raken; men heeft wel
nen,laarzen ofslobkousen niet heen.
eens opgemerkt,datdewondevan den ljder

ligensterkopzwol.Heeftmenbjtenden
De ziekte-verschjnselen,die ten gevolge nahetzt
van een adderbeet bj den mensch worden ammoniak (geestvan salmiak ofuvlieg 0p''),
opgemerkt, zjn van plaatseljken en van chloorkalk ofongeblusehten kalk bj dehand,
algemeenen aard. Het gebeten ligchaamsdeel dan legt m en dat aanstonds op de grooter
zwelt aanstonds op,terwjlereenigedroy- gemaakte wonde. 00k kan men de wonde

pels bloed uit de wonde vloejen. De hmd
Nvordt meer en meergespannen bj detoenemende zwelling en verkrjgteene donkerroodekleur,terwjlde wonde zelve ermiskleurig en blaauwachtig zwartuitziet.Zjn
de verschjnselen van ernstiger aard, dan

uitsnjden ofmeteen gloejend jzer uitbranden.Zjn deze maatregelen verztlimd, dan

m oetmen debehandeling van hetgebetenligchaamsdeelaan eengeneesheertoevertroawen.
Deze zoekt de gezw ollene wonde door 0m slagen en zalven te verzaehten en de algevertoont zich ontbinding,die van hitte ver- meene werking van het vergifdoor zweet-

ende middelen te beteugelen.
g
ezeld gyat. Het gebeten ligchaamsdeel is drjv
ongevoellg, verlamd en zwaar als 100d,en
In hetzuiden van Europa,in Zwitserland
kan weleensJaren lang min Ofmeerindien en Frankrjk,vindtmen eene rankere en
toestand bljven.Dealgemeeneverschjnselen kleinere sool-t adder,wier beet veelgevaarwjzen 0nsop eene snelleontbinding van het ljkeris,nameljkdeviperaredi(Fig.2a.enb.
),
bloed.De gewonde wordteenige minuten na
denbeetdoorduizeling eneenegeweldigemat-

heidaangetast.Ervolgenbraking,ensomtjds

c.Van boven.

diarrhee,die w e1eensm etbloedisvermengdt

voortseen vreeseljkedorstenjlendekoorts.
Zelden echter veroorzaakt een adderbeet

den dood. Dit schjnt dan alleen plaatste

hebben?wanneer de gewonde zeer warm en
verm oeld,de slang zeer sterk,en hetw eder
drukkend heet is, Of wanneer de beet een
edel deel trof.Het is bekend, dat een z00genaamde slangenbezweerder,Hörselmannge-

naamd,bj den natuuronderzoekerLenzeene
adder nam en zjne roekeloosheid z00 ver
tlreef, dathj haren k0p in zjn mond stak.
Het dier beet hem in de tong, enzde gewonde stierfna verloop van een 1lul'.
'rrczlLier,die eene verhandeling heeftge-
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schreven over de slangen en adders van het die zich door een geheel m et schubben belandschap Drenthe, verklaart, dat hj geen dekten kop en door het gemis der heen en
enkel geval heeft kunnen opsporen, dat weêrloopendeljn Onderscheidt.Dezelaatste
iem and in Drenthe ten gevolgevaneen adder- is vervangen dool
.vier rjen donkerevlekkel
z.

Sommigen wagen het, adders te vangen
beet z0u gestorven zjn.Bellgetuigthetzelfde
omtrentEngeland.DeZuid-Europescheadder door ze stotltmoedig onmiddelljk achter den
(vipera aspls) schjnt gevaarljkerte wezen. kOp vast te gxjpen. Dat is echter een geDe zoo even vermeldeverschjnselen,dieop vaarljk werk.Het is veiliger,haar met een

denadderbeetvolgen,nemendoorgaansafonder gaffelvormigen stok Over den nek aan den
eenesterke uitwasemin: van den ljder.Het grond vast te steken en ze dan eene Qesch
is geblelken, dat het glf dan alleen werkt, voor te houden, waarin zj bj hetloslaten
wanneer het in aanraking komt met het van den stok dewjk moeten nemen.
bloed. Men kan er zonder nadeeleel
ze hoeDewjfjes-addersdragen l5 t0t20ejeren:
veelheid van innem en, die m eer dan v0l- waartlitzich deJongen ontwikkelen vöôrze

doende z0u wezen om bj verwonding tien
menschen te dooden.
Het is dus, bj zoodanige verwonding,in
de eerste plaats van belang,het vergifzo()
veel mogeljk uit de wonde te verwjderen
en zjneverspreiding in hetbloedteverhin-

gelegd zjn,zoodatmen de addersonder de
dieren kan rangschikken,die levende jongen ter wereld brengen.
A dderkruid is de naam ,welke hier en

daargereven wordtaan hetyemeenepjilkrnLd

(sagittarla sagittifolia),dat t0t de familie de1

deren. Het wordt door de aderen der huid weegbreën (alismaceae) behoort en zich meï
naar het hart gebragt en van hier naar de zjne pjlvormige bladeren boven het water
zenuwen geleid,waarop het werkt. Om dat onzer slooten verheft.Zjn wortelheefteette voorkomen,onderbinde men dadeljk het bare, meeldragende knollen. De addertons
gebeten deel, opdat de bloedsomloop van- (ophioglossum vulgatum L.
) behoort tot d:
dâixnaar het hart gestremd worde,en men fam ilie der varens en komt wel eens voon
m ake de w onde grooter,om hetvergiftigde in de vochtige weiden en dt
linvallejen van

bloed te doen wegvloejen.Isdatonmogeljk, 0nsVaderland.Zjheefteen enkelvoudig,bjn:
dan zuige men de wonde uit en spuwe het eirond blad en eene ljnvormige,puntig uit.
speeksel weg. Men wachte zich wel, z00 loopende aar.Erzjn streken,.
waarmen alle
sterk te zuigen) dat de lippen of het tand- varens met den naam vanadderkruédbestem.
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pelt, terwjl de mannetlesboschvaren (aspi- schrjft,detientallenbjdectjfersdervolgende
dium ilix mas)dien van adderrnLtdragen. loodljnvoegende.Moetengebrokens(breuken)
Addison (J0sef),een Engelschedichterz opgeteld worden,dan lette men op,Ofzj
geleerde en staatsman, werd den lsten Me1 denzelfden noemer hebben; zo0 neen,dan
1672 te Milstpn in W iltshiregeboren.In1687 moeten zj onderdenzelfden noemerworden
begafhj zichnaardehoogeschoplteOxford, gebragt, waarna men de tellers t0t één geom zich op de godgeleerdheidt0etelergen? tal zamenvoegt en door den gemeenschappeen onderscheidde zich door de vcrvaardlging ljken noemer deelt. ls de waarde van de
van Latjnsche verzen.Op twee en twintig- eenheden der getallen,ter optelling aangeJarigen leeftjd begon hj zjne krachtell te wezen , verschlllend,dan moet men de eenbesteden aan de Engelsche poëzie enleverde heden eerstt0tdezelfde waarde herleiden.
eene vertaling van een gedeelte der Georgica
Eene algebraïsche oytelling van twee of
van Vir-qilL
l
u. D00r bemiddelinq van Lord meer grootheden geschledt door ze methet
M ontaque, kanselier der schatklstt en van teeken + te verbinden.Zjn ergeljksoortige
lord àomers verkreeg hj een Jaargeld van gxootheden bj,dan schrjftmen zulk eene
3
00 ypnd sterling,waarna hj Frankrjk en slechts eenmaal, maar men wjst aan door
Italiè bezocht. Eene verandering van minis- den coëëciënt, h0e vaak zj genomen is.
terie beroofdehem van dien steun,maarhj Bj voorbeeld,a+ b+ bisgeljkaana+ 2b.
verwierf zich spoedig een beroemden naam Moet men algebraïsche vormen bj elkander
dool'de uitgave van zjn heldendicht tTlte optellen,dan Bchrjve men degeljksoortige
cl-yi.gl'' (1704). In 1705 vergezelde hj grontheden Onder elkaâr,men lette opofzj
Lord HalI
kfaœ naar Hannover, erlanyde hetteeken + (plus)ot'- (minus)v60'rzich
doox den invloed van dezen de betrekklng hebbentmen telle zoowelde groothedenmet
van tTieeden secretaris van Staaten ging het plus-teeken als die met het minus-teeken
vervolgens met den onderkoning W açton als bj elkander op en trekke dekleinste som
secretaris der Regering naar Ierland. Hj Van de grootste af, W aarna men het overwerkteveelin drheTattlery''een tjdschrift schot m et het teeken van de grootste som
le voldoor zjn vriend Dteele tlitgegeven, en in 0r onder schrjft.Bj voorbeeld op (
t
dThe Spectator.'' In 1713 werd zjn treur- gendewjze:
speldcato''met veelbjvalten tooneele gea + b - e= x

voerd.In 1714 ging hj metden nieuw benoemden onderkoning van Ierland, graaf
Dunderland,w ederom a1ssecretarisderwaarts
en huwde in 1716 de gravin-weduwe *Jl

-

a - b + c= y
a + b- c= z
a + b- c= x + y

Z.

W arwiek.Hj overleed pp Holland-houseden
Datbj (lezeoptelling yenztezamengeljk
17ëen Julj 1719.Addison onderscheidde zich aan nu1moetenw ezen,zalmenligtinzien.lm dcor zjn Christeljken zin,en zjnegeschrif- mersa+ b - cishierzoowelqeljkaanxals
ten,meestalin tjdschriften opgenomen,heb- aanx + y + z!endaarenbovenlsy = - z.-

ben een gunstigen invloed gehad Opdezede- O0kdeal
gebraïschegebrokensmoetendenzelfljkevorming van hetEngelschevolk.Ditkan dennoemerhebben,lndienmendesOm wi1vervooralgezegd worden van zjneartikelen in eenvoudigen.

hettjdschdft p'
l'he Spectator,''diezichd001'
echte populariteit,belangrjkheid van inhoud
en keurigheidvanstjlonderscheiden:- eigenschappen,diewj desgeltlksmogentoekennen
aan zjnnavolçerinNederland,aanJustws1
lcs
Rfen(zieûpdlennaam),dieeendergeljkttjdschrift - den dH ollandschen spectator'' -

hee
Add
ftuilgygeven.

ltle9optelling ofzamentellingiseene
van de vierhoofdbew erkingenderrekenkunde
en weldie,welke ten doelheeft,om tw eeof
meer getallen zamen te voegen totééngetal,
dateven zooveel eenheden bevatals die getallen te zamen.Datééne getalnoemtmende
som der op te tellen getallen.Hetalgebraïsch

Alsproefv00rdejuistheid eeneroptelling
van cjfergetallen kan men de segenproe.
f gebruiken. Als men de cjfers van een getal
bj elkanderoptelten door9deelt,verkrjgt
m en dezelfde rest als wanneer m en het getal zelf door 9 deelt.Men deeltdus elk der
getallen, die opgeteld m oeten w orden door
9 en teekene de rest op. Men voegt vervol-

gens die resten bj elkaâr en deelt de uitkom st wederom door 9.D e thans verkregen

rest moet dezelfde zjn als die,welkemen
verkrjgt door de som (detlitkomstderoptelling) door 9 te deelen.Daardetbutnietgevonden wordt,a1szj een veelvoudvan 9be-

draagtjishetbeter,de optellingtweemaalte
teeken voor de pptelling is + ,datdennaam doen,êéns van onderen naar boven en ééns
draagt van plns.In onstientallig stelselrang- van boven naaronderen endaarbjzeeroplet-

schikken wj de getallen naardemagtenvan tend te Y7ezen.
10, zoodat bj voorbeeld 4587 geljk isaan
Adel.ln alle keizer-en koningrjken van
4000 > 500 + 80 + 7, of aan 4 X 103 Europa, met uitzondering van Turkje en
+
5 Y l02+ 8 X 10+ 1.Opdezerang- Noorwegen,vindtmen eene klasse vanmenschikklng bertlst de regel,datmen de op te schen, die gesproten zjn uit geslachten?
tellen getallen zoo boven elkaâr moet schrj- wier stamvaders wegens hunne werkeljke
ventdatdezelfde magten van 10 op dezelfde ofgewaandeverdiensten erfeljkevoorregten
loodregteljnen komen testaan,waarnamen hebben verw orven,- voorregten, die gelede cjfers op elke lpodljn,van de regter- gen waren in het voeren van een naam ()f
handafbjelkaarteltenert
leeenhedenOnder wapen,m het bekleeden van bepaalde waar-
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digheden ofin het bezit van vaste goederen.
Het woord adel beteekent niet anders dan
vooxgeslacht. Nieuwe adel.0f adel van verdiensten, die we1 eens aan personen van
geringe geboorte wordt toegekend,zelfsgeld-

adelisduseigenljkeeneongerjmdheid.Trou-

w ens,erbestaanvoorbeelden genoegvanhoogst

verdiensteljke mannen, die het aanbod van

vorsten,om hen t0tden adelstand teverheffen,van de hand hebben gewezen.

De eigenljkeadel,op geboorteberustend1

is niet z00 Otld,als sommigen meenen.W è.
erkenden vele Germaansche stammen een

regerend huis,maarbj hen en bj deNoordsche volkeren der Oudheid zoekt men een
erfeljken adeltevergeefs.Men vond bj hen
vrjen en onvrijen,van welkedeeerstet0t
den overheerscàenden stam en detweedet0t
de Overwonnenen behoorden,maardevrjen
werden niet beschotlwd als van adel,daar
zj alleen in de hoedanigheid van grondbe-

van den hooyen adelen dusslechtsmiddelljk
van den kelzer afhankeljk was. Men vem

deelde dien adel in zes klassen metdenamen

vanJtitulairegraven?rjksvxjheerenofbaronnen, edelen of baanderheeren, ridders van
hetHeilige Roomscherjk,edelenvan oftot?
en adelljken.''Daarenboven ontstond ex n0g
een ligchaam van aanzienljke adelljke geslachten in Franken,Zwaben enaandeRjn,
die desgeljks onmiddelljk onder den keizer
stonden en te zamen bestempeldw erden met
den naam van onmiddelbarerï
/r.
îritdt/dr.
vclcz.
-/
De staatkundije,kerkeljke en privaatregterljke privilegien van den adelwaren ten

tijdevan hetDuitscherjk verrevan gering.
i
delljkepersonen werden doorgaansmetde
meest begeerljke betrekkingen begunstigd,
en zj behoefden in regten nietteverschjnen v0or regtbanken van eersten aanleg,

maar enkel vooreen hoogeryeregtshof.Zj
waren vrjgesteld van belastlngen, tollen
zitters stembevoegdheid bezaten op de poli- en krjgsdienst. Hun adelljk zegel gafaan

tieke vergaderingen. Eerst in de middel- papierenZj
het
zag
van eene Openbare Oirhage
dde
n de
eeuwen ontstond de hedendaagsche adeltege- konde.
beschermheerschappj
ljk methetleenstelsel.Krjgsliedenofdienst- over de kerk,en zorgden- weleensin hun
mannen ,die zich doordappere daden hadden eigen belang - voordekerkeljkegoederen,
onderscheiden,waardigheidsbekleedersengyn- en verkregen eeneonbeperkte,weleenstegen
stelingen kregen t0t l00n voor hunne dlen- de wetaandruischende besc,
hikking overhtm
sten een stuk gronds van den vorstterleen. eigendom.Zjhaddenvoortseenuitsluitendregt
Eerst werd zulk een l00n tlitsluitendaan den op hunne familie-namen en familie-wapens,

verdiensteljken persoon toegekend, zoodat terwjlzj opzekereuitwendigeeerbewjzen,
het na den dood van den leenman wederter bj voorbeeld op den titelvan :hopg wélge-

b
eschikkiny stond va: den leenheer.Maar boren,'' aanspraak konden maken. V00r het
vele waardlgheden gingen van den vader op

genot van somm ige regten, nameljk om in
den zoon Over,en het leengoed volgde den- een dom-kapittel of in de ridderschap der
zelfden weg. De grond bleef van geslacht Duitsche,Maltheser ofJohannieter orde opt0t geslacht in dezelfde familie en werd ten genomen te kunnen worê
len,werd vereischt?
laatste als een erfeljk eigendom beschouwd. dat' de adelljke persoon een zeker aantal
Tevens stelde het langdurig bezit de leen- adelljke voorvaderen kon aanwjzen,zoowel
mannen in de 'gelegenheid,pm zich allengs van vaders-als van moederszjde.
m eer gezag aan te matigen overdepersonen,
Bj de vernietiging van hetDuitschertjk
die op hunne goederen waren gevestigd.Dat vexanderden de om standigheden vandenadel.
werd n0g vermeerderd door de handelwjze Niet alleen vervielhet onderscheid tusschen

van vele vrjen, die gehouden waren om op den rjks-onmiddelbaren en den rjks-middeleigen kosten ten oorlog te trekkentmaar bare*n adel,maarin deactevanhetRjnverbond
uit eigen beweging hun gxond a.
an magtiger en 111 de staatsregeling der nieuwere rjken
leenmannen opdroeqen en hetvan dezewe- w erden de voorregten van den adelaanzienderom teleen Ontvlngen,zoodatzj zich in ljk beperkt of, zoo als iylhet koningrjk

geval van oorl0g Onder het door die leen- '
W estfalen? geheel en al Opgeheven. Eerst
mannen tlitgeruste gevolg konden scharen. door den voormaligen Dtlitschen bond isde
Hierdoor ging de stand derweinigbem iddelde Duitsche adel iyl den toestand gekom en,
vrjen meeren meerverloren.Nu bejverden waarin hj zich thans bevindt.In axt.14 delzich de aanzienljken,om van devorstenbe- Bondsacte werd debepaling opgenomen,dat
paalde voorregten te verkrjgen. Eén van de leden van den voormaligenhoogenadeldeze was,dat zj bj het leger uitsluitend thans nog, 80 in getal- behoorende t0t de
als ruiters Of ridders dienst deden.Op deze vorsteljke en grafeljke huizen? steedstot
wjze zorgden zj,datzj zich vormden t0t Duitschlands hoogen adel gerekend zullen
een afzonderljken,bevoorregten stand, die worden en met de leden der regerende vor-

zich in rjkdom ,gezag en aanzien verrever- stenhuizen op den voetvan geljkheid zullen

hief boven het toenm alige volk. Z0o is in staan!w athtlnne geboorte betreft,- voorts,
Duitschland sedert de tiende eeuw de erfe- dat zj,met betrekking t0tdebelastingen,

lj1g
d
keinadeeelnornlt
staan.Dezeverdeeldezichspoe- aanmerkeljke voorregten rullen genietsn,
jks-onmiddelbaren ofltoogenadel, terwjlhun tevens onderscheldenevoormallge

die overgrootegewestenheerschappjvoerde, privilegiënzjnvergund.Dergeljkebepalingen
zitting en stem had op derjksdagen en alleen ztjn ook gemaaktomtrentderjksridderschap.
den keizer boven zich erkende, en in een
Belangrjk is de invloed van den adelln
rqks-méddelbaren Of lageren adel, die, Op die landen, waar de landeljkestandin het
goederen van geringeren omvang gezeten, parlementn0g altoosdooradelljke personen
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verteqenwoordigdwordt.Daartoemoetendeze in Engeland. 00k hier steun
jop de inmat
arht
hj

een rlddergoed bezitten.ln sommige rjken?
Z00 alsinPruissenenSaksen,zjn00kburgerli
jkebezittexsvaneenriddergoedbevoegd,om
den landeljken stand te vertegenwoordigen.
ln Oostenrjk heeft men de voorznaligezes
klassen van den lageren adel behouden.In
Bejeren zjjn er vjf, nameljk? ttvorsten,
graven?vrtjheeren,riddersengewoneedelen''

heeft er
stelling van hetmajoraat
tevenseen belangrjken invloed op staatkundig gebied. De hooge adelbestaat ex uit de
td
pairs,''diedetitelsdragenvan Jlordenbaron,''

welke Ook die van een hertog zjn.lntusschen zjn erdeleden van den hoogen adel
dtl6l'hunne eigene huweltjken ofdoordievan
Jnngere zonen metburgerljke familiën veel

en in de overige staten van denvoormaligen m eex m et hetvolk verbonden dan in DuitschDtlitschen Bond heeftmen erdrie,teweten, land. De titelvan Jbaron''verving kûrt na

tdgravenyvrjheerenenedelen.''Hetplaatsenvan den tjG van W illem den tle'
rofhdrlcrdenSakadelljkepersonenin eenehoogereklasseofhet sischen naam van ithane''enbeteekendeenkel

verleenen vanadeldom behtlorttotderegten4er een vasalvan de Kroon.De titel van dlvisKrpon.Deryel
jkezaken kom en sedertkeizer count(vice comesl''is in den tjdvan HenKarelJF dlkwjlsvooralskeizerljke'
beschik- (lrf/c VI (1440)in gebruik gekgmenenwerd
kingen.O0kin onzen tjdwordtadeldom ver- aan den baron als eene bevorderinggeschonleend aan bepaalde personenmetOfzonderhet ken. Beide laatstgenoemde titels zjn 0ok
regtvan erfeljkheid)terwjldeadeldom 0ok welverleend zonder grondbezit.oorspronkeaan sommige waardigheden is verknocht.
ljk was de titd van ttgraaf(earl)''aan een
ln Frankrjk trad hetonderstheidtusschen gl-aafschap sTel'bondon jmaar f1e gravenvormhoogen en lagen adelniet z0o sterk op den den later de voornaam ste klasse der baronvporgrond als in D uitschland.M en rekende nen.Men heeft er Jmarkgraven (marquess),''
er intusschen de prinsen, marquis en eenige die oorspronkeljk aan de grenzenvanSchotcom tes en vicomtes t9t de eerste en de ove- landenW alesgezagvoerden,terwjlhun naam
rige edelen tot de tweede klasse.Ook was laterenkeleen eeretitelwerd.Dehertogeljke
m en er mindex sterk op gesteld, om den waardigheid is ex dt
loxEdnard flfingevgerd

ztot(tdulte(hertogl'l
adeldom dooxonderlingehtlweljkenonbesmet dieinl2s7zjnoudstenzofll
tebew aren.De omw entelingvernietigdeinde van Cornwallis verhief.De pairs hellben bemerkwaardige zitting van den 4den Augus- l.angrjkevoorregten.Zj wolden etweyens
tus 1789 alle voorregten van den adel, schulden in hechteniB genomen enni
nietbm ten
en in die van den l9den Junj 1700 Tierd de de w et verklaard. Zonder een bevelschrift,
erfeljke adel afgeschaft. Napoleon I sclliep door den koning en 6 geheimraden Onderteedoor de decreten van den 4(
lenAugustus1806 kend,kan een sherif het huis van een pair
en van den lsten Maart 1808 een nieuwen, nietdoorzoeken.Alleen wegenshoofdmisdaden
erfeljkena(3
.el,begiftiydedienmetuitgestrekte ofo.ggrondvaneenparlementsbesltlitkaneen
goederen en zocht dlen te llestendigen door pairm degevangeniswoxdengezet,enhjstaat

deinstellingvanhetmajoraat- denOvergang dan voorzjnsgeljkenteregt,terwjlhjzich
derbezittingen op den oudsten zoon - ,m aax bj geringere gvertredingen aan deuitspraak
schonk daaraan geeneregtenboven de overige derjury moetOnderwerpen.Bj degeregtshoinwonersvanFrankrjk.Naderestauratiezocht ven zithj metgedektenhoofde,ena1slldder
d.eadelzjneoudevoorregtenwederte(
loengel- iury geefthj zkneuitspraak nietopeeneed,
den,maarzjneuitzigtenvervlogenbjdeJuli
j- maaxopztjn eerewoord.Alserfeljkraadsman
om wenteling.N ade om wentelingvanFebrua- des konings,kan hj steedsaudiëntievorderen.
rtj1848 zjn er alleadelljketitelsdooreende- Zjn adeldom kan hj alleen verliezen doorden
creetvan'hetvoorloopigbewindafqeschaft,en natuurljken ofdoorden burgerljkendpod.
de tegenwoordigeKeizerheeftzenlethersteld.
Van den hertog zegt men ahis noble''of
W at zjne trouwe dif
m aren hierdoor missen, Jthe m ost noble'' en als aangesproken perwordthunop eeneanderewjze- vooraldoor soon hcet hj (
thighness,'' uyourgrace,''of
dotatiën(zieOpdatartikel)ruimschootsvergoed. ttmylord duke,''- aan den markiesgeeftm en
In ltalië ontw ikkelde zich de adelop der- den titeldm osthpnourable'''en aan den earl
geljken voet a1s in Duitschland,maar de viscounten barondienvanttright'honourable.,;
lnstelling van het majoraat vond er meer Somtjds voeren de magtigste pairsû0k den
ingang. D aarom vindt m en er vele bezitters t
iteltdpuissantyrince.''Derang derpaixsvan

van kleine goederen, die zich met den titel dezelfde klasselsnaarden ouderdom geregeld,
van Jconte Ofmarchese''vergenoegen.Groote maar de bisschop van Canterbury staat: als
gxondbezittersm etden titelvan ducheen prin- lord pri
mas,aan hun hoofd.Hetbelanyrjkste
cipi zjn erin hetNapolitaansche gevestigd. voorregt van alle Engelsche pairs ls hun

In Spanle heeftmen een hoogen en lage- exfeljkezetelin hetparlement.Daarenboven

ren adel.Totden eetsten behool'en de ugran- hebben ex 16 Schgtsche pairs zitting geduden,''w elke w ederom in 3 klassen,elk m et rende hetzittingstjdperk,en 28lerschevoox
bepaalde voom-egten? zjn verdeeld, en de levenslang.Htlnne vrouwen hebben den titel

ûtitulados,''nameljk detdduques,marquezes, van lady.Behalve de erfeljkelordszjn er
condest vice-condes en barones,'' die allen

0ok die dezen titel dxagen wegens hunne

gxondbezitters en handhaversvan hetmajo- waardigheid,z00 alsde lord-mayor vanL0nraatzjn,- en t0tdentweedendeJhidalgost'' den.D e oudste zogn is steedserfgenaam van
w ier aantalverbazend grootis.
he
t pai
hap
enti
voe
rtgedurende hetleven
zjns
vardsc
er
sden
tel)
Eigenaardig is de gesteldheid van den adel

welkein rang opdien
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des vaders vplj'
t. De otldstezpon van een werd beperktdoor Gustaaf IIIt die ermet

hertog is markles, die van een m arkiesis zjn leven voorboette.Elke adelljke stamgraaf, en die van een graaf viscount of lleer heeft er? na de voleindiging van zjn

baxon , terwjlde zoon van dezen geen loxd S4stejaar,zittlngnpdenRjksdag.DeZweedis,maarslechtsgentleman metdebjvoeging sche adelis meerendeels arm. In Noorw egen
van Jhonotlrable.''Dejongerezonen vaneen is de adel door de grondw et van 4 Novem hertog Of markies noemen zich lord,maar ber 1814 afgeschaft.ln Polen is (
1eadeldoor

deze titelisnieterfeljk, daar hunnezonen krjgslieden gestieht.ln Rusland isdeadel
den naam van esquire dragen.De Jongere porspronkeljk aan hetgrpndbezitverbonden.
zonen van graven zjn geene lords?maar DeJknezen enbolaren''vormenerdenhoogen
hebben den rang van baronet. De dochters
van een hertog, markies Of graafnoemen
zich lady.'
W anneer de weduwe van een lord
zelve van adel is en een man zpnder titel

adel,endeoverigeedelen denlageren.Deerfe-

huwt,bljftzj dennaam vanGlady''entevens
dien van haren eersten man behouden;iszj
zelvenietvan adel,dan keertzj doorhaar
tweede huweljk tpt den stand van haar
eersten man tortlr.Een layereadel,z00 als
in D tlitschland,vlndtm enln Engelandeigenljk niet.Toch kan men de Jgentry''alsz00danig beschotlwen? althans de eerste klasse
van deze,de tbaronets,''wiertitelerfeljk
is.Deze volgen in rang Op deJonqerezonen

teregt. Er is 0ok een adelvan verdienste,
door den keizer verleend ofdot)r hetbekleeden van militaire en burgerljke waardigheden of ook door hetOntvangen eener ridderprdeverworvenqzulkeenadelerftalleenover
o1)de w ettige vrouw .ln Hongarjegenietde
adelvele voorregten?endeledenvkndenh00en adeldragen erdennaam van um agnaten.''
ZO0 lang 0ns Vaderland t0t het D uitsche

ljkeedelman iser vrj van ligchaamsstraffen
en van persoonljke dienstenqhj kan grondbezit verkrjgen en staatvoprzjnsgeljken

rjk behporde,vond men er,metbetrekking

der barpnnen en staan bovenallerldders,be- t0t den adel, dezelfde instellingen als in
halve die van den kguseband. O0k plaatsen Duitschland.Nadat het zich van Spanje en

zj vöörhunnenamenhetwoordttsir''methtln van het Duitsche rjk had losgerukt, verdf
lopnaam ,en aan htlnne vrouweltgeven zj dwenen, te midden van vele binnenlandsche
den titelvan &1a,
dy.''Deze waardigheid is in onlusten en bj de ontwikkeling van den

Engeland in lCll en in Ierland in1619door koophandel,de voorregten van den adel?die
Jaeoblts I en in Schotland in 1625 door eindeljk bj de omwenteling van 1795geheel
k'àrel I te vporschjn geroepen,en isook en al werden afgeschaft.Devoormaligeheem
aan den beroemden Hersehel verleend.De ljke regten zjn uitNederland verdwenen.
tweede klasse der gentry vormen de dtban- W êl hebben na de'stichting van het tegen-

nerets?''die in den krjg worden benoemd. wpordig koninyrjk derNederlandenzichvele
Dan vplycn de Jknights''ot'ridders,en dan adelljke familidn in het stamboek van den
de ttesqmresy''die, zonder ridderste wezen, Ncderlandschen adel docn inschrjven)wê1
het regt hebben om een adelljk wapen te llebben wj hier n0g graven,baronnen,Jonkvoeren. Eigenlpke voorregten, behalve die lleeren en ridders, w e
'lis er n0g altjd een
Raad van adel,maar zj,diet0tden adelstand
titels2zjn aan de gentry niet verleend.
W j hebben bj den Engelschen adel lang llehporen,hebben,behalve hun titels?geene
stil gestaan ,niet alleen omdat hj te midden (1e minste voorregten.Tntusschen wordtnu en
van een njveren vrjzinnig volk op eenzop dan 'nog adeldom door den K oning verleend.
breeden voetis georganiseerd en in denregel
ln de m iddeleeuw en was het aantaladelde hoogste waardigheden bekleedt in den ljkc geslachten in 0ns land zeer groot.Bj
Staat,maar 00k Om eenig inzigt te gevenin de m eeste dorpen verhieven zich hunne kasde maatschappeljke gesteldheid der ingeze- teelen btzrgten ofstinsen.ln Friesland vond

tenen van het Britsche rjk,cn vooral0mdat de adel er zich bejvert, om aan het
hoofd te staan der beschaving, zoodat hj
zich onderscheidt C
loor zjne wetenschappe-

men btlonderscheidene dorpenmeerdanééne
stins,en hare eigenaars leefden somsjaxen
achtereen met elkander in oprlog.Adelljke
geslachten voerden soms met elkander een

ljke vprminy.In Engeland bljkt het,dat hevigen strjd,zoo alsdeH eeckerensen de
adeldom verpllgtingen oplegt(noblesseoblige). Bronekhorsten. In Holland,Zeeland en Ge1-

derland,Utrochtenz.heerschtehetleenstelsel,
zoodatde adeler in verschillendeklassenw as
bestond hj ten tjde der afwerping van het verdeeld.ln Friesland echtexishetleenstelsel
Oostenrjksche jtlk op dergeljke wjze als nooit doorgedrongen:en m en kende ergeen
ln de overige landen van Europa heeftde
adel niet veel eigenaardigs. In Zw itserland

in Duitschland,maar hj heefterzich met llooyeren rangdan dlen van Frieschedelman.
btlrgerbloed verm engd en in sommigeKantons

Ult bovenstaande schets van den atlel en

de grondslaqen gelegd voor een aristocrati- van de adelljke voorreyten,die vooral in
schen regerlngsvorm. In D enem arken bezit vroegere dagen belangrpk waren,kan m en
de adel,die er slechts weinige familiën telt, gemakkeljk opmakent dat de adel weleer
noj enkele voorregten,- z0o ookin Slees- eene gewigtige rûl vervtllde op het staatsw)k en Holstein.Grooterzjn de praeroga- tooneel. De vorsten schepten er steeds betieven vén den adel in Zweden, waarhj hagen in,zich metadelljlte dienaren teOmden eerstcn stand uitmaakt.Na den doodvan ringen, en deze laatsten meenden nergens
Karel -Yf.
l maakte hj zich allengsmeester zoo 0q hunne plaats te wezen dan in de
van allekoninkljke regten,maarzjnemagt nabjheld dervorsten.Ditverschjnselbehoort
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n0g altjd t0t de ongerjmdheden van het regt.Het is 0pk niet qoed2dathetopperhedendaagsche koningschap, omdat er ingewikkeld door te kennen gegeven wordt,dat
er een hoogere adel bestaat da'n die van
verdienste en deugd, nameljk die dertpevallige geboorte. Intusschen heeft in pnze

hoofd van den staatt dle nlet voor hetbelang van een bepaalden stand, maar voor

het welzjn van hetgeheelevolk moetznrgen,de bekwaamsteburgerljkepersonen uit
zjne tegenwoordigheid verwt
jderd houdt en

beschaafde eeuw de geboorte-adelzjn glans uitsluitend de leden van een kleinen kring

grootendeelsverloz
-en.Voorheenverhieven zich f)m zich lleen vergadertt die zieh uit den
even alsnu nog in Groot-Brittannië - de aard del-zaak tegen den vooruitgangverzet,

adelljke pcxsonen doorkennisenbeschaving waardoor hj eenmaalvallen moet.Zoolang
verboven hetvolk, zoodatzj uitden aard zulk een toestand in Etlropa bestendigd
der zaak een invloed oefenden,dieaan man- wordt,bljfthet eene bel
angrjke'
vraag,of

nen van meerdan gew oneontwikkelingregt- de instandhpuding van den adelnt
lttly en
matig toekomt. Niemand echter zal zeggen, noodig is voprden staat.Terwjlsommlgen
dat men de wetenschap ophet vasteland van hem beschpuwen als een Onmisbaren middelEuropa voornameljk bjdenadelmoetzpeken. stand tusqchen vorst en volktnoemen ande-

lntegendeel,dezestaartindenrey'
elmetdroef- l'en hem Jeen nietnoodzakelijk kwaad,'teen

geeetigen blik op de donkere plddeleeuwen? llot
lwvalvan vroegeren tjdy''of'JeeneinstelOp de vporregten - doorgaans regten t0t ling dermiddeleeuwen? die zich zelve overvolksnnderdrukking- ,dien hj toen genoot, leefd heeft.''De bewerlng,dat de adelnood-

en hiertlitOntstaatbj hem eenOnwillekeurig zakeljk zotlwezcn voorden staat,althans

streven OnA t0t dien voormaligen stand Van vool- het raderwerk dermonarchie, is door
zaken terug te keeren:- een streven? dat (10 geschiedenisbepaaldwederlegd.Nietalleen
zich in eene staatkundlg-behoudende en-ker- ltenden de Germaansche volkel-en indeeerstfa

keljk-regtzinnige rigting openbaart.

(
luizendJaren van hun bestaan geenadel,maar

Daarenboven is ()p het vasteland Van menzoekthem Ooknutevergeefsi
nbeschaafde
Eurppa de invloed van den adel aanmerke- staten,z0oalsinNporwegen,inZwitserland,en
ljk ingekortdoordevermindering van hun in de Vereenigde Staten vanNoord-Amerika?

rjkdom.Deze wasvoorheen grootendeels in zonder datzjne afwczigheil er eeneleemte

grondbezit gelegen,maar in de laatstehalve doet ontstaan.Geen wonder. De adel is een
eeuw hebben vooral handel en njverheid gevolg van hetleenstelsel,dat in de m iddelschatten afgeworpen, en die beide bronnen eeuwen te huis behoorde. Hetleenstelselis
vanrjkdom werdendoordenadelversmaad,- gevallenvoordemagtdervolks-ontwikkeling,
een teeken?dathj n0g Op verrenanietge- en de adeldom is enkel een oudelap vanhet
zuiverdwasvan zjnevooroordeelen.Daaren- w eggeworpen kleed,- eelz oude lap?diein
tegen wexd het gl
*ondbezit van den adeldf
lor den groencn boom van onzedagen isbljven
erfovergang meer en meer verdeeld,vopral hangen. Hj benadeelt erden groeidoorde
daardewetgeving:hieren daar deqdei-com- zonnestralen te onderscheppen? maar het

missen,maloraten en dergeljkeinstellingen doodevoorwerp rafeltwegenverdwjntlang-

ophief. O()k vexvielen sommige vûort
leelge- zamerhand door den invloed der verw ering.

vende voorregten? terwjl tevens de Oudste W jjzien in degeschiedenisdervolkerenhetgeslachten langzamerhand uitstierven. Men zelfdoverschjnselalsindegeschiedenisderaarbehoeftdepudestamljsten van den adel,bj (
le.Defossielegeslachten hebben hunnentjd
voorbeeld in het Vaderlandsch W oordenboek gehad en voorandere plaats gemaakt.Zjn er
van Kok,slechts even in te zien om op te som senkelevertegenwoordigersvanovergeblem erken dat van de meeste adelljke fami- ven,danbeschouwen wj zealsrariteiten,die

liënl die tegen het einde der middeleeuwen all'
een w egens hare zeldzaam heid iets merkin Alederland w erden gevonden9geeneafstam- waardigshebben,terwjlwj erkennen,datde
m elingen ()f althans geene stamhouders in tegenw oordige geslachten op veel hoogeren
leven zjn.Vonrheen stonden de landbouwers trap van ontwikkeling staan dan devroegere.

bjna alle ondex de bescherming en dus
Adel wasvplgensdeoude Friesche sage
onderhetgezagvanden adel?- vootheen be- de vader van Fr%so,den stamvader derFmeschermden de adelljke ridders hetVaderland. zen. Zjne geslachtljst is zelfs van den tjd
Zopw elhet een alshetanderisreedslangver- van Noach afdonr de kroniekschrjvers velvallen.Delandbouwerszjn vxjemenschenge- 3neld,en welin deze volgprde:8em ,Arphaworden,die metde adelljkeyersonen geljk ac#, Ralem , H eber, Pkaleg, Ragau, Adel.
staan voordew et?en deinstelllng derstaande llj regeerde in Azië Over een landschap?
legers heeft de ridderdienst opgeheven.
Benedicta Frisia?PhresiaofPhrasiagenoemd,
De vermindering van den glans en van en vertrpk? door den tixan Anrammes verden invloed des adel: is etshter niet ovexal t
lreven,naarAthene.Een zjnerzonen?Saœo
even sterk.In Pruissen zjn demeeste 0ë- genaamd,was een leerliny van Plato!van
ciersplaatsen bj hetlegeren devoprnaamste (ten anderen zoon,Bruno:ls weinigbekend,
staatsambten door adelljke personen bezet, maar de derde,Friso?nam eerst deelaan de
en waar het parlement van een Dtlitschen krjgstpgten van Phllb
ppusen Aleœander van
staat twee Kamers telt, zien wj de eerste Alacedonië en begafzich vervolgens met eene
dooxgaansuitsluitend dooradelli
jkepersonen vlootnaarFriesland.Dezognvan dezen heette

ingennmen.In ons Vaderland keeft,geluk- desgeljks Adel.Dezereyeerdealsprinsvan

kig)de adel o0k in datopzigtgeenerleivo0r- Friesland eengrootaantallaren)hadZwobbina
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dedochtervaneenZwabischenvorst,totvrouw

doorstaan, wat de wetenschap ons leert,is

en stierfomstreeksIJeeuw vöördenaanvang voldoende,om zjn roem tehandhaven.
onzerJaartelling.zjnzopnW àovolgdehem op. De natuuxljl
te historie vermeldt, datde
Adela. Dezen naam droeg eene dochter familie der adelaars zeer groot is,zj ielt
van bagobertlI.Zj wasdegrootmoedervan meer dan dertig leden.Zj is overden geGreyoréqs,bisschop van Utrecht,enstichtte, heelen aardbodem verspreid en schier in alle

volgens veler gevoelen,de abdj te Trier, landen door de eene of andere soortvertewaarzjin742alsweduwedensltljeraannam. genwoordigd, althans waar eene sterk verEene andere Adela was eene dochter van
graaf W i
yman V , heer van Nardingerland?
Urk en een gedeelte van Hameland. Hare
moeder pas Kltnigondat eene dochter van
den landgraaf van Thiiringen. Hare zuster
Luit.gard, voor wie haar vader eene abdj
op den Elterberg deedstichten,onderscheidde
erzich alsabdisdoorharevroomheid en deugd
en zag haar klooster Om die reden sterk be-

giftigd dof
)r keizer Otto 11 (968).Adeladaarentegen was wraakzuchtigt slecht en snood.

Na den dood van haren vader betwistte zj

die yoederen aanLuityard en deeddezedoor
verglfom hetleven brengen.Zj wasgehuwd

meerderde bevolking dien geweldigen roover

nietveljaagd heeft.Men heeftdiefamiliein
verschillende afdeelingen gesplitst,vanwelke

wjechteralleendiezullenbeschotlwen,welke
in Midden-Europa gevonden w orden.
T0tdekenmerkenvandenadelaarofarend-

de eersteismeerdedichterljkeenheraldieke,
endelaatstem eerdegew onevogelnaam - behooren een platteschedelmetsm alle,lansvormig uitloopende achterhoofdvederen,een van
boven gekromde,scherp geptlnte?tandelooze
snavel,korte teenen,en krachtige,krom me,
scherpe klaatlwen,lange?breede eneenigzins
afgerondevleugels,een lange?breede?regtaf-

met Imed, graaf van Renkum ,en later met resnedenstaarteneendigtpl
tlimgewaadophet
Balderik, graaf van Kleef. Met hulp van llgchaam.Zjnoogisgroot,doordringend,schit-

dezenlaatsteveroverdezjdekloostergoederen, terend en sterk gewelfd;de kleurvanzjn 1-edie zj weldra volgens den wildesKeizers genbpogvliesisbruinen zeldenlichtvankleur,
weder mpestafstaan.O0k voerde zj 00rl0g x00alsdatdervalken.lnvermetelheidenmoed

v
aethaarbroeder graafWùmanV1,entoen behoeftde adelaar voor geen enkelen vogelte
de Keizer zoowelhaaralsharen gemaalOpontwjken,maarhjheeftinzjnvoorkomenenin

bood,om aan den twisteen einde temaken? zjnewjzevanroovennietzooveelsierljkheid

deedzjhaarvoorzoon Dirk ophetslotUplag
bj Eltendoorgehuurdemoordenaarsombrengen. O0k maakte zj op eeneverraderljke
wjze een einde aan het leven van haren
broeder, Tvant toen hetvergif,datzj he:a
op een gastvrjen raaaltjd had doen toedienen,niethevig genoeg Tierktezond zj hesa

alsdevalk.Daarenteyen overtrefthjdezen in

grootte,in waardigheldeninkalmte.lljdraagt

flen stem pelvan geweldigekrachtenfiereOnaf-

hankeljkheid.W elmagmenhemdenkoningder

vogelennoemen,wanthjheeftvangyenenkelentegenstanderietstevreezen.ooklnzjnelevenswjze handhaafthj dekoninkljkewaam

moordenaars achterna.De goederen vanhaax digheid,want zjne woonplaatsis opeenhooen haar echtgenoot vverden daarop verbeurd gen rotstop ofin een reusachtigenbopm .Daar-

verklaard en zj zelve werd in haar kasteel
Uplag belegerd. Zj verdedigde zich dapper,
voorzag de vrouwen van stormhoeden om
eene aanzienljke krjgsmagt op de wallen te
kt
lnnen vertoonen en bedpng vrjen uittogt.
Zj stierfin hetbegin dertiende eeuw ,maar

om behoorthj in de vlakten ,en bepaaldeljk

indeboomloozevlakten,t0tdezeldzaamheden.

Alleen de condor vliegt hooger dan htj.

Alleen de gieren,vooral de lamm ergieren:

overtreFen hem in grootte,terwjlersoorten
van adelaars zjn, die niet meer omvang
m en koesterde zulk eeneverachtingvoorhaal' hebben dan de wouw. Hj is van .
l.t0t 1 el
grt
lweljk gedrag,dathaarljkopgegravenen lang en ll/atot3 elbreed?wanneerhj van
ln de Rtjn gewoxpen werd.O0k eene dochter den snavel tot de staaxtpunt en tusschen de
van haar eerste huweljk droeg den naam van uiteinden dex uitgespreide vleugels gemeten
Adela.Dezenam denslujeraaninhetklooster wordt. Het wjf
le is altijd grooter en geteElten,waaraanzjenhaarbroederMeinmerk woonljk fraajerdan hetmannet
je. De adevanPaderborndegoederenvermaakten?diezj laar heeft eene gedrongene gestalte en eene
van hunne snopde moeder hadden geërfd.
sterk gewelfde borst.Zjne huid is dik en
Adelaar(De)(aqtlila)isdekoningdervoge- taai en zit vast Op de spieren. Zjne digte
len,en zoow eldesagealsdew aarneming,zoo- vederen zjn in den regel donker en zeer
w eldew etenschapalsdepoëziehebbenzichbe- eentoonig van kleur. Toch vindt men bj
jverd,pm hem indiewaardigheidtedoenken- sommireuitheemschesoortanlevendiggekleurnen.Deadelaarisdemedgezelvandenbliksem - de phllment terwjl die van Onze bekende
slingerenden Jnpiter.Hjwashetveldteeken soorten een sierljken glans bezitten. Zjn
derRomeinsche legioenen,hj isdatookder smaak en gevoelen 00k ztjn reuk zjn niet
Fransche legerbenden,en metzjne vederen bjzonder ontwikkeld, maar zjn geltooren
tooitdekrjgsmandenhoed.Deadelaarvertoont gezigtongemeenvoortreFeljk.Hjonderscheidt
zich als eenbeeldvansterkteen gew eld,want op een verbazenden afstand zeerkleinedieren

hj isinderdaadeen magtigekoningin zjnrjk. en verstaat bj uitnemendheid de kunst,om
Erbestaatbjnageenvolk,datdezen vogelniet de welving van zjne oogenvoorelkenafstand
kenttgeene dichtktm st,die hem niethuldigt. tewjzigen, zoodathj zoowelvan nabj als
W at deoverlevering ofdepoëziehem toekent, van verre zeer goed kanzien.D ewerktuigen

moge nietaltjd den toetsderwaarheidkunnen derspjsvertering zjn bj den adelaar zooda-
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chitterende verdedigingen, moed en kracht
nig ingerigt?dathj nietslechtsdagen,maar s
weken aaneen hongerljden?maarookgroott' kenmerken zulk een tweegevecht. De beide
massas op eenmaal verzwelgen kan. Alleell kampioenengrjpenelkanderwederkeel-igvast,
die soorten, w elke veelaas,kruipende die- slaan deklaauweninelkandersligchaam envalren en visschen verslinden, drinken waterq len ntl,buiten BtaatOm de vleugelstegebruide Overigen vergenoegen zich m ethetbloed, ken,wervelendvan hunnedtlizelingw ekkende

dat zj in hare prooi aantrefen.

hoogte naar beneden. Bjj den grond wordt

alleen Ophooregebexgtenenineenzamewotlden.Hierspmngtdekoninkljkevogelspoedig
in het oog.Reeds op verren afstand hexkent
men zjne donkere,trotsche gedaante, die

terstond vernieuwd,zondrazjwederopeene
a'
anzienljke hoogte zjn aangekomen.Eene

makkeljkerOnderse,
heidtmen hem ?wanneer
hj in de hooge gewesten des dampkrings
zjne sierljke kringen besehrjft.Men kent
den adelaar terstgnd aan zjnevlugt,want
deze is fler?vorsteljk?kalm en toch snel.

strjd neemtde Overwonnenedevlugtenverwjdertzich uithetgebiedvan den overwinnaal',terwjldezezitthnaarhetwjfjebegeet'
t
om hetloon van zjn moed te verwerven.

ln Dtlitschland ontmoet men den adelaar de ooxlogeenigeoogenblikken geschorst,maar

schreeuwende en krassende schaar vanraven
e11 kraai
jen om ringt de beide ridders? die
zich op een uitstekenden rotstop off)p den aan niets anders denken dan aan hetverw ertak van een hoogen boom verheft. N0g ge- ven van de zegepraal. Eerst na langdtlrigen

ln den aanvang van M aart bouw en de
Gedtlrende eenigeminutenontwaartmen geen gxootel'e soortenin Midden-Europahaarhorst,
enkelel: vletlgelslag?en alleen dezeerscherp- dat op geene sierljkheid aanspraak kan maziende w aarnemerbespeurt eene geringe w p- ken.Men kan er zekervan wezen,datzj
ziging in den stand der vleugels.Alleen bj daartoe de meest geschikte plek uitkiezen,
het opvliegen ontwaart men krachtige,lang- nameljk een rotsplateat
lboven eenOnbeklimotswand,die zich terhoogte van honzame slagen?w elke Op die van den btlizert baren l'
geljken.Zjne gewone vltlgtbestaatin een derde voeten vexheft? de kruin van een der
rtlstigen stilzweven. W ilhj zich naarden grootste en dikste boom en of eene andero

grond begeven,dan begint hj
j in schxoefvor- hooqgelegene plek,waar (
lekoningstroonbemigeljnentedalrfltotdathj?digtbjdenaard- veillgd is voor elken vljandeljken aanval.
bodem gekomen,plotseljkdevletlgelszamen- Vermoedeljk slepen de beide echtgenooten
vouwt?een weinig naar voren en naarboven

de noodige bouwstoffen derwaarts. Zulk een

st bestaat uit een grondslag van dikke
wipt?en danopzjnebeidevoetenstaat.Deze hor
houdlng isnietbjzonderfraai.Zjn gang is stokken en takken? vaak van omvang als
n mans-arm ? vervplgensuitdunneretakken
deD
fti
g;htjspringtechtexmeerdanhjloop
pn
t. ee
en eindeljk u1tzachte?dorretwjgen?diein
e yrootexesoorten de<adelaarsfamlliez-

in D ultschland stand- en streekvogels,dat het m idden eene iets lagere xuim te vormen,

diemetdedonsvederenvanhetadelaarswjf
je

wilzeggen,zj blijven gedurendehetgeheele
jaarin haarvaderiand en volbrengen slechts isbekleed.Stelen van planten?heidestruiken,

kleine togten in den omtrek. D e kleinere w0len haaren ook welm0szijn ersomtjds
soorten zjn trekvogels en vertoonen zichdes mede verm engd.De hoxstis uitzulkehechte
winters in grooten getale in den om trek van lagen zamenqevoegd en zoo sterk,dateen
alle m eren van Zuid-Europa en Afrika?waar mensch er zlch gert
lst in kan nederleqgen.

ztj op ljken buit ktmnen rekenen.Hier ziet Hier worden in Aprilot'Xei2 of3 ejeren
met elkandel
- op de Jagt gaan. De kleinste zeerdik zjn,eene rllwe,grofkorreligeschaal
soorten trehken n0g verdertnameljk t0tin en eene witte ofgrjzekleurbezitten?terwjl
de binnenlanden van Afrikaywaar zj desge- deze laatste bj spmmige soorten ook wel
ljks gezellig? schoon steeds gepaard leven. dnnkexgrjs, roodachtig bruin, rood en don-

m en ze in troepen van tien en meer stuks gelegd,die langw erpig rond en in hetmidden

l of zelfs gevlekt is.De broedln het begin van Aprilkomen zIJterug naar ker gestippelc
de plaatsen?w aar zp hunne nesten bouw en, ttld duuxt 4 of 5 weken, en men heeft t0t
en begeven zich terstond aan den arbeid?die nu toe in een adelaarsnest nooit meer dan

btj(
le overbljvenden reeds eene week of zes 2 Jongen gevonden.Deze zjn'in denbeginne
vroeger voleindigd is.Elk paar heefteen be- m etw it dons bekleed en zien er zeer plom p
paald gebied gekozen,en daarbinnen wûrdt uit. Maal' spoedig verkrjgt de kop de uitgeen ander paar geduld. Het mannetjeen drukking van den ieren adelaar.lnhetkoude
wjf
je,die gedurendelmngeheeleleventrptlw nestzjn deJongen nietsterkrbeschut.Eerst
lg,van
vereenigd bljven,kiezen nueen gepastplekje komen bj hen de vederen van den rt
voor hun thorst'' ()t'nest en stjgen hoog in den staarten van devleugelstevoorschjn,
de lllcht? waar z!j zelfsvot)rhetscherpste en na verloop van weinlge dagen zjn de
menschenoog onzigtbaal'zjn? om Juie,
hende jongeadelaars warm genoeg gekleed,om de
hun ht
lweljksheiltesmaken.Ditwordtwel gtlurheid van het weder te kunnen trotseren.
eens dflor een vreemden adelaar van dezelfde De beide ouders voorzien htln kroost zoo
soortbedreigd.D e vreemde wilzich van het overvloedig van wild,datverscheidene menwi
jfjemeester maken,maarmoetdoorgaans schen zichdagenaaneen methetoverschotzou-

met bebloeden kop afdeinzen.Ztllk een strjd den kunnenvoeden.Dqlersehegeschiedschrjin de lucht tusschen die vprsteljke dieren ver k%mitltm aaktmddingvaneen paarboeren,
verschaft een indrtlkwekkend schouwspel. die weken lang hun onderhoud vonden inhet

Prachtige bewegingent pjlsnelle aanvallen, vleesch,datzjaandeJongenderadelaarsOnt-
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roofden.zoodra deze zichvanhetnestverwjderdhadden.Deouderszjn in dientjdongemeen vermetelin hunnerooverj.Elk levend
schepsel,datzj overmeesteren kunnen,grjpen zj aan.Men weet,datzj op eenafstand
van 4Duitschemjlenvan hun nestlongerei-

Txapganzen,kraanvogels,oojevaars,faisanten,patrjzen,wilde ganzen en eenden,tam
pluimgedierte,valken,raven,duiven en andere vogels, die hem niet door hunne snel-

heid kunnen ontkomen, sleept hj mede in
zjne scherpe klaauwen. Dezeslaathj diep
gerswegpakten ennaarhunnetelgen bragten. in hun ligchaam ;hj bekreuntzich nietpm
ln tjden van nood verdedigen zj deze hun gelammer,maarvoltrekthetdoodvonnis,
laatsten met gevaar van hun eigen leven. zoodxa hj hen op eene veiligeplaats heeft
Ook tegen den mensch, die hun kroost be- gebrayt.Het gebeurt oOk wel,dathj zul
k
laaqt?verzettenz!jzichmetmpedenkracht.Zj een dler levend pppeuzelt.De steen-adelaars

schleten pjlsnelophem neêr,pogen hem met en zee-adelaars ontmlkken aan de valken en
den snavelte wonden ,met vleugelslagen 'uit de visch-adelaars dikwjlshun buit,om die
de nabjheid van het nest te verdrjven of zelventenuttigen.Geen zee-adelaarversmaadt
slaan hem deklaatlwenzoodiep inhetvleesch, versch aas;hetschjntzelfs,dathj daarop
dat de genezing een tal van maanden vex- bjzondel-gesteld is.Brehm z:g bj hetjagt
eischt. De jongen worden ook nog?nadat maken op gieren 00k steedséén ofmeeradezj hetnestverlaten hebben,doorde puden laars pp het aas.Deeigenljke zee-adelaars
van voedsel voorzien. Eerst verschaft het voeden zich vooral met visschent zonder

wjfje hun half-verteerde spjsen latervexsch
vleesch, dat zj in de klaauwen voortsleept
en ten llehoeve derJongenvan een scheurt.
Het mannetje heeft van die zaken geene
kennis?zoodatjongeadelaarssterven,wanneerhunnemoedergedoodwordtvôördatzjin
staat zjn om zelven voor hun maaltjd te
zprgen.Na het uitvliegen nemen de oefeningen dexJongen eœlaanvang.Debeideouders
doen togten methen door hun geheelegebied
en leeren hun, hoeziJhunne prooikunnen
vangen en aan dreigenèegevarenontsnappen.
Daarna zwerven de Jongenjaren aaneen in

daaxbj zoogdieren en vogels ongemoeid te

en wanneer z!jt0tde trekvogels behopren,
keeren zj derwaartsterug,Om hetoudenest
op nieuw ten behoeve derJongen te gebruiken.De adelaar doetalle dieren,waarop htl
Jagt maakt,sidderen.Avaarhi
.jzichvertpont,
nemen zj aanstonds de vlugt,Ja, het gil-

f
lnderdeoppervlakte?waarhtjdenvischmet
zjne klaauwen grjpt.Meteenige vleugelslagen komt hj aanstonds boven en vliegtweg
metzjneyrooi.Ditkanhem ookmislukken.
De visch ls we1 eens te zwaar,zoodathj

laten?z00 als de rivier-adclaar.Deze laatste
vangt enkel visschen en is hiertoe uitmun-

tend çewapend.Zjne vederen zjn hard en
Z00 dlgt tegen het ligchaam gelegen en tevens zo0 vet?dathj onderhetwaterkan

(
luiken zont
lerbj hetverlaten derrivierlast
te hebben van vochtigheid.Men ziet hem op

eene aanmerkdjke hoogte boven vjvers,

m el-en en rivieren en ook w e1 eens boven
(1e zee zw even en naauwlettend het water
bespieden. Zoodz-a hj een viseh ontwaart.
bljfthijdooreenigevleugelslagenopdezelfde
eenzaamheid door het land zonder zich op plek;hiJ stort zlch daarna met ingetrokken
eene bepaalde plek te vestigen. De ouden wieken schuins 0P den waterspiegel neder
vexlaten de plaats niet,waar ztlnestelen, en schiet doox de kxacht van zjn va1diep

lende tdhiah, hiah''van den aflelaax is :-01doende, 0n1 kleine dieren een doodeljken
schrik op het ljf te Jagen. En niet zonder
xeden. Van de bekoorlpke ree tot aan de
vlugge m uis, van de plompe trapgans t0t

nietin staatis,dien uithetwatertehalen,en

dan gebeurthetalligt,dathj dediepin het

ligchaam van den waterbewoner geslagen
klaauwen nietspoedig genoeg kan losmaken,

zoodathiJonderhetwaterwordtgetrokken en
verdrinki.Zelfsop hetland zjn zj somtjds
t,om hunneklaauwen uit
aan de kleine patrjs is geen schepselveilig naatlweljksin staa'
voor de klaauw en van den grooten adelaar. de gevangene prpoite halpn.Brekm bekw am
Ree-enhertebokken,speenvarkentjes,hazen? een visch-adelaar,die een visch op hetstrand
konjnen, katten? eekhoorns en dergeljke had gehaald m aarhem nietverder w egslepen
dieren w orden regtstreeks van den grond k0n,terwjlzjneklaauwen zoo vastin het
opgepakt, en de adelaar vreest zelfs niet schepselzaten,dathj zich dooxdenaderende

Jngers schierweerlf
lpsmpestlaten vangen.
Opmerkeljk is dewjze,waarop deslanwjls slecht bekomt.Men heefteensgezien, gen-adelaar zich meester maakt van zjne
voorden bjterigen?listigen vos?schoonhem

een aanval op dezen doortrapten snaak dik-

dat een steen-adelaar een v0s van den grond

prpoi. In Midden-Europa vindt men slechts

opnam en t0teeneaanzienljkehoogte meê- eene en welde zwakste soortvandezegroep,
te
blt
indsleepte?maarplotseljk in de luchtbegonte die zich van geene kunstgrepen behoef
tuimelen en ter aarde stortte. Reintle had

bedienen om onschadeljke slangen,
hem de borst vaneen gereten,en toen hj wnelers?hagedissen en nu en dan eene gifti-

de suizende ltlchtvaartmetden dooden vogel ge adder te pakken. Op lagere breedten
gelukkig volbragthad,maaktehj zich z0o echter heeft men eenige soorten van slangenspoedig mogelgk uitdevoeten.Dezoogdieren adelaars,die geheelanderetegenstandersm oew orden gedurende den snelsten loop gevan- ten bestrjden. Brehm verhaalt ergens, dat
gen? en alleen een w egkruipen in het digte de grensljnen van een brand in de steppe
bosch of in onderaardsche holen kan hen een zeer bel
angrjk schotlwspel ogleveren.
redden.Van de vogels zjn slechtsweinige Zoodra een gedeelte 7an het gras ln vlamlerwaarts,
veilig voor de aanvallen van den adelaar. men staat, snellen de rpofvpgels (
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om hunne prooitegrdpen.Daarbj)
.bevinden jgeschikt acht,om de slangmeteengeweldizieh steeds slangen-adelaars, en we1verschil- l gen snavelhouw 0p,den kop allen lust t0t

lende soorten van
diegroep.Daorhet
vuur opgejaagd,
jlen de hagedissen
behendig voor,
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voellooze slagpennen.Deslimme vogelher-lHti zoekt hen te verdelgen,want zj zjll
haalt dit z()0 lang,totdathj hetoogenblik I nadeelig voor den landbouw tvotll,de boseh-
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cultuur en voor de jagt.De Jagt op den verzetten.Ja,hj onderscheidt(
lezen weldra
adelaar is zeer moejeljk en om die reden van vreemden en gevoelt zich meer en meer
aantrekkeljk.ln Zwitserlandzjnjagers,die aan hem gehecht. Hj kan in den kerker
Feen grootergenotkennen dan de adelaars- zeer 0ud w orden.M en zegt,dateen adelaar
zagt. Tscltudi zegt, dat daartoe vooral de te W eenen l04 jaren in eene kooi heeft
jagersvan Eblinjen in hetBerner Oberland doorgebragt.
behooren.Zj spkkeren aasop eenblokhout, Na deze algemeene voorstelling van die
om den adelaar te lokken en zien gedurig merkwaardige vogel-familie, willen wj de
uit,of er 00k een is,die zich door de aan- afdeelingen van M idden-Europa m et hare
geboden spjslaatverleiden.Zj hebben dan kenm erken korteljk opnoemen:
nog we1 een uur te klim men, maar als de
Die deredeleadelaars(aquila).Deze zi
jn
adelaar er zjn maaltjd houdt,ontkomthj groote ofmiddelluatig groote vogelsmeteene
hun zelden.
digte vederbedekking, m et een snavel,die
Nog moejeljker is het, den koning der regt is aan den wortel en de lengte heeft
vogelen levend te vangen.Z00 hetmogeljk van den halven k0p,metpooten,diet0taan
is,haalt men deJongen uithetnest,maar deteenen t0e van vederen zjn voorzien,en
wj hebben reedsgezeyd,datdeadelaarzjn met vleugels, van welke de vierde slagpen
lkroost moedig verdedlgt. ln het Noorden de langste en de zesde iets grooter dan de
vangt men
den zee-adelaar Op eeneeigenaar#@
dige W1
JZ0. Men maakt een tou:v vast aan
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De A'isch-arend.

Deslangen-arend.

tevens een snoer bevestigd is,dat naareene

tweede is. Van hen kennen wtl in Midden-

nabjgelegene hut van aarde is geleid. De
hongerige zee-adelaar vliegt derw aarts en
drukt zjne klaauwen diep in het aas.De
Jager in de hut verscholen, trekt met het

Europadevolyendesoorten:desteen-adelaar
(a. fulva, Flg. 1), den konings-adelaar
(a.imperialis),denyevlektenadelaar(a.naevia),
Bonellisadelaar (a.Bonellii),en den dt
verysnoer hetvleesch een weinig naar zich t0e, t
z#elt
ztle(a.pennata).Zj worden in01&sVaderen de vogel, meenende dgtmen hem zjne land zelden gezien.
prooiontruklten w il,klemt zichdaaraallz0o
Die derzee-adelaars (haliaetos).Deze zjn
geweldig vast,datzjn belager, uitde llut groote vogelsmetlzalfvan vederen voorziene
te voorschjn springende,hem met een stok voetw ol*tels en m et schilden bedekte teenen)
kan afmaken.N0g beter is het,op een ho0- m et een sterken snavel en m eteen staart,
gen rotstop een va1 te plaatsen,waarin als die bj gevorderden leeftjd wit van kleur
aas eene duif,kip ofkat wordt gelegd,zno- wordt.Van deze ltentmeninMidden-Europa:

dathetjzerlosspringt,wanneerdielokspjs den gewonen zee-adelaar (h.albicilla,Fig.2.)
w ordt aangeroerd.ln devlaktebevestigtmen
zulk een val op een lloogell staak , om dat
de adelaar daarvan gaarlle gebrtlik maakt
om uitte rusten.
ln de gevangenschap verschaft (1e adelaar
dengene, die hem zonder bezwaar kan hou-

()ok zee-arend,witkoppige arendenwitstaart

genoemd,die langsonzezeekustenlagtmaakt
op visch en zich gedtlrende strenge w inters
w eleens landwaarts begeeft.

Dieder elscl
t-adelaars (pandion).Deze heb-

ben eene m eer plompe gestalte,rtlwe vededen,veelgenot.Spoedig erkenthj deheer- ren, spits toeloopelzde vleugels, van w elke
schappj van den mensch en l1j laat zich de derde slagpen 4e langste is, met ruwe
doer zjn meesterstreelentzonder zich te schubben bedekte pgoten en zeer scherpet
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kromme klaauwen.DeeenigeMidden-Europe- staartvonkelen 2sterrenvan dederdegrootte,
sehe sooxt is de visel
t-ot'rivier-arend (p.hali- en het telt in het geheel22 zigtbare ster-

aetos,Fig.3.)
ren.Het grensj aan de sterrebeelden AntiDie der slangen-adelaars(drcaetus).Deze nous,die door den Adelaargedragen wordt?
geljken sterk op den buizel'
t en bezitten den D01;Jn,den VOs,Cerberus,den Stier
een zeer dik en ruw pluimgewaad,lange, vanPoniatowsky enhetschildvan Sobiëski.ln
rjkeljk met vederen voorziene pooten en detaalderaltshemisten beteekentadelaarkalozeer korte teenen. ln Midden-Europa vindt m el,en w itte adelaar zoutzutlr kwikzilver.
m en alleen den kovtfeenigen .slcs,çcn-ltfdltztzr
A delaars-hout (aquilaria). Dit hout is

(c.brachydactylus,Fig.4.)
afkomstig van eene groep van boomen(aquiDe adelaae der lf
lcpdzlkC
zzltf:(heraldiek)heeft lariaceae), die slechts twee geslaehten telt?

doorgaanseen enkelen,xegtsgedraaiden k0p , gyrinops en aquilaria.DePortugezenlzebben
en ligt op den rtlg m etuitgespreide vleugels het zoo genoemd,omdat zjn lndisehe naam
en klaauw en.M en vondhem inhetwapen van ayilwelwatOp hun aguila(adelaar)geljkt.
het Duitschertjk en van de Fl'
ansehe repu- H et wordt 00k w el agal-,aloë-,kalambak-

bliek,en hj bestaatook nu n0g in datvan en paradjs-houtgelzaamd.Het geslacht aquiOostenri
jk,Praissen,Rusland,Sicilië,Sar- laria heeft een kringvormig?lederachtig 0mdinië, Spanje en deVereenigde Staten.De hulsel met e0n vjftandigen Z00m.De tien
dubbele adelaar werd heteerstingevoerddoor meeldraden zjn ongeljk van lengte;delangde Byzantjnsohekeizers,diedaardoorwaam ste staan vpör de tanden en de kortste er
tusschen. De
schjnljkwilden te kennen geven,

dat zj z00welgebieders
w aren van
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Nog vroeger
stl-ekeninhet
oosten 5Tall
dan Op de
munten van Dtlitschekeizerskomtdedubbele Bengalen te vinden, w aar Dr. N athanail
adelaarvooropdiederpaltsgraven van Saksen. Ikralliclt, een verdiensteljk Deensch krltid-

Rusland heeft zjn dubbelen adelaar aan het kundige,haar aantrof.Zj verheft er zich in
Grieksehekeizerrjk ontleend.Velekleinevom boom en ter hoogte van 20 elm et een om-

sten voeren denenkelenadelaarinhun wapen, vang van 4 el.Hethout is wit,zeer ligten
dien men ook bj een groot aantal graven poreus en bevat in donkel-e aderen hethgogen baronnen vindt, terwjl de rjksadelaar geprezen parfum ,aggaer ofoeggor?derO0sals wapen aau de rjkssteden werd vergund. terlingen.Men kneust de aderen in eenmorAls w p over adelaars-orden spreken,zullen tier en men kookt ze vervolgens af,w aarna

wj zien!dat onzeroûfvogel00k daarbjniet het geurig voeht op de oppervlakte drjft.
ongemoeld is gebleven.
Dioscorldesgewaagtreedsvanditlzout,dathi
j
Eindeljl
tisde adelaareen sterrebeeldaan Ay<khszsv noemde. De beste soort, kalamden noûrdeljkenhemelmeteeneregte klim- balt gelzaamd,die in Azië tegen goudw ordt
m ing, die tusschen 28l en 3050 en eene opgewogen,schjnt afkomstig te wezen van
noorder-declinatie, die tusschen 2 en 80 gelegen is.Het onderscheidt zich door Ataie,
eene ster van de eerstegrootte,boven welke
zieh eene ster van de derde en onder welke
zich eene ster van de vierdegroottebevindt,

die op dezelfde regte ljn liggen. ll
z ztln

aloëxylon agallochum Lou1-., een vlilzdergewas? en van excûecaria agallocha L .,eene
sapplant. Het agallocha-hout wordt langzamerhand zw art en heeft een aangenam en
geur.Eene anderesoort,gerogenaamd ,riekt
naarmuskusenkom tvauaquilariamalaccensis.

ADELAARS-HOUT- ADELAARS-VAREN.
ln devporgaandeafbeeldingzienwjeenta'
k band aan den ring boven het kruis. De ridvan aquilaria agallocha,benevens eelle V0r- ders der eerste klasse dragen het ordeteeken
groote en eene opengesnedene bloem. Het aan een breeden band over den schouder,
blad en de bloemen zjn ongeveerz00 groot die der tweede klasse om den hals,en die
als die van den wilden oljtboom (elaeagnus der derde en vierde klasse aan een lintin
hetknoopsgat.
angustifolia).
E ene gouden adelaars-orde w erd in 1806
Adelaars-orden. De witte adelaar van
Rusland,oorspronkeljk eenePoolscheorde, door koning Frederik 1 van W iirtemburg geis de derde desRjks,heeftslechtsééneklasse sticht, m aar in 1818 vereenigd m et de orde
en kan alleen aan de bezittersderStanislaus- van de svûxteuabergsche kroon.
orde w ordenverleend.H etorde-teekenbestaat
Adelaars-steenen (geoden,aëtitell,klapuiteen gouden,rood geëmailleerd kruis met persteenen)zjn steenen van verschillenden
eene koningskroon,m et gouden vlamm en in aard,doorgaansklei-jzersteen,eivormig van
de hoeken en een witten adelaar in hetmid- gedaante,van de grootte eenerhazelnoott0t
den met de spreuk :GPr0 fde,rege etlege,'' die van een menschenhoofd t0e en van bin-

aan de achterzjde.Hetwordtmeteen bree- nenh0l,terwjlin dieruimteeenlosseandere
den, lichtblaauwen band over den regter steen - gewoonljk eene spaatsoortOfeen
schouder gedragen , en eene gotlden ster op jzeroxyde besloten is.Volgenshetbjgedeborstiserbjgevoegd.Men vermeldt,dat loofOntstaan zjinadelaars-nestenenbezitten
deze orde in 1316 door koning W ladislaus zj geheimzinnigekrachten.Men vindtzein
isgesticht,in 1705doorlkoningAlt
ynstus11 Duitschland (vooralbj Mutschen in Saksen,
vernieuwd, en in 1807 door den Koning bj Bilin en Teplitz in Bohemen en in (len
van Saksen als hertog van W arschat
l ver- Harz), in Zweden en in lndië.Zj worden
leendt - dat zj in l8l5dgor den Keizer in de musea als geologische zeldzaamheden
van Rusland als koning van Polen ttlteerste bewaard.
orde des rjksisverheven en in 1832 Onder Adelaars-varen (pteris aquilina L.) of
adelaars-randvaren iseenedermeestverspreide
de Russische Orden oygenomen.
Dezwarteadelaar?m 1701bj dekrooning plantensoorten.Men kan van de afdeeling der
van Frederik I gestlcht,is de hoogstePruis- varensin hetalgemeen zeggen:datzjveelal
sische orde.Zj heeftslechtsééneklasseen op vervan elkaarverwjderde plaatsen worw ordt alleen verleend aan hen,die de Orde den gevonden. Adiantum pedatum groeit in
van den rooden adelaar eerste klasse bezit- Noord-Amerika en iu hetHimalaya-gebergte,

ten.Dekoning isgrootmeestérenzjnezonen - gymnogramme rlltaefolia in Spanje en in
zjn geboren ridders dier Orde. De ridders Australië, polypodium vulgare in Europa,
hebben den rang van luitenant-generaal.H et Amerika, op de Canarische eilanden en aan
ordeteeken is een lichtblaauw kruis met ade- de Kaap de Goede H00p.Maar geene enkele
laars in de hoeken en hetnaamcjferF.R. soortis Over z0o groote uitgestrektheid verophetmiddenschild.Hetwordtaaneenol
.al
zje- spreid als de adelaars-varen.M en vindtzein
lintoverden linker schouder gcdragen.H ier- versehillende verscheidenheden van 67ON.B.
bj behûort Op de borst eene achtpuntigezil- aft0t den Akaroa Op Nieuw-zeeland.De geveren ster m et een zwarten adelaar op een w one sportzoektm en in Et
lropazeldenergens
oranlekleurig veld en het devies: usuum te vergeefs. De wollige verseheidenheid is
cuique.''
er zeldzaam , maar groeit in de keerkringsDe eoode adelaar, onder den naam van gewesten. Eene andere bi
jsoort behoort in
ttordre de la sineérite'''in 1705 door den erf- W est-lndië en Columbia te huis,en eindeljk
prins Georg W ilhelm von wflirdvfA gesticht, vindtm en de eetbare verscheidenheid opvele

en in 177) vernieuwd,werd in 1791 t0t plaatsen van het zuideljk halfrond. Deze
de tweede Pruissische Orde verheven en

plant heeft tegens eene groote geneigdheid

bevat sedert den l8den Januarj 1830 vier t0t alleenheerschappj: zj verdringt gaarne

klassen.De'orde-teekenen bestaanuiteen wit andere gewassen. Haar Onderaardsche stengeëmailleerdkrtlis zonderptlnten,w aaropzich, gels vormen een digt,mettalloozetwjgen
op een witmiddenschild,eengekroonderoode voorzien netw erk onder den gl*olld,en het

adelaar en op de keerzjde het gekroonde l00fverheftzich metzjne delta-vormiyeuitnaamcjferF.W .bevindt.Hetwordtinver- breiding in groote massas, Op schulnsche
schillende grootte vool*alle klassen aan een zonneschermen geljkende.Naauweljksvildt
wit gewolkt lint metbreedeOranlekleurige men eenige schrale grassen in de nabjheid
strepen en smalle witte randen gedragen.De
ridders der eerste klasse dragen daarenboven
op de linker borst eene zilveren achtpuntige
ster m et een rooden adelaar,op wiens borst
zich het wapen van Hohenzollern bevindt
methet randschrift:usincere etconstanter.''

der stengels.
Het geslacht pteris, w aartoe de adelaars-

varen behoort, heefteelzloofsteel,diereytstreeks met den w ortelstok verbonden 1s.
Langs den rand van het loofontw aartm en

een ljnvormigen vruchthoop op een aderDeze sterdragen ook deoudstrridder van de boog der nerf.M en heeft onlangs aangetoond ,

tweede klasse. Mrie reeds rldder was der dat somm ige soorten,waaronder0ok de adetweede en derde klasse verkrjgtdeordemet laars-varelz behoort,daarenboven aan de aneen eikenkrans.Ridders der derdeklasse,die dere zjde van dien vruchthoop een dun vlies
reeds ridders der vierde klasse w aren,ver- t0tbedekking hebben.M en heeftvoorgesteld,
krjgen een lintvan dekleurvan den Orde- deze ornithopteriste noemen)maarmen ishet
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daarover niet eens geworden. E1- is in het
algem een geene klasse van planten,die t0t
zoo veel verschil van gevoelen omtrent de
waarde der kelzm erken aanleiding geeft.

goed voedsel.Men verbrjzelt erde gerooste

Bjdesoortp/eridakuélinaverrjsthetvruehtdragendl0of(wjzienlnbjgaandeafbeeldingin
aeengedeeltevanhetloofinnatuurljkegrootte
en in beenvruchthoopjevergrootvoorgesteld)

gebrek het l00f en den w ortelstok,en van
het meel uit dezen laatste bakt men er
brood. Dr. Bolle, die in het belang der
kruidkunde veelheeftgereisd,verhaaltmerk-

wortelstflkken tusschen twee steenen en ver-

wjdert de houtachtige deelen. ln Siberië,
Japan en Normandië eetmen in tjden van

eenzaam uit den wortelstok. De loofsteelis waardige bjzonderheden over den gxoei en

geelachtig,hetloûfzelf,zooa1sreedsgezeyd het gebruik der adelaarsvaren op de Canariis,eenigzins deltavormig van gedaante:drle- sche eilalzden. Reeds von A kpzspldf)die een
voudig revind? kaal ofhariy en eenlgzins verslag geeft van eene beklim ming van de
lederachtlg. De hoofdvertakklngen van het Piek van Teuerile, gewaagt van een ge-

1()0fzjn gesteeld,de onderverdeelingenonge- west van varens, lletwelk hj daarbj ontsteeld. W anneer
men den stengel

moette. D e planten zien er t0t
eene hoogte van
6000 voet nog al
treurig uiten vertoonen zieh vooxal
dââr, waar de
landbouw zich
meestermaaktvan
den bodem.Tn de
CalderavanPalma

#

schuinsdoorsnjdt,
dan ontwaartmen
Op de snede eene
x-vormige flgtlur

(c),doordevaatDie fiyuur geljkt

bundels gevorm d.

eenigzlns ()p een
dubbelen adelaar,
en aan die eigenschap ontleent de
plant harennaam .

zaq Dr. Bolle
klelnetroeyenkin-

Zj groeit zoowel

Op drooge als Op
vochtigeplaatsen,
zoow el Op een
zandgrond als o1)
e0n kalk- ot'eell
leemgrond. D 00r-

dienzjziehoveral

M

G
ê

vel-spreidt en elken bodem als
haareigendom be-

/

sohotlwt, is zj
dikwjls zeer nadeelig,ofst
llloolzzj
ook wel eensaan
zeer jong plant-

tjdenvanhongelsntlt)d behotldt die
plant op de west-

waarts geleqene

t

soen eene ver-

kw ikkende schaduw biedt.
Haarlo()fwol-dt
w eleens tussdlen
de 4 en 5elhoog.

deren,dielndezen
w oesten bergketel
varenw ortels t0t
een w intervoorraad verzamelden
en hem verhaalden, dat er eene
bittere el1 eene
eetbal'esoortw as,
die men op het
gezigt niet van
elkander ondersclleiden kon. ln

<

'

*4 &
oqwx
%P x

:
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Bjgeloovige men-

kleine Canarlsche
eilanden debew oners in hetleven.
Er wordt in het
algemeen op dic
eilanden zooveel
bl*ood vau dewortelstokken van

schen gebrtliken
At
lelaarsvaren.
delzw ortelstok als
varens Fegeten,
den zoogenaamdat men llz Engeden dtlohanneswortel.'' Dit bittex en sli
J-1u- land reeds proeven genomen lleeft, om die
bevattend deel wordtreedsdoor Tlteophrastes pl
antt0n nuttederbehoeftiyevolksklasseaan
onder den naam van *szunri?tç vermeld en te wenden. 1)e baksels behlelden etlhter een
tegen wormen aanbevolen.O0k gebrtliktmen onaangenamen smaak,maar wj mogen verdien ten Onregte in plaats vanden wortelvan trouwen, dat die vroeg Ot'laat door zllivezalzdere zelfuaspidium filix m as,'' ten onregte,om dat ring ofdool*debjlnelzging val
men alleellbj dezen de flesehvormige cellell standigheden zal worden w eggenom en.W ie
vindt,w elke de harsm assa bevatten,die als weet, welk eene belangrjke 1*01do plant in
ee
se
peci
vonortr
ffelie
jkk middeltegelz den bandworm zoûdanig geval in de keuken en op den
w erkt?w anneer men den w o1'- aklter zal vervullen.

telstok ten gepasten tjde verzamelt en be- Adelaxde. Van de vele vorstinnen, die
hoorljk droogt. De eetbare verscheidenheid dezen naam gedragen hebben,vermeldenwtl:
gebrttikt men van ouds op Nieuw-zeeland. Adelaide (Madame de France)? eene doehter
Men nuttigt het zetmeel en sldm als een

van Lodeloq
ik X Tr en eene tante van Lode10
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l
'
vî
jk XVI. Zj werd reboren te Versailles edelman, was in het begin der elfde eeuw
den 5(
1en Mei 1732 en ls teregt geroemd als een raadsheer van keizer Hendrik 11 envel-eene der edelste en deugdzaamste vrouwen volgens de negentiendebisschop van Utreeht.
van het Fransche hof.onderderegeringvan Hj voerde Oorlog tegen Dirk 11,graafvan
Lodewqk XV verhiefzj zich verboven al Holland,en stierfin 1027.
de listen en lagen,die om haarheen w erden
Adelborst is zamengesteld uit adel en
te baat genomen, en onder die van Lode- bwrsel
te en beteekenthetzelfde alsedelknaap.

'
l
n'
(/k XVlverzette zj zich bjherhalingtegen
deverderfeljkemaatregelenvan Calonne.Men
hoorde niet naar haren wjzen raad,en de
Olnwenteling brak 10s. Zj verwjderde zich

van hare schriktooneelen en begafzich in
1791 met hare zuster Véetolre naar Rome.
Aldaarleefden zj kalm enalgem een geëerdt0t
in 1799. Toen noodzaakte haar de nadering
van het overwinnende Fransche leger, Om

ln de middeleeuwen werden deJeugdigez0nen der edelen met dien naam bestemyeld,
en thans yebruikt men hem teraandulding
van Jongelledeny die zich voorbereiden voor
hetexamen van zee-oëcierbj deNederlandsche m arine.
Adelbricus-ofAlberik,vermoedeljkeen
Engelschman, was de viel'de bisschop van
Utreoht.Hj stierfnaeeuetienjarigeregering

overNapelsen Corfu dewjk tenemen naar in 788.

Denzelfden naam droegdenegende
Triëst. Hier overleed hare zuster in dat- bisschop,een Friesch edelman,die in 838met

zelfdeJaar,en zj volgde dezeeen negental debisschoppeljke waaxdigheidwerdbekleed.
.- uidel
brieusvanuidelenwasomstreekshetjaar
850 dederdepotestaatvanFriesland.Hj vervan orleans,eenezustervankoningLodew'
qk dreefdeNoormannen van zjn grondgebied.
A delheide, eene dochter van W ichard
TACD,'
:.Zj aanschouwdehetlevenslichtden
m aanden later,in 1800.
A delaidezzsf-gèsdLouisevan.
/olrlps,prinses

23sten Augustus 1777 en onderscheidde zich van Tpsf,eerste voogtlvan Gelderland,was
evenzeer door haar uitstekend verstand als abdis van Villigt, een klooster onder het
door haar voortrefeljk gemoed. Zj werd aartsbisdom K eulen. EeneandereA delheide,
onderwezen door de talentvolle Madame de eene dochter van W ichard 1l11 volgde in
G:l/i.
:ten bevond zich m et deze teLonden, 1061 haren vader op il
zde regering van Geltoen de wet van 20 October 1702 op de derland en huwde toen met Otto, graaf van

emigranten hetlslarigmeislebeletteOm naar
Frankrjk terug tekeeren.Eerstin1814k0n
zj zich vrjeljk naar haar vaderland begeven.T0tdien tjd hield ZjteDoornik)teSt.
Amand,te Bremgarten in Zwitserland,waar
zj een jaaronderden naam van MissStqart

Nassau.Dezehaduitzjn vorig huweljkmet

Ropltia rJl Zutplten een zoon, Gerlak ge-

naamd,dieOpzeven-en-dertigjarigenOuderdom
bjllsselmondesneuvelde.Gdrltzàhadzjnvader

erfgenaam gemaakt van het graatkchap Zutphen,zoodatditmetGelderlandvereenigdwerd.
en Madame de Gdzdîï,
: onder dien van Miss Adellteide stierf in 1085 eu liet drie zonen
Lenor in een klooster vertoefden,te Frei- na. - .E ene derde A delheide of A liœ w as
burgg waar zj op aanbeveling der prinses eene dochter van Robbert de Xrïe.v en van
Cont% twee Jaren in een dergeljk gesticht Geertrul van é'
t
z/
fdeo?. Zj huwde eerst met
doorbragt, in Bejeren, in Hongarje, op Canltt,koning van Denemarken, en vervolMalta enz.haarverbljf. Btlde Julj-revolutie gens m et Rogler, hertog van Calabrië. K a(1830) bleek het,datzjnietalleen eenegoede eel de Goede, graafvan Vlaanderen,die in
zuster, maar tevens eene vertrouw de vrien- 1227 te Brugge werd gedood,washaarzoon
din voor den K oning was, die haar gaarne uit het eerste huweljk.- Eene vierdeAdelraadpleegde, zoodat zj we1eensde Egeria Aeitfe w as de eenige dochter van Otto 11,

van.Lodetcl
jk TAïJY:werdgenoemd.Zjwerd graafvan Gelder en Zutphen.Zj huwdemet

hem op den Blsten December 1847 t
loor den graaf W illem van Friesland,die na den dood
dood ontrtlkt.
van zjne nieht Ada graaf van Holland en
A delaxde is de hoofdstad der Engelsche Zeeland werd. Zj stierfin 1270 en lietverkolonieZuid-Australië.Zj werd in 1817 ge- scheidene kinderen na. Eene vjfRe Adelsticht en ontving den naam der gemalin van heide, A leid ofA lida w as eene dochter van
William IV van Enyeland. Zj ligtin eene birk,graafvan Kleef,en gehuwd metDirk
bergachtige streek, dle te voren alleen (1oor VII,graafvan Holland.Zj was eeneheldgevlugte misdadigers werd bewoond. Het haftige,maar tevens eene hoogsteerzuchtige
gemis van eene bevaarbare rivier was nibt vrotlw ,die niet schroom de, zelfs hare dochyunstig voor hare Ontwikkeling. Laterves- ter Ada aan hare plannen op te offeren.tlgden zich Duitsche landbouw ers in hare Eene zesdeA dellteideofA leid waseenedochnabjheid,zoodatzj weldrabegon tebloejen tervan graafI'loris IV en gehuwd metJan
en 18000 inw oners telde,- een aantal,dat van Avennes. Na het overljden van graaf

na den tjd derAustralischegouddelvingaan- I'
loris (1258) was zj voogdes over den minmerkeljk verminderd is.Aan demonding van derjarigen graaf I'
lovis V. De Zeeuwen er-

derivierTorrensligtdehaven Pont-Adelaïde. kendenhaargezag:m aardeHollandersw ilden
A delbold is, volgens de Friesche kro- geene heerschaypj van eene vrouw verdraniekschrjvers, de zoon van Asinga Ascon, gen, zoodat zj in 1275 dat land moest verhertog van Friesland. Hj volgde zjn vader laten. E ene zevende A dellteLde ofA leid,

011in hetjaar173,deed afstand van hetbe- uit het roemrjk geslachtvan Poelgeestge-

wlnd aan Titus Wp7'ocîIl?z.
: in 185,en stierf sproten,eeneschoone,maarligtzil
znigevrouw,
in 208.- Een andere Adelbold,eenFriesch w as de vertrouwde vriendin van hel.tog
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Albreoh,
tvan.
/d/qdrdp,dien zjtegendel'
loek-

l47

Adelstan OfAthelstan(deedelste)regcl
arde

schen ophitste. W illem ran Oo.
gferrcv/,'shem van 925 t0t 041 als koning over (
1c Allgeltogs zoon, was over den invloed van Aleéd saksen en m oest gedurende de tien eerste
zo0verontwaardigd,datonderscheideneedelen Jaren van zjn bewind bjna onophoudeljk

hem eene dienstmeenden te bewtjzen,toen oorlog voeren.llj streed tegen Ihquald,k0zj in hetJaar 1202in 'sGraven h0fin hare ning van D enem arken,tegen Sithrtk,koning

slaapkamer doordrongen en haar met vele van Northum berland,en latertegen dezonen
w onden om het leven bragten.Albreekt,in Van dezen,Amlaf enGnthfert enaam d.Door
toorn ontstoken,daagde de m oordenaal'svoor zjne dapperheid en wjsheid wlsthjdeplan'tH0f,en toen zj nietverschenen,werden nen zgner vjanden te verjdelen. Toen de

zj verbannen en hunne goederen verbeurd vrede hersteld was,gafhj zjnewetten in
verklaard. W illem rco Oostervant poogde te 3 boeken,nameljk:verbeterdeoudewetten,
vergeefs de woede zjnsvaderstOtbedaren - nieuwe w etten - en voorsehriften voor
te brengen, en daar hj zelfs van medeplig- de geesteljkheid.Hi
jdec,
d den Btlbelin het
tigheid verdachtwerd,nam hj dewjk naar Angelsaksiseh vertalen.Demagtijstevorsten
zjn slot Altena bj W oudrichem. Albreel
tt van het vasteland dongen naar zpne vriendsnelde metzjn leger derwaal'
tsenbestormde schap OfVroegen V00r hunne Z0n0l1zjne
het kasteel, zoodat de belegerden zich wel- zustersten huweljk.
dra met behot
ld van ltjf en goed moesten A delung (Johann Christoph) was een
overgeven,terwjlKoenvaad Aodertdevader Dtlitseh taalgeleerde,die den 8sten Augustus
van Willem A'tfddr,die btl den moord van 1702 in hetdorp Spantekow bj Allklam geAleid wasomgekomen,verwoestendestroop- boren werd,aldaar en te Kloster-Bergenhet

toyten deed door het Omliggende land. 1n- schoolonderwjsgenooten vervolgelàsteHalle
mlddelswas Willem,vôôr deaankomstzjns in de theologie sttldeerde.ln 1759 wel'd hj
vaders, eerst naax 'sHertogenbosch en toen

benoemd t0t hoogleeraaraan hetEvangelisch

naar Frankrjk geweken,terwjlallepogin- gymnasium te Erfurttmaarhj lietdezebegen,om den vader t0t zachtere gezindheden trekking varen en versehafte zich te Leipzig
Jegenszjn Oudsten zoon testemmen,vruch- een voldoend onderhoud met correctie-werlt.
teloos bleven.
Hj legde zich mat jver t0e op dekennis
Adelsberger grot.Deze is gelegen na- van zkn
'e moedertaal.ln zjl:tversuch eines
h-kritischen Avörtel'btlhetvlek Adelsbexg in hetOostenrjksehe vollst:ndigen gramm atise,

kl-oonland Kraïn. ln de grot ontlast zich de buchs der hochteutsehen Mtllzdal't''(1- 4deekleine rivierPoigk (Piuka).Men vindter de len, Leipzig l774- 1786) verklaart hj de
Oude prpf, die reeds eeuwen bekend is,en wooxden uithunneaqeiding cn staafthj de
t
1e Nieuwegrof, aan de overzjde derbeek, aangew ezene beteekenis en schrjfwjzemet
in 1816 Ontdekt en 10 maalzoo grootalsde voorbeelden uitde werken van goede schrjOude. In de Nieuweg'
rt?f vindtmen hoogqt vers. Door het vel.zamelen en rangschikken
merkwaardige stalactieten, die zich in de derbotlwstoffen verkreeg hj een diep inzigt
zonderlingste gedaanten vertoonen, bj v00r- in den botlw der m oedertaal,zoo als bleok
beeld illdie V%n 00n verstjfden w atexval, uitzjne ttTeutscheSpraclllellrefiirSchulen''
Van zuilen,Van palm boom en, en in die van (
Berlin 1781)e11uit ztl
'1
&uumstândlichesLehrallerleimensehen en dieren. ongemeen fraai gebëude der teutsche Spracz
he''(Leipzig178:,
ishetdtvoorhangsel,''eenhalfdooxzigtigew and, 2 deelen). Nog Ondel
-scheidene andexe taal-

z0owiten ën en metzulkezwierigeplooijen vûorzien, dat zelfs de kunst van menschen buiten staat is, zoo iets te scheppen.
Eene der grootste gewelfde ruimten geljkt

kundige werken heeft hi
j uitgegeven.Zjne
groote bekwaamheid werd op prtjs gesteld.
Htj ontving eene benoeming naar Berljn en
naar Dresden. Deze laatste nam hj aanten
op een wit marmeren d0m van Gothische hj begafzich in 1787 dexwaarts alshofraad
bouw orde m et een altaar, een preekstoelen en opperbibliothecaris.Hj overleed den loden
een Ol.gel. Een ander vextrek heetde tour- September 1806.
nooizaal; hier vereenigt zieh op een bepaalF riedriok rpp,Adelun.q, een neefvan den
delz dag hetlandvolk, om zich m et dansen voorgaande, werd den 25sten Febrtlarj 1768
te vermaken.Heteerste punt,w aarm enden te Stettin geboren. (1E)
éI()j
i
(j
-'studeexde te Leipzig
..
reiziger gewoonljk brengt, isdeberg Cal- iylde regten en wtlsbegeerteen vergezelde
variè',een heuvel,waarop men drie gedaan- vervolgenseeneadelljkedame opharereizen
ten aanschouwt, die de voorstelling geven d0orMidden-en Zuid-Etlropa.Nazjn terllgvan Christws,tusschen de beidemoordenaars keel',in 1793,begafhj zich naarRiga,en
gekl.uisigd. De groteindigt in twee gangenq laternaarPetersburg,waarhjdebetrekking
een vandeze leidtnaareen m eertw aarachtel' van celzsorenvervolgensvandixeeteurvan den
voprzeker onbekende w onderen verborgen 'H oogduitschen schotlw burg bekleedde.Keizer

zjn.In die onderaardsche wateren leeftde Paltl 1 benoemde hem tOt onderwjzer van

pvoteus czwfxizzef:.
v, een zonderling dier2dat zjne beide Jongste broeders?en vervolgens
halft0t de vissehen en halft0tde hagedlssen t0tdiredeurvanhetOostersohlnstitt
lut.TZba
behoort. Het heeft de lengte va'
n eene span Adeluny stiexf den posten Januarj 1843. l1j
en eene witte,schiex doorzigtiye huid.op heeft onderscheidene taal-,geschied- en ûudeen uur afstandsvan deze grot llgt de M ag- heidkundige w erken nagelaten.
dalena-grot,waarin zich desgeljksmerkwaar- Adem . Z00 nûemt men den luehtstroom ,
dige stalactieten bevinden.
die bj de uitademing ontstaat.Hj sneltdoor
10*
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den nells?wanneer wj den mond gesloten het gorgelen m et zuiver water of van een
houden, en dool* den mond, wanneer wj mengselvan watermetchloomvater ofgoeden
spreken,zingentiuiten,eenblaasinstrument chloorkalk,wjnazjn,aluinpoeder (zoo veel
bespelen enz., wanneer Onze neus verstopt als men met de puntvan een mes kan 013is Ofeene hevige koorts 0ns teistert,alsm ede nemen) ot'met tinctuurvan myrrhe (30t0t

wanneer wj de spieren des ligchaams sterk 40 droppels) ofmeteen lepeleau de Cologne

inspannen.D e uitgeadem de lucht bevat min- of rum alle aanbeveling.M en neem took w elder zuurstof dan de ingeademde,daar deze riekendeballetjesin den mond,dieuittwee
nameljk de zuurstof- in delongendool- gewigtsdeelen kaneel-, kruidnagel- en gemhetbloed w ordtOpgenomen,maar veelm eer berpoeder en uit één gewigtsdeelcardamomkoolzuur en w ater.D it laatste vertoont zich en m tlskaatnoten-poeder en tragacantgom bereeds bj + 60 C.in de gedaante van een staat,die met de noodige hoeveelheid siroop
nevel, en m en kan het Op koude voorwer- van oranjebloesemstOteenballetiesdeegworpen als e8n waas Of als een dropvormig- den aangenzengd.

vloeibaren neêrslay opvangen.Menmaaktge-

Van den adem komen wj t0tde ademha-

bruik van deze elgenschap van den adem y Dzw,eeneverrigtingbjlevendedierenenplanom schjndooden van gestorvenen te Onder- ten,w aardoor,m ethtllp vandaartoebestemde
scheiden.Hiertoe hotldt men hun een koud werktuigen gasvormige stoFen ingeadem d en
stt
lkje spiegelglas boven den mond.Deuit- Opgenom en of tlitgeademd en afgescheiden

geademde lucht is gewoonljk warmer dan worden. O0k bj de planten vindtmen eene

de ingeademde, - althans w anneer de tem- ademhaling.Hare groene deelen,vooralhare
peratuur des dam pkrings lager is dan die bladeren,scheiden onderden invloed vanhet
desligchaams.Bj fellekportsen hevige be- licht zuurstof af. Die ademhaling geschiedt
weging kan de adem zelfsheetw orden.Een dool-de bladcellen,w elke onder deopperhuid
koude adem geeft getlzigenis van eene onge- gelegen zjn.De werking val
z hetliehtwordt
meene zwakheid; men merkt dien Op bj hiertoe vereischt,daar de ervaring leert,dat
cholera en bj een sterk bloedvel'
lies, en hj die afscheiding in de duisternis geene plaats
is dan gewognljk een bodedesdoods. An- heeft. D e levellde plant ontbindt hetk00ldere bew erkttligde bestanddeelen van den ztlllr: dat, Opgelost in water,door de wor-

adem zjn gedeelteljk tlitdelongen,deltlcht- tels ls opgenomen;zj gebrt
likt dekoolstof
pjp,den mond en den netls,gedeelteljkt
lit vool'haren groei en scheidt de zuurstofaf.

d.e maag afkom stig. Een gezonde adem is Di
t houdt oq zoodra de ylantgestorven is,
tkisch , maar vele menschelz hebben eeu min en zj verbrulktdan.gellk alleverrottende
ofmeerkwaljkriekenden adem,en dezekan stoFen? de ztltlrstof des dalupkrings. ln het

wel eens zoo sterk worden,dat hj, zelfs dierenl'
jk isdatverschjnselOmgekeerd.De

op eenigen afstand, onaangenaam werkt op
de retlkzentlwen van anderen. D e verkeerde

levende dieren ontnemen dool-de adem haling
steeds ztltlrstofaan den dampkring en geven

reuk,dien men bj kl'
anken,vooralbjkoortsljders, en btj plaatseljke Ongesteldlleid van
den mond, van de maag, van de luchtpjp
of'van de longen, bgvoorbeeld bj teringzieken, npmerkt en die tegeljk met genoemde
ongesteldheden verdwjnt, is geenszins datgene! wat men gewoonljk met den naam
van ($stinkenden adem ''bestelnpelt.Menvindt
dezen in den regelbj gezonde personen,die
hun dageljksch werk zondermoeite verrig-

koolztlurterug.Ziedaareen Oymerkeljk verschiltusschen hetplanten-endlerenrjk.Maar
de beide rjkel
z staan door middel van den
dampkring metelkanderin verbandjheteene
geeftaan hetandere wat het zelfllefst missen wil, en dit isJuistvool
-het andere onmisbaar.Zj ktlnnen dtlszonderwederkeerige
htllp niet bestaan.

Bj de laagntàelpdràfzlùd: dieren (yrofozoc
en amorphozoa)geschiedtdeademhallngdot)r

ten, en die het evenmin aan een goeden eet- middel van de geheele oppervlakte des liglust als aan een gertlsten slaap ontbreekt. chaams. Het water?dat er in doordringt en
Die kwaal is gewoonljk gelegen in aanye- steeds dampkl.iugslucht bevat? bezorgt aan

stoken tanden,i11eene rebrekkige reiniglng dieschepselen denoodigeztlurstof.Etlrstbj
van den m ond,in chronlsche Ongesteldheden de straaldieren (
ladiata)e14welbjdehooqste

van den mond,van het verhemelte,van de orde van deze,bj de stekelhuidigen (echlnoklieren, van de lm ig, van den slokdarm en dermata)vindenwjafzonderljkeademhalings-

van de maag, in eene slechte spjsvertering, werkttligen.Bjdezee-eyelsontdektmenbpomof in een ziekeljken toestand der sljmvlie- vormigem ond-Ofhtlidkleuwen,w ierhollestam
zen van den neus en van de tranen-gelei- i
n het ligchaam doordrinyt en erzich met
dende deelen. Geen leeftjd is er van ver- trosvormigevertakkingen ln uitbreidt.Bj de
schoond, maar m en vindt dat gebrek niet spuitwormen.pfholothuriën zjn deademhaz
oo veel bj kinderen? wanneer deze geen llngswerktuigenduideljkzigtbaar;dezenoemt
'
bedorven tanden hebben,alsbjvolwassenen. men waterlonrentdaarzj uitvertakteruimi
somwjlen is die lastige kwaalerfeljk. Het ten bestaan,dle wateropnemen enontlasten.
'igchaamsgestelschjntergeengrooteninvloed D eze longen eindigen in tallooze holle takâ
fp le hebben, Ofschoon m en het zeldzaam ken,twjgen en blaadles,die tlmsponnenzjn
aantreft bj wél-gevoede personen. Als ge- door een netvan bloedvaten?welke dezuum
neesmiddel verdient het reinigen van den stof van het water opnemen.Bj de wormen
'

m ond,vooral van de tanden m et een borstel heeftmen verschillende soorten van ademhafn metkoplpoedpr en lflauw water,- voorts lingswerktuigen. Mell heeft cr bj de rond-
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wormen(nematoidea)n0ggeenewaaryenomen,
maar we1bj deplatwormen (planama)en bjJ
'
de zuqqwormett(trematoda).O0khetinwendig
luchtvatenstelsel derraderdiertjes(rotatoria)
kentmen vrj naauwkeurig.lndennekvil
zdt

Zj kunnen door een eigenaardigen toestel
van spieren geopend e1zgesloten worden.Van

deze openingen loopen luchtbtlisjesin veelvoudige vertakkingen door ilet geheele ligchaam. Die buizen hebben den vorm van

m en in eene buistdie uitgestulpt kan wom

schroefsgewjs opgewondene, dunne hoornden, eene opening, van welke twee zjde- achtige draden, die m et een vlies bedekt
lingsche kanalen achterwaarts loopen en in zjn. MTanneer men een insect Onder water
eene blaas eindigen,die vflor zam entrekking dompelt,vertoonenzieh diebuisjes,zo()lang
vatbaar is. Die kanalen zjn voorzien van zj met lupht gevt
lld zjn?met een zilvel'
zjkanalen.Datkanalen-stelselisgesehiktom achtigen glans. Deijlzstevertakkingen 1:0water op te nem en en de ademhaling te ()u- pen dikwpls weêr zamen. Het bloed is met

derhouden.o()k bj deringwormen(annulata) diebuizen in onmiddelljkeaanraking en vo01'
onderscheidt men afzonderljke ademhalings- ziet zich daal
-uitvanzuurstof.- Bjdegewerwerktuigen,die de gedaante hebben vanver- velde dieren vindt m en slechts twee soortelz

takte kieuwen.De kokermormen (ttlbieolae) van ademhalingswerktuiren, nameljk kiet
lbezitten allen kieuwen, die aan den kol?of w en en longen. Alle vIssehen adem en dopr
aan de zjden zjn vastgehechten naarwllle- kieuw en.Deze bestaan uit zeerzachte,vlieketlr uitgezet en zàmengetrokkelz kunnen

zige plaatjes,dieop beenachtige boqen zjn
h vel'worden. Het fraaist zjn deze kietlwen bj geplaatst en waarin de bloedvaten zle'
hetzeepenneel(sabella),dater v00<aanden takken.Bj de krltlpende(
fïerez
lstrjdenkieuk0p in de gedaante van een kring van ve- wen en longen om den voorrang.D eze laatderen, van vertakte boompjes of van een sten vindt men wel is waar bj allen in (1e
kam m ede versierd is.In degrooteklasseder gedaante van zakken, maar velen dragen
weekdéeren (mollusca),die gedeelteljk ophet daaxenboven kieuwen, vooral in den nnontland,gedeelteljk in het waterleven,hebben w ikkelden toestand,zooals de kikvorsch-lal'de ademhalingswerktuigen zeer versehillende ven.D0 longen der kruipende dieren bestaan
voxmen.Reedsde eibbenkwallen (ctenophora) uit ronde Of langw erpige holle zakken,die
zjn van kieuwzakken voorzien?maarbj de in de builkholtegelegen zjn en Op wierbineigenljkeweekdierenvindtmenafzonderljke, nenste oppervlakte men eene menigte vtltlrzeer zam engestelde ademhalingswerktuigen, uitspringende sljmvliesplooitjes inden vorm
die m eestalde gedaante van kieuwen,zelden van si
erljkecellen aantreft.Hierin versyreidie van longen bezitten.Op deaanwezigheid den zich de bloedvaten. Aan het bovenelnde
van één dezer vormen is de verdeeling der van deluchtpjp vindtmen bj dekikvorschslakken gegrond in kéenwen- en longen-dra- achtige dieren een werkttlig, dat m et het
'strottenhoofR overeenkomt.De rogels hebben
eigenaardige longen,die doorgaansm eteene

gende (branchiata en pulmonata).Deeersten
zjn meestalzeebewoners,terwjldeanderen,
ofschoon niet allen,op het land leven.Maar
ook de eersten moeten zich van tjd tOttjd

langeluchtpjp zjn voorzien?terwjlzj niet
vl'
j in de borstkast hangell?maarttlssohen
naar de oppervlakte begeven, onz lucht te de l'
ibben aan beide zjjden der wervelkolom
scheppen. De longen liggen meestalin eene als lichtroode? sponsaehtige ligchamen zju
ruim te in den nek van het dier. De koppoo- vastgehecht.D e luchtbuizen staan bj de vf)fl
Jq
n (cephalopûda),waartoevelevoorwereld- gelsloodregt Op de oppervlakte van delongen
--e
ljke sehepselen (ammonshoornen, belemnieten enz.
)behooren,ademen allen door middel
van kieuwen die uit gekroesde en van 011deren aan elkaâr gegroeide blaadles bestaan.
Van de .qelede t
fsdrez/(articulata) bezitten de

en hebben gemeenschap m et de ltlehtwegen
van de beenderen en van heteelachtigweefsel

vormen t0t de hoogere klassen der gelede

De luehtbuizen verdeelen zich,indegedaante

dierhn,t0tde spinachtige dieren eninsecten.
Bj dezelaatsten bestaandeademllalingswerktuigenjuistuit zoodanigeluchtbuizen oftracheën.Zoekt men diebj de laagsteklassen

van boomen,in dunnetakken en twjgenen

en ook gedeelteljk methetOnderljf.
De lolzgen der zoo-qdieren en menschen bezitten denzelfden gront
lvomu. Zj vertgonen
schaaldieren ? die in het water leven,kietl- zieh a1s klierachtige, paarsgewjs zamengewen, die vrj Op het ligchaam ofin eene voegde werktuigen,die vrtjin de borstholte
ruimte onder het borstschild geplaatstzjn. zweven? zoodat ztJ dtlol
- de luchtbuizen en
Bj sommige geslachten vindtmen eigenaar- de bloedvaten gedrayen wûl
-den en doorhet
dige luchtbuizen, zoodat zj den Overgang middenrif van de btllkholte gescheiden zjn.
eindigen ten laatste in kleine,gesloteneblaasies,wier Oppervlakte dof)reennetvan uiterst

##

ftjne haarvaten isomgeven.De luchtpjp be-

der spinachtige dieren te vergeefs, zoodat staat uit een aantal kraakbeenige ringen;
ook deze door het geheele ligchaam schjnen haar bovenste uiteinde is het strottenhoofd.

adem te halen,bj de eigenljke spinnen(a1'a- Die rilzgen,welkeop geltjlte ûnderlinye afl
neidea) vindt men longen die dûorgaansaan standen evenwjdigûverelkaârliggenztlnvan
de zjden in luchtzakken besloten zjn.De aehteren niet geheelgesloten,m aardooreen
insecten adem ei
zin elken.vûrm dedam pkrings- veerkrachtig vlies verbondenqdof
)r die veerlucht regtstreeks in doorbepaalde openingen krachtbltjft de luchtpjp steeds open,zoodat
(stigmata) a'
an beide zjden desligchaams. de lucht er onbelemm erd in-en uitstroomen
Hetzjn ronde ot'spleetvormigegaatjes?door kan. D e stem splect vormt inttlssehen een
een gekleurden hoornachtigen ring Om geA'en. naatzwen ingang; zj is zeer gevûelig voor
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uitwendige prikkels en een hoogst belang- de tlitademing, terwjl men tusschen deze
xjk werktuig,nietalleen voordestem ,maar en de hieropvolgende inademing eene kleine
Ook voor de ademhaling. De kraakbeenige pauze waarneemt.De inademing duurtinden
ringen loopen met de luchtpjp t0t in de regelwat langer dan de uitademing.Dehoelongen, veranderen daarna in onregelmatig veelheid lucht, die bj elke inademing in

verstrooidekraaltbeenigeplaat
jesenverdwj- de longen dringt,schjntnietmetJuistheid
nen eindeljk geheelen al,zoodatde ijne bekend te w ezen .- althansde opgaven veren fi
jnel
'e takjesderluchtpjp enkeluitWie- schillen van 53 t0t 702 ktlbieke duimen. De
zen bestaant die van veerkrachtige vezels grootte,de leeftjd,de ruimte der borstkast
gevormd en meteen sljmvliesbokleed zjn. de gesteldheid derlongen beroep,w oonplaats
De longcellen zjn gevormd van eenevezel- en sekse hebben daarop invloed.De hoeveeld lucht, Tvelke in de longen achterbljft,
laag van hetuiterstdunnesljmvliesmeteen hei
trilhaar-bekleedsel.Zezjnomgevendoorveer- @IS bi
jna 5 m aal zoo groot als die,w elke er
krachtige vezels, die een zamenllangend ge- bi
j eene uitademing wordtuitgedreven.Het
heelvormen,ttlsschen welke deweekeredee-

binnendrinyen derluchtdoordeluchtpjpver-

len en de netvormige bloedvaten zjn ver- takkingen ln de longcellen gaatveigezeldvan
spreid.ln dezelongcellen heeftdeademhaling een geluid,dat door de wrjving der ltlcht
plaats;de dampkringsltlcht dringt er in d001* langs dewanden Ontstaat en duideljk hooren brengterzuurstofaan hetbloed,terwjl baar is,w anneer men het 00rtegen deborst
zj de verbruikte deelen in den vorm van legt.ln de luchtpjp is die toon eenigzins
koolzutlr bj de uitademing'medesleept. De hard en geljk aan hetgeluid van eh,terwjl
long-slagader, die uit de regter hartkameral het in de longcellen iets m tlrm elends heeft.
hetbloed,datdoordeyrooteaderen uitalle ls e1'sljm Ofeene andere vloeistofin Opgeligchaamsdeelen aldaar ls uitgestort,naar de hoopt, dan Ontstaat er een eigenaardig gelongen voert, verdeelt zich zeer spoedig ip ruisch. Een en ander isbj hetwaarnemen
een netvan.flnehaarvaten,waaruithetvan van Ongesteldhedenderlongenvanhethooqste
koolstofberoofde en met zuurstofverfrischte belang,- ietswaarop wp bj debespreklng
bloed naar de linker hartkamer terugvloeit. der ausoultatie terugkomen.
Behalve ltoolzuurbevat de uitgeademdeltlcht
H0e geschiedt deademhaling?Zoowelbj
eene zekel'e hoeveelheid waterdamp, dat, hetin-a1sbj hetuitademen werkteen groot
evenals de koolstof, uit de haarvaten in de aantalspieren,- te meernaarmatedeademlongcellen aanlandt en hier dool. exosmose halingsterkeris,terwjlbjeenekalmeademwordt afgescheiden. Deze uitwisseling der haling sommige groepen van spieren geheel
gassen geschiedt geenszins met rukken en en alin rustbljven.De luchtpjp verschaft
schokken, zooals men bj het waarnemen den eenigen toegang t0t de longen;doorden
van het uit-en inademen haast z0u kunnen' neus Ofdoor den mond stroom tde luchtdem
vermoeden, maar zonder schorsing, omdat waarts.Terwjlhetmiddenrifzichzamentrekt
zelfs na 00ne diepe uitademing n0g altoos en zjnenaarbovenuitgezettewelvingvlakeene aanmerkeljke hooveelheid lucht in de kermaakt,terwjlde tusschenribbige spieren
longen achterbljft. Bj elken ademtogt gaat door hare zamentrekking de ribben opheFen,
eene zekere hoeveelheid lucht naar binnen; zoodat de luchtdigt gesloten borstholte ruideze vermengt zich m et die,w elke reeds in mer wordt, snelt de lucht door de luchtpjp
de longellaanw ezig is,en daar er eene der- in de longen,en deze volgen debew egingen
geljke hoeveelheid lucht tlitgeademd wordt, van de wanden der borstholte,in wiernabjZ0O heeft eene zekere hoeveelheid koolztlur heid zj zich bevinden,zoodatzj zich naar
0n waterdam p de plaats ingenomen der ver- gelang der vermeerderde ruimte uitzetten.
dw enen hoeveelheid zuurstof.
Eene luchtdigte borstholte isde voornaamste
De ademhaling hestaat dusuittwee afwis- voorwaarde eener regyl
matige inademing.

selende bewegingen,die del'inademing (iz
,- W anneermen bj een dlerdaarin eenezjdespératiojen dledertlitademing (eœpiratio)en lingsche opening boort, dan slinkt de etpne
behoortt0t die verrigtingen,w elke m en m et longkwab terstond,Omdatdel
uchtlangsden
den naam van regetatiene bestempelt. Intus- kortsten weg de luchtledige ruimteblnnenschen kan de mensch naar willeketlr die be- dringt;zj zetten zich dan bj dezamentrekwegingen bespoedigen en vertragen.Bjeene king van het middenrifniet uit,zoodateene
sterke ligchaamsbewegingtbj hard loopen inademing in datgevaltot de onmogeljkheen dansen,geschiedt die bespoedigirg Onwil- den behoort.De longen zelve zjn dus bj
lekeurig.Over het geheelishetaantaladem- de inademing geheel en alljdeljk. Opent
halingen in een bepaalden tjd,bjvoorbeeld men ook de andere afdeeling derborstholte,
in eene mintlut,verschillend naar gelang van dan v01
4teraanstondsverstikking.Bjsterke
de grootte en den Otlderdom van denpersoon. ademhall
ng,bj voorbeeld bj eenesnelleli4Dataantalisbjvolwassenpersonen9t0t15, chaamsbeweging en bj Ongesteldheden,d1e
tlus gemiddeld 12,en bj pasgeboren kinde- de ademhaling belemmeren,komt de geheele
ren 44.lnvloed van btliten en degesteldheid borstholte met de nabjgelegene deelen in bederlongen ltomendaarbj nietweiniy in aan- weging.Dehals-,slçutelbeen-,borst-en schoumerking. Dat aantal vermeerdert m tjden derblad-spieren werken m ede,deneusvleagels
van ziekte, vooral van koorts, en in het staan wjd van een,demond opentzich om
algemeen bj eene snellere beweging van luchttescheppen,zelfsdegelaatstrekkenzjn
het bloed. op de inademing volgt terstond verwrongen,- demensch hjgtnaarlucht.
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Bj eene kalmeademhalinr houdtdezamen- ming verheffen2 en bj eeneuitademing datrekking van het middenxlf regelmatig op, len,een versehjnsel,datmen bj zeerjonge
zoodathet weêrl'
jst,deborstkasvernaatlwt kinderen wegens de weekheid van hun schezich en de longen stuwen door middelvan del en 00k bj schedelwonden?waardoor de
de veerkracht harer cellen de ltleht gedeel- hersenen ontblootworden,duideljk kanzien.
teljk naarbuiten. Ook debuikspieren wer- Het wordt veroorzaakt door de snellere beken m ede, vooral wanneer een sterke uit- weging van het slagaderljke bloed bj de
ademing m oetevolbragtw orden.
uitademing,terwjltevensde ontlasting van
Bj de gewûne adenzhaling gaat de lllts
ht- hetaderljkebloeddaardoorbelemmexdwordt.
stroom door den neus; zjn de neusholten
De ademhalingsbewegingen Ondergaan bj
vernaauw d Of verstopt, dan mûet de adem - gezonde en zieke personen velerlei wjziginhaling dool'den m ond geschieden,- 'tgeen

ook bj hetspreken en zingen en gedtlrende
snellebewegingen ylaatsheeft.ln ditgeval
stroom t er zeerw elnig ltlcht door den neus.
Het strottenhoofd gaatbj deinademing een

gen, die voox een deel Onwilleketlrig veroorzaakt w orden doorprikkels,dievanbuiten
op de luchtwegen werken, Of Ook wel door

ongesteldheid der sljmvliezen ofzelfs door
den gemoedstoestand,terwjleen anderdeel
weinig naar beneden, het strotkleyje rjst dier wjzigingen aan 'smenschen wilonderomhoog en de stemspleetwordtwjder.Bj worpen is.Hetgeenœen,dat bj afmatting
eene kalme inademing beweegt het zachte der zenuwen,slaperigheid,verveling,onpasverhemelte zioh niet, maar bj eene diepe seljkheid ofbj het naderen eenerQaauwte
inademing gaathetmetde huig omhoog.Het Ontstaat,is eene diepe en langzame,aanhou-

daaltbj eenesterke uitademing,en dehuig dende Ofdoor dewerking van den wilafyekomt hierbj in eene slingerende beweging. broken en duseenigzins hortende inademlng
Deoorzaak derademhalingsbewegingen,welke metwjd geopenden mond,waarop eeneveel
onwillekeurù , zoowel bj den slapende als snellereuitademiny volyt.Bj hetnéezenworbj den wakende?ja,zelfsbj den bewuste- den één ofmeerdleyelnademingen dooreene
looze worden oygemerkt,is, even als die zeer snelle uitademlng door den neus alleen
v
analleinstinctlevebewegjngen,in hetge- ofdoorneusen mondbeitlengevolgd,waarbj
voel gelegen. D at gevoells van zoodanigen ondereen eigenaardig geluid tegeljkmetden
aard, dat het bj menschen en dieren bljft luchtstroom sljm en speekselworden uitgebestaan)schoon zj ergeenerleibewustheid worpen en hetligchaam zich hevigbeweegt.
van hebben,- zelfs dan ,wanneer de groote Dutlrt de prikkel voort, door vreemde 11gen kleine hersenen wordenweggenomen.Het chamen op hetsljmvlies van den neusverwerkt van de geboorte van het sehepselaf Oorzaakt, dan herhaalt zich hetniezen.De

met eene verwonderljke Juistheid en re- ltik ontstaat door eene krampachtiye,afyegelmatigheid.Dit gevoel is in de longen gelegen en werkt door middel van het zenuwstelsel. Het ontstaat dol)r het koolzuurhoudend bloed en dool'andere prikkels. Hetis

brokene zamentrekking van het mlddenmf,
waardoor eene korte, snelle inademing en
m eestal een eigenaardig geluid wordtvoort-

gebragt.Datverschjnselopenbaartzichveelal

gebleken,dat die prikkels worden overye- bj hetoverladen van demaag,nalangdurig
bragt naar het verlengde merg en van hler
Op de bewegingszenuwen der ademhalingsspieren.
H et hoofddoel der ademhaling is het ver-

weenen en bt
jonderbuiksontstekingen,doch
ook weleens zonderduideljk aan te wtlzen

oorzaak en is vaak geweldiglastig.Hetbeste
geneesm iddel is koud w ater, dat langzaam
wjderen van het uithet bloed afgescheiden gedronken m oet w orden, aoeiding en een
koolzuur en hetaanvoeren van zuurstof,w aam kleineschrik.Hetlaqcl
ten volgtna eenemin
door zoowel de stofwisseling bevorderd als, ofmeer diepe inademlng,gewoonljk metwjd
dooroxydatiederbestalzddeelendesligchaam s, geopenden mond,bj eene afgebrûkene tlitdierljke warmte geboren wordt. Daaxenbo- ademing,een eigenaardig gelmd en een verven heeft de ademhaling nog een anderdoel, anderd gelaat.Bj sterk lagchen schudthet

nameljk het Ondersteunen van dcn omloop geheele ligchaam. Bj het weenen Ontwaart
van het bloed. M en kan dit door proeven men,bj hetbekendeverwringen derqelaatsstaven door eene kunstm atige ademhaling, trekken en eene vermeerderdeafscheidlngvan
waardoor m en in staat is, om uren aaneen tranen, min of m eer hevige uitademingen,
de beweging van het hart te doen voortdu- w aardoor een bepaald geluid ontstaat, dat

ren,zoodat het duideljk bljkt,datde uit- zich bj sterk weenen t0t snikken verheft.

zetting der longen medew erkt t0thetonder- De oorzaak del-beide laatste ademhalingsbehouden van den Om loop van het bloed. Dit w egingen ligt in de gem oedsgesteldheid.H et
bljkt desgeljks uithetvexschjnsel,datbj zuckten,dat willekeurig en onwillekeurig gelang ingehouden adom dehals-aderenv0lbloed schieden kan,is eene langzam e,diepeinade-

zjn en het aangezigt blaauw wordt,omdat ming, welke gewoonljk doorden mond geerhetbloed achterbljft,datzich inderegtcr schiedt en eene snellere uitademing methaar
hartkamer moest uitstorten. 0f)k kan men

eigenaardig geluid voorafgaat. Het lto6.
%-

gemakkeljk waarnemen, dat de pols sneller fel is in den regeleene Onw illekeurigeadem slaatbj de inademing dan bj de uitademing. halingsbewegingt door een prikkel op de
De ademhaling heeft daarenboven een zigtt stemspleetOfophetsljmvliesdel
-longenverbaren invloed op de beweging der hexseneu , oorzaakt. Het kan 00k willekeurig geschie-

zoodat deze zich bj eene krachtige inade- den door eene hnrtende uitademing bj ver-
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naauwing der stemspleet en met hulp der ademhalingeenevolumen-vermindering,waal'buikspieren.Doprhet
est
rdt
veho
rwj
den
erdw.oHe
thetslgm van hetbedrag n0g nietmetJuistheidschjnt
uit de luchtwegen
geluid) bepaald te w ezen. Die vermindering neem t
datdaarbj ontstaat,isverschillend naar ge- t9e naarm ate de ltlcht vaker w ordt ingelang van den tûestand dex stemspleet.'W ordt ademd.De ingeadem de luchtw ordtwarmert
deze krampachtig gesloten? dan is belem me- wanneerzj kouderisdanhetligchaam ,maar
ring van de adem haling en van den blûeds- kan o0k eenige graden afgekoeld w orden,
omloop, en dus verstikking het gevolg.Het wanneerzj warmeris. Uiteen scheikundig
snuiten iseene krachtige uitademing doorden Oogpunt onderscheidt zich de uitgeadem de
neus,waardoor men de neusholte van haren lucht van de ingeademde door haar grooter
noodeloozen inhpud Ontlast, het*qo
len koolztlllr- en watergas en dool'haargeringer
.A r
.qe
is eene uitadeluing,waardoormeneenevloei- ztluxstgfgehalte. Volgens Brunner en ï-alenstofin de keelz'
lodanig in beweging houdt, /i?? bevatten 100 rtlimtedeelen uitgeademde
dat 0ok het zachte gehemelte begint te tril- ltlcht:
1en, -- het snorken geschiedt gedurende den Als maximtlm 5,495 ruimtedeelen koolzuur.
slaap door eene in-en uitademing,die het
m inimum 3,200
j
n
zachteverhemeltedoettrillen, texwjleinde- Dusgemiddeld 4,880
n
ljk door hetterughot
lden van deltlchtinde Als maximum 17,246
zuurstof.
longen door het sluiten der stemspleet eene
minim um 14,968
n
p
w erkingontstaatop hetmiddenrifenhierdoor D usgem iddeld 16:033
r
,!
Op de lager gelegene ingewanden, dien men
Zoodater genziddeld ongeveer4,782rulmtemet den naam van deukjen bestempelt,die deelenztlurstofbjdeademhalinguitdedamp-

alle onderbuiks-ontlastingen bevordert. Bj kringslt
lcht verdwjnen.
Bfprk drukken wortlt hetaangez'
agt rood en
De stkkstof schjntvolyens het ingcsteld
verkrjgteen eigenaardig voorkomen.
onderzoek geene veranderlng te Ondergaan.
Om de adpmhaling te onderhpuden,moet
de middenstof, waarin menschen en dieren
vef'keeren de noodige zuurstofbevatten.De
ditlren,welke in hetwaterleven,bezittenhet
vermogen, Om de zuurstof, die daarin uit
deu dampkring is opgeslorpt,in htln blûed

De hpeveelheid t
litgeademde waterdamp is

aanzienljk.Drjftmen den adem tegen eene

koude :esch , dan zal men spoedig waterdruppels olztw aren.M en m eent,dat een v0l-

wassen menseh door uitademlny in ieder
etm aal een half pond w ater verllest. D aar-

0? te nemen, wantt0taanzienljke diepten enboven bevatde uitgeademdelucht,volgens
vlhdt men dampkringslucht in hetwater.De Coll
ard deJ.
ftdr/ùzl.
y,0,007 procentbewerkdampkringsltlcht bevat in honderd deelen 21
deelen zuurstgfen 79 deelen stikstof.Neemt
m en deze laatste weg,dan bljfthetleven
slechts korten tjd voortduren? omdat het,
a,ls een verdunningsm iddel der zuuxstof, de
verterende kracht van deze matigt. Tn zui-

tuigdeBtoFen,die weldra hetwaterkwaljkriekelld maken.Vele vlugtige,sterk riekende
Btûflkn ?die zith in de maag bevinden,worden dot)r de longtan uitgew asem d, zoodat de
uitgeademde lucht daarvan een eigenaardigen

reuk verkrjgt, bj voorbeeld van kamfbr,
muskus en sterke dranken.Bj blaasverstopOngeveer 10 minuten kan leven, w ordt de ping stjgt zelf: ammoniak naar boven en
Vere zuurstof) w aarin m en volgens Davy,

adem haling sneller,depolssterker,dew armte

verm engt zich met den adem , zooals door

grooter en de spierkracht aanzienljker.De zotltztlur kan worden aangetoond. D e verlucht bevat bj bovengenoemde gassen ook andering, die het bloed door de ademhaling
koolzuurtenbedrage van l/uoqqste.Ditbedrag ondergaat, kan d'nolweene vergeljking van
wordt grooter? waar zich m enschen en die-

hetbloodderlongslagaderenenlongaderen 0nderzochtworden,alsmededoorhetbloed,door
aderlating verkregen, te vermengen m et de
verschillende gassen? die in- ofuitgeademd
w orden.Hetbloed dttrlongslagader,datdlloldatook bj de inademing van andere gassen dtl aderen uit hct ligchaam terugkeert en
wordt waargenomen.Deze laatste heeftmen overalkflolztluropneemtendtlsaderljkblped
verdeeld ill zt
llke, die w e1 ingeadem d ktln- i:,heeft eene dflnker roode kleur,die in de
nen worden,maarnietgeschiktzjn Ol
u het longen door het opnem en van zuurstpf in
leven te Onderhotlden, en in vergiftige gas- eene lichtroode verandert()m in dien stant,als
sen?die vaak een snellen dof)d veroorzaken. slagaderljkbloed?opnieuw uitdelinkerhartTot de eersten behooren ztlivere zuurstpf, kamer df
lgl*hetllgchaam tewordt?n gestuwd,
Btikstof, stikstofgxydule-gas en waterstof?- waar het zjne zuurstofwodfll-moet a'
fstaan.
en t0t de volgenden arsenikwaterstofgas, De donkere kleur ontstaatdpf)rhetkoolzllllr?
phosphorw aterstofgas?zw avelw aterstflfgasvan zoo alswj ktlnnen opmerken, wanneer wj
eene bepaalde sterktetkoolwaterstpfgas,en buiten hetligchaam eenig licht rootl ot'slagdie gassen,welke eene krampachtige sluiting aderljk blped in eene kom met koolzt
lur
der stem spleet en hierdoor den dood dfltlr Omschtlddtl
n
e
n
ve
r
n
l
e
n
ge
n.
Hi
e
r
b
j
b
l
jk
t
t()verstikking veroprzaken,zooa1skoolzuurgas, vens, dat llet bloed het verm ogen bezit om
cllloorgas? jodiumgas? stikstofoxyde, ammf
)- eene grflote lloeveelheid koolztlur in zich op
niak,benevens de meeste ztlre dam pen, z00- t(?nemen.Datvermûgen isb!jaderljk bloed
als salpeterig- en zwavelznux gas?m ieren-en vof)r kgolstof geltjk 1? en vt
lor zuurstof
barnsteenzuur. D e lucht ondergaat dool-de gel
jk 1/a?en bj slagaddi
rljk bloedvoflrkool-

ren in kleine? beslotene ruim ten bevinden
't geen m en Opm erkt (1oor een gevoel van,
benaauwdheid. Hierdoor wol-tlt de borst beklemd en de ademhaling belemm erd, - iets,
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arzichdeEngelscheheersohappjt0tChora
zuur geljk 2 en voor zuurstofgeljk h. wa
Macksa tlitstrekt.De stad Aden,wegens de

Het koolzuur, dat door het bloed isOpyeslorpt, kan er door middelvan vermenglng
m et dampkringsltlcht uitgedreven w orden,
en hierin ligtde grond van het verm oeden,
dat de aangevoerde ztltlrstofin hetligchaaf
m

nabjgeleyene straat o0k Alandebspoort ge-

noemd?llgtin een dal?door den kratervan
een onderzeeschen vulkaan gevormd W aal'
hetOnvl.tlchtbare landm etgeenboom ofstrtlik

ttsden otlden heet
de verwjdering vanhetkoolzllurveroorzaakt. het oogverkwikt.Bj Plini'
W elke verdere veranderingen der bestand- het Athana;()Ok woxdt het welArabia felix
deelen van het bloed doorde verbinding m et (Gelukkig Arabië) genoemd. De stad WaS
deingeademdezutlrstofplaatsgrjpen?wordt weleerberoemdwegenshaaruitgebreidenhan-

n0g altoos met jver onderzocht. V00rl00- del,maar in den tjd, toen de Engelschen
pig mag m en reeds aannem en,datde chyl- haarin bezitnamen?zoo vel-vallen,datzj
en bloedbestanddeelen,door hetgebruik van naauweljks90huizenmetomstreeks600arme

voeds
d el ontstaan2 d0or de ademhaling zO0anigescheikundlgewjziging Ondergnan,die
hen gesehikt maakt, Om de verbxtlikte bestanddeelen des ligchaams door andere te

vervangen, Ofdatzj althans zoodanig worden Omgezet,datzj tOtbevordering van de
stofwisseling en t0t ontwikkeling van dierljke warmte en alzoo t0t bestendiging van

inwoners telde, maar dit aantal is vervolg0nS Z00 sterk vexmeerderd?dat hetin 1845
reeds 25000 en vôôr weinige Jaren meer

dan 40000 zielerlbedroeg.Ztjwasten tjde
van keizer Con.
%tahtl
jn zulk eene g'ewigtige
handelsplaats, dat m en haar Emporium romanum (Rpmeinsche stapelplaats) noemde.

Toen de Portugezen Om de Kaap de Goede
het leven ktlnnen dienen.
Iloop w aren gezeil
d? yaf hun handelsgeest
De adem haling kan in een belemmerden aan de stad Adeneennleuwenbloei.Zjwerd
thetArabische?
toestand verkeeren,en hierdoor ontstaateene de vergaderplaats der Turksl
ongesteldheid?die metdennaam van dyspnoea lndische en zelfs der Chinesche kopplieden,
ofrespieatio#i
#
#ck?i.
seninden ergsten grand het cntmoetingspunt van het Oosten en het
met dien van ortkopnoea bestempeld woxdt. W estenten de l'eizigersdermiddeleeuwengew agen m et
0Ok bjaamborstigheidOfasthmalszulkeene btjvoorbeeld Alart!o P0l0
belenl
m erde ademhaling hetvpornaamste ver- geestdrift van den rjkdom eener stad,die
schjnsel.Zj kan voorts Ontstaan doorelke 80000 inw oners en 3s0 m oskeën telde.Toen
belangri
.j
keongesteldheidderluchtwegen,door later de Turken en Portugezen Om haar behet opzw ellen van de tong,van de halsklie- zitstreden,werdzj dpordeArabierenbezet
ren, van het verhem elte, en dool- ziekten en veranderde in een sluiphoek van zeeroovan het strottenhoold en van de luchtpjp: vers. De vreemde kooplieden trokken w eg,
waarbj deze vernaauwd wordt, z0o alsbtl en de groote koopstad werd eerlang een elvalsehe en ware croup?dool'long-en borst- lendig dorp. Toen Engeland zjne magt in
vliesontsteking? doox borstw aterzucht?door lndip uitbreidde en bevestigde,sloeg heteen
hartziekte, door onderbuiksontsteking m et begeerigen blik pp Aden,datdoorzjnegunopzw elling deringewanden,doorzenuw koort- sti
geligginqbestemd scheen?Om indeRoode
sen enz.Voortsktlnnenzickten vandezenuw- zee dergellke diensten te bewjzen alsGiknoopen,van de hersenen,vanhetruggemerg braltar 0n M alta in de Middellandsehe Zee,
en vooral van hetverlengde merg en zenuw- Helgoland in de Noordzee en St.Helena in
ongesteldheden in hetalgemeen eene belem- den Atlantischen Oeeaan. Toen er Britsche
merde ademhaling veroorzaken. Ook bedor- onderdanen schipbretlk leden en mishandeld
ven lucht, ontstaan door de aanw ezigheid w erden , greep Engeland gaarne deze gelevan een groot aantalm enschen en dieren in genheid aan? Om de stad storm enderhand in

besloten ruimten ,mjngas,koolztlt
lr,datzich te nemen (9 Januari
.
j 1830) en zich teyen
dtlor gisting van wjn en bier in de kelders het betalen van eene Jaarli
.
jksche schattlng

verzam elt, kunnen eene belemm el'de adem- aldaar te nestelen met eene bezetting, die
haling veroorzaken. MTj hebben reeds ver- sterk genoeg is,t)m de aanvallen der Arameld, dat zj zich ook plotselijk kan ver- bieren afte weren.D e stad w erd een steentoonen bj wonden, dietptin i
leborstholte kolendepôt en station voor de 0.1.mailboo-

doordringen. Zjj berokkent den ljder eene ten,enheeftsedertalsvri
jhaven eenbelangrjk
ontzettende benaalwdheid.W aar zj zichver- handelsverkeer verkregen,dat,door dehare
toont, m oet m en de oorzaken Opsporen en voltooljing naderende doorgraving der landdeze zoo mogeljk zoeken weg te nemen. ls engtevan Suëz,n0gannzienljkerzalworden.
ditondoenljk,dan zoekedeyeneesheerdoor De wetenschap heeft er zich verrjkt met
vermindering der benaauw dheld den toestand belangrjke Oosterscheopschriften.
A der. Deze naam beteekent in het alvan den lljderdrageljk temaken.
A den is een schiereiland aan de ztlidwest- gemeen een bloedvat,eene spierachtigebuis?

kustvan Arabië.Zjnzuideljkstepuntiskaap waardflor het bloed in het ligchaam van
Aden, op 45O 9'O.L.en 1SO 47'N.B.gele- menschen en dieren zjn nmloop volbrengt.
gen. Het is ongetwjfeld van vulkanischen De ontleedkunde geeft dien m eer bepaald
oorsprong en bestaat grootendeels uit eene
lage,van hetnoordoosten naarhetzuidw esten
voortloopende heuvelketen.In hetnoordwesten is het schiereiland door eene vlakke,
smalle landengte met het land verllolzden,

aan de vaten? die het bloed uit alle deelen
des ligchaams nnar de regter kamer van lzet

hart voeren?terwjl zj de vaten, die het

blped uit de linker kam er van het hartnaar
alle deelen van het ligchaam en van de reg-
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ter kam er van het hartnaaxdelongen voert, is de huid eenigzins verschoven,dan wilhet
slagaderen noemt.W j komen bj debeschou- nietandersdan droppelsgewjsuitdewonde
wing van den bloedsomloop op ditpnder- vloejen. Men zoeke in dit geval de huid
derwjze teverschuiven,dat de wonde van
W erp terug.
O0k onderaardsche gangen, die water of deze zich Juistboven die van den aderwand
m etaalertsen bevatten,noem tm en aderen.
bevilldt. Om het stroomen van hetbloed te
Eene aderbreuk (varicocele) is eene uit- bevorderen,late men den patiëntde handen
zetting van de aderen der zaadstreng,welke Openen en sluiten?zoodatdezamentrekkende
eene zoxgvuldige geneeskundige behandeling spieren het bloed naar de aderen sttlwen,
vereischt.
welke digt Onder de huid gelegen zjn.ls
Eeneaderlatény (venaesectio,phlebotomia) eene voldoende hoeveelheitl bloed afgetapt,
is eene kunstmatige opening eener ader, dan maakt men den band boven denelleboog
waardoor men het ligchaam met spoed van 10s,waarna de bloedfontein Ophoudttesprineene zekere hoeveelheid bloed Ontlast. ln gen,m en bedekke de wonde m et den duim ?
sommige gevallen wordt 00k weleene slag- verschuive de huid, zuivere den arm van
ader geopend (arteriotomia).Eene aderlating bloed,plaatse op de opening een compresen
kan geschieden aan alle aderen,welke digt legge een verband.D e arm moet daarna een
onder de huid liggen en waarop m en zonder etmaalin rust bljven, en een paar dagen
hindereenekleinedrukkiny kanaanwenden. later kan het verband worden w eggenom en.

Hiertoe zjn de middelmatlg groote aderen Bj herhaling derkunstbewerking Openemen
aan debinnenzjdevan den elleboog,aanden de ader op eene andere plek Ofmen kieze
benedenarm , Op de hand en den voet en

eene andereader.W ilmen eeneaderlatingver-

onderaan de dj hetmeestgeschikt.Minder rigten op den voet,dan d0e men er deaderen

doelmatiy zjn dehalsaderen,Omdatmenhier zwellen doorhetplaatsen van eenbandboven

ter stelplng van het bloed gecne voldoende den enkelen door een laauw voetbad. Zulk
druklking kan aanbrengen. Meestalgeschiedt eene lating geeft echter mindexbloed en kan
de adexlating aan de digt onder dehuidgele- ligt ontsteking veroorzaken. ook bj eene
gen midden-ader(venamediana)vandenarm , aderlating op den arm kan,in w eerw ilvan
die haar bloed uit de diepergelegen aderen de gxootste voorzigtigheid, ontsteking ontvan den benedenarm ontvanyt en dus van staan van de aderen en watervaten,of 0ok

een behoorljken stroom voorzlen is.Somtjds
bevindtzich dearmslagader er zoo digtbj,
dat men, uit vxees voor het kwetsen van
deze, eene nabj gelegene aderkiest. Daar
zich echterin de nabjheid van dezezenuwtakken verspreiden,dienthierbjeenegroote
voorzigtigheid in acht genomen te w orden,
daal'eene doorsnjding dier takken verlam-

weleene hevige pjn,wanneereenzenuwtak
geraakt is. Het ergst is eene kwetsing van
dearmslagader,waardoor een doodeljk bloedverlies of eene slagaderbreuk (aneurysma)
veroorzaakt wordt.Zulk een Ongevalw ordt
aangekondigd doordensterken stroom endoor
de lichtroode kleur van het bloed.Van veel
minder belangisdeuitstortingvan bloedOnder

m ing veroûrzaakt.W anneer de midden-ader de huid; zj komt wel eens voor,wanneer
m et om zigtigheid geopend wordt,dan heeft de huid-opening te klein is en kan doorver-

men geen gevaar te 5rr00Z0n,en bj ZWaar- wjding van deze worden verholpen.Men kan
ljvige personen iszj dooxgaans de eenige, het bloed erdan meerendeelsuitdrukken,terw elke men voor die kunstbewerking ge- wjlhet overige welwordt Opgeslorpt.
bruiken kan. W ie zic'h '
erk genoeg ge.st
voelt, plaatst zich, om eene aderlating te
ondergaan, op een stoel,- w ie vatbaar is
voor iaauwte, doet beter, eene liggende
houding aan te nemen. M en biudt een band
om den arm boven den elleboog, Om door
eene zamendrukking der aderen het w eg-

Reeds aan de oud-lndische geneesheeren
w asde aderlating bekend,zooalsuitdew em
kenvanâhsrutas,inhetSanskrietgeschreven,

duideljk bljkt. Hippocrates, de vader der
g'
eneeskundejbeschrjft haar als zeer aanbevelenswaardig bj acute ziekten van Jonge,
krachtige personen. Voor de genezing van

vloejen van het bloed naarhethartte be- acule Ontstekingen, vooral van het borstlemmeren.Alvorens de aderte Openen,over- vlies (pleuritis),de longen, het harten de
tuige men zich,dat de daaronder yelegene hersenen bleefde aderlating t0t denjongsten
slagader geen gevaar loopt. Men klest den tjd t0ebj velegeneesheereneengeliefkoosd
linkerarm , om dat het verband de w erkzaam - en - naar zj meenen - onûntbeerljk midheden van den regter verhindert.D e patiënt del. Het gebruik Ofliever hetm isbruik van
strekt den ontblooten arm uit,terwjl zjne het bloed-aftappen is echter zeer aan het
hand Op een voorwerp - bj voorbeeld een afnemen,en te regt is men Opgekomentegen
stok - rust ofvastgehouden wordt.De ope- het vooroordeelvan den geringen stand!dat
ning geschiedt met een laatsnepper - een het gezond is, om zich op bepaalde tjden
werktuig, dat Op den arm wordt geplaatst des Jaars eene aderte doen openen.De geen waarvan het mes, door het losdrukken neeskundige w etenschap Ollzer dagen heeft
eener veer,door de huid in deaderdringt,- verkondigd, dat eene aderlating in sleehts

of door een lancet- een kort,puntig,vljm- zeer weinige gevallen t0t de noodzakeljke
scherp mesle, dat pen met de losse hand kunstverrigtingen behoort, vooral nadat de
in de ader steekt. W anneer de huid en de geneeskundigen te W eenen met Skoda aan

aderwondein dezelfde rigting getroFen zjn, hethoofd het bewjs hebben geleverd,dat
springthetbloedmeteenboogtevoorschjn- de behandeling van longontsteking zonder
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aderlating eene even z0o gunstige.zoo niet
n0g gunstiger tlitkomst heeft dan eene behandeling metdiekunstbewerking,en datde
zwakheid,door bloedverlies Ontstaan,de genezing aanmerkeljk vertraagt. Eene ader-

latiny woxdt voorgesehreven in gevaar van
verstlkking ten gevolge van snelOpkomende

ontsteking van het hart of de longen bj

jeujdige en sterke personen, alsmede bj
schpndooden,die door eene beroerte ofdoor
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Nvordt een wig van hard hotlt in de spleet
gedreven,de wonde met entwas of schapenmest bedekt, en de kuil met goede aarde

aangevuld.De gevolgenvandezeoperatiezjn
veelal doodeljk. Eigenaardiger zouden wj
den naam van aderlating vinden voordehandelwjze,waardoor men sap uit de ahorn-,
berken-en gûmbgomen laat vloejenjwaarover wj zullen spreken bj debeschrjving
van ahornsuiker,berkenwjn en gom.
Eeneaderspat(varix)isdeuitzettingeener

ophanging in dien toestand gekomen zjn.
00k Opentmen bj kinderen,dieschjndood ader.Zj ontstaat yewoonljk dooreenebeter wereld zjn gekoment eene nayel-ader, lemmerdeterugvloeping van hetbloed,waarwaardoorde bloedsomloop en dientengevolge van veelal eene nadeelige drukking de 00rde ademhaling bevorderd wordt.
zaak is.Natuurljk komen zj ookda'ârvoor?
Bj paarden,runderen,schapen en geiten waardie terugvloejing tlitdenaardderzaak
wordtgewoonljk eene halsadergeopend.De moejeljk is, en vooral bj personen, die
plaats wordt eexst zo0 veel mogeljk van staandehunwerkverrigten.Aambejen,waarhaar Ontdaan en de ader iets beneden de Overwj reedsgesproken hebben,zjn adem
opening, die men m aken wilt eenigzins af- spatten van den endeldarm .
gesloten door een band ofdoor drukking met
Het adervlies (tunica choroidea) gewoonden vingex,om haarduideljkertevoorschjn ljk vaatvlies genoem d, is een der vliezen
tedoen treden.Bj schapen Opentmen,wan- van het oog.
neer men eene kleine bloedontlasting verAdersbach een Boheemsch dorp in het
langt,OOk we1 eene ader aan hetvoorhoofd, district Königgr:tz,is beroemd wegens den
onder het 00g, aan den voet, aan de kaak doolhofvan zandsteenrotsen,diezichinzjne

en aan den staart.Bj zwjnen maaktmen nabjheid bevindt.Diedoolhofishetbelangeene insnjdingin het00rdigtbjhethoofd, rjkst gedeelte der zandsteenlaag, die zich
zoodateenigeaderen,diealdaarzigtbaarztin aan den zuideljken voet der Sudeten bedwars doorgesneden worden en men laat vindt en zich in hetHeuscheuer-gebergtehet

dewont
lebloeden.ofmen maakteeneinsnj- hoogstverheft.Bj Adersbach vertoont zich
ding in het midden van een oor Ofvan beide di
e laaj als een zandsteenwoud metallerlei
ooren van den benedenzoom naar de punt. zonderllnge vormen,die bj de lageligging
M en kan de lating 00!t vûlbrengen door een dierrotsbedding ongetwjfelddoorsterkewastukjevan den staarttesnjdenendewonde, terstroomen zjn ontstaan,terwjlwelligtde
na de bloedontlasting,metvet of oliete be- kracht van het vuur daarbj evenzeoreene
strjken.Bj honden wordt de halsader,de r0lheeftvervuld.Derotsgevaartenvjpdezen
ader onder de tonq ofdie van den staart doolhofverrjzen loodregtnaastelkaar,door
geopend.M en gebrulktvoordieverschillende kloven van verschillende afm etinggescheiden.
aderlatingen den snepper, het lancet, de De meesten zjn 20 el hoog en n0g h00schaar enz.Van een paardwordtgewoonljk ger. Sommige geljken op ztlilent andere
1% t0t 2l
/a Ned.pond (0p zjnmeest3t0t4 op kegels,n0g andere op tafbls,terwjler
pond),vAn eene ktle l% pondbloedafgetapt. 0ok zjn metgebogen vormen. ophetgrasVan kleinere dierenneemtmennatuurljkveel veld, waar het water naar de Meta vloeit,
m inder. Men stelpt het bloed door de lippen
der wonde m eteennaainaaldzamentevoegen
en er eenige haren uit den staart van het
dier - onder de beide uiteinden der naald
door- Om heentewinden.Naverloop van een
paar dagen kan m en een enanderw egnemen.
M en doet 0okaderlatingen aan boomen.Alen

eer m en de enge,koele,begroeide rotskloof
bexeikt, ziet men het Omgekeerde Suikerbrood, een kegelvormig rotsblok ter hoogte
van 18 Ned.el,datmetdepuntin hetwater
stayt.Onderscheidene zandsteengevaarten der

kloof dragen een afzonderljken naam. De
donkere gangen van dezen doolhofstrekten

geeftdien naam aan hetopenrjten derharde gedurendedenHussieten-endenDerti:arigen
schors, om aan den hierin beklemden stam Oorlog t0tschuilplaats vonrde bewonersvan
ruimte te verschaFen voor zjn grûei. Die dien omtrek.
kunstbewerkingwordtaangewendbjboomen, Adgillus wasdevjfdekoning en tevens
die bjzonderdun bljven ln vergeljking met de eerste Christeljke koning van Friesland.
hunne kroon van takken, zgoals w el eens Hj ontvi
nq hetkûninkljk gezag in 631 van
het geval is bj den Borsdorfer appelbgom. den Franklschen koning Clotariu.
q.Gedurende
Op een zonnigen dag snjdtmen de schors zjne regering breidde de Christeljke godsvan de kroon t0t den wortelaan één?twee dienst zich aanmerkeljk uit in Friesland.
of drie plaatsen t0t op de halve diepteOpen, Van hem wordt n0g vermeld, dat hj de
en wel aan de noord- Of westzjde. Vele eerstle
Opohet
dv
kwam
,Om
agN
e7alS
a,d
ndein
e do
rdjdenkbeel
ken tebe
eiligen
en
pomologen ,waaronder ook Noisettebehoort, de
betwisten hetnut dierkunstbewerking.Men Op hooge terpen aan demenschen eenewjkgeeft den naam van aderlating 00k wel aan plaatsteversehaFen bj watervloeden.
hetspljten vandenhoofdwortelvanonvrqcht- Adgillus 11,desgeljkskoning van Friesbare boomen. Dit geschiedt nadat de aarde land,volgde zjn vader Radbond op in 710.

aan deeene zjt
leisweggeruimd.Vervolgens Hj WaS e0n groot tegenstander van het
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Christendom. Op aansporing van W illebrord zjn, - dan weder bevi
nden wj 0ns oj
ahet
trok KarelM artelnaar Friesland,waarhj standpuntder Rto:
iol
jnen en noemen dlngen

de heilige wouden uitroeide en deafgodstem- Onverschillig? die anderen zeer ter harte
pels verwoestte.Adgillus zag zichnu genood- gaan.
zaakt,het hoofd te buigen en de vervolging
Bj hetonderzoek van deonversohilligheid
der Christenen te staken.op die voorwaarde dermenscheljkedaden moetmenonderscheid
behield hj den troon.Hj stierfin727 of720 maken ttlsschen hare mefapltyslsehe en hare
en werd opgevolgd door zjnzoonGondebald. zedekundiye beteekenis.Uit een metaphysisch
A dianthum L.Of krulvaren behoorttOt oogpunt, vertoont zicll de daad als eene
de familie der varens (flices)en bevatfraai oorzaak,waarop eene werking volgt?en uit
gevormde soorten,van welke de m eesten ill een zedekundig Oogpunt is zj de uitdrukdekeerkringslandengroejen.Daartoebehoort king eener gemoedsgesteldheid, die in be-

het venlésl
toar (a. capillus Veneris)met dub- trekkiny staat t0t een bepaald doel. V0or

be1 gevinde? kale bladen en glinsterende het stlblectief gevoel heeft elke kleinigheid
bruinachtig zwarte stelen en steeltjes.Het hare beteekenis, - het kentdtls geene onverheft zich uit een w aterpas gelegen w or- verschillige zaak. V00r het verstand en de
telstok te< hoogte van 2 Of 3 palm en groeit rededaarentegen zjn vele daden pnverschilin het zuiden van Etlropa Op vochtigem uren lig,omdat het bepel
-ktverstand Onmogeljk
en rotsen. Men bereidt daaruit de usirop de waarde van alle daden uithare verhoucapillaire,'' die door borstljders gebruikt ding t0t het doel des levens bepalen kan.
wordt. Aan zulke zieken wordt ll()k eene Z00 is het ook metde zedeljke ol
zverschil-

Noord-Amerikaanschesoort(a.pedatum)voor- ligheid derdaden?hoewelhiexbj hetgevoel
der handelende personen veel meer invloed
geschreven.
t op de bepaling,in hoever eene daad
A diaphora is een Grieksch wpord,dat heef'
onversehélliqe zaken beteekent.Reedsvan ouds goed of slecht is. Immers zj kan uiteen

isin de scilolen derzedekundigen en godge- goed beqinselworden volbragt en als zooleerden de vraar behandeld Ofer,methet danig reln en edelzjntterwjlhetwikkend
ll0g Op uitwendlgevoorregten,menscheljke verstand ze onberaden noem t.Volkom en on-

daden en godsdienstige leerstellingen en ge- verschillig, (lok voor het gevoel van den
bruiken?w elzulkezaken bestaan.Menvroeg, handelenden persoon,kan slechtseeneonw il-

ofgezondheid,kracht,rjkdom ,aanzienenz. lekeurige,werktuigeljkebeweging zjn,z00
dingen zjn, die werkeljk ietsbijdragen t0t als het Openen en sluitelz der oogent het
bereiking van het hoogste doelèeslevens? verzetten van den voet enz. Veel grooter
Epicuç'
us, die zingenot als het hoogste doel daarentegen wordthetaantalzedeljk Onver-

beschouwde,kende geene Onverschillige din- schillige daden voor den regterstoel van het
gen, al gaf hj t0e, dat men aan de ver- overw egend verstand,hetw elk een algem een
schillende ondermaansche goederen meer Of Oordeel moet uitspreken Over de zedeljke
minder waarde k0n hechten.De Sto:
icjinen waardeen onw aardevan'sm enschen handelindaarentegen, die een deugdzaam leven a1s gen.Alleen degrootstezedeljkegestrengheid,
het doel aanmerkten,waarnaar de wjsgeer die zelfs het geringste op de schaalderpligtmoest streven ,stelden de deugd vooralshet matigheid weegt,zonder iets op grond onzer
eenige goed en de ondeugd als het eenige Onvolkomenheida1szedeljk nietsbeteekenend
kwaad,terwjl zj in vergeljking daarmede te beschouw en,kan beweren?dat er op zealle andere zaken onversckillitq noemden,al deljk gebied geene onverschillige daden be-

wilden zj Ook het gewigtvan deze erken- staan,zoodatdeze goed ofkwaad zjn. Een

nen voor het leven des ligchaam s. V oor 0ns gem atigde beoordeelaar zalerkennen,datde
gevoel kunnen wanneer wj Ons niet in betrekking van vele daden t0tde zedew etden ziekeljken toestand der gevoelloosheid als men de gezindheid en het gevoel van
bevinden - geene onverschillige dingen be- den dader buiten rekening houdt - duister

staan? daar het, wegens zjne steeds vernieuwde vatbaarheid Ofontvankeljkheid,door
de dingen, die buiten ons zjn,op verschillende wjzen ka'
n worden aangedaan.Voor

is,zoodatzj uiteen zedeljk OogpuntOnverschillig zjn. Bpvenvermelde gestrengheid

heeft zich steeds het sterkst geopenbaard in
verband m etsom migegodsdienstl-qerigtingen,
het verstand en het oordeel daarentegen be- die de bevordering van uitwendige vroomstaan eronverschilligedinren,wantnimmer heid beoogden.Z00 washetin del7;eeeuw ,

zalhetiemandgelukken,lnalledingenJuist toen Spener en zjne aanhangers niet alleen
datt wat hunne waarde bepaalt? nameljk spel en dans?hetbezoeken van den sckouw-

hunne betrekking t0t het hoogste doel des burg, Opschik, gastm aien,kwinkslagen enz.
levens,op te sporen en steedsduideljkvoor beneden de waardigheid van den Christen
Oogen te hebben.H0e meer 0ns gevoel Ont- verklaarden,maar zelfshetbestaanvan zedewikkeld is,des te kleiner wordt het aantal ljk-onverschillige daden loochenden.O0k de
onverschillige zaken,en ditaantalneemtt0e, gestrengheid van som mige afdeelingen van
naarm ate m 013 hunno Waarde door oene Ver- het D popsgezinde kerkgenootschap is overlëtistenhebben steeds
standeljke beschouwinr bepaalt. Nu eens bekend.Naatlwgezette p-

staan wj,even a1s deklnderen,Ophetstand- alle zinneljke vermaken als onvereenigbaar
punt van Epicnrlts en geven, door het ge- beschouwd met een Christeljken wandel?en
s in onzen tjd bestaatdaarovex eengroot
voelgeleid,eene zeltere waardeaan dinyen, zelt'
die ln het oog van anderen onverschlllig verschil van gevoelen, waarbtj het vooral
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aankom top de vraag? wat men door vroom - anders vorderen zotl dan het zam enrûepen
heid in het algemeen en door Christeljke van den Rjksraad.Hj deed den 22steuApril
vroomheid in het bjzonder moet verstaan. 1800Zjllintogtin de Hoofdstad,nadatreeds
àdermanland
Op een geheel ander gebied bewoog zich d0n 13den M aartde hertog van S'
de adiapltoristische dfrt
g
,# der l6de eeuw , als koning w as uitgeroepen. D eze verhief
j
waartoe hetAugsburgsche interim (1548)aan- hem t0t staatsraad, overste?generaal-adjuleiding gaf. De keul-vorst z'Vaurits,die aan- dantdesKonilzgsenvrjheer.Hjaanvaardde

vankeljkdaartegen verzethadaangeteekend, het commando over het geheelewesteljke

de in 1810m etprinsCltristiaan
verlangde l
ater, ter bevrediginy van den legerxefnfx.gkeex
naar Stoekholm terug.Na hetsltliKeizer, van zjne godgeleerdevrlenden(M e- xl.fz-t/lt
lanehton,E ber,B ugenha-qen,Mayor,Pfemn- ten van den rjksdag nam hj? welligt uit

Jdr), die te Leipzig vergaderd waren,eene gekrenkte eel-ztlcht, zjn Ontslag uit den
verklaring,in h0e verztJ
'zich metde bepa- staatsxaad en trok als gouvernetll'van Skalingen van hetAugsburgsche lnterim konden raborg-laen naar dit atkelegen gewest.De
vereenigen. Men besliste toen, dat nAen ter K oning overlaadde hem bj voortduring met
bevordering des vredes in zaken van onder- gunstbewjzen en verhiefhem eersttûtgraaf,
geschikten aard eenige toerevendheid kon later t0t rjksheer.Kortdaarna legde Adlergebruiken. Tot die onverschlllige zaken re- sparre zjne betrekking neder en hield Op
kende men: de inrigting der godsdienstoefe- een afgelegen landgoed zitth bezig m et de

ning,daLatjnschegezangen?horaenvesper, uitravevan charterstenbehoevedergeschieoorbiecht? conflrmatie, laatste oliesel, het denlsvan Zweden.Hj Overleed teGustafsrik
altaar:de kaarsen,de beolden der apostelen in W ermland den z3sten Sektember1835.
en helliyen?hetkoorhemd,hetmisgewaad, Adm iraal(eigenljk amîraal).Ditwo()l'd
dekleedlng de<geesteljken enz.Zulk eene is afkomstig vanhetArabischeemiraloml-aOf
beslissing,diein strjd wasmetdevroegere opperste krjrsbevelhebber en wordttegenbeweringen van Lutltee,deod deotldevjan- w oordiggebrtllktindebeteekenisvanoppersten
den van M elanckton in woede oprjzen,en vlootroogd. ln vroegerdagen ,toen opzeellet
het regende partjschriften over dat Ondem regtvan densterkstegold,ondernam een koopwerp, t0t dat in de uFormula concordiae'' vaardjschipper nietligteenzaam een verren
werd uitgemaakt, w elke zaken men als 0n- togt,maar een aantalgezagvoerders voegde
verschillig k0n beschouwelz. Vele van die zichbjeen en koosuitzjn midden eenadmionverschillig genoem de dingen, die aanvan- raal,aanw ieningevalvannooddeverdediging
keljk zoo geweldig werden aangevallen, der vloot was opgedragen.Die titelw erd het
vormden later hetkenm erkend versclliltus- eerst door de Mooren in Spanje gebragten
heeft zieh van hier het burgerregtverw orschen de Lutherschen en Calvinisten.

Adjudant.Zo0noemtmeneenofllt
liel',die, ven bj de Europesche vflllten. Hj kwam

vertrouw d m etdezaken derloopende dienst? in 1142 t
)p Sicilië? in 1216 in Engeland,en
aan eenhoofdûë cieristoegevoegd,om voorde in 1284 in Frankrjk in gebruik.Metbetrek-

juiste uitvoering der bevelen van dezen te king t0t 0ns land vinden wj vermeld,dat
zorgen ot'die bevelen aan oëcieren vanmin- keizer M aœimiléaanin 1487 besloot,zjn adderen rang over te brengell. D0 botrekking

lniraal te m agtigen, ()m een luitenant-admi-

van adjudant is dikwjls moejeljk elz gevaarljk,maartevens zeereervol?omdatzj
eene rroote mate van bekwaamheid?oplettendheld,jverentegenwool-digheidvangeest
vereischt. Zj wordt door Offlcleren van vel'
schillenden rang bekleed.
Jkdlersparre (Ge0rg, graaf van), een

raaltebenoemen. W eldra wel'
d hj door de
zeemogendheden gesohonkon aan hen, die

de hoogste w aardigheden bekleedden op de
ofll'logsvloot. Doorgaans had m en een admiraal ()f groot-adm iraal als opperbevelhebber,

en één ot'meer vice-en contre-admiraals.ln

Engeland heeftmen een Lord AùA adméral,

Zw eedsch generaal en staatsman, werd in een van de negen hooge ambtenaren der
1760 in de provineie Jëmtland inZweden ge- Kroon doorgaans eene gnvervuldebetrekboren. Hj studeerde te Upsala en koos in king - ,voortsadmiralen van deroode,tvitte
1775 de l
krjgsmanslpopbaan. Gustaaf I1L en blaanwe vlay, en dan eerst rice- en rearbelastte hem in 1791 m etde geheime taak, admiralen,w elke laatsten bevelvoexen over
om de Nooxwegers tegen de D eensche rege- de achterhoede (rear). ln Frankrjk heeft
ring O!!terujen.Na dendoodvandienVorst men admiralen, vioe-admiralen en contre-adnam hp zjn Ontslag e11hield zich ambteloos mlralen.In Rusland heeftmen admiralenvan
tvitte, roode en blaautee '
tlllg,benevens
met letterkundigen axbeidbezig.ln1797werd de '
hem , op aanbeveling van den hertog van viee- en contre-admiralen. ln Nederland beSûdermanland,lletbovelopgedragenovez'een kleedt de admiraal de hoogste w aardigheid

gedeelte van hetleger,en hj kweetzich op op do vloot en hjschtzjnevlagaan dentop

z00 uitstekendewjzevan zjn yligt?datbj
de belangrjke Omwenteling? dle door den
Zweedschen adel was vOorbereid, zjn invloed zeer in aanmerking werd genomen.
Hj vgnt
l goed, dat de Koning afstand z0u

van den grooten m ast,- dan vplgtdevicetx#zzlàrtztzl,die de vlag aan devoorstengvoert,

en dan de schout1(/nacht, die de vla'
g laat
waajen van de bezaansteng.DeStadhotlders

der Vereenigde provinziën hadden den titel
doen van den troon,ûnder de voorw aarde, van admiraal-generaal.H etvaartuig,w aarop
dater geen bloed gestort,geenvolksopstand de admiraal zjne vlag hjscht?draagt den
uitgelokt zou w orden,en dat het leger niets naam van admiraalsckip.
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De admlralLtelts-colle-qlën,die van 1580t0t over hen, die zich in zeedienst aan misda-

1705 eene belangrjke r0lin 0ns Vaderland den hadden schuldig gemaakt. Dat vonnis
hebben vervuld,waren belast met de behar- was in ljfstraFeljke zaken zonder appèl,
tiging van alle zaken, die op de vloot,de terwjlvan geldzaken boven hetbedrag van
havens en debeveiligingderkoopvaardj be- 600 gulden binnen den tjd van 4 maanden

trekkinyhadden.W jvindendaarvandeeexste herziening k0n gevraaqd worden bj deAlge-

sporenlnhetjaar1572,toenprins W illem?uit meeneStaten.De verklezing deradmiraliteltsDuitschlandteruggekeerd,metdenbjzonderen raden geschiedde doorderegthebbendesteden.
Raad,diehem terzjdewasgesteld,overdezee- o0k buiten 0nsVaderland vinden wj van
vaartraadpleegde.Nadientjdstondhjaanhet admiraliteits-collegiën gewag gemaakt. In
hoofdvaneeneuvergaderingvangecommitteer- Spanje is er een opgengtin 1624 doorPhideradenteradmiraliteit,''diedoorgaansteDelft lippus 111, hetwelk later door een Opperbjeenkwam.Een jaarna zjndoodwerddoor admiraliteitsraad is vervangen.D e Fransche
de Staten van Holland eene nieuweinstructie admiraliteits-collegiën waren eigenljk regtopgesteldvoordieGecommitteerderaden,wel- banken. In R usland staa't de marine w el
ke doorde zesgrooteHollandschestedenwer- onder een afzonderljkenminister,maarnaast
den afgevaardigd en te 'sHage ofte Rotter- hem vindtmen een admiraliteits-collegievoor
dam vergaderden.N0g eenJaarlaterwerden het bestuur der zee-zaken en een admiralidoor Leieester eenige nieuwe collegiën ter teits-departement voor hetwetenschappeljk
admiraliteit benoemd, waarmede men niet gedeelte der zeevaart.ln Engeland zargthet

zeer was ingenomen, omdat zj zoodoende collegiederLordsco-vli.
syioz
lerdof fidadmiallengs Provinciale collegiën werden. Om dit ralty voor het bestuur dermarine, terwjl
te verhoeden benoemden de Algemeene Sta- de regtspraak aan een afzonderljk, maar
ten in1589 een Jopper-admiraliteits-collegie,'' daamnede verbonden admiraliteitsgeregt is
Fig.A
o.
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Atlmiraalvlinëer.

bestaande uit prins av aurltr en zes R aden, toevertxouwd. D e wetten van ditligchaam

nameljk twee uitHollandenW est-Friesland, (laws ofadmiralty) hebben een belangrgken
tw ee uitZeeland en tw ee uitFriesland,ter- invloed gehadop de zeeregteljkebepalingen
wjl men vjfnietlwe collegiën oprigtte,die in het algem een.
t0t 1795 hebben stand gehouden. Van deze
Adm iraal-vlinder (vanessaatalantaL.)
had het Collegie r.4 de M aas den voorrang. Deze is e0n0 bjzonder fraaje dagkajel,
Het bestond uitden Prins van Oranje als brtlinachtig zwart Yan kleur m et een zpdevoorzitter en uit 12 gecommitteerde raden. achtigen glans.Hj is 0V0r het ligchaam ,
H et m agtigst door uitgebreiden handel en onder aan devleugelsen aan debovenzjde
scheepvaart was het Edelmogende cplle-t/i:Je
Amsterdam , dat even zo0 vele leden telde.
Yoortshad men het Collegie van 'fNoorderkzncrfier, dat te Hoorn en Enkhnizen ver-

van dezebehaard,en heeftvuurxoode dw arsbanden Op de bovenste en zulk een randaan
de Onderste vleugels, witte vlekken aan de
hoekenvaneerstgenoem den,meteeneblaauwe
gaderdeen desgeljksuit12ledenbestond,- stree: langs den zoom w elke zich op de
de Admiraliteit rJ4 Zeeland m et 9 leden onderste vleugels in blaauwe, Oogvormige
te Aliddelburg,en die rtzzzI'riesland m et 11 vlekken ontbindt. Op de benedenzjde der
leden te H arlingen gevestigd.
vleugels ontwaart m en verschillende bruin-,
Hunne inkomsten hadden zj vaiz in- en zw art-,blaauw -en rood-gemarmerdeflguren,
uitgaande regten op schepen en goederen, waaronder ééne is,die op het cjfex 98,S90
alsmede van lands-opbrengsten ten behoeve t
)f 78 geljkt.De rups,die zich bjna den gevan oorlogs-toerustingen. Zj waren daarvan heelen zomer tusschen de zamengesponnen
verantw oording verschuldigd aan de Genera- bladeren van onze beide netelsoorten (urtica

liteits-rekenkamer. O0k spraken zj vonnis

urens

en dioica)ophoudt, is kort 0n de
1'
k
2,
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bruinachtig r00(lofzwarten geelachtiggroen, hetharnas.D eze verzamelde een uitmuntend

Zj heeftgeledorensen 4 gelestrepen langs leger en Adol
f maakte zich desgeljks gede zjden.De aschgraauwep0p heefteenige reed ten strjd.Intusschen kw am en de keurgoudkleurige vlekken en hangt aan planken
en takken.D e vlinder komt na verloop van

2of3 weken daamlitte voorse,
hjn.

Voorgaande a'fbeelding vertoont 0ns den

vorsten van Mainz, Saksen en Brandenburg
te Mainz bi
jeen en daagden Adol.f om voor

hen te verschjnen.Toen deze uitnoodiging

d00< laatstgenoemde met flerheid was afge-

admiraal-vlinderinnatuurljkegrootte(Fig.1),
alsmedede rups(Fip.2)en dep0p (Fig.3).
A dm iraliteits-ellanden noemtmeneene
eilandengroep in Atlstxalië. Zj liggen ten

wezen,verklaarden ztjhem vervallen van
den troon e1
z kozen zj hertog Albrechtt0t
Roomsch koning. Adolf verloor den moed
niet,maarin den veldslag,dieden2denJulj
noordoosten van Nieuw-Guinea tt
lsschen 10 1298 bj W orms geleverd werd, kwam hj

56'en 302'Z.
B.,en 168054'en 165094'O.L. 9m hetleven,nadathj wonderen van dayZj behooxen t0tden al.
chigel,die thansden perheid had verrigt.Zelfs Gerkard? die ln
naam van Nieuw-Britannlë draagt, maar den laatsten tjd metverbittering tegen hem
w erden in 1616 dool'Onzen landgenoot W . gejverd had,weende bj het ljk van den
ScFlolfds ontdekten naarhetCollegiezjner verslagen Vorst en betuigde,dat een krachlastgeversgenoemd.Zj zjn nadel-onderzocht tig hart opgehouden had te kloppen. Men
dof
)r Carteret in 1769.Zj bestaan uiteen vindtvermeldt,dathj doorAlbreehtzelven
veertigtal eilanden , van welke het Admira- te m idden van hetslaggew oel in een tw eeDfeift
ç-:ïlcz,d het grootst is. T0t de kleinere strjd werd gedood. Hj was gehuwd met
behooren Jezus zvcric, La Vendola enz.De Imayina,eene dochtervan Gerlaelt,graafvan
bodem is er vulkanisch, goed bebouwd en Limburg.Men zie Op Albreeht.
draagt een groot aantal kokospalm en. De
Adolf el4 Gelder.Deze,de eenige zoo1
inboorlingen behooren t0t den stam der Pa- van Arnold van Gelder, uit den stam van
poeas;zj kennen nagenoeg geene kleeding, Eymond gesproten, aanschouwde het levensw apenen zich m eteene speerentoonden zich lichtin 1438.Hjheeftzichberuchtgemaakt

inhetverkeermetEuropeanenvjandigenverraderljk.Vanuitgeholdeboomstammenmaken
zj snelzeilende vaartuigen, die 9 personen
kunnen bevatten.
A dm ont,eenvlek inOostenrjkschStiermarken,zouden wt
l niet vermelden,z00het
niet in het bezit was van eene der rjkste
Oostenrgksche abdjen.Dezeiserdoorden

door de verfoejdjke behandeling, diehj,
Opgehitstdoorzjnemoederendoorsommige
Geldersche steden,zjn vader heeft aangedaan.Htjmaakte zich meestervan devolksgunst door zich te verzetten tegen belastin-

gen,die Arnold aan zjne Onderdanen wilde
opleggen.Hj werd wegensdatverzetdoor
zjn vaderin Venlobelegerd,maaropbelofte

aartsbisschop Gebhard 'pJz3 k%alzbnr.g in 1074 van beterschap in genade aangenomen.Kort

gestichtenbehoortaan deBenedietjnerorde. daarna deed hj tweehovelingenzjnsvaders,
Er is eene kostbare bibliotheek van 20000 diebj hetaltaarderkerk teZettenveiligheid
boekdeelen, eene verzameling van schilde- zochten, wederregteljk onthoot
zen. Hertog
rjen,een museum , eeneleel'schoolvoorde Arnold,die 0ok zjnebooze gemalin verstooten had,vexzoende zich echter methaar en
wjsbegeerte en een gymnasitlm.
Adolf, in het Gothisch Atltaul
f,iseen metharen zoolz,en deze laatstewasnusnood
Germaansche naam , die de beteekenisheef't genoeg,Om zjn vader in 1460doorVerravan uedele helper-'' '
W j zullen eenige merk- ders te doen opligten en hem , slechts ten
w aardigepersonen Opnoem en,welke dien ge- halve gekleed, bj felle vorst Over het js
dragen hebben.
naax het kjsteel Btlren te doen brengen.
Adol
fvan .
Nh,
v.
scf
x.Deze werd nadendood Nu greep hp de teugels van hethertogeljk
van keizer Rtbdolf tl4
:4 H absbwry dof
)r zjn bewind, en het was te vergeefs, dat zjn
neef,den aartsbisschop Gerltard van M ainz, o0m ,de hertog van Kleef,tegen hem tevelde
in 1292 t0t Room seh koning gekozen.Alsde trok, om hem tût vxjlating van zjn vader
eerste Duitsche koning,die leenman w asvan te noodzaken.W elwerd bjeenewapenschoreen wereldljken vorst,hoopteAdolf hetge- sing die voorwaarde gemaakt,maar Ado;f

m isvan eigendomm en door dapperheidtever- was laaghartig genoeg, om ze niet te vergoeden, evenalszjn vooryanger.Maar hem vullen, en behaalde, na het hervatten der
ontbraken de schranderheld en beradenheid vjandeljkheden,in 1468 tusschen W achten-

vandezen.DetoestandvanhetRjkwashoogst donk en StraaleneeneglansrjkeOverwinning.
tlas 11l
ongunstig.Uitgeldgebrek moesthj een ge- Te vergeefs werd hj door Paus Pal
deelte van zjn gezag afstaan en onderstand op deverschrikkeljkstewjzebedreigd,want
aannemen van Edqard van Enqeland,en van

vele Geldersehe steden,voor de wraak van

btliten werd hj doorFranltrjk en doorher- zfrs0I# bedqcht stjfden den zot)n inhet0p-

t0g Albvecltt van f
.?od/ezzr/
jk bedreigd. Met zet:0n&zjn vadergevangen tehouden.Einbehulp derontvangenesgmmen zochthjzich deljk deed Karelde S/ofzfd,hertogvanBourmeester tem alten van Thiiringen.D e wreed- gondië, den onnatuurljken zoon door een
heden, Op den togt derwaarts d001'zjne heraut dagvaarden.zdot/verscheenteHesdin
soldaten gepleegd,haalden hem het Ongenoe- i
n Artois.Dââr zaq hj zich gedwongen,om
gen van vele vorsten en oûk van den aarts- zjn vader weder ln vrjheid te stellen,en
bisschop Gerltard op den hals. De laatste uit vrees,dat hj zjne eigenevrjheidanders
l*
iep Albrech,
t rczl Oostenrgk tegen hem in verliezen zou ,sehreef hj een briet'aan den

ADOIUl?.
slotvoogd van Btlren, om de kerkerdeuren 1608 in dienst der Staten op zich,om de
van hertog Arnold te openen. Deze begaf traag binnenkom ende belastingen te Luxem zich over Tiel en 's H ertogenbosch desge- burg in te vorderen. Hj vertrok den 7den
ljks naar Hesdin,maar zag zich door zjn Novem ber uit Njmegen en volbragt zjne

zoon op de smadeljkste wjzebejegend.
Adolf,vreezende dat hj zjn gezag aan
zjn vader z0u moeten afstaan,wildevermomd de vlugt nemen naar Gelderland.Hj
werd te Namen bj het overvaren van de
Maas herkend en naar Katwjk gevoerd?
waar hj in de gevangenis bleef t0t aan den
dood van Karel rlzl Bourqondlè'. Toen werd
hj Op vrjevoeten gesteli endoorde Staten

taak metgoed gevolg.opzjn terugtogtnam
hj s0 vjandeljke soldaten van debezetting'
te Rjnberk gevangen, maar liet ze f
lok
wederraan.Deze bragten in htln garnizoen
de tjdlng? dat Adolf met een aantalvan
l50 pt'ls0 rtliters, in een zeer verm oeiden toestand, in een paar naburige dorpeiz
den nacht zotl doorbrengen. De Spaansche

gouverneur van Rjnberk zond Stanley derwaarts met 7s8 man,om de Staatsche s0ldood zjns vaders voerde hj den hertoge- daten te overrompelen.Hj,nameljkStanley,
ljken titel. Te vergeefs dong l1j naarde verlietdes avonds te 10 uurdestadenkw am
hand van M aria van .
ft
pllwpz
dt
di;,nadathj methetaanbreken van denvolgendendagbj
eerst gehuw d w as gew eest m et Catltarina, de genoemdedorpen. De Spanjaarden deden
eene dochter van Karel van .
fpkfrloz
).Hj met luid gescllreeuw een aanvalOp heteene
van Gelderland t0t hertog gekozen.Na den

sneuveldein eengevechtmetFranschekrjgs- dorp,zoodat de Staatschen in verwarringde
lieden, die 'een tlitval deden uit Doorlzlk, vlugt namen en gedeelteljk gevangen welu

in 1477t een half jaar na zjne bevrjding del
zgenomen.Adolf,in hetandere dorp getlit den kerker.
legerd,deed zjne rtlitersaanstondsOpzittcn
Adolf van Fc.
:,
sll. Deze,een zoon val
z om aan de overromyelden hulp tebieden.Hj
W illem rczl N assau en van J'
uliana gravin besloot,den vjand ln het Overmeesterdedf
ll
-p
van Rtolberg, was de bl-oeder van prins aan te tasten?m aa'
r toen deze in goede orde
W illem J, den gl*ondlegger Onzer onafhan- naderde,bevalhj,datde ruitersmetlange

keljkheid. Evenals deze en evenals zjn
broeder Lodewj;k, bevorderde Adol
.f met
krachtden opstand tegen Syanje.Hj vergezelde Lodewqk, toen deze ln 1568 meteen
klein leger het noordeljk gedeelte des lands
binnentrok met oogmerk Om Groningell te
veroveren. D e hel-tog van Alva zond hem
een gedeelte zjnerSpaanschee11ltaliaanselle
benden te gem oet.'W eldra - Op den 24stcn

vuurroers zouden afstjgen en Onder het bevelvan den ritmeesterCroonenburg denvjand
te gemoet trekken. De Spanjaarden hielden
stand o1) een sttlk grond,dat(1001*eelzehaag
en eene sloot was Omgeven. Graaf Adolf
vond echter een doortogten deed eelzaantal

ruiters daarlangs t0t de Spanjaarden naderen,terwjl hjj zelf met een ander aantal
zich lallgs een tweeden doortogt derwaarts

Mei- kwam hett0teeu slag bj hetkloos- spoedde.Alet 80 ruiters waagdehj een aanter H eiligerlee, niet ver van 'W insehoten. val,en toen hj dezenlzervatte,dxong 11j zoo
H ier sneuvelde A rentbery,deaanvoerdervalz ver door in dt) gelederen der Spanjaardelz?
het Spaansclle leger en Lodetvl
jk behaalde datde zjnen hem temidden van den kruideene glansrjke overwilzning.Dtlurwerddeze damp uit llet gezigt verloren en llj zelf?
gekochtdoorden heldendood van gb-aaîaidolf. ongeharnast en van alle kanten m et pieken
De wjze,waarop hj stierf, wordtverschil- en zwaarden besprongen,een aantalgevaarlend verhaald. Volgens sommigen is l1j uit ljke wonden ontving.Dt)Spaqiaarden,doolde verte tltlor een vjandeljken kogelgetrotl deStaatscheruitersin deengtegebragt:w eken
fen, -- volgens anderen is hj in een twee- naar de sloot?waarin ook Onzejeugdlgeheld
gevechtm et Arembery bezweken, m aar niet metztjnstervendenstruikelendpaarttnederviel.
vöör hj dezen doodeljke wonden had toe- Een ruiter?W alrarengenaam d,melddehetaan
gebragt,- terwjlmen eldersleest,dathj C'
rooneyttnry.Dezejldederwaartsenvonddt
an
door zjn vurig paard in het midden der dappere t0taan den hals inhetw atergedomSpanjaarden gevoerd en door (
le overmagt peld.Hj werd er llitgetogen, maar wegens
overw eldigd is.
zjne zware wondel
z washetvervoeren voor
Algemeen wasdesmartdervrjheidsvrien- hem ontlitstaanbaar,zoodatl1jhetmattehoofkl
den over den doodvandenjeugdigenheld?- nederlegde tegen deknieënvan den korporaal
eene smart, waarvan ()ok het JW ilhelmus- Dekker,tlie zich onder een boom had nederlied''in een treffend couplet getuigenisgeeft. gezet.Hj werd vervolgens in eenelandbotlDe gedachtenisvan deoverwinl
zing bj Hei- w erswoning gebragt en gaf e1*den geest in
ligerlee, w elke m en de ochtendschemering den ouderdom vanruim 2Sjaren.
D e smart over het Ongevalaanhtlnnen geonzeronafhalzkeljkheidmag noemen,envan
het sneuvelenvan graafAdolfisopden z4stel
z liefden bevelhebber overltomen,deeddezjnen

Xeides voriyenjaars(1868)plegtig gevierd met verbittering en wraakzudlt vechten.Zj

ter gelegenheld vanhetleggenvandeneersten behaalden eellvolkomeneoverw inning,entersteen van een gedenkteeken,hetw elk, door wjlzj sleehts 8man verlpren,moestdegouonzen ktlnstschilder E qenberyerontw orpenter verneur van Rjnberk omstreeks 600 ljken
eexevangraafdt
fot
/'teHeiligerleezalverrjzen. valz gesneuvelden doen afhalen. D e Staat-

Adolf ran .
Nrze
q,
stzzf, bjgenaamd dejonqe. schen hadden allen, die zj konden magtig

Deze was de zoon van Jan rl4 Nassau, worden,over de kling gelaagd.
Catsenellebogen, lzianden enz. en 'nam in
N0g verscheideneanderen uithetroemrtJk
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geslacht van Nanan, die den naam van

1Gl

grondwet van 25 September 1823 t0t stand

Ado;
fdroegen,zoudenwj kunnenopnoemen. te brengen.Den 4den Julj 1837keerde hj
W j meenen 0nsechtexbj debovenvermel- naarEngelanëterug,waarhj zich van het
den te moeten bepalen en geven thans de staatstooneel verwjderd hield en den ssten
beurt aan:
Julj 1850 overleed.
Adol
fnyraaf rcp lfeurs,Fïdf
zl
cd7
?ccr enz. A donis, volgens de fabelleer een zoon
Deze was gehuwd met de weduwe van den van Qinyras en M yrrha, werd in de geonthoofden graafvan Hoorne en in 1585gou- daante van een schoenen Jongeling aan de
verneur van Gelderland van wegedeStaten- kusten van SyriëtPhoenicië en Egypte als
Generaal.Toen in datjaarNjmegen doorde de zonnegod vereerd.Vooral te Byblus en te
trouweloosheid van den ôverste Schenk in Alexandrlë werden schitterende feesten ge-

handenderSpanjaarden vielenDoesborghde vierd ter zjnereer.In laatstgenoemde stad
Staatschebezetiinguitzjnevestingverdreef, droeg men zjn beeldop een prachtigenkatawistgraafAdolf door zjn beleid te verhin- falk, omringë door w eenende vrouw en in
deren,dat te Arnhem iets dergeljks voor- rouwgewaad en metloshangende haren,(1oor
viel.I1t 1588 werd hj t0t gollverneur van de straten.Klaagliederen - adonidia genoemd
Utrecht benoemd, waar het hem gelukte, - werden aangeheven,totdat eindeljk dat
den Leicestersgezinden magistraat met den
bekenden burgemeester Prouninek van de

beeld aan den schûot derbaren werd toevertrouwd.Die feesten waren oOk t0tverscheikussewjz
nste so
cm
huihe
vet
n.le
Hj
ven.
kwam opeenetreu- dene Grieksche steden doorgedrongen.
rige
Hj bezigtigde te
Adoniswordtvoorgesteldalsdelieveling van
Arnhem eenigenieuweuitvindingenvan vutlr- Apl
trodite(Ve1&us).Dezebetwisttezjnegunst
werken. De vonken eener toorts vielen in aan Persepltone,degodindel'onderwereld.z do-

het buskruid, en l1j werd hierbj zoo erg niswerd opdeJagtdooreenwildzwjndoodegewond, dat hj tweedagen lateroverleed. 1jk gewond.W eenendesneldeApltrodilederDit gegchiedde Op den 5ëen October 1589.
Van de vreemde Vorsten van dien naam

waarts en drong door struiken en doolmen
heen.Deze kwetsten haar,en hetbloed,dat
op de witte rOzen viel, gaf aan deze eene

vermelden wj:
Adol
f Frederik,koning van Zweden her- roode kleur, terwjl er anemonen ontloken
t0g Van Holstein-Eutin. Hi
j w erd geboren opdeplaatsen,waarharetranendenaardbodem
den l4tlen Mei1710.Ellsabetk,keizeriu van bereikten.ZjkOndenJongelingnietreddenvan
Rusland, was zöö methem ingenomen,dat dendood,maarverwierfvanZens(Jupiter),dat
hiJ- door haar toedoen, na den dood van hjslechtsdeeenehelftdesJaarsinhetschimkolzingin Ulrike zzlepspre t0t opvolger van menrjkbjPernephonevertoefde,terwjlhjde
l'rederLk I gekozen w erd. Den st
len April andere helftbjhaarmogtdoorbrengen.Dat
1751 beklom hj den Zweedschen troon en daarmededeafwisselinq van zomerenwinter
bezwoér de rjksgrondwet van 1729. De wordtaangeduid,isduldeljkgenoeg.DeAd0Koning had een goeden,maar geen krachti- nis-feesten (adonia)werdenin delentegevierd.
gen wil.Hj wasnietbestand tegen de lis- D0 nazm adonis heeft men 0ok aan een
ten en aanmatigingen zjner Omgeving.Hj plantengeslacht gegeven van de familie der
liet t0e, dat de graven Bral
te, H orn en boterbloem- of ranonkelachtigen (ranunculaanderen door beulshanden om hetleven wer- ceën). De gewassen,die daartoe behooren,
den gebragt en wikkelf
le om Frankrjkswille hebben een vjfbladigen kelk,platteofholle
zjn rtlk in den zevenlarigen oorlog.Einde- bloembladen,geen honignapje aan den nagel
ljk verklaarde hj (l2 December 1768),dat en nootvormige, eenzadige vruchten. Zj
hj afstand wilde doen van den troon. Hj groejen vooral Op de korenlanden in het
zond vervolgens zjn zoon - later Gns- zuiden vanEuropa.Eene soort,bekendonder
fcc./ III --naar Parjs, om te raadplegen den naam van koolt
je rllr (adonis annua),
over de m aatregelen,die in de gegeven om- vindt men bj ons o0k wel eens als onkruid
standighedendienden genomentew orden,doch tusschen het graan, en wordt in de tuinen
hj overleed, nog voor diens terugkeer,op als sierplant aangekw eekt.
den 15(
1en Febrtlarj 1771.
Een adonisch rdr: bestaat uit een dactylus
Ado;fFretferik,prins van Engeland,her- (éénelange lettergreep,doortweekorteget0g van Cambridge. Deze, een zoon van volgd - v v) en uit een spondaeus (twee
GeorgeIII,werdgeborendenSsstenFebxaaxj langelettergrepen - -) oftrochaeus(eene

1774, voerde in 1793 het bevel over de langeletteryreep,gevolgddooreenekorte- v).
Hannoveraansche troepen der voorhoede in Dezemaatls luehtig en levendig en betergehet leger der Bondgenooten,en werdopden schiktvoortriomoiederendanvoortreurzangen.
terugtpgtnadenslagbjHûndsehooten(6Sep- A doptie. Z00 noemt het Romeinsch
tember 1793) na eene dappere verdediging regt het aannemen van iemand als Ns#,g0W Ontl 0l1 g0Va11g0l1 g0n0m011,m lm r d00r bepaaldeljk wanneer zoodanig iemandzichte

generaal Wallmoden spoediy bevrjd.In1794 voren onder vaderljk gezagbevond.W ashj,
werd hj meerderjarig en 11d van hetEngel- a'ls wees,alsvondeling enz.,nietondervadem
sche parlement, waar hj geweldig jverde ljk qezag, dan werd denaaln van adoptle
tegen de Fransche omw enteling. Den 24sten metdlen van arro.qatieverwisseld.Deadoptie
October 1816 werd hj t0t stadhouder-gene- isverbodenaancastraten ,.- aan hen,die kinraalen in 1831 t0t vice-koning van Hannover deren hebben, tenzj er gewigtige redenen
benoemd.Hj werkte jverig mede,om ert
le voor adoptie bestaan,- aan voogdenm etbeI.
l1

l62

ADOPTIE- ADRIAAN FLORISZOON.

trekking t0t hunne pupillen, zooltmg zj later wisthj de nakomelingen dergesnet
lgeene rekensohap hebben afgelegd van htm

velden, de Epigonen,t0t een tweeden togt

beheer,en aan armen ten opzigtevanrjken. te bewegen.Nu werd tle statlverwoest,maar
Daarenboven m oet diegene, die een kind zjn zot
llz Aeyia,let
çs sneuvolde, en hj zelf
adopteert,Op zjn minst18jaarouderwezelz stierf van smart tlverdiens dood te Alegara.
dan het kind.Deaanneminr geschiedtvoor A dres,z00 noemt men het Opschriftvan
den regter.Daarna is het klnd onderw orpen een briefOfde aanwjzing van den persoon,
aan de vaderljke magt van hem ,diehet aan wien de brief moet bezorgd worden.
heeft aangenomen,en hettreedtdaarentegen Het adres moetduszjnnaam (bj mogeljke
in de volle regten van een w ettig kind.M en verwarring Ook zjn voornaam)enzjnewoolkan iem and als kind,m aar 0ok alskleinkind plaatsbevatten.Zjntitelen zjnemaatschapenalsachterkleinkindaannemen.Deaannem ing peljke betrekking voegt men er doorgaans
moet geschieden met toestemming van het bj. Handeldrjvende personen plaatsen hun

t welop
kind Ofvan degenen,die a1s Ouders ot'voog- naam ,betrekking en woonplaats 001
den regt hebben op het kind. 00k vrouwen een kaartj
,e, dat in zoodanig geval adresktlnnen adopteren,maaz'dit geeft geen regt klt
zrl/e genoemd wordt. In groote steden
01
? vaderljke magt,terwjlhetaangenomen w ordt veelal jaarljks een boek uitpegeven,
klnd in de regten van eigen kinderen deelt. w aarin de nam en der voornaamste Ingezete-

De adoptie,bj de Germanen Onbekend, nen met de wjk,de straaten hetnommer
hunner ht
lizen vermeld zjn.Zulk een boek
doorgedronyen. Bepalingen daaromtrentzjn iseen adres-boek.00k zjneradres-kanforen,
is m et het Romeinsche regt in D uitschlalzd

in het Prlllssisohe wetboek Opgenomen.00l
t waar men inliehtingen omtrent personen en
vindtmen er in den CodeNapoléon (Bk.I, zaken bekom en kan.
F01. 8, Hoofdst. l en 2,Art.342 tOt 370.4.
Het w oord adres heeft n0g eene andere
Dezi
?zjn in Frankrjk vankrachten hebben beteekenis. M en verstaat daaronder een geook in ons Vaderland gegolden.Thansis de schrift,aan eenebevoegdemagtgerigt,waarin
adoptie,alsw einig Overeenkom entle metOnze men getuigenis geeft van zjne gezindheden.
zeden, uit 0ns wetlloek verbannen.O0k in Het onderscheidt zich hierdoor van eene pefifie,waarin die magtwordt aangezocht,Om
Engeland iszj onbekend.
Adoptieve ot'aangenomen kinderen onder- een bepaalde daad te volbrengen. Afen heeft
scheide men wel van pleeykinderen.De eer- adressen'
pl/,adl
taesle,waarin menzjnegoedsten bezitten de regten van wettigekinderen, keuring aan deze ofgene gevoelens te kenen de laatsten hebben tegenoverhunnepleeg- nen geeft. In het adres '
ptzz' anttvoovd op de
ouders gëene regten.
troonrede doen de vertegenwoordigers des
Adour (De) is eenerivier in hctzuiden volks in constitutionnele staten hunne gevoevan Frankrjk.Zj Ontspringtbj Tourmalet lens uitkomen over de daden en voornemens
in het departement Hautes Pyrenêes,vloeit van het verantwoordeljk bestutlr,geljk die
eerstnoordw aarts,dan m et een groûtenboog in de troonrede zjn verkondigd.De beraadzuidwestw aarts en stort zich uit langs slagingen en stemmingen over de paragraBayonne stroomende,in de golfvanBiseaye. phen van zoodanig adres zi
l
z doorgaans een
qj
Oorlogschepen met 40 stukken kunnen langs toetssteen voor den stand der partjen.

haren mond pasgenoemde stad bereiken.Ztj

O0k worden inhetdageljksehleven zoowel

geslacht,waarin slechtsééne soort,nameljlt
dc muskusplant (a. lnoschatelina L.) voorkomt.Ditylantle,meteonlagtm ,vierkanten
stengel,drletallige,dubbelgevingerde bladen
en groenachtig gde bloempjes meteenigen
musltt
ls-retlk,groeitop beschaduwdeplekjes,

handwerksman - vermoedeljkvalzeenschui-

heet'
t do lengte van 50 uren gaans en neem t adres en reqqest.alsadressantenrequestrant
alsw oorden vandezelfdebeteekenisgebruikt.
onderscheidene kleine zjrivieren 0p.
Adoxa L .,is de naam van een plantenAdriaan Floriszoon ,de zoollvan een

tenmaker

te Utrecht? werd aldaar gebo-

xen den S8sten Februarj 1459. Zjne leergierigheid deed zjn vader besluiten,om hem
naar de universiteit te Leuven te zenden,

waar behoeftige jongelingen onderstetlning

in hagen, Onder struiken en aan de oevel*s vonden bj hunne studiën.Hj Ondersoheidde
van beken.
zich zoozeer,dat hj niet alleen dedoctoA drastus, een zoon van Talaus en Ly- rale waardigheid verwierf,maar ook tf
lt dedivlccld, was koning van Argos. Hj werd canus der hoofdkcrk en t0tvice-kanselierder
door Amplziaraus verdreven en nam de vlugt tlniversiteit te Letlven werd aangesteld. Op
naar Sicyon,waar hj den troon erfdevan aanbeveling van M aryaeetha van t?py.f:zàz.ï-/k,
Polybus, zjn grootvader van moederszjde. landvoogdesderNederlanden,benoemdeMaœi-

Metzjn verdrjververzoend,keerdehjnaar zzlilïctzzl I hem tot Opvoeder van zjn vaArgostertlg.ZjnegemalinAmpltifheaschonk derloozen kleinzoon Karel,die later als Kahem tw ee zonen en drie dochters.E ene van reJV eene belangrt
jke r0lin de geschiedenis
deze, Aegialea genaam d, huw de m et Polyniees. Ook deze w erd uit zjne staten YC1*dreven, en O1u hem zjn gezag te doen herwinnen beraamde A drast'
as den togt der
7 vorsten tegen Thebe. Hierbj kwamen
allen om het leven behalve Adrastlts, die

van Europa heeft vervuld. Nadat hj als gezant bj Ferdinand de fk
-l//
zoîïe/ld bewerkt

had, dat deze Karel t0t zjn oyvolgerbe-

noemde,werddeUtrechtscheschultenmakerszoon verheven tOtbisschop van Tortosa met

den titel van regent (151s).Een jaarlater
dool-zjn paal'
d Orionwèrdgered.TienJaren Ontving hj van pausLe0X den kardinaals-
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hoed. Keizer Karel V was z00 sterlk met het schelden en lasteren wasllj een mees-

zjn leermeester ingenomen,dathj bj zjn ter?en volgenssommigenbepaaldenzil
!hzjne
vertrek nart
r Duitschland dezen methet be- verkeerdheden niet enkel bj woort
len. Hj
stuul'van Spanje belastte.Na den doot
l van overleed den l8denJtllj 1581.
Leo X.werd l'
lj door den invloed desKei- A dria , eene stad in het Venetiaansclle
zers t0t patls gekozen.Hj aanvaardde die gewest, in eene moerassige vlakte aan het
w aardigheid in 1552 onder den naam van Bianco-kalzaalgelegen,vermeldenwja1seene
AdrianusVI.Hj waseen vriend vanI'loris deroudstesteden vauEtlropa.VolgensdeOver(19
4 van Tl'
Wzl/tzci'
t
#d33,pensionarisderstad levering is zj 1176jaren vpôl'den aanvang
D ordrecllt en schreef aan dezen: a1k hatl Onzer Jaartelling (loor de Pelasgers gesticht.
liever gewild,buiten pauselljke,kardinaals- Zjlag toenaandeAdriatischezee,vanwelke
enbisschoppeljkewaardiglteidinmjneProost- zj thansdooraanslibbingOngeveertweeuren
dj te Utrecllt G0d te dlenen, maar ik dtlrf yaans verwjderd is.EerstiszjdoordeGalden roependen G0dnietwederstaan,llopende, llërs, later (213 vöôr Cl1r.
) tloor'de Romeidat hj de onvolmaaktheid zalvervt
lllen en nen veroverd,en keizer Hadrianusheeftaan
genoegzame klacht verleenen, Om t
lien last llaar:alsdegebool
'teplaatsvan zjngeslacht,
te dragen.''
zjn naam ontleend. Tllans telt zj 12000
Paus Adriaan waseen voorstandervau ma- inwoners,die dool
-eenigen halldelennjvertigheid en eenvotldigheid? een vjand van heid in htlnne behoeften voorzien.
weelde;hjwildegaarneallesgoedsindeKerk
Adrian (Johann Valentin),hoogleeraar
t0t stand brengen, maar was tevens te 'in de nieuwe taal- en letterkunde te Gieszw alt,t)m doortastendom aatregelen tenem en. zen?werd den l7ttenSeptel
uber 1703teKlin-

Nadathtj de rustin den Kerkeljlten Staat genberg btj Aschaffenbt
lrg geboren. Hj behatl hersteld,vattt)hj ll0t voornemen f
)p, zochtOplaatstyenoemdeplaatshetglmnasium
om vele misbrtliken, zooals sim onie,nepo- en de Karls-unlversiteit,maarverwlsseldebj
tismus en dat van den aiaat, uit den w eg hetuitbarsten vandenbevrjdingsoorlogtegen
te rtzimen2 maar door den tegenstand afge- Frankrjjk, de pen met het zwaard. Twee
scllrikt, llet hj het even spoedig weder va- #
jaren t0efde hj in Franltrjk en wjdde zich
relz. Hj wisselde daarover Onderscheidelze tofllz aan de tlniversiteit te W iirzburg aan
brieven lnet den beroem den Erasm'
us,doch letter-en geschiedktlndige studiën.lljreisde
er kwam nietst0tstand.Zjne Omzigtigheid vervolgens naar Zw itserland en Italiu, bemaakte hem t0t een jverigen tegenstander zochtde voornaamstestedenvanD uitschland,
van Lltther e1ldienshervorming,zoodathj en stak t0ttweemaalt0e naarEngelandOver.
e1-bi
j den RjksdagteNeurenberg (1522)(
)p In1858werdhjt0thoogleeraarteGieszenbeaandrong,om de ketterjmetgeweld tekeer noemd,terwjlmenhem tevensdebetrekking
te gaan, terwgl hj een dreigenden brief schonk van opperbibliothecaris en hem met
schleefaan Ib.
ederik:ltet
lrvorst van Saksen. het in orde brengen der boekerj belastte.
00lt op staatktlndlg gebied was hj ltiet 1lj behoortt0tdegeliefkoosdeschrjversvan
bjzonder gelukkig. Te vergeefs zocllt hj Duitschland.
eene soort van ltrtlistogt uit te lokken
Adriani.HetNederlandschgeslachtxd.
tfrlckz'
l
tegen stlltan Sol'iman, die (le Johannietor heeft onderscheidene geleerde lnannen 0Pg0ridders op Rhodtls hield illgesloten,en llj leverd. Van deze vermelden wtl
' M arc'
as
slaagde e1'ook niet in? den vrede t0t stand klan d.
4rr
ltzzli, gehgren den S8Stel Februari
j
te brengen tusschen Karel Y en Frans I 1771 in de provincie Groningen te oterdtlm ,

van Frankrjk.Slechts 20 maanden droeg hj waar zjn vader,Petrusx4drif
zni,yredilkant
de driedubbele kroon.Hj overleed den 14t
len was. Hj stt
ldeerde eerst te Gronlagen en
September 1523.Bj deprachtlievendeRomei- vervolgynste Leiden,waarna hj in 1794 te
nen was hj als vreemdeliny en als vgand Tjalleblrt in Aengwirdeizen in 1809teOu(1eder weelde zoo weinig gezlen, datna zjn Pekela beroepea werd, waar hj den 5(
1en
dood op de deur van zjn geneesheer het December 1845 Overleed.Van zjne geschlifopschrift gevonden w el'd: Liberatori pc/ril: ten noemen wi
j zi
jle verhalzdelinyen Overde
Ge
sc
l
t
i
ede
ni
s
k
;
14
Jez
t
b
s
popul'
tbs ftt
yvltzzl'
ll,
ç salqtem t
fïc,
àf -- het R()en over dleder.z1.
,p.
$.
melnschevolk wenschtheilaan denbevrjder feldk;N
*welke door de Maatschappj tOtNtlt
des vaderlands.
van SN Algemeen met goufl zjn bekroond.
Hj is(
le eenige Nedorlander,die Ooitden Hj wasde tbestredeuaarbjdeinwgdingvan
pat
lseljken zetelheoftbekleed.Hjheeftzjne h0t gedenkteeken ter qedachtenis van graaf
gebportestad versierd met een voortreffeljlt Adol.f van F'
tlq
sl.
t
z?
z, datln 1826 te Heiligerlee
gebouw ,datlateraanmerlteljk verbeterdis, verrees.OOk als sehoolopziener maakte hj
m aar n0g altoos den naam van Paus-huizen zieh zeer verdiensteljk. Hj wasridder der

draagt. Zjne reschriften zjn verzameld in orde vau den N ederlandsehen lueeuw en lid
êén deel in t'
ollo.
valzqyt
lerscheidell:geleerde genootschappen.
A driaansz (Cornelis),gewoonljk Broer Uitztln huweljkmetAlleyonda'
pl,
4derTogk,

Otlrzlels:vanWrzwsçegenoemd,eenFl*anciscaner met wie hj meer dau eene halve eeuw in
m onnik,w erd in l521 te D ordrecht geboren. den echt verbonden was,heefthj drie z0Hj jverde met kracht tegen de ketters en nen en twee docllters nagelateu.

hield tsermoenen,''die bertlchtzjn wegens A drianopel,iu het Turksch Edreneltof
htlnl
ze verregaande Onstichteltjkheid. In llet A dranalt? is eene stad in de Turksche prote pas brengen van ruwe uitdrtlkkingen,in

vincie Roem elitl aan den regter Oever der
ll*

164

ADRIANOPEL-ADRICHEM.

Maritza, op de plaats waar deze de Arda en hier die van Qt
larnero in hetnoordoosten.
de Toendsja in zich opneemt. Zj ligtmet In de baaivan Tremitiligtde kleine groep
hare naauwe, kromme, vuile en slecht ge- derTremiti-eilauden:SanDomenico(hetgl
*()ot-

plaveide stxaten in een bekoorljk envrucht- ste en meest zuideljk gelegene),San Nicbaardal.Haremerkwaardigstegebouwenzt
ln: cola,Caprara e1zdebeide kllppen Cretacehio
De prachtige moskee van Stlltan Selim 11, en laVecchia.Debelangrjksteeilandenlaug:
het oude en hetnieuwe Slot,en de Michaë- de Turksche kust Zl
@'J
*I1.) van het noorden af:
#
lisbrug overde Toendsla.Erzjn in hetge- Veglia,Cherso?Arbe,Lossini,Pago,M aon,
heel 40 moskeën: 24 scllolen,eene water- Ulbo, Premuda, Melada, Sestruya, Lunga
leiding en 22 baden.T0t haar 150000 inwo- (Grossa),Es0,Ugliano,Solta,Brazza,Leners behooren 20000 Grieken, die aldaar sina, Lissa, Curzola? Lagosta, Meleda,en
een aartsbisschop hebben, - vooxts vele zuidwestwaarts,in het middel
l der zeeyhet
Armeniërs,Israëlleten enniet-GriekscheChristenen.Véle Europesche mogendheden hebben
er consuls,wantde handelis ervan veelbelang.Enos.aan den mond der Maritza gelegen,kan alsdehavenvanAdrianopelworden

Dalmatisch eiland Pelagosa.Devoornaamste

steden aan de Italiaanschek11stzjn er:Venetië,Ravenna, Rimini,Pezaro,Sinigaglia,
Anttona, Pescara, Tremoli,Vieste,Manfredonia, Barletta?Trani,Molfetta,,Mola,P0-

beschouwd.Zt
jde,garen,retlkwerken- v00r- lignano,Brindisi (dehaven dertoekomstvoolalrozenwater en rozenolie - wordenerver- het mail-verkeer) en otranto.Aan de golf
vaardigd en uitgevoerd. Haar oudste naam van TriJst vindt men de belangrjke koopis Oeskadama, en zj ontleent haren tegen- stad van dien naam , - in de Quarnero-golf
woordigen aan dien van den Romeinschen de steden M oschenizza? Lovrana, Fium e,
Keizer (Hadrianunj,die haar uitbreiddeen Buccari, Pol.to-Re,N ovlen Zelzgg,en vel-verfraaide.In 1360 werd zjdoorsultanMoe- der zuidwaarts: Carlopago,Zara,,Sebenico,
ead I veroverd en zi
j bleef totaan den val Trau, Spalatro, Ragusa, Cattaro, Alessiot
van Constantinopel (1453) de zetel van de Durazzo en Valona.Devoornaamsterivieren,
beheerschers der geloovigen. O0k tllans n0g die zich in de Adriatisehe zee uitstorten,

heet zj de tweede hoofdstad,maar slechts zjn de Etsch elzdePo deflverige,wier
zelden verschjnt er een sultan binnen hare aantal aanzienljk is?zjn bgua alle kustm ul*en. Gedm-ende den Russisch-rftlrkschen rivi
eren. Op den bodem der zee kindtmen
00
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1820)doorden bj den mond der Po enkelslib,en bj de
Russlschen veldmaarschalk Diebitq
k
j-sabal- kust van Istrië en Dalmatië zandtkallt en

anskiingenomen.Den l4den 8eptember1820 leem met veel schelpen.
wel'
d er de erede tlt
xzlAdrianopel gesloten,
De scheepvaart is er des winters gevaar-

waarbj (
le Porte het oppel-gezag ovel''
W alaehje en Moldavië en dedotll'Rusland vem
Overde deelen van BulgariëenR oem eliëterug
Ontving,waarbj deProet en van den mond
van deze afde regter oever van tle D onatl
als grens tusschen Rusland en Turkje werd
aangewezen, en waarbj Rusland de kusten
der Zwarte zee van den m ond der Koeban
tot aan de haven van St.Nicolaas,K aukasië

en het grootste g'edeelte van het paslaliek
Achalzik met de stad en het fortAchalkalaki
vexwferf, benevensden vrjen handel in llet
Turkschel'jk en devrje vaartop deDonau
en in de Zwarte zee.
A driatisehe zee. Deze is eene diep in

ljk wegens de zuidoosteljke stormen:nlen
kiestdan de Oosteljkezjde,oluvandelzooge
kustgevaarten en detalrjkeeilandenbesehutting en stt
huilglaatsen te vragen.De stoombootvaartverblndterde voornaam stellavens.
De talrjke visschers zoeken er zich niet te
vergeefs meester te maken van tllonjnen,
sardellen,m akreelen, zee-alen e1lzwaardvis-

schen.DeVenetiaanscheoesterszjnberoemt
l.
Adrichem . Een ntltl, adelljk geslacht
in Nederland droeg weleer dien naam. Het

evenzoo genoemde slot,bj Beverwjk gelegen,werd reeds omstreeks hetjaar 720dotll
Karel,den zoon van Pepqn,grootmeester
van Frankrjk, aan de St.Maartenskerk te

het land gedrongen golf der Middellandsche Utrechtj'
eschonken.Men meent,datL'
adolf
zee en loopttusschen deoosteljkekustvan van Adrgchem ,van wien luelding isgemaakt

Italië en dewesteljkekustvan hetTurkschGrieksche gebied in '
eene nooldwesteljkerigtingnaarde OostenrjkschehandelstadTriëst.
Doorde zee-engtevan otranto isz!
jmetde
Ionische zee verbonden.Zj heeft eene 0p-

op hetjaar 1086, een zoon wasvan Dirk

11,heer vanBrederode.I'lorisvan.zl.tfrïc/zdw ,
geboren in 13C1,was gelluwd metElisabeth
tlls Zanen e11 overleed in 1405. Een zoon

van dezen, desgeljks Floris genaalnd,hat
l

pervlakte van omstreeks4000 vierkante geo- eene vrollw uithetgeslachtvanlrakel.llj

graphische mjlen.Zj is 1S0 t0t130 mjlen werd Opgevolgd tloor zjn zoon kTmon,die
lang en 30 t0t 35 mjl breed. Haar noorde- als een aanhangerderKabel
jaauwsehen het
ljlt uiteindeis de Golfvan Venetië,welke lzuisvan zjn broederKlaas,denburgemees-

noordoostw aarts overgaat in die van Triëst. ter van Haarlem ,die hetm etde H oeksehen
Aan haren westeljl
ten zoom vormt zj de hield, kwam bestormen (1444). Pieter rlp,
beide wjd gcopende baajen van Ravenna A drLchem overleed in 1588 als de laatste
en Trem itibenevensde minderwjde,diepe manneljke telg van dit geslacht, en zjne
baai van Manfredonia. De oostkust is met eenige dochter Clara htlwde met Jacob rczl
rotsen en kloven bezet en draagteenedi
gte der Does te L eiden. D e oudste ztlster van
rij van tallooze groote en kleinelangwel-plqe P ieter, HAlhelmina genaamd e1z gehllwd m et
rots-eilanden en riffen. D e grootste baai ls Lieven rlzlder W ffr.g,burgenleester valzZie-

AIIRICHEAI.-ADUARD.
rikzee, werd bezitster van het kasteel,en
llaar zoou heeft het (loen herstellen. Later
belzoorde hetaan defamilieBloqqltevy,daarna
aan de heeren Ruisch, en in 1750 was het
in hetbezitvan Mr.Jonas Fzrift
sdz?.
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van grooten Omvang,bijhetdoorliggenenz.
Zj werken in ztllkegevallen genezend,omdat zj in de afscheiding der gewondedeelen
het eiwit doen stremmen en alzoo eene be-

veiligende bedekking vormen, en omdatzj
W j vinden ook vermeld een Cltristiaan perk stellen aan de ziekeljke afscheiding.
van ad.tsricFl:- of ChrisiLaan A'èffïà van H.4r'
J- Doordien zj de blootgelegde huidzenuwen
(t
hem ,gebpren te Delftden l4denFebruarj tegen den invloed derluchtbeveiligen,wer1523. Hj was de zoon van den Delftschen ken zjtevenspjnstillend.Belangrtikisvooral
btlrgemeesterAdviaanClaasztlcsAdricltem en het gebruik van zam entrekkende m iddelen

werd in l56s t0tpriestergewjd.Laterwas bj alle ontstekingen van hetbindweefselder
hjoverstevanhetSt.Barbara-ltloosterinzjne oogleden en Oogappels,omdatzj deziekeljk

geboortestad.ln de dagen der geloofsvervol- tlitgezettebloedvatent0tzamentrekkingnood-

zaken. Zj hebben eene dergeljke werking
bj loopende ooren en bj ziekeljke aandoening van de sljmvliezen dergeslachtsdeelen,
alsmede bj een katarhalelz Ofgepdkkelden
toestand van de sljmvliezen van maag en
zamengesteld,dat in 1584 1588 en l59Z te darmen,waarzjdeafscheidingaanmerkeljk
Keulen en in 1628 te Leiden gedrtlkten ook verminderen. W orden zj echterte sterk en
in andere talen Overgebragt is.Hjisopden te langdurig aangewend,dan veroorzakenzj
zelve ligt ontsteking.
zosten Jtllj 1585te Keulen overleden.
De zamentrekkende eigenschap dier midAds
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M idden-Tndië, dat, gelegen ttlsschen 24 en delen is bj plantaardige stoFen vooral in
3lON .B.,ten noprden grenstaan deprovin- het looizuur gelegen.D ie stoFen kunnen tot
ciën Moeltan, Lahore en Delhi.De bodem tegengift dienen bj vergiftiging m et narcobestaat er grootendeelsuit Onbebouwdezand- tische ofbedwelmende zelfstandigheden,met
woestjnen en hetmeerendeelderbevolking schadeljke paddestoelen,chinine,braakwjntlitkleine,donkerbruine inboorlingen(DJats). steen enz. Vraagt men, welke de zamenD e hoogere klasse behoort er t0tdeIndische trekkendemiddelen zjn,dan noemen wj in
kaste der krjgslieden. De godsdienst van de eerste plaats het onvermengde looizuur,
Brama is erde heerschende.Ditgebiedstond dat vooral uit gal
appels verkreyen wordt,
gingen nam hj de wjk naarMechelen,toen
naarUtrechten eindeljk naarKeulen.Hier
heeft hj,zooveelmogeljk,alles vergaderd,
wat over het Heilige Land geschreven w as
en daaruit zjn (trheatrtlm terrae sanctae'
l

weleerj althans in naam , Onder het gezag
van den grooten mogolvan Delhien kwam

dan galappels zelve, eikels en elkenschors,
het racahout, dat uit verschillende buitenbj de ontbinding van hetrjk derMongolen landsche soorten van eiken verkregenwordt,
onder het bestutlr van de Maratten;van dit de bast van iepen- en kastanjeboomen,de
laatste is het in 1818 vrjgemaakt doorde bladeren van den walnotenboom endegroene
Engelschen, aan wie de inwpners thans notenbasten - voort
sonderdevreemdeylanschatpligtig zjn.Zj hebben dusgeene sou- tenstoFen vooral de ratanhathet campechevereiniteit,maar worden in de regeling van hout, hetkino, de katjoe, de beexendruif
hunne binnenlandsche aangelegenheden v0l- (arctostaphylos Oëcinalis W .: arbutus uva
komen vrj gelaten. De stad Adsjmir gold ursi L.
) en monesia-bast, - eindeljk het
weleer btlde Hindoes voor eene onoverwin- krachtig werkende kreosot en hetveelzachpn-en citroenzuur. Tot de delfstofeneljke vesting.Toen de Enyelsehen haarin tere az-

bezit namen, was zj weinlg meer dan een ljke adstringentia behooren azjnzuur 1004
puinhopptthansbegintzj wedertebloejen. (loodsuiker), zwavelzuur jzeroxydule (jzerA dstrlngentia zjn geneesmiddelen,die vitriool),jzerchloride,koper-enzinkvitriool,

dezennaam ontleenenaanhunnezamentrekken- salyeterzt
lur zilveroxydule (helsche steen),
dewerking o?devezelsvanhetdierljkweef- almn, zw avel-en salpeterzuur.D aarenboven
sel,zoodat ztlaan ditlaatstemeerdigtheid ge- hebben vele andere stoFen, vooral bittere
ven,terwjlztitevensdeeigenschaphebben, plantenstoFen, zooals kina- en wilgenbast:
om heteiwituitzjneverbindingoptelossen, eene zam entrekkende werking.T0tdebloednameljk,om het te doen stremmen. Daar stelpende middelen rekentmen vooralzuiver
het eiw it t0t de hoofdbestanddeelen van het looizuur (tannine), afkookselsvan galappels
bloed behoort,brengen zj 0ok datin een en eikenschors,ratanha,metaalzouten,voorgertmnen toestand, en daar de wanden der aljzerchloride,kreosot,zwavel-ensalpeterbloedvaten uit eene m enigte veerkrachtige zutlr, benevens absolute alkohol, die niet
vezelsbestaan,ishetduideljk,datbloedin- zamentrekkend werkt) maar het eiwit zeer

gen dikwjls door adstringerende middelen
tpi stilstand kunneil gebragt wqrden,weshalve zj ook den naam vanstyptteaofbloedstelpende middelen dragen.Zj worden tlitwendig en plaatseljk gebrtlikt,bjvoorbeeld
hj vele huldziekten,wier oorzaak in eene
overmatige bloedafscheiding der van
perhuid beroofde lederhuid gelegen

bj brandwonden,bj eene sterke
van blaartrekkende pleisters) bj

syoedigdoetstremmen.Minderkrachtig,maar
dlkwjls voldoende isdewerking van azjn,
jsen kout
lwater.

Aduard , een dorp in het W esterkwartier der provincie Groningen, bezat weleer
een beroemd klooster van de Orde der Bernardjnen.Ditlaatsteis in 1192 gestieht,en
bj hetherbouwen der kerk in 1240 ontving
deze den vorm van die te Clairvaux,welke
de grondleggerder ordeerhaddoenverrjzen.

ADUARD-ADVOCAAT.
Vele geleerde mannen,Onder welke W essel regtskundige raad,d00reen advocaatgeqe-

Gansfoort en Rudol
.
f Hçzicplc, hebben in ven,draaqt desgeljksden naam van advkes.
Een adnzestrie.f wordtafgezondendoordengene,die Op een ander een wisseltrekt,ttn
behelst het bedrag,de order (denaam van
hem , aan wien de wissel gesteld is), den
betalingstjd en den naam van hem ,opwiens

het klooster te Aduard hunne Opleiding ontvangen,en het is zeer te betreuren,dat de
kostbare bibliotheek er in 1580 eene prooi
der vlamm en is geworden.
A dlllar, Ook edele veldspaat en irasole
genaam d,is een edelgesteerlte,dat ult kali,
leem en kiezelaardebestaat.Deze fraajeverscheidenheid van veldspaat werd het eerst

rekening de getrokkene s0m moet worden
gesteld. Trekt de afgever van den wissel
voor eigen rekening, dat w ordt de betrok-

gevonden door pater Pini te Milaan nabj kene verzocht, den wissel ten zjnen (des
den St. Gotthard, dien hj ïen Onregte voor afgevers)laste tehonoreren.Wordtdewissel

den Mons Adula der ouden hield.Vandaar voorrel
tening van een derdeyetrokken,dan
(1e naam van het edelgesteente. Het komt maakt men hiervan melding ln den adviesmeestal Aroor in schoone tweelings- Of drie- brief en men verzoekt,het bedrag op rekelingskristallen te geljk met bergkristal in ning van dien derde te stellen. Een adviesniervormigeholten ofaan de oppervlaktevan briefis van belang voor den ontvanger,om kloven in de granietrotsen der Alpen, - dat hj daardoor gewaarschuwd wordt,de
voortsin hetReuzengebergtetin Schotland,in noodige gelden in ltas te hebben.D aarenNoorwegen,in Siberië,op Ceylon,in Groen- boven is zulk een brioftevens een bewjs
land enz.Hetheeftdezelfde natuur-enschei- voor de echtheid van den aangebodenw issel.
kundiyeeigenschappenalshetveldspaat.Zjne ln Portugal en in 0ns Vaderland is het afkleurIsvolkomen llelder, grjsachtig,melk- zenden van een adviesbrief door de w et
Of groenaohtig w it en bezit vaalt een eigen- voorgeschrevcn,
eene bepaling,die wj
aardigen parelm oerglans en een blaauwach- in hetalgemeene Dtlitsche,Engelsche,Frans
c
he
!
Noor
dAmer
i
kaansc
he, Ttlrksche en
tigen weêrschjn.Het is dporzigtig t0t dool
*schjnend t0e, somtjds iriserend, en heeft Brazlliaansche wisselregt te vergeefs zoeken.
eene dubbele straalbreking. Is dat gesteente
ook een credietbrief wordt voorafgegaan
wit-?blaauw-Ofgroenachtig,dan noemtmen door een adniesbriqf aan dengene,dlczich
het m den handelmaansteen, en zonnesteen met do betaling moetbelasten.
wanneer het geelachtig z-potl is. De adular
De koopman zendteen adviesbriff Omtrent
wordt bj het vervaardigen van ringen en afgezonden waren aan den expedlteur, die
halssieraden gebruilit en doorgaans op een ze naar hare bestemming moetbezorgen, en
zwarten grond in hetmidden van diamanten aan den besteller of kooper, die ze moet
gezet. Groote fraaje adularsteenen hebben Ontvangen. Daarin staat h0t noodige vern0g altjd eene groote waarde.op eene vei- meld aangaande den toestand der waren,het
lingteParjswerd ereenverkoc,
htvoorom- vervoer,het aantalstulks,de soort,demem
streeks 350 gulden.
ken , de nomm ers en het bruto-gew igt, de

Advent is een verkorting van hetLatjn- verzendingsgelegenheid, de vracht en versche w oord adrentus, hetwelk komst betee- del'e onkosten. ls die briefvoor den kooper
kent. D aardoor wordtaangeduid de voorbe- bestemd, dan bevat hj in den regeltevens
reidingstjd vool'het kerstfeest ot'vool
*de de rekening.
komst van Christus. De advent telt 4 zonDen naam van adviesjaqt geeft men bj
dagen, van welke de eerste tusschen den eene Oorlogsvlootaan een kl
ein, snelzeilend
27sten November en den zden Decembel-valt. vaartuig- thansdoorgaanseenestoomboot- ,
Het getal 4 is genomen,omdatmendekomst w aarmede berigten ofbevelen van het eene
van Christusalseeneviervoudigebeschouwde? vaartuig naarhetanderow ordenOvergebragt.

nameljk als eene komst in hetvleesch,in

A dvocaat. Men geeft in Ons Vaderland

het hart der geloovigen: t0t den dood,en dezen naam aan een doctor in de regten t0t het Oordeel.De vierlng van den advent den titelvoerende van meester(AIr.),- die
vinden wj eerst vermeld in de6(
1eeeuw, op de 1*01der advocaten is ingeschreven en
toen bisschop M aœimltsvan Ttlrjn er homi- hieraan de bevoegdheid Ontleent, om voor
liën of kanselredenen voor schreef en de eene regtbank de regten zjner cliënten te
Synode te Leridain Spanje (5S4)alletrouw- bepleiten.Als een burgerin een procesw ordt
plegtigheden gedurende dien tjd verbood. gewikkeld,kan hj zjnezaak inhandenstelO()k nu n0g vermjdtmen in sommigePr0- len van een advocaat.ln sommige gevallen
testantsche landen gedurende den adventalle wordt hem door de regtbank een advocaat
Openbare vermakeljkheden. De Grieksche toegew ezen. D e naam advocatus beteekent
kerk heeft een advent van 40dagen ,dieden bnyeroepene,alzoo iemand,die ter hulp gel4;enNovember,tegeljk met hetkerkeljk roepen Tvordt. Een goed advocaat moet bekend Tiezen met de wetten des lands en
Jaar,een aanvang neemt.
Advies. '
W anneer besturende ligchamen m etde m eest gew one verklaring,w elkeaan
in een adres een of ander ontw erp ofveo die w etten gegeven w ordt, - voorts m et
vormenj w aaraan de behandeling eener
zoek ontvangen,dan stellenzjdatdoorgaans
in handen van deskundigen ,zoo als hetheet
gebonden is,- en eindeljk komthem
om cp?lq
sitfdrcfi: en ctîklïd,
s,dat w ilzeggen, eene welspreltenheid te pas, die zich door
pm overweging en raadgeving of,geljkmen eene heldere uiteenzetting en schrandere

bondiger vertaalt, om lerùf en raad.Een zamenvoegingderbewjsgrondenonderscheidt,
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en eene gevatheid, die terstont
l de sehtin- is de gevolmagtigdo vertegellwoordiger of
bewjzen van den tegenpleiter weette ont- plaatsvervanyer van zjn diëlzt, zoodat hj
zenuw en.

De stand der advocaten was to Rome in
de dagen der R eptlbliek in hoog aanzien,en

ten behoeve van dezen overeenkom sten m ag
sltliton, gelden Ontvangon enz. De meeste

procuretlrs zjn echterdoetorel
zin deregtell:
dat aanzien moest bj ëebeschaafdevolken en zj vereenigen gewoonljk hunnolletrekallengs toenemen. D e Om vang der regtsw e- king m et dio van at
lvocaat.
tenschap breidde zich uit, en tevensw erden
In beschaafde landen vorm en de advocaten

de mannen,die zieh bejverden,deregten btlde l
-egtbank,waal'zj zjn ingeschreveny
derburgerste handhaven,bj tlitnemendheid doorgaans eene vereeniging,die hare belangeschiltt geacht, Om de lzoogstostaatsambten gen Opdraagt aan eene Orde)aan wierhoofd
te beklecden.Dat aanzien isdtiâl-hetgrootst? de delken staat.
w aar de regtszaken m et opene deuren en
In vroegcren tjcl bepaaldeljk in (
le
mondeljk worden behandeld,- waardusde middeleeuwen had men in Dtlitschlanden

pleitbezorgels,bj debehartigingvan dereg- in 0ns Vaderland keekeljjke c#roccfen,nanleljk verdedigersvan deregton vankerken
huune gaven op eene sehittel
-ende wtjzete en kloosters. TOen deze w egens llunne beten vau anderen, gelegenheid llebben, Oln

doen uitltomen.Z00 ishet ook in OnsVader- zittingen als regtspersonen w aren erkend,
land?in Engelanden in deVereenigdeStateu, wendden zj zich tOtmagtigeridders envom

waarbjwjgaarneFrankrjkzoudenvoegen,in- stel
z,om hen in regten bj testaan ofgedien erhetNapoleontischgezagnietveelaleen wapende bescherming te verleenelz. Ztllke
struikelblok wasvool-dengeestvanOnafhanlte- advocaten Ontvingen vtptll- htznnen bjstand

ljkheid? die den advocaatmoetkenmerken. ztllk een aanzienljkhonoral
-it
lln,datzj wel

In Duitschland is dat aalzzien minder groot, eensmisbruilkmaaktenvan hunnebetrekking,

omdatde regtszaken er langentjdingeheime die weldrabeperkten eindeljk geheelafgezittingen en yrootendeelssehrifteljk met schaft werd.
eene retlsachtlge opstapeling van attten D'
ainels-adrocaat (advocatus diaboli)noemt
werden behandeld. In den laatsten tjd be- men dengene,diezieh bj hetondelzoek van
treedt m en in dat Opzigt een beteren w eg. den levensloop vankerkeljk-godvrtlchtigeper-

ln Eugeland isde advocateustant
l zamen- sgnen tegen hunne Ontw orpene heiligverkla-

gesteld ult bavristers,diedebevoegdheidhebben Om te pleiten en doorgaanstOtdehoogste
staatsambten worden benoemd, en (1e attorneysr die xegtstreeks met de cliënten handelen en hiervan het noodige berigt geven aan
den barrister.D e gew oontetdateenbarrister
nooit minder ontvangt dan een guinie,heeft
eelze klasse van advocaten i1z het leven ge-

l'
ing verzet, terwijl zj c
loor den Godsadvocaat (atlvocattlsDei)worden verdedigd.
AeacuswaseenzoolvanZez
bs(Jupitel'
)en
Aegina. Toen devader van deze laatste,de
rivlergod Asopus Op haar vertoornd waswe-

genshareu vertrotlweljken Omgang metden
Opperstedergoden,enHere(Jun0),degemalin

van dezen ,llaarin hetverderfdreigdete stpr-

roepen,diealspleitbezorgers(specialpleaders) ten,vel-plaatstedeverleiderhaaropheteiland
in gevallen van m inder belang den attorneys oenone - na dien tjd Aegina geheeten - ,
te dienste staan en zich t0t barristel's vûor- waarAeacushetlevenslichtaanschouwde.Hj
bereiden.In Noord-Ameriltabehoordenvande heersllhte er over de M yrmidonen?een m eneel-ste 7 presidenten 6 t0t den stand del'ad- schenras, dat geachtw el'd tlit de m ieren ge-

vocaten,en de zonen der aanzienljkste fa- sproten tewezen.Zjnwjsenregtvaardigbemiliën wgden er zich,evenals bj ons,aan stuur en zjne godsdienstigheid vel-wierven
de studie der regtswetenschap. In Frankrjk hem de gtlnst der goden, dieteven als de
heeftm en aronh en avoeats. De eersten be- m enschen, hem m eerm alen tot scheidsregter
moetjen zich met den loop van hetproces, kozen. Toen Hellas eens dool-aanhoudende
de laatsten met het bepleiten der zaak. Om droogte geteisterd w erd? verkondigde het
a'
vonê te worden moet men 25 Jaren Out
l orakel te D elphit dat dle ram p een einde
zjn,dencodige regtskenuisbezitten en een z0u nemen,zoodra Aeaens dit afsmeektevan
leertjd van '
7
aJaren doorltlopen hebben.Een de goden. De Grieksche staten zonden afgeavocatmoetlicentiaatzjn,en van hem wordt vaardigden naar den vrom pn Vorst, en op

een oefbningstjd van drie Jaren gyvorderdt zjne voorbededaalde eerlang deregenneder.
waarna hj (
)p de 1
*01kan worden Ingeschre- Om ztjn eiland tegen zeeronvel's te beveiliven.Te Gen'
eve heeftmen dergeljkebepa- gen, Omringde hi
j hetmetklippen,diehet

lingen gemaakt, m aar het Onderscheid tusschen aronl en avocatis er Opgeheven.O()k
in Belgiu heeft men zich de Fransche wetgeving Op de advocatuur tût voorbeeld gesteld.
In Nederland bestaat het onderseheid ttlsschen advocaat en procureur. De eerste is

landen moejeljk maakten.Nazpndoot
lwerd
hj met M inos en Rltadamanthus t0t regter
over de schimm en en t0t deurw achter van

den Hades verheven. Daarom draagt zjne

beeldtenis sleutelenscepter.OpAegina,waar
hj als halfgod gehuldigd w erd,verrecs ter
zjner eerhetAeaceum , een tempelvan wit

j
eroepen,om voorderegtbank allesin het marmer. Zjne gemalin Endeis schonk hem
Juiste licht te plaatsen,watde wet ten voor- tw ee zonen, Telamon en P eleusj en de zeedeele van zjn cliënt verkondigt.Hj staat nymfPsammatheeen derden,Phoe'ttsgenaamd.
naast dezen ter zjjnerhulp. Deprocureux, Pindarnsbezingtin zjneodenden roem van
die geen doctor in de regtenbehoefttewezen Aeae'
as en van zjne afstammelingen (Aeaci-
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den), waartoe 0ok Ackllles, de zoon van
Peleustbehoort.
A ediles waren Romeinsche overheidspem
sonen, in het Jaar 493 vöör Christushet
eerst uit het volk (plebs)gekozen en naast

en maaktezjne banden lps.Toenharebloed-

verwanten Om die reden haar leven bedreigden, veranderde Zeus allen in vogels,

nameljk Pandareus in een zee-arend,zjne
vrouw in een jsvogel(alcyon),Pol
ytecl
tnus

de volkstribunen geplaatst, om het toezigt in een specht, Aëdon in een nachtegaal,
te hebben op de openbare spelen,de koren- Chelidonis in eene zwaluw )en haarbroeder

magazjnen,demarktprjzen endegebouwen. in eenhol?.
Zj moesten het volk tegen deaanmatigin- Aegadlscheeilanden (De)vormeneene
gen der grondbezitters beschermen. Naast groep bj Capo diBaco? hetwesteljk voo1'
deze aediles ,l:àï.
ç werden in hetjaar 367 gebergtevan Sicilië.Dedriegrootstenheeten:
vôôr Christus even z00 vele aediles uit de Levanza (
Phorbantia,)Favignana (Cayraria)

aanzienljken (patriciërs) benoemd,diezich en Maretimo (lliera).Eenige van klelneren
op eeregestoelten (sellaecurtlles)derhoogere omvang dragen den naam van Formiche
m agistraatspersonen m ogten plaatsen en om (Mie1'
en).Tezamenhebbenzj12000inwoners,
die reden aediles eurnles werden genaamd. die er het voorregt bezitten van een vruchtO0k deze werden wel eens uit het vllk ge- baren bodeln en van een gezond klimaat.Op
kozen en volgdt?n in rang t)p de praetores. M aretim o is een kasteel,dat vool-staatsge-

Bj de 4 oudeaedilesvoegde JuliusCaesar vangenis ylag te dienen.Favignana, het
2 nieuwe,de aediles cereales, die voor cen grootste elland, is het digtst bj de kust
voldoenden voorraad rraan moesten zorgen. tusschen Trepanien Marsalagelegen en draagt
Hetschjnt,datdezeln den tjd van A%.
qus- eene menigte vjgeboomenjljngaarden,grafl.
çdoor depraelectura annonaezjnverdron- naatappelboomen, gemsen en konjntjes en
gen,terwjldebetrekking deraedilesonder heeft eene zeer goede baaien een kasteel.
de Keizers allengs meer beperkt en tenlaat- DeGriekennnemdenhetAegusa(geiteneiland,
ste yrheelen alafgeschaftwerd.
even als het Latjnsche Capraria). Bj dit
A edon was de dochter van Pandareus eiland nam de eerste Punische o0rlpg een
van Ephese,de gemalin van Zetltns,koning einde (241 vôôr Christus) met een zeege-

va
h
hceht
bes,deinende
monodzeoronvan
tyll.
u
jt
an
dT
sle
eene
enIwi
ds
e.lZ
ll
njd denoudstevan hareschoonzusterNiobe,
die een groot aantql kinderen had,om het

leven brengen.Bj vergissinr dgoddezjhaar
eigen zoon, die met hem ln hetzelfde bed

vecht, waarin de Carthagers l20 schepen
verloren.
A egeuswasdezoon vanPandlonenPylia,
welke laatste de dochter was van koning
Pylas van Megara.Pandlon,uitAtheneverdreven) was naar Pylas gevlugt,maar ver-

sllep,enZeus(Jupiter)veranderdehaarineen overde,na den dood van Pandion en bjgeren over het noodlottig uiteinde van Itglus. troon.Zjnederdegemalin!Aetltra,eenedochVolgenseene lateresagewaszj devrouw ter van Pittlteus, konlng van Troezene,
van den kunstenaar Pol
ytechn%s teColophon schonk hem den dapperen Theseus.D ezen
in Lydië,met wien zp een hoogst gelukkig hield hj onbekend metzjneafkomstendeed
leven leiddeen aanwienzjeenzoonschonk, hem opvoeden bj Pittheun,oln dePallantiItys genaamd.Toen zj betuigden, datztJ
- #es (de 50 zonen van zjn broederPallas)
elkander inniger liefhadden dan JupLter en met de hoop tevlejen,datzj door erfopJkno, vervoerde deze laatste door middel volging het rjksgebied zouden verkrjgen.
van Eris (de Twistgodin)hen toteen wed- Toch wierpen zjAegeus'van dentroon,maar
strjd.Polytechnnsvervaardigde een stoelen Tl
teseus verscheen als wrekerzjnsvaders,
Aëdon een geweven doek,en zjbepaalden, en dezebehield deheerschappj overAthene
dat degene, die het werk heteerstgereed t0taan zjn dood,welke door een noodlotnachtegaal,die steeds treurtoonen doeth00- staan dpor zjne broeders, den vaderljken

had, den ander als slaaf mogt beschouwen. tig verzuim veroorzaaktw erd.Toen Tlteseus
Aëdon behaalde de overwinning, en Poly- naar Creta toog,om den Minotaurt
ls te be-

strjdenj beloofdehj zjn vader, dathj het
zwarte zeilvan zjn schip dooreen witzeil
zou vervangen,indien hj zegepralendterugkeerde.Tlteneu.
gvergatzjnebelofte,entoen
zjn vaderhetzwartezeilzagnaderen,wierp
aan wie dpor bedreigingen het stilzwjqen hj zich wanhopig in zee.Dezeisnaarhem
was opgelegd,meende in eenzaamheid ltllde de A egesclte zee genpem d.
te m ogen klagen overhaarellendigl0t,maar
Aegidius (GiulielmusofW illem),teW iszj wel
-d doox Aèdon beltlisterd.Toen deze sekerke in Zeeland geboren, w as een bede wandaad van haren echtgenoot vernam , roemd wiskundige, die reeds in 1494 een
verbond zj zich met hare zusterom zich Op boek heeftuitgegeven over de beweging der
hem tewreken.Zj slagtteharen zoon,enhet hemelligchamen (De caelestitlm motuum invleesch van dezenwerd harenechtgenootvoor- dagatione).Volgens een bcrigt van Cordagezet. De tw ee ztlsters namen nu de vlugt lvd, die hem Giulielmns Zeeland'us noem t,
naar harcn vader, die den woedenden Poly- schjnthj o0k eene soort van planetarium
fec/zl'
llddeet
lbindenen methonigbestrjken, te hebben vervaardigd.
waarna hj hem aan de insecten ter prooi Aegina , thans M-qlna,, .>7l#il>,door de
fccAal,was hierover z0o vertoornd,dathj
zjne Ongehuwde schoonztlsterCltelidonisuit
hethuisvanzjn schoonvaderhaalde,haarop
eene ergerljke wjze mishandelde en a1s
slavin aanbood aan zjne vrotlw.Cltelidonis,

liet. Aèdon ontfel-mde zich over haren man

Turken Akna genaamd,is een der Sporadi-
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sche eilanden en telt Op 2vierkantemjlen waren hare beeldhouwwerken eenvprmig en
ongeveer 10000 inwoners. Het heeft nage- stjf.De gelaatstrekken derkoppen kwamen
noeg de gedaante van een driehoek, wiens Overeen met die, welke men op Attische
basisten noorden ligt.Zjnerotsachtigektlst munten vindt; de schuins geplaatste oogen

heeftenkelten noordwesten goedelandinqsplaatsen.Het binnenland is er berqachtlg.
De grondleverter wjn,oljfolie,zuldeljke
vrtlchten (vooralamandelen)en eenig graan.
De inwoners houden er zich hoofdzakeljk

en Opretrokken mondhoeken wjzen Op eene

navolglng der Egyptische kunstenaren. De
Aegineten maakten zich 10s van dien ouden
sleur, toen zj standbeelden van kampvechters of athleten begonnen te leveren.Toen

verwierven hunne kunstenaars een qrooten
zomers is er gewoonljk gebrek aan water, roem. T0t deze behooren Callon, dle een

bezig met handelen scheepvaart.In drooge

waarin de bakken Op den berg St. Elias houten standbeeld vervaardigdevoordeAcroboven de stad Aegina slechts ten deele kun- polis te Corinthe, Glaueias, van wien
nen voorzien. Deze stad ligt aan de helling onderscheidene standbeelden van overwinars te olympia waren geplaatst, en die
van een berg, Omstreeks 1/autlr gaansvan na
de noordwesteljke kust en isde zetelvan in de 73ste Olympiade leefde,- Limon,die
een bisschop, die onder den metropolitaan tusschen de 74ste en 77ste Olympiade als
van Athene staat.In hare nabjheid,op een kunstenaar schitterde, - Anaœagoras, die

berg,van waar men een verrukkeljk uit- kort na den slag bj Plataea een prachtig
zigt heeft, liggen de prachtige bouwvallen beeld van Zensvervaardigde',datOp gemeenvan een tempelvan Zens.Eerstdroeg diteiland schapkpeljke kosten deroverwinnendeGrieden naam van Oenone (zie onder x4eccvfq
:), ken ln den Zetls-tempelvan de Altis(een
terwjl het later dien van Myrmidonia Ont- gewjdentuinbjOlympia)werdgeplaatst,en

ving.N0g veel later vestigde er zich eene Onatas, die als metaalgieter grooten roem
volkplantlng van Argiven uit Epidaurus, behaalde.
welke geruimen tjd van hare moederstad
ln hetJaar1811 zjn doorvon .
#r#z
3#.
sJe#/,
kerel,A'bdd,Foster,.IiS/JA
afhankeljk bleef.Eindeljk maaktendeeilan- von dfcckelùerg
. ,Con
ders zich vrj en vestigden zelven volk- enHallervonHallerstein17standbeeldenopgeplantingen, bj voorbeeld Op Creta. Kort graven uitde bouwvallen van den tempelvan
vôôr de Perzische oorlogen bereikte Aegina Pallas (Minerva)op Aegina.Zjvormentwee
hettoppuntzjnergrootheid.Zjnevlootwas gl-oçpen, die even zoovele gevels hebben
magtiger dan die van Athene,en indeOlym- versierd en tooneelen uit den Trqjaanschen
pische '
spelen behaalden deAegineten steeds oorlog voorstellen,waarin Aeginetische helden prjs.De schoone kunsten bloeiden er, den betrokken waren. Die standbeelden,
zooals wj'straks zullen zien. Het aantal door de toenmaligen kroonprins,laterkoning
inwoners dier aristocratische republiek be- Lodewnk van .
pdt
r
/erezl gekocht, zjn door
liep een half millioen, en onder deze be- Tkorwaldsen gerestaureerd en in de Glyptovonden zich 470000 slaven. Daardoor werd theek ty Munchen geplaatst.

de jverzucht van Athene opgewekt. W el Aegzs.zooheethetschildvanZeus(Jupiter)
qfz
?
xt
stvtllcanus)
hadden de Aegineten veel bjgedragen tot doordenkunstvaardigenJpplcd.

de overwinning bj Salamis, maar weldra gesmeed.ln hetmidden daarvan stondhethui(457 vtsöl*Chrlstus)werden zj schatpligtig 'veringwekkend Medusa-beeld,Omstuwd d001'
aan de Atheners,en 28Jaren laterwerden dezinnebeelden vanschrik,tweedragt,sterkte
zj door Perlcles gedwongen om met vrou- en bloedgierigheid.Bj lateredichtersvinden
wen en kinderen het land te rtlim en envoor wjdatschildinhetbezitvanPallas(Minerva).
Attische kolonisten plaats te maken. W el Volgens anderen was het schild van Zens

mogten zj in de dagen van Lysander der- bedekt met het vel eener geit.O0k noemt
waarts terugkeeren: maar de bloei van het m 0n aegis oorspronkeljk een vuurspuw end
eiland w as vernietigd.Later w erd het overheerd door deM acedoniërs,doordeA etoliërs,
door Attalus en door de Romeinen.Thans
behoort het t0t Griekenland,en in de wor-

maonster, dat door Pallas gedood werd,
die later zjne huida1sborstharnasgebruikte.

W j zien de aeyis van Pallas voorgesteld

als een dierenvel? dat over den schouder
stelinr van dezen Staatvoor de onafhanke- gew orpen is,of als een harnas met drakenljkheld was de stad Aegina meermalen de schubben en door elkaâr gestrengelde slanzetelvan het uvoorloopig Bewind.''
gen, en OOk als een gew oon harnas,waarDe Gol
f'
t)Jl Aeqina,00k die van Athene van de beide deelen door een Xedllsa-hoofd
genoemd, is tusschen het Grieksche vaste- verbonden zjn.
land en Morea (Argolisin Attica)gelegen. Aegisthus was de Z00n Van Tltyestes.
Zj heette bj de Onden Mn'
usdcroz
?ïcld,en Hi
j werd als kind te vondeling gelegd en,
zj bespoelt onderscheidene eilanden,waar- door een herder gevonden,doorAtrens,zjns
van Aegina en Salamis (K0luri) de voor- vaders broeder, opgevoed en als zoon aan-

naamste zjn.
genomen. Toen hj op bevel van dezen
DeAeyinetLsehe klpzfmogen wjnietmet Tkyestesz0uvermoorden,keerdehjhetstaal
stilzwjgen voorbjgaan.Erwordtgewagge- tegen zjn pleegvader en doodde hem.Nu
maakt van een Mnélis,die in de dagen van zochthj zich metTl
tyestesindeheerschappj
Daedalns als vertegenwoordiger dier kunst van Mycene te handhaven,maar werd door
optrad en houten beelden vervaardigde. Die Aqame
mnon,den zoonvanAtrens,verdreven.
%*

ktlnst heeftharegeschiedenis.Aanvankeljk Toen laatstgenoemdeterbelegeringvan Troje
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w as opgetrokken,verleidde Ae-qistTzf
xqç diens zich gedrongen, naar Dordrecht de wt
jk te
echtgenoot Clytemnestra en deed haren man nemen. Zjn zoon A ntonllbs genoot e1- het

bj zjn terugkeert0t een gastmaalnoodigen,
waarop hj hem doorsluipmoordom hetleven
bragt. Daarna heerschte hj 7 jaren Over
Mycene, totdat eindeljk Orestes, de zoon

onderwjsvan den reetorAdriangsM arcelllts
en dat van den geleerden G. J. frp.s,sizf..

Nadat hj de academie te Leidt
an bezocht
en btliten '
slands gereisd had,werd bj in

van Agamemnon,alswrelter verscheen en de plaatsvan laatstgenoemde t0trectorteDordbeide schuldigen doodde.Een vreeseljk ver- recht benoemd, 011 vertrok van hier naar
haal, waarvan beroemde treurspeldichters Utrecht, waar hj tot rector der Hieronymiaansclle school en t0t hoogleeraar in de
partj hebben getrokken.

Aelianus, de J-rïge
skzfzldit
?e bjgenaamd, geschiedenis was aangesteld.llj was een
was een Grieksch schrjver, die omstreeks uitstekend beoefenaar der oude taal-en letde jaren 98 t0tl38na Christusleefde.Hj terkunde en Overleed den l2,den December
heeft twee werken geschreven,die voor de

16C0.

Georgias v<pvlïlïkf,ç aanschouwde in

kennis der Grieksche krggskunst niet Ol
zbe- 1517 te Mansfeld llet levenslicht. Hj was
langrjk en bj herhaling uitgegeven en ver- een bloedverw ant van Lullter en bragt de
taald zjn.-,-Een andcre Aelianus,nameljk EvftngeliëninLatjlzscheverzenover..- lloberclaîbdlus Aeltanus desop/ziyf,werd Omstreeks fus -4ez
??
.
ïlizl.
s, geboren te Ol
ld-Bejerland in
hetJaar 220 na Christusgeboren en leefde 1660, was predikant te Leiden en w erd
te Rome.Hj heeftin deGriekschetaaltwee eerst onderregent en vervolgens regent van
werken nagelaten, één in 14 boeken,dat het Staten-collegie. Hj stierf in 1759.
allerlei aanteekeningen bevat,vooralaan geA em iliusPaulus9eendapperRomeinsclz
schiedkundige geschriften ontleend, en éên veldheer en consulin dejaren219en21Gvöôr
in 17 boeken,waarin hj allerleibtjzonder- Christtls, overwon de Illyriërs,streed met
heden uithetdierenrjl
tmededeelt.O0kwordt zjn ambtgenootden cansll Terentius Varro
een twintigtal brieven aan hem toegeschre- tegen Hannibalen sneuveldèin den slagbj
ven.Van eerstgenoemd werk is o0k te Lei- Cannae.Zjn zoon,Lucius.1.
cr
llî/ikr,
sPaullts,
den (1701) eene uitgave in het licht ver- llletden bjnaam M acedonieqs,was, evenals
schenenmetOphelderelldeaanteekeningenvan zjn vader, een edelen heldhaftig man.Hj
P erizonins.

bekleedde de w aardiglzeid van constllin de

A e1st (Evertvan),eenN ederlandsch schil- jaren l82 en l68 vöör Christus.Hj sloeg in
der,werd in 1602 te Delftgeboren en Over- l68 den AIacedonischen koning Persezts bj
leed in 1658.Zjnesttlkken bevattenmeestal Pydna en bragt een zoo grooten buitin de

stillevens.Dood wild,vooralvogels,en vazen schatkist? dat de Romeinen van het betalen
m etbloemen werden met groote zorgvuldig- van belastingen werdenontslagen.Zjnezegeheid door hem op het doek gebragt.- Veel praal wel'd verbitterd door den dood van

grooterhoogtebereiktezjn neefen leerling

een

zjner zonen.Zjn andere zoon verwierf

Ivillem van Aelst, die in 1620 te Delft het
levenslicht aanschouw de.D eze bragteen geruimen tjd door in Frankrjk,en vervolgens
in Italië, waar hj vooralte Florence -onder den naam van GilzlLellnoFrooten roesa
verw ierf. In 1656 keerde hj ln zjn vaderland tcrtlg en overleed te Amsterdam in
1679. Hj schitterde vooralals schilder van

pio zls/èïctzz3vl.gdeJ'ozwere een beroemalS kYoé

zilveren en gouden schalenop eenebew onde-

gyerte.Ilj schreefeeuige werken van ge-

den 112a1'
1'
1.

Aeneae (Henriclls)teenNederlandschwis-

ltundige, aanschouwde in 1743 te Oldemirdum in Friesland hetlevenslicht.Na hetbezoeken der hoogescllool te Franeker begaf
hj zich naar Amsteldam , waar hj les gaf
in de wiskt
lnde (l7s7),en verkreeg vervol-

vrt
lchten,bj wierfraajeklellr en eigenaardig ge1'1s (1769) te Leiden den ranqvanmeester
waas hj den glansvan prachtige kristallen, in de vrje kunsten en dootor ln de wjsbe-

lenswaardige wjze deed uitkomen. Keuze rlngen om vang en wns1idvan onderscheidene
van kletlren en behandeling van penseelver- geleerde genootschappen.ln heteerstejaar
heFen zjne schildexjen t0tmeestersttlkken. der Batnafsche Republiek werdhj metden
A em ilianus(CajusJulius)waskeizervan hoogleeraar van tsdtlizdcdezl afgevaardigd naar
js OMR er hetCongresoverde eenheid
hetRomeinscherjkinhetjaar253naChristus. Pari
Een Afoor van afkomsten in het leger t0t VaN maten en gewigten bj te wonen. In
den hoogsten rang geklommen,werd hj in zjn laatste levensjaar bekleedde hj de begenoemd jaar door de soldaten gekroond, trekkingen van adviseur in zaken van wis-,

maar vier maanden later vermoord. Er be- natuur-,schei-enwerkttligkunde,vaninspeestaan munten met zjn naam en beeldtenis. tetlr van maten en gewigten en van lid van
E en andere AemLlLangts,een der 80 tirannen het Comité-generaal der marine.

zlt'/
lï,
sd:envanAnl
troten tjde van keizer Gallienns (259t0t268 Aeneas,dezoonvan-d.
fïfd(Ventls)ennabestaandevanden Trogaanna Christus),maakte oproerin Egypte,doch t
werd Op bevel des Keizers in den kerker schenkoningPriamns?wienhjmetzjneDargeworgd.

daniërs uithet lda-gebergte ter hulp snelde,

gehuw d m et Elisabetlt 1,/.02Iloubraecken en
een aanhanger der Hervormde leer, zag

vallenvriendP andareustenIdomenenstdedappere Cretensert siddert voor hem. Do0r

Aem ilius (Antonius),den zosten Decem- werd gehuldigd als een halve god.Hi.londerber 1589 te Aken geboren, was een zoon scheidtzich dûol-wjsheid en kracht.Alseen
van den koopman Jan u
1A !ï.
:.Deze laatste, leeuw zjn kroost,zoo beschermt hj zjn ge-
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Dlomedes met een zwaren steen aan dehellp vel-slaat hj bj de mtlren van Laviuium,bj
arn'
us als den
getrofen, zinkt l1j ter aarde.Yruchteloos de rivier Numicus, zoowel T'
zoel
kt Aphroditehem te beveiligen - O(
)k zj Etrtlsker Mezentius. Volgens Oridius verwordt gewond.Maar Aqollo draagtden 4e- dw een A eneas in dezen veldslag? en m en
vallen held uit het strjdgewoel naar zl
jn wist niet,Ofhj gesneuveld Ot'in de rivier

tempelop Pergamusen zorgtzelfvoorzjne verdronkeu was. Hj werd echter in de xj
genezing. Poseidon (Nepttlnus) ontrukthem der goden geplaatst en in een tem pel aan
aan hetgevaarljk tweegevechtmetAchilles? laatstgenoemde rivier als Jqpiter iA?#i.f
7e.
:(de
want de vrome held isdelieveling dergoden, vaderlandsche god) gehtlldigd.00k teAenea
i
n
Thr
ac
i
ë
e
n
aan
den
mond
der
Axi
us
wer
d
en zjn geslacht is bestemd Om na den ()nderyang van het huis van Priamus f
nver l1j vereerd.
Trole te heerschen. Ziedaar wat Ilbmer'
as

van hem mededeelt.- Latere sehrjvers?en
OnderdezevooralVirgili'
usinzjneS
tAeneis''
vermelden zjne verderelotgevallen.Bj den
valvan Troje redthj debeeldenzjnerhtlisgoden,stelt dezen zjnen vader Apchises ter
hand, laadt den hulpeloozl
an grjsaard op
zjne krachtige schouders,neemtzjnevrotlw
Creusa en zjn zoontje Ascani'
usbjjde hand
en verlaat de brandende stad.Tem iddenvan
hetgedrang verliesthj Crellsa endezelkomt
om het leven.In het gebergte vel-zamelthj

Aenea,s Sg/lriles, de zoon van den vool-gaande en van Lavinia,werd de stamvader
der l
toningen van Alba Longa,en Ascaniqst
de zoon van Aeneas en Crensa,de stichter
van Alba Longa. Aeneas Sgl
'lf.: was der. ri
halve de stam vader van den eersten Rom einsehen koning,en Aseani'as die van het geslacht Julius en dus die van den eersten
R om einschen keizer. D e geschiedkundige

gr
onfl van deze sage isde volksverhuizinj
der Teucriërs naar het westen- naaxSicilie
el
z Italië. W elliqt was de oude Aeneas

devlugtelingen,bemantmethen 20schel
yn de riviergod Aenlos? door het bergachtig

en zeilt eerst van Antandros naar Thmclë, Aenea stroomend en dusdezoolzvanA nchiseî?
waar hj Aenus en Aenea stichtte,en ver- den uitstôrtende,en van Apltrodite,degodin
volgens naarDelos en Creta.Hier wilhj van het vochtig element? in het mild bezich vestigen, maar de pestveljaagthem ? sproeide Ida-gebergte geboren, en zelf de
en zjn l0tvoert hem verder.Bj Actitlm vader van Ascani'tts?alzoo genoemd naarhet
doet hj spelen vieren tereere van Ay0ll0, Ascaansche meer. O0k behoorden sommigen

en in Epirt
ls ontmoet hj Helenus,ulthet zjner medgexellen t0t de riviergoden, zoo
htlis van Priamlts, en vernoemt van dien

zjne toekomstige lotgevallen. Hj neemtde
w aarschuwingen van H elenllsin acht,zoodat
hj Scylla en CharybdisvermjdtenOpSidlië
bj kaap Drepantlm aan walstapt.Hiersterft
zi
jn vader. Aeolus slingert hem, Op bevel
dervjandigeHere(JunO),metzjnevlootnaal
'
Cartllago?waarhj gastvrj Ontvangen wordt
dool
*koningin Dido,wierliettlehjverwerft.
MaarZeus(Jllpiter)gebiedthem ,heimeljk de

als A ohates? Caic'
usen Orontes.

Aeneas de 7Jrz
l
ët
ge
îkf
xzl(fi
.
f
7e is vermoedeljk
heerder Arcadiërs,diein den sla'
g bj Mantinea (361vöör Christus)streed.Hjheefteen

dezelfde als Aeneas ks/tyvpFzc/zfx.
s? de veld-

werk overhetoûrlogvoeren geschreven,waarvan slechts één boek) dat over de belegegeringskunst handelt? is bew aard gebleven.
Aeneas van Gaza was een neo-platonisch

wjsgeert die in de 5de eeuw leefdeen de

vltlgttenemen,endemisleideDidowerptzicll leer van Christt
ls in overeenstemming zocht
in devlamm en van den brandstapel.Aeneasbe- tebrengen met(1ewjsbegeerte van Plato.

geeftzichvervolgensnaarAcesfes,een Trojaan
Oyer paus Aeneas st
l
/1t
pïzl.
s Bartholomaens
van afkomst,desgeljksOp Siciliëgebiedend, PiccolomIni zullen wj spreken in hetartikel
en doet er ljkplegtigheden vieren ter eere P i'asII.
Aenesidem us W2S een sceptisch wjsvan de schim zjns vaders.De Trojaansche
vrouwen,hetomzwerven l
zloede,steltenzjne g001*,geboren te Gnossus opheteilandCreta
vloot in brand. V ier schepcn w orden eelze en e0n leerling van den Alexandrjnschen
prooi der vlammen, en Zeus redt de Overi- seepticus Heraelides.Hj leefde in de laatste
gen door eene regellbui.Nu laat Aeneas de halve eeuw po
vö
og
öd
rede
tenbe
n,da
he
awjz
anvaeng
ontze
rt
jau
ai
rt
vrouwen en grjsaards in het(
1oorhem ge- telling.Hj
stichte A c,esta achter en w endt den steven den aard der zaak eene onmogeljkheid is,
naar Italië.Bj Cumae brengthem deSibylle iets met zekerheid te weten.Van de btjzondoor den ingang van den AvernusindeOndep derheden zjnerbewjsvoeringis0nsweinigbe-

wereld.Bj Cajeta,waarhjzjneminteraarde
bestelten vervolgensvoorbjhetverbljfvan
Circezeilt,bereikthjdenmondvandeTiberen
landt e1
- aan den oostelljken oever.Koning
La,
tinnsbiedthem zjne dochterLaviniat0n
huweljk,maar hiertegen verzet zich hare

kend,--nietanders dan de vûorstelling van
het onbepaalt
le en strjdig: der g0Wa'
a1'
W01'
dingen Onderling en van zjn twjfelaan de
kennis van den wezenljken toestandderdin-

gen.De 10gronden van twjfttlir.
g,beroemd

ln de geschiedenis van het scepticismus,
moeder Amata, die door Juno wordt Opge- worden aan hem toegeschreven.Heefthj ze
ruid, en zj spoort Tltrnns,den koning der niet gevonden,toch heefthj zevoorzelker
R utulers aan, Om de vreem delingen te be- uitgebreid en ordeljk gerangschikt.Ze zjn
strjden.AeneasvindteenetoevlugtbjEvan- in korte trekken (1e volgende:1.Verschilder op den Palatjnschenheuvel,en voorzien lende dieren ontvangen van hetzelfde vool'van voortreFeljke wapenen,door Vuleanns werp verschillende indrtlkken,van welkedie
op verzoek van Venns voor hem gesm eed, der menschen wederom onderscheiden zjn5
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het is dus onzeker,welkeindrukm etdezaak hielden,zoo a1s Arcadië en Elis,als ook in
zelve overeenstemt.- 2.O0k de mense,hen Boeptië,bleefhetoorspronkttljkversehilvan
ontvanren,naargelang van hunne verschil- taal en zeden bestaan.De naam ,die in hun
lende llgchaams-en zielsgesteldheid zeerver- vaderland nagenoeg verloren ging, bloeide
schillende indrtlkken van hetzelfde v00r- bj voortduring aan de overzjde der zee,
werp.- 2.De waarnemingen der zintuigen aan de ktlst van Klein-Azië en op onder-

van den mensch, bj voorbeelddievanhet scheidene noordeljkeeilanden der Aegesche
0og en van hetgevoel,wjken van elkander zee.D00r herhaalde volksverhuizingen onder

af.- 4. Toevalllge Omstandighqden,z00 als xd.rclellfz&, Gva'?Clenas en ajfala%n werden
ziekte,honger,gemoedsaandoeningenI
en an- de welige kusten ttlsschen de Caïctls 0n
dere omstandighedenvan persoonljken aard, H ermus en de eilanden L esbos en Tenedos
hebben invloed op de gewaarwordingen en gelegen (1060 tOt 1009 vöör Christus)met
voorstellingen van den mensch. - 5.Het- Achaeërs tlit den Peloponnesus bevolkt!die
zelfde kan men verzekeren van de gesteld- met een gœoot aantalAeoliël's uitBpeotlëen
heid derdingen in de ruimte,daareenvoor- Thessalië w aren vermengd, en hier openwerp zich anders voordoet van nabj dan baarden zich de Aeolisch-Boeotische zeden
van verre.- 6.Alonze gewaarwordingen en Z00 sterk, dat men Aeolis niet langer in
waarnemingen zjn vermenyd met vreemde Thessalië, maardââr terlllaatse m oest zoebestanddeelen,niet afkomstlg van hetwezen l
ken. op een vierkantgebledmeteenezi
jde
der waargenomene dingen,maar van den van 7 geographische mjlen verhieven zich
eigenaardlgen toestand van hem ,die ze zich 20Aeolischesteden,vanwelkeCyme(Ctlmae),
voorstelt ofvan den invloed van anderedin- Larissa,NeontichustCilla?Notium,Aegimlssa,
gen.- 1. De gewaarwordingen ondergaan Pitane, Aegae, Myrina, Grynia en Temnos
door de hoeveelheid en de gesteldheid der (
1e elfvoornaamsten waren.ZjhaddenOnderdingen en door de verhouding hunner be- ling een verdedigings-verbond gesloten,waarstanddeelen allerlei wjzigingen.- 8. W j t0e het magtige Smyrna als de lztle stad bestellen ons allesvoorop eenebetrekkeljke hoorde,die later trouweloos t0t het Ionisch

wjze,in verband met de dingen zelve of verbond overliep. De afzonderljke steden
met 0ns eigen karakter,zoodat de voorstel- w erden eerst door koningen geregeerd en

ling afhankeljk isvan denpersoondeswaar- vormden lateraristocratischerepublieken.Tot
nemers.- 9.Hetzeldzame treft ons anders aan den tjd van Croesuswaren de Aeoliërs
en wordt anders door 0ns beoordeeld dan onafhankel
jk; eerst moesten zj zich aan
het dageljksche. l0. Onderdemenschen dezen of aan het opperbew ind van Lydië,
heerscht, met betrekking t0t hunne opvoe- later aan dat van Perzië onderwerpen.De
ding, zeden en gewoonten, een groot ver- groote strjd der Hellenen tegen DarLlts en
schil, en daarnaar regelen zich hunne ge- zjne opvolgers hergafaan de Aegliërsht
ln
waarwordingçn, die dus evenzeer moeten zelfstandig bestaan,maardevredevanAntalverschillen.
citîc:(287 vôör Christus)bragthenopnieuw

Ofschoon er onder deze stellingen zjn,die onder de Perzischeheerschappj.Nadendood
tameljk op 't zelfde neêrkomen,isheton- Van Aleœander de Grpofd moesten zi
j het
loochenbaarjdatm etA enesLdemns een nieuw Juk derSyriërs dragen.DeRomeinenschonken
hun
na
de
ve
r
ni
et
i
gi
ng
de
r
Syri
sche
tjdperk voor de sceptischewjsbegeerte een
j zelf en zjne tal- magteene schjnbareonafhankeljkheid,maar
aanvang neemt,daar hi
ri
jke leerlingen en aanhangers die denkbeel- weldra werden zj,Omdat zj de zjde van
den metjverhebbenuitgewerktenverspreid. M ithridates hadden gekozen,door8ullabj
Een ztjner voornaamstevolgelingen isî'eœtus het Romeinsche wingewestAzië gevoegd.
zz-zirïcl.
ç,die, geljk ook Diogenes.
fc,
drfil.
s, omtrent de Aeolisehe ellanden raadplege
ons belangrjke berigten mededeelt omtrent m en voorts het artikelLLparLsche ebfttptfdzs.
dien wjsgeer.Degeschriftenvan Aonesédemus D e A eolisclte zee isdat gedeelte derEgesche
zee,hetwelk Aeolisbespoelt.Mennoemthaar
zjn alleverloren gegaan.
A eoliërs (De)vormen eenderhoofdstam- thans de oolf rJAlSmyrna.
men van hetGrieksche volk;zj waren uit Het Aeoliseh dic/cf, dat men a1s een tak
Thessalië afkomstig en beschouwden zich als
afstammelingen van Aeolus. De nakpmelingenvanAthamasheerschten inHalosen elders,
dievan Crethensin Iolcus,enandereAeoliden
elders.De bewoners van Pleuron en Calydon

van het Dorisch moet beschouwen,bleef op

den laagsten trap van ontwikkeling bj de

Arcadiërs, Eleërs en Eretriërs arm en 0n-

wellt
lidend,terwjlhetzich bijde Boeotiërs

in den vorm van een volkomen provincialis-

noemdenzichafstammelingenvandenJpngeren mus met rtlwe klanken en V0rm0n en 00n
Aeolus,van wien wj laterspreken, en pok middelmatig aantalwoorden t0teenhoogeren
de Boeotiërsworden doorvelen t0tdeAeoliërs
gerekend.Later verspreidden zichdeAeoliërs
0ok over andere gewesten van Griekenland,
vooral over A carnanië, Aetolië, Phocis en
Locris,over de landengte heen in den Pelo-

trag verhief en op Lesbos zelfsgedurende
eenlgen tjd t0t eene dichterljke schrjftaal
veredeld w erd, die intusschen hare onstuimige weelderigheid en hare armoede aan
denkbeelden geenszins verloochent. Evenals

ponnesusen op onderscheidene westeljk 4e- de taal,zo0geeftook hetoverige,datwj
legene eilanden.Meestalverdwenen zj hler van de Aeoliërs weten, getuigenis van eene
onder de Doriërs.Alleen in dielanden,welke zeer m iddelm atige beschaving.Hun karakter
weinig gemeenschap met de Doriërs onder- was wuft en w ispelturig.Alle aardsche goe-
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deren werden hun door een vrue,
htbaren b0-
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Aeolus is volgens het mythisch verhaal

dem en eene njverebevollting in overvloet
l een der stamvaders van het Grieksche volk.
geleverd. Het staatsbestuur was echter in Hj wasdezoon van Kellen en van denymf

handen van weinigeyeslachten,endaarnaast Orseis,de kleinzoon van Detwcalion,de bl*oestonden weldra ljfelgenen? plebejers, die der van Dorns en Xuthlts.Zjne gemalin
geenerlei regten bezaten. De grond was in Enarete sehonk hem 7 zonent de stichters
handen van eene soort van adel,die zjne van*@@.onderseheidene Aeolische steden inThesheerschappjhandhaafdeenzichvoor'toverige salle,en 5 doehters. De reslachtregisters
aan de bedwelming der vermaken Overgaf. va
n Aeolusen zjnenakomellngen(Aeoliden)
*@
Zelfs de nabjheid derzee verlokte hen niet ZIJR gew eldig ill de W a1* zoodat zelfs de
t0t moedige togten en handelsondernemin- hoofdpersoon er iets onbepaalds door gekregen,en de inwoners van Cymewerden dool- gen heeft.Zjn naam wordtgeduriggenoemd
de overige Hellenen bespot,omdatzj geen en is in een gl*oot aantalmythische verhalen
yebrllik wisten te maken van ht
lnneprach- betrokken.Volgens Diodorns had Aeolns een

tlge haven. Het zingenot werd er in allerlei zoolz: die M imas heette? en de zoon van
vormen op de schandeljkste wjze gehul- dezelz,gehtlwd metM elanippe,wasdevader
digd. De Aeoliërs waren in het algemeen van Aeol'lts11,wiensdochterArnet0tzoolzhad
bertleht wegens htlnne domheid en wegens Aeolun111.Dezelfdeschrjverdeeltmedetdat
hunne onverschilligheid voor de hoogste be- Poseidon(Neptunus)(
1evaderwasvanlaatstgelangen des levens.Hetisdusyeen wondor, noemde. Arne bevond zicll,toen hare beide
da'
t de Aeolische letterkunde nletveelmerk- zonen Aeolus fTJ en loeot'
us geboren werwaardigs Oplevel*
t. Het gunstigst Onderschei- den?bj een vriend van haren vaderte Meden zich de inwonel-s van Lesbos. Hier tok- tapontitlm , die hen, gehoorzaam aan eene
kelden Sappho, AlcaeIôs en de zeldelz ge- uitspraak van hetorakel,alszjnekinderen
noemde Erlnna (1e gouden snaren der aannam. Toen deze laatsten volwassen waGriekschelier.Zelfszjn doordebeideeerst- 1
*011 m aakten zj zie,
h meestervan deheergenoemden nieuw e versm aten ingevoerd en sehappj te Aletapontium ? en toen e1.later
naarhen genoemd,zooals wj zien zt
lllen in twist ontstond tusschen hunne moeder Arne
de artikels,die hunne nam en dragen.
en hunne pleegmoeder Antolyte, bragten z!y
A eolipila of Aeolus-bal. Onder dezen deze om het leven en verlieten de stad uit
naam beschrjft omstreeks 120 jaren vôôl' Vr0eS Y0Or de w raak van hun pleegvader.
Chl'
istus Heron van Alexandrië een toestel, zleolun begaf zich naar de eilandelz in de
dien men als eene eerste proeve mag be- Tyrrheensche Z00,well
te naar hem de Ae0schotlwen,om doorstoom g'eqtstreekseene()m- lische Yiorden genoem d, en stichtte er de

wentelende beweging te éoen Ontstaan,-

iets dat men t0t nu t0e n0g niet in toepassing heeftkunnen brengen. De aeolipila is
een holle metalen bol? die zieh tt
lsschen
twee verticale punten ltan omdraajen:ter-

wjlhj tevensvoorzienisvanondersdleldene
hgrizontaalgeplaatstebuizen. Deze zjn aan
de tliteinden geslotenmaar aan dezelfde zjden met gaatjes voorzien,wier assen horizontaal zjn gesteld, terwjlhul
zne vlaltken
elkandersnjden indeomwentelingsas.W Ordt

stad Lipara.Hj was regtvaardig en kloek
en gedroeg zich vriendeljk Jegensdevreemdelingen.Daarhj hetgebruik van zeilen op
de schepen invoerde en uit voorteekens,die

hj aan het vl
lur waarnam , de l
'igting van

den wind wist te voorspellen, verheft (10
fabelleer hem t0t den gebieder der lucht-

stroomen.Op deze wjze werd de stamvader
der Aeoltërsmetden windgod inverbandgebragt,- voorzeker op grond van het ver-

haal van H omerus. Doch btj dezen dichter

nu die b0lbeneden de buizen met watergevuld en vervolgensverhit,dandoetdestoom ,
die door de openingen derbuizenw egstroom t
en als het w are tegen de dampkringslucht

is A eolus niet de g0d der w inden,maar de
beheerseher dex Aeoliselïe eilanden,wierlig-

stuit,den bal omdraajen.

daarmede de Liparische eilanden bedoelde.

ging hj niet nader bepaalt;hetiseehter bekend, dat men in den tjd van Pausanias

lppotes, een
A eolodicon , zo0 noemt men een mu- D eze A eolns is de zoon van H '
ziek-instrum ent, w elks toonen voortgebragt vriend van de goden en door Zew.
gt0t bew orden door een luehtstroom tegen een m e- stuurder der winden verheven. Gastvrj ont-

talen tongyrerk teleiden,zoodatditlaatste vangthjdenzwervenden Odyssens(Ulysses)e1z
in eene trlllende bew eging kom t.Dietoonen geefthem bi
jzjnvertrek eengt
lnstigenwesteklinkell gedllrende korten tjd aangenaam , wind ten geschenke benevens 00n zak,
maal-op den dullr werken zj te sterk ()p de waarin de overige winden ztin Opgesloten.
ztlntlwen,zoodatzjvool-Iyikkelbarepersonen Dt)medgezellen van Odyssensdeden dien open
onverdrageljk worden.D1tinstrumentisvan in de verwachting, dat zj daarin schatten
toetsen voorzien en tevens van kloine blaas- zotltlen vinden.H elaas!de tegenwinden bxabalgen,die m en met cle voeten in bew eging ken woedend l0s en slingerden lletvaartuig
brengt.Del1ooge toonen geljken (h1
4dievan tertlg naar het Aeolisch eiland, vanwaar
deklarinet,de lage op dievanden waldhoorn Aeoll
tn de ongelukkigen verdrjt'
t,op wie de
en fagot. De eer tler uitvinding w ordt dool- toorn dergoden schjntterusten.
somm igen aan Escltenbach, een rentm eester
Volgens Virgilius woont Aeolus op Lipara

in Bejeren, d001- anderen aan Reioh,een OfStrongyle.l1j isdebeheerscher derwinw erktuigkundige te Fiirth,en door n0g an- den, die hj in eene bergkloof houdt opgederen aan F.Sturm te Suhltoegekend.
sloten, terwjl hj zelf?als gebieder,in een
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hoogen burg gezeteld is. Door de latere ontstaan door den wind,die de snaren som-

dichterswerdhj allengsonderde goden geplaatst,en hetschjnt,datdekunstenaarsder
Ot
ldheid hem in diewaardigheid hebben voorgesteld. Er is echter, zoover wj weten,
geen beeld van hem bewaard gebleven.

tjds geheel en somtjdsslechts gedeelteljk

doet trillen. Het andere deelvan deze verbeterde aeolusharp is de windvanger - een
trechtervormig voorwerp, dat den wind 01)vangt, naar de snaren geleidt en er doorheen laat stroomen. Men kan deze aeoltls-

A eolus-grotten noemt men openingen
in een rotsachtigen bodem of in de helling harp gemakkeljk in hetvenster,in dedeur
der bergen, waaruit des zomers een kotlde ofexgers in eenereetplaatsen.De sehoonste

luchtstroom te voorschjn komt.De meest
bekende vindt men bj Terniin den Kerkeljken Staat.De bewonersdernabjgelegene
landhuizen hebben er dien stroom door buizen naar hunne vel'trekken geleid.O0k bj
Eisenaeh en iu den berg,aan wiens helling
Roquetbrt is gelegen, en elders vindtmen

harmoniën doet zj hooren,wanneer zj in
d(
avrje lucht is opgehangen, waar de wind

haar bereikt zonder van digtbebladerde b00-

men ofnabjgylegene gebouwen eenigestoornis te Ondervlnden.

A equator Of eYenaar (evennachtsljn,
linie), z0o noemtmen op een b0lden groo-

zoodaniregrotten.Zulk eenluchtstroom ont- ten cirkel, wiens vlak loodregt staat op de
staat alllgt,als eene grot verschillende ope- as van dienbol.Hieruitvolgt,datgemeldvlak
ningen heeften de warmte der luchte1*aan- dieasin tweegeljke deelen verdeelt,endat
merkeljk van die derbuitenluchtverschilt. de aequatorzelfoveral90Overwjderdisvan
A eolushnrp (De) is een muziekinstra- de belde polen.M en ondersoheidt in de sterment,dat men Op verschillende wjzen ver- rektlnde en wiskundige aardrjkslktlnde den
vaardigen kan. De volgende inrigting is de
eenvoudigste. Op een raam van drooge deùnenplanken,dat14Ned.palm lang,vanboven
omstreeks 16 en van Onderen Omstreeks 11

aequator der aarde en dien #e.:hemels. D e
eerste verdeelt den aardbol, de tweede het
hem elgew elt'in twee halfronden - hetnoor-

deljk en ztlideljk. Deaeqt
latordeshemels
duim breed en 12 duim hoog is,ljmtmen bevindt zich halfboven en halfbeneden den
een dunnen klankbodem vast, lnen spant horizon en snjdtdezen in hetoost-enwestover tw ee kamm en,aan de einden geplaatst, ptlnt. Daar de aardbol in het midden van

6 Of8 geljke darmsnaren (zoogenaamde A- den schjnbaren hemelbol gelegen isen de
snaren) en men zorgt, datde spanning niet as deshemels met die der aarde zamenvalt,
zeer sterk is.Nadatmen zegeljk gestemd zoo is 00k het vlak van den evenaar der

heeft, plaatst men het instrtlment hier ot' aarde in dat van den eyenaar deshem elsgedaar, waar het aan de togt is bloatgesteld, legen, en die beide aequators hebben een

bj voorbeeld in een halfgeopend raam ,en gemeensohappeljk middelpunt. Alle cirkels,
welzo(),dat zjne lengte overeind staaten die door de polen gaan van den b0l,staan
de luchtstroom in eene schuinsche rigting de l
oodregt op den aeqt
lator,bj voorbeeld de
snaren en den klankbodem treft.Ten gevolge middagcirkels(meridlanen).Deoverigegroote
daarvan klinken de snaren steeds met aan- cirkels snjden hem onder scheeve hoeken in
genam e,w elluidende toonen ,vaak in onder- twee punten, die 1800 van elkant
ler verwi
j'd zjn.Bj haren schjnbaren Jaarljkschen
scheidene Oetaven,maar zeer zt
liver.Bj een del
Ol
ul
oo
p
komt
dus
oo
k
de
z0n
tweemaal
i
n
snelleren luchtsroom worden detoonen h00-

ger. De wetenschappeljke theorie heeft n0g den aequator (zie Onder eeli
pticaj, en de
niet alle verschjnselen van ditinstrument dagen en nachten zjn dan even lang.Vanopgehelderd.
Het is in de 17de eeuw uitgevonden door
een Jezuïet, Kircher genaam d, m aarlater
aanmerkeljk verbeterd. D e transversale aeolus-harp, door Langywtlbbeschreven,Onderscheidt zich van de gewone (loor de aanw ezi
zjghei
n d 00110r kast, T7aaraan windkleppen

daar de naam van dezen cirkel.Om deplaats
van den aeqtlator aan den hem el te w eten,
behoeft m en slechts eenige sterren te ken-

nen,die Op deze ljn gevonden worden,zoo
als de westeljkste ster in den gOrdelvan

ol'
ion,de ster op de borst van Antinous,de
sterren in het watervat van den Avaterman.
aangebragt. VoortreFeljker is de vel'- De evenaar onzer aarde loopt over de
beterde windhar? van Kaufmann teDresden. eilanden Stlmatra, Borneo, Celebes en de
Deze bestaat tllt tweeafzonderltjkedeelen. Moltlkken? voorts dool'de Zuid-AmerikaanHet eerste is het eigenljke instrumenten sehe republiek Ecuador,dool'het noordeljk
vormt eene kast ter lengte van 1 Ot'2 el gedeelte van Brazilië en dool'Midden-Atkika,
met een klankbodem en 4 of5 snaren,die alsmede door den Stillen-, Indischen-, en
Ongeljk van dikte maar geljk gestemd zjn. Atlantischen-oceaan.
Op den evenaar onzel
' aarde worden de
De hoogte van den toon hangt afvan de
dikte en lengte der snaren.H 0e dikker deze lengtegraden eener plaats geteld?en vandien

zjn,destelagerenvollerishaargeluid,maar cirkel at',teltm en op de m el'idlanen lzool'dook destesterkermoetde luchtstrooln w ezen,
die ze aan het trillen brengt. D e dikte van
den klankbodem m oet zicllregelen naal'de
dikte der snaren.H 0e beter de snaren en de
klankbodem zam enstemm en,destezuiverderen

of zuidwaarts de breedtegraden.D e Om vang
van den aequator onzer aarde is5400 geogra-

nen m et een om vang van 4 t0t 6 Octaven

zon - eelz lzoek, die gem eten wordt door

phisehe m jlen (40000 Nederl.mjlen). Men

l'aadplege het artikel aarde.
D e hoogte van den aequator des llemels

liefeljker is de klank. De verschillende t00- is de hoek) dien hj maakt met den hori-
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den boog van den meridiaan,tllsschen den
aequator en den horizon gelegen. Uit de
poolshoogte of geographisehe breedte eener
plaats kan m en hare aequatorshoogte vindelz
dllor eerstgenoemde van 90O af te trekken,
want de eene is het complement valz de andere. Omgekeerd ltan men dus ook uit de
bekende aeqtlatorshoogte eener plaats hare

breedte vlnden.

oogenblik dtlren; doch Omdat de z0n gcan
lichtgevend punt, maar een ligchaam is,en

tevens Omdat zj zich nietmeteene.
oneindige snelheid beweegt, kan men aannemen,

datzj eenday boven den evenaarbljft,z00dat deze alsdan de dagboog der z0n is. Die
dagboog heett, evenals de overeenkomstige
naclhtboog, eene lengte van 180O,zoodat de
zfllz 12 tltlr zigtbaar en even zoo lang On-

M en heeft Ook een maynetésehen aequator zigtbaar bljftvoorden bewoner van eenige
en een vnlrzzl/d-aequator o1
)deaarde.W jlt0- plaats op aarde. Er zjn twee nachtevemen daarop tertlg, als wjoverhetmagnetis- ningspunten, omdat de zonsweg (ecliptica)
m us en de warmte handelen.
en t
le evel
zaar (aeqt
lator)elkanderelk jaar
Aequatoriaal.W anneerlnen ecl
zkjker tweemaal snjden. Dit geschiedt den zlsten
Op een hemeliigtthaam rigt en dien vastzet, Alaart (
voorjaars-naehtevel
zinj'
)enden z3stctl
dan is dat henlelligdlaam tten govolge van September (herf
st-nachtçvenlng). Die snjde aswenteling der aal-de? spoedig uit het punten noem t m en de aeqninoctiaalpnnten.
gezigtsveld van den kjkerverdwonen.Toeh Het voorjaars-natllteveningsptlnt- o()k wel
ishetmogeljk,tlatmen hetbj voortduring llet ytmt Ariësgenaamd isbj de sterrewi1 gadeslaan. Hiertoe gebruikt m en df?n

ltundlge bepaling der plaats van een hemel-

aequatoriaal,nameljk een kjker,die vast- llcht van groot belang,om dat het als begingemaaktisaan eeneas,welkeevenwjdigis punt geldtj vanwaar m en de lenyte en de
aan de aard-as en tevensyeven als deze?in reyte Jllizazlfzw rekent,waaroverwj tergeeen etmaal eeneomw entellng volbrengt.Deze
laatste w ordt dool- een ratlerw erk veroorzaakt. llet is duideljk,dat het hemelligchaam , door zulk een kjkel'waargenomen,
niet terstond uit het gezigtsveld verdwjnt,

paster plaats zullen spreken. De aequinoctiaalpunten veranderen regelluatig en zeerlangzaam van plaats,en w elvan hetoostennaar

het westen. Men ltan ditgemakkeljk vool
'stellelzdoor de snjptlnten van twee hûepels,
evenaarvoorstellen,
Omdat de omwenteling der as van denkjker di
geeleden
ideljZ
k0nS
teW0
ve
grse
cnhtl
di
e
ve
nn.
alshetware geljken tred houdtmetde 0m-

w enteling der aard-as.

A equivalent. Dit woord,zamengesteld

A equatoriaalstroom (De) neemt een uit het Latjnsche aeguus (geljk) en valeo
aanvang ten zuiden van de Kaap de Goede (ik ben waard) beteekent iets,dat dezelfde
H oop en ontstaat vooral door de digtere Tvaarde geeft als iets anders, dat men als
zllidpoolwateren, die naarde zjde van den bekend onderstelt. M en kan?bj voorbeeld,
evenaar stroomen en w egens hunne gerin- belastingen afschaffen met en zonder aequi-

gere Omwentelingssnelheid achterbljven met valent. Alen doet het met een aequivalent,
betrekkiny t0t het llier aanwezige water, wanneer men er een alltlere opbrengstVan
hetw elk zlchm etden aardboltlostw aartswen- dezelfde waarde v00r in de plaatsstelt,z00-

telt?zoodatzj zieh westwaarts sehjnen te datdeschatkistgeene schadeljdt.

bewegen.D0 Aeqtlatoriaalstroom Spoet
lt zich
In de scheikltndebeteekent aequivalent de
dwars dool
. den Atlantischen oceaan naar hoeveelheid van eene stofofvan een element,
Zuid-Amerika en splitst er zitt
h bj Kaap die bj de seheiktlndige verbindingen geljk
St.Roqtle in twee takken,van welke de staat met de hoeveelheid van eene andere
een ztlldwaarts loopt langs de kusten van stof of van een ander elem ent.Aequivalent
Brazilië, terwtjl de andere noordwestwaarts ishier eene verkorting van aeqnlvalente (gevloeit langs de ktlst van Zuid-Am erika?door ljkwaardige) hoeveellteden. -ddgzlircl:z3f-tyefllde schuinsinvallende Am azonenrivier wordt lenwjzenaanvooralleenkelvoudigestoffen,in

versterkt en zjlz togt voortzet door de Ca- welke verhouding zj zich onderling t0t zamengestelcle liychamen verbinden.'
W elkedie
getallen zjn,lsdooreennaauwketlrig onder-

raïbische zee, dool' de straatvan Yucatan
in de Golf van Mexico dringt, lalzgs den
m ond der Alississippi snelt,e1zdoorde straat
van Florida den Atlantisehen oceaan w eder-

Om bereikt,waar hj den naam van Golfstroom verkrjgt. Men raadplege verderhet
artikel Golfstroont.
Aequilibrist. Z0o noeult men een kun-

stenaar,diebj een moojeljken en gewaag-

zoek gebleken. K wikzilver e11 zw avelvorm en vermillipen? wanneer zj in eene bepaalde verhouding verbonden zjn.Men kent
dus de hoeveelheid kw ikzilver van zulk eene
verbinding, w anueer m en het gewigt kent
van deze.Ntlis het de vraag,hoeveeljzer
heeft m0n noodig, om het kwikzilver te
vervangt
?n? Dic hoeveelheid jzer is het
aoqtlivalent vtul fle hoeveelheid kw ikzilvel-.

den stand des ligchaam s steedshetevenwigt
weet te bewaren. De aequilibristiseho kunst
is vooralvool*den koordedanser,den ltunst- Zj vormt eene verbinding van zwavel en

rjderin hetpaardespelellz.van belang.

jzer.Gebrtlikt men teveeljzer,dan bljft
neemtmen te weinoemtmen den tjd,waarophetmiddelptlnt nigt dan wordt niet alhetvermiljoen ontder zon den evenaar bereikt, zoodat de da- leed.Het cjfer, dat aanwjst,hoeveel jzer
gen en naehten over den geheelen aardbo- gebrui
kt moet worden, om eene beyaalde
dem even lang zjn. Die tjd kan,uit een hoeveelheid kwikzilver te vervangen ,ls het
Aequinoctium

of nachteveniug? zo0 er jzer Onverbonden,

wiskunstig oogpunt beschotlwd,slechts een

aequivalent.

AEQUIVALENT-AERA.

V00rdergeljkeontledingen zjn altoos be- vertegenwoordigen moet,om met201,17deepaalde hoeveelheden noodig, die voor alle len zwavel, 442,3 deelen chloor enz.- in
gevallen in hare verhouding onveranderljk het algemeen met het aequivalentvan eene
bljven,en ditverschjnselrustop de wet, andere stof - zich teverbinden.
dat de stoFen zich enkel in bepaalde geMen leert het aequivalent eener enkelvouwigtsverhoudingen met elkander verbinden. dige stof kennen:wanneer men uiteenebeOp grond der ervaring heeftmen devolgende kende zuurstofverbinding berekent,hoeveel
regels vastgesteld: 1. De hoeveelheden van van die stofvereischtwordt,om met100deeeen ligchaam A ,door een ligchaam B opge- len zuurstof (één element) eeneverbinding
noment om een verbinding AB te vormen, aan te gaan, of wanneer m en uit eene bezjn onveranderljk. - 2.W anneerA zich kende chloorverbinding opmaakt,hoeveelvan
metB in verschillendeverhoudingen verbindt, die stofnoodigris,om zich met443,3 deelen
dan is de hoeveelheid van B opden tweeden chloor (00k ée'n element)te verbinden enz.
verbindingstrap dubbelz0o yrootalsop den W anneer zich éên ofmeeraequivalenten van
eerstent op den derden dmemaal, op den eene enkelvoudige stof A met eene andere
vierden viermaal zo0 groot enz. - 3.De stofB in verschillendeverhoudingenverbindt,
gewigtshoeveelheden,waarmede zich de lig- dan zjn die hoeveelheden van B veelvouden
clzamen verbinden,zjn onderling evenredig. van haal' aequivalent - en wel veelvouden
W anneer zich derhalve eene bepaalde ge- m et g'eheele getallen.
wigtshoeveelheid A met 38 en 40 verbindt,
W anneer een zamengesteld ligehaam zich
en vervolgens een ander ligchaam D met meteen anderli
gchaam vereenigt,dan VerB en C eene verbinding aangaat, dan staan binden zj zich ln de gewigtsverhoudingen,
de hoeveelheden van B en C ,door D opge- die door hunne aequival
el
ztgytallen worden
nomen, t0t elkander als 3 tot4.Kent men aangewezen.Hoewelde aequlvalenten veelal
dus de gewigtsverhouding,waarin zich een m etdeatoom gewigten overeenstemmen,mag
ligchaam A met twee andere B en C ver- m en ze, als uit de ervaring afgeleid, niet
eenigt,dan kentm en 00k de gewigtsverhou- geljk noemen metdeze,wierbedragOp een
ding,waarbj zich B met C verbindt. W an- hypothetischen grondslag rust.
neer 10A zich verbinden met 38 ,60 ,5D , A era noemt men het grondgetal eener
7E , enz., dan vereenigen zich ook 38 met Jaartelling,- hetJaal-waarmee
- dezelaat60 tot 9BC, 60 met 5D t0t 11 CD ,3B met ste een aanvang neemt, terwjl dat woord

7E t0t 10 BE enz. natuurljk bj voldoende tevens eene of andere tjdrekening beduidt.
verwantschap.Kent men dus de gewigtsver- Menonderscheidtdriesoortenvantjdrekening,
houding, waarbj zich debepaalde hoeveel- nameljk eene'
wetenschappelî
jke,eenebnrqerheid van eenig ligchaa'
m ,bjvoorbeeld van Iï/kd en eene kerkel'
qke. In deboelten des
de zuurstof,met alle overige ligchamen ver- ouden en NieuwenVerbondsvindtmenslechts
bindt,dan drukkendecjfers,welkemenver- op enkele plaatsen sporen van eene aera of

krjgt?degewigtsverhoudingen uit,waarbj
zj zicllmetdezuurstofen tevensdie,waalbj
zj zich onderling verbinden.Neemtulen de
zuurstof t0t grondslag en stelt men hare
hoeveelheid geljk aan 100, dan vindt men

tjdrekening. In het algemeen was deze bj
de oude volken weinig in gebruik.Zelfs de
Romeinen w aren niet gewoon, in hunne

staatkt
lndige en burgerljke acten hetJaar

der stichting van Rome te verm elden,m aar
voor de volgende enkelvoudige stoFen de enkel den naam van den regerenden consul
achtergevoegdeaequivalenten:aluminium 171, en later dien des keizers m et het regeringsantimonitlm 1612,5, arsenieum 927,5, 100d Jaar.In de Boeken van Mozesis de tjdre1:94,5,broom 1000,chloor 443,3,jzer 350, kenkunde op hetnaauw stverbonden m et de
fluor 237,5, goud 2455, Jood 1586,kalium geslachtrekening. Onder hunne koningen
489,92,kobalt 369,koolstof75,koper296,6, rekenden de Israëlieten naar de regeringsnatrium 287,2, nikkel370,phosphorus392,6, jaren van dezen, en later: onder vreemde

platina 1232,5,kwikzilver1250,stikstof175, heerschappj,naar de regerlngsjaren van Batin 725, waterstof 12,5, bismuth 2660,zil- bylonische en Perzische vorsten enz. Slechts
vel' 1350, zink 406,5, zwavel 201,17,enz. zelden legden zj aan hunne tjdrekening
Hetcjfer489,03bj kalium geet'
ttekennen, eene nationale gebeurtenis,zoo als den uitdat zich zooveeldeelen kalium met 100 dee- togt uit Egypte en den aanvang der Bal
lylen zuurstof t0t 598,93 deelen kalium-oxyde. lonische balllngschap,ten grondslag.Toen de
verbinden:ofdat in 100 deelenkalium-oxyde Israëlieten Syrische Onderdanen waren ge82,05 deelen kalium en 16,05deelen ztlurstof worden,kwam bj hen de aera der Seleucite vinden zjn. De cjfers489,92 bj kalium den in gebruik, die m et de stichting van

en S0l,l7bj zwavelzeggen0ns,datzoo vele hun rjk door Releucws Nïrlfpr (deherfstdeelendierbeidestoFen t0t 691,09deelen zwa- nachtevening van hetjaar3l2vôôrCltristusj
vel-kalium zich vereenigen,of datmen in l00 begint.Dietjdrekening bleefbj deIsraëliedeelen zwavel-kalium 70,80 deelen kalium en

ten , Arabieren en Syriërs npg lang na de

naàm van mengingsgewigten.
Het aequivalent eener enkelvoudige st< is

de aera der Chasmonaeërsingesteld,waarvan

29,11 deelen zwavelaantreft.Daardeze cjfers geboorte van Christnsin zwang.Toen AbrahetgewigtaanduidenderbetrekkelpkestoFen, AJPZ.N nakomelingen zich onder aanvoering
geeftm en aan de aequivalenten o0k welden van den Makkabaeërk
% monvrjvochten,werd

het eerste Jaar overeenkwam met hetJaar
derhalve de gewigtshoeveelheid, welke zj 170 van de aera der Seleuciden en met het
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Jaar 143vôôr Christqs.Eeneandereaerader telijke aera heeft men nog geenszinseene
Oudheid is die van Pltilipp'
as, ook die van geljke tjdrekening verkregen,wanthetbeAleœander en die van Edessa genoemd;zj gin des Jaars werd op zeer verschillende
neemt een aanvang in het sterflaar van tt
jden gesteld.De meest gewone aanvangsAleœander de Grppfe en wel met de tl
*oons- dagen desjaars zjn de 25steDecember,als
beklimming van diensopvolgcrPltilippnsAr- dedag van Jezusgeboorte?(
1e lsteJanuarj
rAïdc,
dff: (l2 November 823 vôôr Cl
tristusj. als de dag zjner besnjdenis en tevens als
Zjwasvooralbj deEgyptenaren ingebrtlik. deRomeil
zschenieuwjaarsdag,de25stcMaart
Voorts heeftmen deaera van Aotillm ,welke als de dag van aH@ria-boodsehap, en het
naar del
z slag van Actium is gengemd en Paasehfeest,Ofschoon ditlaatstewegenszjne
e0n aanYang neem t m ot d0 Vorovoring Van veranderljkheiddaarvoorzeerweiniggeschikt

Egypte(
100rOcftxrillf
z,
g(29Augusttls30vôör
cltristus).
Bj het ontstaan en do uitbreiding der
Christeljke kerk volgde m en nietaanstonds
eene nieuwe tjdrekening.De Christenen in

is.W aarhetJaar op een anderen dag begon
dan op den lstenJanuarj,kwam hetslechts

te
n deelemet datvan Dionysins en met0ns
J@aar overeen.E erstw asm en w einig gezind,

om denlstenJanuarj,alsden nieuwlaarsdag

het Oosten hielden zich aan de aera der der Hei
denen,y k alsden aanvangsdag van
Seleuciden,die Ook nunognevensdeChriste- het Christeljk Jaaraan tenemen;hetkwam

ljke Jaal*
telling door de Sylische Christenei
z echter weyens zjn zamenhang metdeJuligebrtlikt wordt. Er bestaat eenig verschil aansche tpdrekeui
ny,die men aangenomen
omtrent den aanvang, daar de Nestorianen had,meer en meer ln gebruik:hetJaar met

en Jacobieten hetJaarmetden lstenoctober, den lsten Janual'
j tebeginnen,totdatpaus

en de Syrische katholieken het met den Innocentlus XII h0tin 1691voorgoed vastlsten September beginnen.In Alexandrië gebruikte men ter berekening van hetPaaschfeest f
le Dloeletlaansel
te 4661-/
1., otll
t wd de
Aerâ dermartelaren genaamdtomdatdaarvan

het eerste Jaar tevcnsheteersteregeringsJaarisvan keizer Dioeletianws,onderwiens
bestuur vele Chxistenen den mal-teldood stiexven. De aanvang van deze aera is Op den
zgsten Augl
lstus 284. Men vindt deze met

eeno wjzlging n0g altoosin gebruik bj de

stelde. Vôôr dien tjd hielden depausen in
llun bullen en brieven den zssten D ecember

voorden aanvang desJaars,en deDuitsche
keizersdesgeljkst0tin de tweede helt'
tder
l6de eeuw.In Frankrjk telde men t0top
dien ttjd t0e de dagen van hetPaaschfeest
af.ln Schotland werd de lsteJanuarj 1599,
e1
z in Engeland de lste Jal
ztlarj 1752 t0t
aanvangsdag van het Jaar verheven. Vôôz'
dien tjd vond men f)1
* niet alleen bj die

Kopten en Aethiûpiërs. De Christeljke Ar- twee volken, maar zelfs in de onderscheimeniërsrel
tenen van hetjaar 55l na Oltris- dene steden verschillende aauvangsdagen des

tlgs,waarin depatriarch .
Mbze.
qdenttjdhun- Jaal
's,diemon t0teengoed begripvanhunne
ner kerkeljltefeesten regelde.Bj de Chris- tjdrekenkundedienttekennen.Eenealgemeen

teljke volken van Et
ll
-oyaisde Cl
trLstelî
jke
of yewone fï/tfrdlzpzw.
r/ln gebruik, diemet
het geboortelaar V2n Jeztls 001 aansral'lg
neemt. In het Romeinsche ri
jk bleef deG
+pwone tjdrekening bt1t
le regol*il
Agsl
-aren Vall
Consulsen Keizersnog langbestaan,- ja,

aangenom en aera verschaft intusschen een
grootgemak.Hetisdaarom vanbelang,dievan
Dionyrius te behollden, stshoon de meeste

deskundigen van gevoelen zjn, dathj de
geboorte van Jezl
ts althans 4 of 5jaar te
laat lleeft gesteld, daar Herodes de Gr/pf:

zj werd nog in 527 na Christ'
as door eene in het jaar 750 na de stichting van Rome

verordening van keizer Iastlnian'
us gehand- overledelz is.
haafd.Inmiddels deed zich onder de ChristeEene andere aera, die van de Sclteppln.q
lfle'rel#,
is veel ouder. Zj wasvooral
ltjkevolkenmeeren meerdebehoefteaan eene der '
k

Christcltjke a'
eragevoelen,en deabtDionysins
de kleine te Rome voerde haar in (525 na
Chrlstl
gst bj de vaststelling van het Paaschfeest, en wçl in de plaats de< Dlocletiaansche. Hi
j bepaalde het eerste Jaar der Christeljke aera?Of hetgeboortejaar van Cl
trlsfll.
s:loopende van den lstenj'
anuarj totden
3lsten December. op 754na de stichting van

Rome en stelde het Kerstfeest op den
25Sten Decembel'.Deze Christeljketjdrekening heeft zich, vooraldoor hetgezag van
Beda,'van Karel de Groote cnz. meer en

meex vcrspreid.In Spanje echter hidd mlm
n0g lang de Rpaansclte ael-a,beginnendemet
hetjaar 7l6,en dezekomtin Portugaln0g

bj de lsraëlieten in gebl*t
lik. Zj is echter

niet zeer doelmatig, daar de gevoelens om -

trent het a'
antalJaren,datvan de schepping

tot aan de geboorte van Cltristus verloopen
is, niet weinig verschillen.Van de holzderd
Opgegevene getallen is het grootste 6984 en
llet kleinste 3483. Daar de nevclen,die de

tjdrekenkundevan lletOtldeTestament0mhtlllen,nietligtzullen verdwjnen,verdient
de Christeljke Jaartelling ver de voorkeur.
Deze neemt een aanvang in een behoorljk
toegelicht historisch tjdperk, en men kan
van llier, met het oog op de geschilldenis
van de volkeren der Oudheid,gemakkelgk
achterwaarts rekenen. Het geboûrtet
iaar van
Christus is volgens Julll
ts H.
rict
zp'
l
t,
ç, het
-f

vol)x in 1420.De Grieksche Christenen hebben in 1700,op bevelvan Peter de Groof:t 5500ste,volgensElgsebius,WdycenhetR00mweliswaar de Christeljke tjdrekeningaan- sche Martyrologium het5199ste,volgensSclgenom en,maar t0t nu t0e den Juliaanschen liger en Calris'
k'ashet 3950ste,volgensKepler
kal
nder gehouden.
en Petavllts het 3984ste, en volgens Uslter
..ç
M et de algemeene aanneming vant
leChris- het40046
1ena de schepping der wezeld.Twee
1.
12
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verschillende tjdrekeningen na deschepping wintprmaanden nivose,pluviose en ventose,
zjno0knunogbjchristeljkevolkeningebruik. de lentemaanden germinal,Qoréalen prairial,
De eene is afkomstig van den Egyptischen en de zomennaanden messidor,thermidor en
tedagen inelke
monnikentjdrekenkundigeAriannR;zj.stelt fructidor.o0k de afzonderljl
de komstvan Chréstns8jarenlaterdandeaera decade hadden hunne namen.Deze aerableef
vanDionysius.AandezehoudenzichdeAethi- sleehtj 12 jaren in gebruik. Zj werd den
opischeChristenen.DeandereisdeByzantI
jn- 9den September 1805 afgeschaft. Dat haar
dc/ze of Constantinopolitaansche w ereld-aera. beknoptbestek een gl'ootenrjkdom vanmerkDezestelthetbegindeslaarsOpdenlstenSep- w aardige gebeul-tenissen bevat, behoeven
temberen haar5509(
1eJaarisheteersteonzer wj naauweljkstevermelden.
Eene andere aera is die der OlympLaden
Christeljl
te Jaartelling, die daarenboven 4
maanden later begint.Dietjdrekening isin ofviel
jarige tjdperken,ingevoerd door den
gebrt
likbjdeByzantjnschegeschiedschrjvers Siciliaan Témaeus,een aanvang nemende den
en bj de beljders derGrieksche godsdienstj z3sten Julj 777 vôôrChristusen bj Griekmet uitzondering van de Russen.
sche schrjversin gebrt
lik.Men zieonderhet
Dikwjlswordtook de Romeinsel
teïwt
fïcfie woord olympiade. Voorts heeft men die,
Oygegeven.Men vindthaarvjrmeldsederthet w elke met de stichting Van Rome, den
mldden der4deeeuw na Christus.Zj iseen Slsten April754 vöôr Christus,een aanvang
tjdperk van 15jaren, gedurendewelkebe- neemt.Zj wordtgenoemdnaarharenvermoerp,terwjlde
yaaldebelastingen op denzeltien voetwerden deljken insteller Terentius F-cr'
mgevorderd. Z00 ze vôör den aanYang der mindergebruikeljkevanM.Tprcifz,
çCatoeen
gewone Christeljkejaartelling bestaan had, Jaarlater aanvangt.Belangrjk voorden gez0u die met het derdeJaar van zulk een schietlltundige is de aera van Nabonassar,die
tjdkring zamenvallen.Men verkrjgtdushet door P tolemaens, Theon en anderen werd geJaar derindictievooreenJaarcjfern@Chris- brtlikt.Zjbegintmetheteersteregeringslaar
tus geboorte,wanneermen bj datJaarcjfer vankoning Nabonassar:in hetJaar 747vöôr

3 optelt en de som dool-15 deelt.De restis Cltrist'us, en stelt 0ns ln staat om uit debedan de indictie, en gecn rest beteekent het rigten Van Ptolemaeus den tjd Van vele
15dejaar dexindictie.DeRomeinscheindic- merkwaardige gebeurtenissen te berekenen.
tievinden wj alstjdrekening Ook n0ginde D e Juliaansche cdrtxbegintm et de invoemiddeleeuwen, schoon haar aanvang. de ring vandenJuliaanschenkalender,inhetjaar
lsteSeptember, ook weleens Op den 24sten 46 vôsr Christus, en de Antiocl
teniselte met
September, den 25sten December, den lsten de vrjverklaring der stad Antiochia of'met

Januarj en den 25:ten Maartwordtgesteld. het eerste jaar van het dictatorscllap van
Daal* e1' Omtrent het aantalJar
@ on, Bedert Julius Ocedcr (49-48 vôôr 6'
#riâ.fvd).Deze
de schepping derwereld verloopen,eengroot laatstekomtbj deKerkvadersdilkwjlsvoor.
verschilvan gevoelen bestaat,kwam Josepl
t Zie verder onder het woord cltronologie.
arium noemde men bij de RomeiSccltçer ophetdenkbeeld,Om doorvermenlg- nenAer
het geld van den Staat,ofde schatkist,
vuldigingvandecyclischegetallen 28,19en15

een tjdperk van 7980Jaren tevormen,diehj waarin het bewaard w erd. H et aerarium
as en
JulLaanscheperiodenlbet
nde HetJaar47l4dezer bevond zich in den tempelvan Saturn'
periodeishetlsteonzerChristeljkelaartelling stond Onder het besttlur van denSenaat.Ten
en het754stena de stichting van Rome.Daar- tjde van Alt
ggtstu.
qOntstond een nieuw aeradoorwerdinzjn tjdregelmatigheidgebragtin xium door vrjwillige bjdrngent door den
Sos
t
e
n
pe
nni
ng
van
erfenissenenschenkingen,
de tjdrekening.

Eene andere aeraisdiederM ohamm f
adanen, die nietaan de naaste bloedverwanten ofaan
w elke een aanvang neemt met de hedsjra behoeftigen ten tleel vielen, en door den
of vlugt van M ollam med van M ekka naar loosten penning der Opbrengstvan allew aren,
Medina op den l6den Julj 622 na Christlts. die te R om e verkocllt w erden. Later was
Zj is bj de Ttlrken,Arabieren en Perzen er een tweede aerarium ,waarover deKeizel.
in gebruik en wordt nietnaarzonnelaren, beschikte,en in den aanvangvande3deeetlw

maar naar maanjaren berekend,van welke Onzer Jaartelling, Onder Keizer Caracalla,
werd het otlde aeraritlm in hetnieuweOpge38 met 82 zonnejaren geljk staan.
De nieuwste aerais die der Fransche omw enteling,welke denl
GdenOctober1793werd
iugevoerd. Men stelde den aanvang vast op
den 22sten Septembel'1792 (des voormiddags
te 9 uul' 181
/aminuut),juistmet deherfst-

lost, zoodat de Keizer m etalle gelden van
den Staat naar goedvinden handeltle.

A örides Stvartz of luchtbloem is een
plantengeslacht uit de familie der standel-

kruiden (Orchideën).Deze planten,metfraainachtevening en Op den da4 van deafkon- gekleurde en w elriekende bloemen versierd,
diging der Republiek. Het nleuwe Fransèhe groejen in devochtigeen schaduwrjkewouJaar werd verdeeld in 12 maanden,e1k van denvan Indië,vooralopdevermolmendeschors
30 dagen,en hieraan w erden 5 en in schrik- derboomen.Velesoorten(a.odorattlm Lour-,a.

kellaren 6 dagen toegevoegd. Elke maand maeulatum Hook,a.multiqorum Roœb.)worden
telde 3 decadeu oftjdperken van 10 dagen. a1s sierplanten in w arme kassen gekw eekt.
Aërius ,een presbyterteSebastein AnueDe nam en der maanden w aren aa'n de gewone gesteldheid van het w eder ofvan de nië,veroorzaakteinhetjaar260eenescheuring
natuur ontleend. De herfstmaanden noemde indeKerkdoordienhjhetOnderscheidtusschen
men vendémiairo, brlmairo en frimaire,de bisschop en presbyterverwierp en hetvasten,
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h0tbidden voor afgestorvenen en hethotlden

De aërolieten hebben alle eene zwarte

vaneenpaaschmaaltjd,z0oalstotll gobrtlike- oi-grjsachtige,eenematteofblinkendekorstj
ljkwas,tensterksteafkeurde.NiettenOnregte die wel eens effen is en ook welgegroefd,
werden dt
ls deProtestanten in de lct
leeeuw weleensglad en 00k welrtlw ,somtjdsgescheurd, en zeer verscllillend van dikte.
Aërolieten ofluchtsteenen,ook meteorie- Men Onderscheidt de aërolieten in l
jzer-en

wel eensatéria,nen genoemdi

ten en meteoorsteenen genaamd,zjnin verschillende musea, vooral te Berljn en te
Mreenen,tezien.Hetzjnsteen-elzertsbrokken:diemen uitden dampkrinr heeftzien
vallen Ofdie vermoedeljk daarultzjn neêrgedaald. Zj vertoonen zich doorgaans als
snel voortjlende, vurige verschjnselen en
vuurbollen, soms met een staart voorzien,
Of als lichtstrepen aan den homel, Of als

donkere of lichte?bj nati
htvaak blinkende

in steen-meteorieten. T0t de eersten behooren - volgens de verdeeling van G .llose-

meteoor-iizerofnikkelhoudendjzermetphosPhor-nikkeljzer en jzerhoudend nikkel.Uit
een stuk meteoorjzer van de Kaap iseen
degen voor keizerA leœander I van Rusland
gesmeed. Voorts pallasiet of vertakt m eteoor-jzermetholligheden,waal-in zich Olivienkristallen bevinden, en metrosideriet, die
den overgangvorment0tdesteen-m eteorieten.
D eze laatsten bestaan hoofdzakeljk uitsilicaten 0n Trorden verdeeld in c/tondrieten,

w olken en dampmassas,waartlit Onder gesis
en geratel of met geweldige tlitbarstingen
één Of meer steenen ter aarde vallen - eene fjnkorrelige massa metkleinebolletjes
somtjds weleens zooveel, dat zj op eene van een m agnesia-silicaat en m etkristallen

hagelbt
li geljken. Meermalen hoorde men

0n

korrels van olivien, chroomjzersteen,

enlkel het geraas der uitbarstingen zonder nikkeljzer en magneetkies, - holvard'ieten,

eenlichtgevendverschjnselwaartenemen.De een ijnkorrelig mengselvan Olivien meteen

neêrvallende steen-ofertsbrokken - lueest witsilicaaten meteenigmagneet-enchroom -

nikkel-enjzer-erts- zjnzooheet,datmenze
nietnletdeblootehandkanOpnemon,maarzj
veroorzalten geen brand,aldringenzj door
een stroodak heen.Zj verspreiden weleens

jzererts, cltasslgniet,eenemassavanf1Jnltorrelig,jzerhoudend olivien meteen weinig niltkeljzer! shalk'
iet,een ijnkorrelig
mengselvan ollvien en chroomjzersteen met

een zw avelachtigen reuk en dalen som- een magnesia-silieaat?- ehladniet,eenm eng-

l silicaat(shephardiet)
tjds met zulk eene kracht neder,dat zj sel van laatstgenoemt
zich ter diepte vaneenigevoetenindenaard- met een leemhotldend silicaat, een w einig
bodem boren.
nikkeljzer en magneetlties, koolholtdezde
De eerste maal werd het vallen van eene

rêzd/etpriefes,uitbruinaehtig zwartetaardach-

massa meteoor-tjzernaat
lwkeuxig waargeno- tige ko0l bestaande! - en e'akairletenteen
men te Hraschina,bj Agram in Kroatië,Op mengsel van anorthlet en a'tlgiet met eenig
den zssten Mei 1751 des avonds te 6 uur. magneetkiesen nikkeljzer.

Later merktemen hetOp (1700)teBarbotanin

hetFranschedepartementGers.In hetJaar
1704 viel te Sie
'na in Italië een steenreren
Over een uitgebreid gewest,terwjl dle,
welke den z6sten April 1802 bj Aigle in
Normandië ter aarde viel,n0g belangrjker
was. Een schitterende vtlurbol,die te Caen
en Falaise gezien werd,breidde bovenAigle
zich uita1seenedonkel'ew olk,w aaruitOnder
gew eldig geknal een regen van S000t0t3000

De grootste bekende aëroliet is 15000
Ned. pond zwaar. Volgens Plutarehus viel

in het geboortejaar van Socratesbj Aegospotamos een m eteoorsteen ter aarde ter
grootte van twee lnolensteenen ,en volgens
Pertz verhief zich een ltlchtsteen, in den

aanvang derlodeeeuw in derivierbtjNarni
nedergedaald,een eind boven de oppervlakte
van het water. De steen van Bahia is 7000

Ned. pond Zs5'aar# de Cerro Alercado bj
steeneh Op eene vlakte terlengtevan ùkjg Durango w eegtom streeks4000N ed.pond,en

en ter breedte van l geographische mjl men kent er onderseheidene,die l00 t0t200
Ned.pondzwaarzjn.Veleandereaërolietenzjn
namenditverschjnselwaar,enmenhoordehet zeer klein - vooral zoodanige die in een
gebulder tOt Op een afstand van 30 mjlon. steenregen de Oppervlakte der aarde bereiEven duideljk heeft men in het
aar1808 ken.H etiszonderling,datmen in deoudere
4 J
bj Stannern in Moraviëden valOpgemerkt bezonkene lagen der aardkorst nog geene
nederstortte. De inw oners van S0 dorpen

van Ongeveer 200 steenen; deze kwamen

aërolieten gevonden heeft.Alleen in degotld-

uit een nevel,die zich plotseljk aan den zandbedding van Petropatllow sk Ontw aarde

helderenhemelvertoonde.Opverderenafstand lnen een m eteoriet op eelze diepte van 10e1.
had men een vtlurbolOpgemerkt.De nederVolgensPllttareh'asverklaardereedsAnaœa-

daling van aërolieten bj Kleinwenden, niet *
A
qoras: dat de steen btl Aegos-potamos uit
ver van Nordhausent in 1842, had plaats den hemol was nedergedaald, en volgens

zonderwolk ofvuurbol,terwjlmen in den Dioyenes rczl Apollonla boweyen zicllnaast

aanvang van de maand D ecember 1868 op de zigtbare sterren ook onzlgtbare,w elke
vele plaatsen van onsVaderland een prach- om die reden geen naam hebben.D eze valtige, langzaam van het Oosten naar het len vaak Op de aarde neder en worden dan

westen voortschrjdenden vut
lrbolheeftge- uitgedoofd.Bj Aeistotelesvindtmen het4ezien,zonder dat eene nederstortingvanaë1'o- voelen,datde m eteorieten door w ervelw lnlieten is opgemerkt.Behalve bj Agram ,is den zjn opgeligten voortgestuwd,ofdatzj
op den l4den Julj 1844 bj Braunau een Ontstaan zjn uit de dampen deraarde.In
prachtig stuk meteoor-jzcrnedergevallen. weerwilvan deze en dergeljkeberigten be12*
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twjfelden de natul
lronderzoekers t0taanhet Van tlitzetting en de digtheid Of hetvoltlcinde der l8de eeuw het bestaan der aëro- men dergassen.Zjwordtaangewezen door
lieten,totdatChladniin 1704 dat bestaan t0t
eene Onbetwistbare zekerheid verhief. Dit
werd nog bevestigd d001- Olbers,die in 1795
den valbeschreefvan den meteoorsteen,clie

de wet van M ariotte, die aldus luidt,dat
de digtheid van dezelfde hoeveelheid lucht
evenredig is aan hare kracht van uitzetting,
Of- daarderllimten,doordezelfdemassalucht

iyl hetvoorgaandeJaarbj Siêna waswaal--geljks in 1795te
g0:A0m 0n, terwjl iets del
W oodcottage in Yorkshire werd Opgemerkt.
Het berigt van Biot Omtrent den steenregen

ingenomen,Omgekeerdevenredigzjnaanhare
digtheid - dat de volumens van dezelfde

massa ltlcht omgekeert
l evenredig zjn aan

hare uitzettende kracht.De aërostatica be-

te Aigle deeddelaatstetwjfelingenverdwj- paaltvervolgens,h0e veelarbeid ervereischt

n0n,zoodat ook de oudere berigten Omtrent wordt, om eene zekere hoeveelheid lucht
den val van meteoorsteenen als waarheid t0t een bepaalden graad van digtheid te
werden erkend.Na dien tjd zjn hoofdzake- brengen. De bepaling van de verschillende
ljk vierhypothesen aan datverschjnselten digtheid en spanning in de loodregt boven
grondslag gelegd. Volgens de vulcanisclte elkaâ
'1-gelegene luchtlagen is de grondslag
hypotltese zjn de aërolieten voortbrengselen voor het meten van hoogten dool, middel
onzer vuurspuwende bergen,Omdatdesteen- van den barometer.De warmte heeft een
regen te Siêna sleehts 18 uren na eene ge- belangrjken invloed op de digtheid 0n het
weldige uitbal-sting van den Vestlvius plaats uitzettend vermogen der gassen.Hetis gegreep. Meer aanhangers vond het gevoelen blelken uitproeven, die hetecrst (loor Gay-,
van Olbers, doo1' La Plat'e, Berzelius en Lnssac ingesteld en later (loor anderen herl enzenbery verdedigd,maarlatel'dool,Olbers haald zjn:dat bj geljke digtheid hetuitzelven*@verloochend,datdeaërolieten afkom- zettend vermogen, en bj geljk uitzettend
stig ZI
JX uit de vtlllrsptlMrende bergon Vall verm ogen het volum en van dezelfde hoeveelde maan. Volgons de atmosphaerische hypo- heid lucht in geljke verhouding aangroeit
these zjn die steenen hun Oorsprong ver- alsdetemperatt
lur.De wetvan Gay-Luss
.ae
schuldigd aan de ophooping van stoffelz:die en dievan Yarlotte gaan echternletaltjd
in d0 hoogsto gewesten desdampkringszwe- door.Zie voorts onder dewoordenbavometer
ven,
eene meening? die door Tobias en dampkr'
ing.
Mayer,ldeler,E-qen en anderen werd v00rEen ander deel deraëro-mechanica is de
gestaan. Deze drle hypothesen zjn echter aLrodynamica Of de leer van (le beweging
verdrongen door de kosmische, wellte door derltlcht.Zj onderzoektin deeerste plaats
Cltladni is voorgesteld en Ook door A'
rago, hetuitstroomen derluchtuitvaten,waarbj
T0n Humboldt OnZ. aangenom en. Volgens in aanmerki
ng wordt genomen, ofde drukdeze zjn de aërolieten kleine ligcham en,die king Op de luchtmassa dezelfde bljftofvereven als de asteroïden zich zelfstalzdig om mindert, alsmede of de uitstrooming door
de z0n bewegen en dan eerst zigtbaar wor- een gaatle in den dunnen wand danweldoor
den,wanneer zj onzen dampkring boreiken. daarboven geplaatste buizen ofkranen plaats
W anneerzj dezen snjden,vertoonenzjzich heeft. In deze gevallen m erkt men dezelfde

als vallende sterren, en wanneer zj op den verschjnselen van zamentrekking Op,die btl
aardbodem nederdalen nemen wg hen waar het water w orden w aargenom en. Verder
in de gedaante van aërolieten.W aarschjnljk w ordtdoor de aërodynamica nagespoord,h0e
staan de aërolieten m et de w ording van Ons
zonnestelsel in het naauw ste verband; de
sllli
jer die een en ander bcdelkt,is echter
n0g geenszins opgeheven. Men raadplege
voorts het artikelvallende t
s/èvrrez3.

de stroom ing der ltlcht d001* buizen plaats

A öro-m echanica bevat de leer van het
evenwigt en van de beweging der lucht.De
leer van het evenwigtderluchtvormige stoffen in hetalgemeen en der dampkringsltlcht

lengteen omgekeerdevenredigmetdewjdte

heeft,waarbj ze,evenalshetwater,tengevolge van de wrjving een tegenstand moet
Overwinnen, welkebjna evenredig methet
vierkant der snelheid, evenredig met de

der buizen toeneem t. Voorts houdt de aërodynam ica zich 'bezig m ethetm eten dersnelheid, waarmede de lucht zich voortspoedt,
in het bjzonder,noemtmen meerbepaald waartoe m en zich bedient van den anemoaêrostdtioa. V00r zoovol- de lucht gewigt meter,- alsmedemetde bepalingdexw etten,
heel't en vloeibaar is, Onderwerpt zj zich volgells w elke de schok der lucht op een
aan dezelfde w etten als de dropvormig-vloci- vlak werkt,nameljk dân,wanneerdeschok
bare ligchamen, el
'l men Ontwaart hierin van een onbegrensden luchtstroom een lig-

slechts eenige wjziging ten gevolge van de chaam treft. Evenals bj het water, ziet

uitzetting der lucht of van haar streven, m en 00k hier de krachtvan den stoot toeOm haarvolumen tevergrooten.Hierbjkomt nemen, evenredig aan de vierkanten der
dus in de eerste plaats het bedrag in aan- snelheden.Eindeli
jk bemoeitzich de aërodym erking van de kracht van uitzetting der namica m et de w etten der beweging van

luchtsoorten Of gassen,en de wjze,waarop vaste ligchamen in den danzpkring, geljk
men die waarneemt bj omhoog geslingerde
voorwerpen,bj valschermen enz..
'Daarhier
eene veranderljkekrachtheerschappjvoert,
nameljk eene die inverhoudingvandevierkanten der snelheden toeneemt, zjn die

m en dat bedrag door middel van een baroMaeter of saanoraeter kan bepalen. Daarenboven maoet de aërostatica de w etten bepalme
enn
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wetten min ofmeerinrewikkeld.W ordteen vjandschap tllsschon hem en Demostltenes

ligchaam doorslechtseéne kracht,bj voorbeeld door zjn eigen gewigt,zooals het
valscherm !voortgestuwd,dan nadert zjne
beweging t0t de
zeke
ge
rl
e
jnkvo
tjd
rmi
al
g
se, zoodat zj
na verloop van
zoodanigkan
worden beschotlw d,schoon .zj heteigenljk
nim mer zalw orden.

A ërostiërs, noemde men in het laatst
der vorige eeuw eene afdeeling luchtschippers,diebj een naderenden veldslag opstegen,om destellinqdervjandenteverkennen.

welke met den staatkundigen toestand van
Athene in hetnaauwste verbandstaat.Naau-

weljks washj van 0en tweede gezantschap

naar Philippus tertlggekeerd, toen Demosthenes en Timarcltlbs hem van landverraad
beschuldigden.D 0()< eene wederkeerige aan-

klagt wist hj niet alleen aan hetdreigend
gevaarte ontkomen,maarhjbehaaldetevens
dotll
-zjne redevoering,die een treurig tafereel ophangt kan het tûenmalig zedebederf

te Athene,eene glansrjke Ovel*winning op

Zj werd Oygerigtln 1704.Doorgaansbevon- zjne tegenstandel-s.In weerwilvan(1e ernden zich ln het schuitje der ballon twee stige vermaningen van Demosthenes, gaven
oëcieren, die hunne waarnemingen met ge- de Atheners gehoor aan de jdele beloften
kleurde vlaggetjes overseinden, of ze op van Pltilippus.NietlangdaarnawasAeseltines

het papier bragten en met l00d bezwaard de af
yevaardigde der Athenersnaardeverlangs een koord deden afdalen.Dieafdeeling gaderlng der Amphictyonen.Devjandschap
deed het eerstdienstbtjMat
lbeuge,vervol- tusschen hem enDemosthenesbarstteuit(343),
gens bj Charleroi, en vooral bj Fleurtls toen laatstgenoemde hem Op nieuw het ver-

(1794);hierbleefdeballon gedurende9uren raad .
?'04
)1
- de voeten wierp,dathj tjdens
in delucht zweven.Men toefde gewoonljk zjne tweede zending naar Macedonië had

op eenehoortevan 800Ned.el.Genoemdeaf- gepleegd. Hierop antw oordde A esclténes in
deelinyderaërostiërsisspoedigOntbonden,en een verdediginrsschrift, dat wj thans n0g

eerstln denJongstenNoord-Amerikaanschen bezitten. De tlltkomst van dezen strjd is
burgeroorlogheeftmenwedervan deltlchtver- onbekend.Ditweten wj,datAescltines van
kenning gebrtlik gemaakt.
dien tjd at'als een verbitterde vtjand van
Aeschines, een leerling van Dooratest Demostltenes Optratl en steeds de belangen

onderscheidde zich dool
-zjne liefde Jegens van Pl
tilippuuzochtte bevorderen.Hj was
zjnen leermeester.Hjverkeerdeeenigentjd Oorzaak van dell tweeden heiligen ûorlog

te Syractlse aan het h0f van Dionysius, tegen Locris w aarin deKol
zil
zy van Macekeerde na den val van dezen naar Athene donië, door den raad der Amphlctyonen t0t
terug, en verwierf er doo1'het geven van Oyperveldheerbenoemd?metzjnlegerLocri
s
onderwjs en hetOpstellen van pleitredenen blunentrok en zelfsAthene bedreigde,waar

een schraa'
londerhoud.Hjvervaardigdezeven de aloudevaderlandsliefk
le door de krachtigy

gespreltken,waarvan slechts eenigefragmen- taal van Demosthenes vool'de laatstemaalult
hare sltlimering werd Opgewekt.De slag bj
ten zjn bewaard gebleven.
Meer bekend isderedenaarAesehines.Deze Chaeronea besliste over het lOtvan Athene
aanschouwde in hetjaar 389 vôör Cltristus en Griekenland, m aar de Overwinnaar n2m
het levenslicht als een zoonTan al*meotlders. tegenover de overw onnenen de meest m ogo-

Zjn vader Tromeswasslaafbjeen-Athener, ljke yematigdheidinacht.Vrlchteloospoogde
die aan het hnofd eener school stond, en Aesehînes te Athene hetvolk tegen Demoszjne moeder Empnsa hield zich llezig met f/
lepd: Op terujen.Ilet belastto dezen met
een verachtelgk handwerk. De zoon onder- de eervolle taak,om eene ljkrede tehouden
stet
lnde eerst zjnen vader: verhtlurde zich op hen,die bj Chaeronea waren gesneuveld.
vervolgens aan de gymnaslën als voorvech- Aan Aesehines bleef niets anders Over dan
ter en w erd reeds vroeg volleercl in letlgen eene aanklagt in te brengen tegen Ctesépkon,

en bedrog,waardoor htkhetAtheenschebur- diehetvoorstelpedaan had,o1
z1aan Demos-

gerregt verwierf. Nu veranderde hj den
naam ,dien hj van zjn vader geërfd had?en
trad als schrjver en wetvoorlezer in dienst
van de volksm enners Aristhoplton en Eubu-

thenes wegens dlensten, aan het vaderland
bewezen, eene gouden kroon t0e te ken-

nen ,- eene aanklagt,die eerst 8 Jaarlater
(320) behandeld werd?toen destaatkundige

/v.
s.Diebetrekkinr strookteweinigmetztjne Omstandigheden door den (100(1vanP hLlippus

eerztlcht,zoodathljeersttooneelspelerwerd 0n de veroveringen van A leœander aanvanen vervolgens als krjgsman roem verwierf keljk waren gewjzigd.De redevoering,bj
in de veldslagen bj Mantinea (268)en Ta- die gelegenheid door Aeseltinesgehoudenmet
het (loel om het staatkundig aanzien van
myna (848).Alsschrjver schjntl1j
hebben bekend gemaakt met het
Demosthenestevernietigen,isdooralletjden
regt,wantdrieJaarvroegerdanDemosthenes heen als een meestersttlk van w elsprekendzien wj hem plotseljkoptredenalsredenaar, heid beschouwd. Niettemin verwierf Demoswaartoe hj van denatutlrgroote gaven had tltenesmetzjneberoemde pleitrede Voorde
Ontvangen. Met Demosthenes nam hj deel kroon do Overwinning.ulesohines verliot dien
aan eengezantschap(147),datnaarPltili
pn'
tts, ten gevolge Athene en begaf zich eerstnaar
ltoning van M acedoniu, w erd afgevaardlgd, Klein-Azi'
éenvervolgensnaarRhodus,waarhj
om over den vrede te onderhandelen. Het eene beroemde schoolvtlorredenaarsstichtte.

sehjnt,dat deze listigoVol-st hem bj die Eindeljk verhtlisde11j naarSamos?en stier
gelegenheid voor zjne belangen gewonnon aldaar in 314.
heeft, want van dien tjd af dagteekent de Schoon hj veelvaker als retlenaar is Op-
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getreden,heefthj,behalvededriegenoemde, Het aantal tretlrspelen) tloor Aesehylas
geene pleitredenen op schriftgesteld.Hj en vervaardigd,wordt Op 70 ofook wel Op 90
Demosthenes waren de grootste redenaars geschat.Er zjn slechts 7van bewaard gehunner eetlw. W elmoethj vool
-dezen 0n- bleven en drie van deze - Agamemnon, de
derdoen?wanneer wj zien op derangschik- Choephoren en de Elfmeniden- Yol*llle110e110
king en degeljke bewerlting der stof, en trilogie, de eenige, die ons uit de dagen
vooralwanneerwj hetoOg vestigen opzjn der oudheid heeft bereikt.Het eerste sttlk
ytemnaestra,
zedeljk karakter,maarhj onderscheidtzich behandelt den n'l001-(1t dtl01- Clop
haren getevens (1oor eene Ongem eene vaardigheid en
gemakkeljkheid van spreken, dotpl.ketlrige
en schitterende taal en (
1oorzjne wegslepende kraeht.Gewoonljk sprak hj naarde
ingeving van hetoogenblik.c1zhj had zich
het sprektl
n voor devuistzooeigengemaakt,

geholpen door haren minnaar,
maal Ayamemnon gepleegd,- het tweede

de wl
-aak, dool- zjlzzoon Orestesop zjne
pligtvergtlizende moeder genomen en het
derde den angst van den zoon,die eenmoe-

dermoord ()p zjn geweten heeft.Hetschjnt,
dat llj als de uitvinderdaarvan wordtaan- dat ook de overige stukken des dichtersuit
dergeljjke trilogièn hebben bestaan. Ongegemerkt.
gel'll/i.
sïdr#dPromethe'
us!een
A eschylusjdegrondleggervanhetGriek- twjtbld heeftde:
sche treurspel? een zoon van Egphorlon, van de diepzinnlgste en verhevenste dlchtzulkeene
wertlin hetJaar525 v/ôr Christtls te Elel1- sttlkken derOtldlteid,desgeljkst0tur
voovende
sis in Attica geboren en onderscheidde zich trilogie behoord, 55r1lJt1*3'1t11 de vu'
het
eer
st
e
en
de
o
ntb
oe
ide Tr0ltetts
evenals zjno broeders Amynias el
z Oynae- Promet
pfzrçf.
s in del
zbevrjdingsoorlog zjus vader- methezts het laatste sttlk llitmaakte.Van (le

eide laatstgenoemde stukken zjn slechts
landsin de veldslagen bjMarathon?Salamis b
en Plataea.Laterbegaf11j zich naarSicilië, kleine fragmenten bewaard gebleven. Van
een paar zjnerstukken Lpromethe'
ttsen de
waarl1j in hetjaar 456 Overleed.
sfcluitste0ve1*de Opvoeding van dezen dichterktln- Perzen) heett Onze dichter da Opt
nen wj weinig mededeelcn.Hetschjnt?dat kende vertalingen geleverd.
hj een aanhangerwasderwjsbegeertevan A eseulapius, c1oor tle Grieken Askles genaamd?was de go(
lder geneeskunde,
Pytlt%qoras e11tevens ingewjd in doEleu- yîp,
zoon van Apollo en van Coronis,dedochsinischo geheimenissen.Tpen hj hiervan iu de
zjne gedichten gewaagde,wert
lhj van hei- ter van koning Phleyyas van Thessalië,ot'
ligschennisbeschuldigd,en hj hadzjnevrj- volgens anderen van ArsLnoè',dedochtervan
spraak enkeltedanken aan zjndichterljl
ten Leucippvs.VolgenssommigenishjteLaceria
roem. Hj is eigenljlt de eerste, die een in Thessalië,envolyensanderenteEpidaurus
Ofte Trlcca)eenestadin Messenië
Grieksch treurspelgyleverd heeft.De eerste in ArgolisTo
en over een en ander verschil

proeven van Tl
tespks en anderen bragthj geboren.
tot volltomenheid d0()1*in hetdrama de han- van m eening ontstond, besliste het Orakel
deling op den voorgrond te plaatsen en de voo1*Coronisalszjne moederenvoorEpidauzamenspreking der tooneelspelers in verband rusals zjne geboorteplaats.Zjn leermeester

tiron, die hem vooral in
te brengen m et de liederen van het kool-. w as de centatlr Cl
Hj washet?die een tweeden tooneelspeler deheelkuntleonderwees.Desagegeefthem de
naastden eersten decd Optreden en hierdflor magt,om gestorveneninhetleven terugteroede schepper werd van den dram atisehen pen.Volgenssommigen vermogthjditdoorhet
dialoog.D aarentegen bept?rltte Aesehylush0t bloed van Gorqo,dathj vanPallas(Minerva)
gensanderen washj geaantal personen van llet koor t0t 14 Of 15, Ontvangen haé.Vol
m aar deed hen in eqn prachtig gewaad 01)- roepen om Glattclts, den zoon van M inos,te
treden en gafover hetgeheelaanhcttoonecl doen helleven.Bj diegelegenheidkronkelde

eeneandere inrigting.In zjnestt
lkkenheeft zich eene slang om zjnstaf.ToenAesculapius
echter het episch elem entn0g altoosdeOver- haar gedood had, verseheen eene andere
hand boven het dramatisch:hun hoofdken- slang, die eenige kruiden Op hethoofd der
merk is eene verhevenheid, die schrik en gedoode legde, waarna deze terstond in het

lgkeerde.Metdie kruiden heefthj
angstverwekt.Zj stellen den strjdvoortus- leven tert
asuitdendoodOpgewekt.Zeus(Juschen de vrjheid van den mensch en h0t toenGlauc'
onvermjdeljke noodlot?waarvoorhj zwich- piterlyverstoord?dateenstervelingzichdatregt
-en geneesten m oet. D at nootllot is echtcr gepnszins aanmatigde,doodde d0n schrandel
gelegen in de krachten der nattlur ofin den heer.
Aesculapilts werd in geheclGriekenlandals
100p der omstandigheden, maar in den 0ndoorgrondeljken wil der goden? zoodat de . een god gehuldigd. overalverrezen tempels
mensch zich voor dezen met ootmoed dient. ter zjnereer,maar een derprachtiystewas

neêr te buigen. Daarenboven hebben zjne voorzekerdieteEpidaurt
ls,waarzjnstandtreurspelen een staatktzndig doel.11j zoekt beeld, van gotld en ivoor vervaardlgd,zich
er het gevoel van vaderlandsliefde, dflor verhief.In hetJaar 203 vöôr Cl
t'
rlstlfd,toen
den strjd voordevrjheid en tegen de Per- de pest te Rome w fledde, w erd de dienst
zische pvelqnagt aangevuurd,m ede te beves- van A eseulapius derw aarts Overgebragt,tigen.M etden verheven inhoud stemt detaal Ja,hem werd oj een eil
and in deTibereen
overeen;zj maaktzelfsvandeminstgewone tempel gewjd,die er zich nOg heden ten
hulpmiddelen gebruik enverheftzich hier en dage a1s de kerk van San Wtxrfo?oozldo verdaar t0tdegrenzen van hetonbegrjpeljke. hefl.H omerus gew aagtvan hem a1s van een
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voortreseljken geneesheer en maakttevens
melding van zjne zonen aMhehaonen PodaJïrîx:, die als artsen dienst deden in het
Grieksche leger. l'
Ij wordt doorgaansafge-

schap of de wjsbegeerte van hetschoone.
W at het schooneisin zjn aard en wezen,

h0e het zich openbaartin de kunst en in de
nattlur - ziedaar de voornaamste vragen,
beeld met een staf,door eene slangomkron- die de aesthetiek zich ter beantwoording

keld,en meteen hond aan zjnevoeten a1s voorstelt.Geruimen tjdzocl
ztdewjsbegeerte
het zinnebeeld de<waakzaamheid.
uitsluitend naar de kennis van het w are en
A esopus was de beroemde dichter der goede en splitste zich dien ten gevolge in

Otldheid,aanwienbjuitnemendheiddekunst
wordttoegekend,om lessen van levenswjsheid in den aantrekkeljken vorm vantàbelen
en geljkenissen te kleeden.Hj leefdeinde
6(
1: eetlw vôôr den aanvang onzerjaartelling
en W aS e0n tjdgenoot der7 Wjzen.Zjne

twee deelen,nameljk indepractischeenin
de theoretische wjsbegeerte.De vraag naar
het schoone werd enkel in verband met die

naar het ware en gpede en sleohtsbj gelegenheid geopperd.In dien zin vil
zden wj
btlde Oudste Grieksche wjsgeeren reeds0pgeheele levensgeschiedenis ligt zoozeer in merkingen Over het schoone;maar zj benevelen verscholen,dathetgevoelen van som- staan in korte stellingell over hetschoone

migen,diezi
jn naam alshetalgemeen eigen- van bepaalde kunstgewrochten en in de ver-

d0m van een aantal volksleeraars beschou- melding van regels ten behoeve der kunst.
wen, n0g niet voldoende is wederlegd. In Uitgebreider was het Onderzoek van Plato

allen gevalle moeten de bjzonderheden,die naar het schoone. Hj vond dit Onder de
de Constantinnpolitaansche monnik M l
xœimî
%s
Planudes in de 14de eeuw over hem heeft
medegedeeld,bt
jvoorbeeld,dathjm ism aakt
was, als vel-dichtselen aangemerkt w orden.
Op het gezag van klassieke schljvers berusten daarenteyendeberigten dat Aesop'
u.
g
geboortig was ult Phry-qéè?hoewel0ok Thracië,Samosen Lydiëa1szjnegeboorte-streken
Avorden vermeld,- voorts dathj a1sslaaf
versehillende meesters heeft gediend,en dat

ideën en deed hetmethetgoedeuit dezelttle
bron ontspringen. De schoonheid, op haar
zelve beschotlwd, is volgens hem êén,0n-

veranderljk en envergankeljk; men vindt
ze bj geen afzonderljk voorwerp, maar

alles isin zoo ver schoon a1s het nadertt0t
de idée der schoonheid.Deze kan menalleen
met hulp der verbeelding zich voorstellen;

maarwanneermen ietsdergeljkswaarneemt,
doet het een zeker welbehagen ontstaan.

de laatstevan dezehem devrjheid geschon- Het is het doel der schoone kunsten,het
ken heeft,- dathj ingrootaanzienstondbj schoone te voorschjn teroepen;zj zoeken
Croesus2koniny van Lydië, die hem met dus hetoorspronkeljk sehoone teverligchabelangrlke zendlngen belastte,en dathjog meljken,dat als eene idéeden kunstenaar
eene van deze,afgevaardigd naa< Delphi, voor den geest zweeften demoederzjner

daar ter plaatse vermoordisdoordepriesters, idealen is.Plato mag met regt de vader der
die zich (
l0orhem beleedigdachtten.Defabels aesthetiek worden genoemd,want bj hem
van Aesop'
us waren vermoedeljk enkeld001- vindtmen vruchtbarekiemenvooreenewetenmondeljke Overlevering beltend;zj worden schap van het schoone. Men heeft echter
vermeld in deu Phaedo van Plato, waar hare Ontw ikkeling verwaarloosd, en reeds
Boerates zegt,dat hi
j eenige fabelen Van Aristoteles volgde een anderen w eg.D eze,
Aesopws in verzen lzeeftgebrart.Erbestaat door de meesterstukken der kunst Omringd?
eene verzameling van Babrllts ln choliamben bleefbj zjn onderzoek van hetschoone bi
l
(kreupele jamben),die later in proza wer- de ervaring staan en haalde vûoraluit datden omgezet. O0k is er in proza eene ver- gene, w at door de kunst w as gew rocht en
zamel
ing
den so
phivan
st 40 fabelen van Aesopus van algemeenen bjval vond, zoowel het begrip
Apktltonius van Antiochia, en van het schoone als de regels Om llette beeene andere van den rhetor Themistius.D e oordeelen en te voorschjn te roepen. De
hedendaagsche uitgaven derfabelen vanAeso- ktlnstenaar m oet, volgens hem , alleen de

p?
x,
: zjn ontleend aan de verzameling van natuur en de kunstwerken, bj welke men
Planndes. Merkwaaxdig isde Overeenkomst het schoone ontwaart, met jver nabootsen.
van sommige dier thbelen metdie van een Dit gevoelen van Aristoteles omtrent het
Arabischen wjsgeer,Lokmân genaamd.Men schoone heeft er veel t0e bjyedragen,dat
raadplege het artikel ûnder dien naam .
Voorts kent men Clandius of Clodins.d.eyp-

men? in weerwil van de ultspraken van
P lato, eerst laat eene wetensehap van het

p%s,dentjdgenootenvriendvallCioero.Deze schoone te voorsthjn riep en zich lanyen
laatste Ontving van hem onderrigtin de uit- tjd tevreden stelde met eene uitervarlng
spraak en het gebarenspel.DezeAesopuswas atkeleidethearie en l
tritiek derschoonekuneen beroemd tgoneelspeler, die zich vooral sten.Hieropmaaktdenieuw-platonischewjsin tragische rollen Ontterseheidde.
yeer Plotinuseeneuitzondering4dezeheeft
Eindeljk was een zekere Aesopus,0ok ln zjne Enneaden de Platonische idéevan
Callistltenes genaamd,de schrjvervan eene hetscho,ne Ontwikkeld,zoodathj indegemet fabelen doorweven levensgeschiedenis schiedenis der aesthetiek eene eervolle vervan Aleœander deG0'o0f:.ZjwerddoorJulius melding verdient. W at de Grieken met beT'al:rik
/.
suithetGriekschinhetLatjnûver- trekking t0t de theorieenkritiek derschoone
gebrayt en behoorde t0tde gelielkoosdelec- kunsten geleverd hebben,is door de Romeitutlr ln de middeleeuwen.
nen overgenomen, in bjzonderheden uitgeA esthetiek , zoo noemtmen de weten- werkt, en vooral op de rede-en dichtkunst
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toegepast. D e Italianen, (le naaste erfgenamen van de klassieke kunst en w etenschap
hebben voor de verdere ontwikkeling der
theorie van het schoone niet veel gedaan.
Dante en P etrarea w aren er niet diep in
doorgedrongen, en de verhandelingen van
M uratori, wBetténelli, dl-gcrpffi, Cesarotti,
Oïcogzlcro enz., welke in verband stonden
met de theorie der kunst,hebben niet veel
invloed gehad op de ontwikkeling dezer
wetenschap. De Franschen hielden zich ,
sedel't het herleven van de studie der oude

schenhet schooneenhetgewaarwordingsver-

mogen.Hj noemdehetschoone uhetzinneljk (sensitief)volkomene.''ondervolkomenheid verstaat hj de overeenstemming van
eenig voorYverp met zjn begrip.Devoornaamste dwaling van Baumyarten wasdaarin

gelegen, dat hj hetschoonevoorstelde als

door de zintuigen waargenomen,maar ver-

volgensaan de reyelsderlogicaonderwierp,
zoodat de aesthetlek t0t eene dienares van
het verstand werd verlaagd.Toch kan hem

de groote verdienste niet ontzerd wordenj
letterkunde, van tjd t0ttjd bezig metna- dat hj de eerste is geweest, d1e aan de
sporingen Omtrent het schoone, maar zj theorie van het schoone als wetensehap eene
wisten zjn wezen niet te begrjpen.Men plaats heeftbezorqd naastdelogica,ethica
hield zich,zoowel hier als in Italië,te veel en metaphysica.Zjnegevoelenswerdendoor
aan de algemeene regelen van A ristotelesen zjne aanhangers nader bepaald en breeder
men poogde die in overeenstemming tebren- uitgewerkt en bj het scheppen en beoorgenmetdenheerschendensmaak.Z0oontstond deelen van kunstwerken in toepassing geereene theorie der kunst,die op gczag was bragt. Heeft Shlzer in zjne J'
rheorie der

gebouwd en het bestaande voorbjzag,z00- schönen Kunste'' niet veel bjgedragen t0t
dat zj elken vasten grondslagmiste,wegens bevordering der wetenschap,deze erlangde
hare ervaringsverwaandheid toteenzjdigheid eene nieuwe gedaante dool'Kant,den grooverviel en zich niettemin voor aesthetiek ten wjsgeer, die niet alleen de vroegere
durfde uitgeven. Eerst ontwikkelde zich Op objectieve bepalingen van het schoone in

dezewjze de theorie derdichtkunst?waar- hare onware gedaante aan de kaak stelde,
t0e Boileaw,J?ccis: en anderen veel hebben maar 0ok in eenemeesterljke ïntwikkeling
bjgedragen. D'
ubois Opende efm rlimerveld der subjectieve zjde van het schoone de

voor de kunstkritiek door de dicht- en schil- stelling bewees, dat de schoonheid alleen
derkunst met elkander te vergeljken.De door den geest en voor den geestbestaat.
Orplmz schreefoverhet schoone,maarwerd Kant beweerde,dat er tusschen schoonheid
overschadtlwd (
1001
- Andrl, die alle kunsten en eene door het verstand gevorderde v0ltoetste aan het beginsel van het schoone. komenheid van een voorwerp geen noodzaNqg verder gingenBatteuœ,.Di#erof,M ontes- keljk verband bestaat, 0n dateen aesthesch oordeel en logisch oordeelgewoonljk
qu%6w en een aantal anderen.In 0ns Vader- ti
land hebben Hemsterltuis, Camper,rcz)Beek nietsmet elkander te maken hebben.Om te
Calcoen enz. over het schoone geschreven. onderscheiden of iets schoon Of leeljk is,

Belangrjk waren voorts de onderzoekingen zegt Kant,wenden wj ons niet doormiddel
der Engelschen, die vooralna den tjd van van het verstand t0t het object,ûm het te
L ocke den aaz'd der aesthetische gewaarwor- leeren kennen, maar door middel der verdingen en voorwerpen zochten op tesporen. beelding tothetsublect en wjnemenwaar,
W j vermelden deverhandelingva'
n Muteheson of dat een gevoel van welbehagen Ofvan
over den oorsprong van onze begrippen van
schoonheid en deugd de werken vanAl'
lson,
Gerard 0n Ini
ght, die van P ope,
Home, Barke, Wlcïr en anderen.
Inttlsschen was de taak, om alle ktlnstregels en verhandelingen over aesthetische
onderwerpen t0t één geheelte verzamelen,
naar bepaalde beginselen te rangschikken en

afkeer opwekt.Het aesthetiseh Oordeel(het
oordeel val den smaak) stelt geen belang

ken? voor de Dtlitschers bewaard.Nadat de
voornaamste zwarigheid,het gemis van een
volledig stelselderpsychologie,door C.W ol.f
wasuitdenweg geruimd,leverde.d.G.Wtzcfz?'-

het verwekt 0ok neiging. Het aangename
bevalt nietalleen,maarhetbevredigttevens;
iets aangenaams te Ondervinden iseen genot.
Het goede behaagt 0nsniet zonderhetdenk-

in eenig voorw erp als zoodanig.D at alleen
is schoon, w at een belangloos gevoel van
w elbehagen Opw ekt,enhierdooronderscheidt
het zich zoow el van het aangenam e als van

het goede. Aangenaam is datgene,,
watbj
de gewaarwording aan de zintuigenbehaagt.
tot eene wjsgeerige wetenschap teverwer- Men schenkt daaraan niet alleen bjval,maar

:
q
#arten, een leerling van Wol
ftin hetmid- beeld,dat hettevensnattig is;wj koesteden der vorike eeuw hetbegin eenerwjs- ren hierbj de gedaehte van een doel.om
begeerte van hetschoone,d001'hem aesthetiek
genoemd.
Het geheel z0u de wetten aan@@
W PZPN, die den mensch bj hetbeoordeelen
en voortbrengen van het schoone moeten
leiden.Dat werk bleefechteronvoltooid.De
naam,çjienBanmgartenvoordenieuw ew eten-

iets goed te vinden,moet men daarvan een
bepaald denkbeeld hebben. Dit wordt niet
vereischt, om het een of ander sehoon te
vinden. Eene bloem , eene teekening staat
niet in verband met eene bepaalde voorstel-

ling, en toch kunnen zj 0ns bevallen.Het

schaq koos,beteekenteenewetenschap van aesthetisch Oordeel is van beschouwenden
de zlnneljke voorstellingen en gewaarwor- aard - hetiseen oordeel,datde:voorwerdingen, eene theorie der zintuigeljke waar- yen nietop zich zelfbeschotlwt,maarenkol
nemingen, of eene theorie van het gevoel. ln verband met het gevoelvan welbehagen
Hj koos dien naam wegenshetverbandtus- of afkeer dat er door opgewekt wordt,en
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deze beschouwing isevenzeerverhevenboven diepel. (1001- in die verborgenheid. Mrat hem
den prikkel van het aangename a1s boven ontroerde en m et geestdrift en zaligheid
het getuigenis van de uit-ofinwendigedoel- vervulde?k0n hjnietverklaren uiteen bloot
matigheid,datwilzeggen,van zjnenuttig- wdbehagen bj het aansohotlwen. Volgens
heid '0f volkomenheid.Het is dtls geheel en hem is het schoone eene zam ensm elting van

al onjuists even als Baltmgarten en zjne het verstandeljke envan hetzinneljlte,en
school, volkomenheid- onder zekere beper- t
lit deze vereeniginr Ontstaat de werkeljk-

king - en schoonheid als dezelfde zaak te heid. Deze voorstelllng stgnd echter in geebeschouwen,zoodat dezelaatstezich ineerst- nerlei verband met (1e wjsbegeerte zjner
genoemdeoplost.Er zjn,weliswaar,oor- eeuw en bleefdus onopgem erkt.H egelisde
deelvellingen, waardoor een voorwerp dan eerste? die in zjne aesthetiek den diehter
alleen schoon wordtverklaard,wanneer het regtlaat wedervaren.
met een bepaald begrip overeenstemt:maar
Het gelt
lkte eerstaan SchellLn;,(
1eaesthedeze zjn geeneztliveraesthetische Oordeel- tiek op een Juisterstandpul
ltte plaatsen en
vellingen, maar gemengde, en ztllk eene de kunst langs den weg der wetenschap in
schoonheid isgeenevrje,maareene toege- verband te brengen met het hoogste,met
voegde. Eene fraaje bloem is eene vrje den geest. ösehoonheid is de openbaring
schoonheid, want wat eene bloem in aal'd van de idée, van hetgoddeljlte in een been wezen is, weetniemandbehalvedekruid- perkten vorm ,'' ziedaar de bepaling van
kundige,en zelfs w anneer deze er een aes- Seltelllng, welke dof
)rdemeestebeoefenaars
thetisch oordeel over uitspreekt: slaat hj der aesthetiek 'is aangenomen.D e mensch is
geen aeht Op het bekende doelvan haarbe- het evenbeeld van G0d. Ol
lze geestis van
staan, nameljk Op het voortbrengen van Gods geest (loordrongen,en deze openbaart
vruchten. Z00 is het Ook.metvele fraaje zirh in de gewrochten der kunst,die (loor
vogels en schelpen;zj bezitten eene zelf- des m enschen geest van het uitwendige en

standige schoonheid,waarbj het doel van toevallige van htln natuurljken toestand gehun leven nietin aanmerking komt.Bj het zuiverd en naarhetbeeld van hetgoddeljke
benordeelen van dievoorwerpenishetaesthe- gevnrmd wordeu. Die geest van G0d open-

tisch oordeel zuiver.Daarentegen wjst de baart zieh ook in de natutlr.Dat is het be-

schoonheid van een mensch ,van een paard, ginsel derhedendaagsehe aesthetica,diedaal'van een huis Ons Op een bepaald doel,het- door eene plaats verwerftnaastdewjsbewelk beslist,h0e zoodanig voorwerp wezen geerte van het ware en goede.D eaesthetiek
moet,zoodat wj hieraan eene voorstelling bevestigt de leer der overeenstemming van

ontleenen van zjn volmaaktentoestand.Hier het ideaalmet de werkeljltheid. Daardoor
vinden wj duseenetoegevoegdeschoonheid leel'
t men beselen, datinhoud en vorm bj

die evenmin eene zuivere schoonheid is a1s elkander behooren) dat de eerste de laatste
eene vereeniging der schoonheitlmethetaan- aanneemt,dat de vorm geenszins iets w illegename en goede.Intusschen verkrjgt de keurigs is, datde inhoud ofhet wezen der
smaak door de verbinding van het aesthe- voorwel-pen zich alleen in vormen vertoonen
tisch methetverstandeljk welbehagen meer kan,en datm en hierin het eigenaardige van
vastheid)zoodat er met betrekking t0tvoor- de idée ofvan het wezen Opmerkt.
Na hem hebben Bolkterjveekt de beide
W erpen, di
e aan 00n doel gebonden zjn
bepaalde regelskunnen vool'
ger Jean Pa'
al enz. over de
gestthreven w 0r- Dehleqels, Sol
den. M aar deze Zjn dan geene Tegels van aesthetiek gesehreven, deels om het K antiden smaak1m aar Valld0I1 Sm aak en hetve1*- aansche standpunt te hanclhaven, deels Om
stand,datis,van hetschoone en hetgoede, de leer van Rchelllny uit te breiden,waarbj

waarbj de sehoonheid nietvel'
lloogdwordt spmmigen allerlei zjpaden insloegen. Df)
door de volkom enheid,en de volkomenheid wjsgeeren van den laatsten tjd hebben zich

vooral toegelegd op eene stelselmatige ontw ikkeling van alle aesthetische begrippen,
deze wjsgeer verviel tOteene groote dwa- op eene metaphysica van hetschoone.N adat
ling,daarhj aan hetschoouealle Objectivi- CA.H . Tloïtsze en anderen daartoe pogingen
evenm in door de schoonheid.
Ziedaar de redenering van Kant.M aar00k

teit Ontnam en het geheel en a,
lafhankeli
jk hadden aangewend,bragt H eyelin zjne nam aakte van het gevoeldes beschotlw ers -

gelatene voorlezingen de wetenschap een be-

een gevoel, waaraan hj moejeljk hetlta- langrjken stap voorwaarts.Hj volgtdaarbj
rakter der algemeenheidkontoekcnnen.Toen geenszi
ns den weg dpr bespiegeliny,maal'
hj op de medegedeelderronden t0tdebe- levert een tafereel van de ontw ikkellng der
paling kwam : Gschoonheld is dt
)vorm der kunstvolgensdereschiedenis.Hetalgemeene
doelmatigheid van een voorw orp,voor z00- gedeelte w ordt ln dfl inleiding behandeld.
ver deze zonder de voorstelling van eendoel Vervolgens gaat hj overtothetbjzondere
aan dat voorw orp wordtw aargenom en,''vond gedeelte, nameljk tot de historische vool
'Herders levendig gevoelvoor de schoonheid stelling der Openbaring van hetgoddeljke
der natutlr geene bevrediging in dezedrooge (absolute) eerst in de natuur, dan in den
grondstelling.O0k voldeed zj nietaan den onvolkomen vorm van het symbool,en einscheppelzden kunstenaar, die zich geroepen deljk in het ideaal,- en die voorstellillg
gevoelde,Om aan zjnegewrochten nietal- breidt zich uit over deverschillendekunsten.
leen een vorm , maar ook geest? leven en Zj begint met de bouwkunst en gaatverwerkeljkheid te schenken. Sch%ller drong volgens voort t0t de beeldhouwktlnst, de
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schilderkunst,de toonkunsten dedichtktlnst. een algemeen verspreidc werelddamp te beZ0o zien wj in deze aesthetica,diehetme- staan.
taphysisch denkbeeld met behulp der geop hetgebied derschei-en artsenjmengschiedkundige gegevens t0t grondslag van kunde geeft men den naam vaà aether aan
lugtige vloeistoFen,die een doordringenden
een stelsel leqtteen gedenkteeken van de v
scherpzinnigheld des schrjvers. Ruge en reuk bezitten en door de werking van verTischer hebben in hunne geschriften overde schillende zuren of van electro-negatieve,
aesthetica de voetstappen van Ilegelgedrukt. zuren-voortbrengende elementen Op alkohol
De jongste tjd heeft vooralvele monogra- ontstaan. Meer bepaald verstaat men onder

phiën Opgeleverd over afzonderljke takken aether gewoonljk zwavel-aether (aethersulderkunst.
phtlriclls), eene verbinding, die reeds in

loor ValerL'
us Oortfffd Onder de geneesOp dit oogenblik onderscheidt men op het 1640 t
gebied der aesthetiek twee rigtingen, die krachtige middelen is Opgenomen,maareerst
van H eqel, doorgaans de inltouds-aesthetiea 2 eeuwen later doorFresenius metvoldoende
genoemé,en die van Herbart,denvoorstan- naauwkeurigheid werd besehreven. Zj is
der der 'vorm-aesthetiea. Laatstgenoemde be- kleurloos,dun-vloeibaar met een sterk lichtw eert, dat de aesthetische eigenschappen brekend vermogen begiftigd, zeer vlugtig,
va
n een kunstwerk uitsluitend afhankeljk doordringend maar aangonaam van reuk ,
*@
kkelend en zoetvan smaak;zjgeleidtde
ZIJX Van den vorm. Een middenweg wordt .pri
bewandeld dpor Köstlin,w iens aesthetica in electriciteit niet en laat plantenkleuren 0n1866 te Tiibingen verschenen is.Eene aes- gedeerd. Haar soorteljk gewigt is 0,71.
thetica die alle denkende kunstvrienden Zj isvl
llgtig bi
jellten warmtegraad enver-

bevredigt,verwachten wj van de toekomst. wektdaardooreene aanmerkeljkekoude;zj
A ether. Deze wordt in de Grieksche kooktreedsbtj35OC.en kristalliseertbjfabelleer voorgesteld a1s e0n Z00n van den 44OC. Zj is zeerbrandbaaren geefteene

er
geme
nst e
he
ane
re vl
vl
id
Erebus en van de Araehtgodin.Volgensande- walmende vlam. W
haa
aug
m ti
tg
ehe
na
-

ren is hj de telg van den chaosen caligo
(duisternis) en een broeder van den dag,
den nacht en den Erebus terwjlhjopzjne
beurtmetdenachtaan alle verpersoonljkte

ishetgevaarljk
deren: terwjlaetherdamp,met dampkrings-

ken en leven zjn Oorsprong ontleent.

zj vrj wordt)vereenigtzj zich metwater

van Ewler moet hg 1
$0 millioenmaalz00 jl
en 1278 maalZ00 veerkrachtig zjn alsde
dampkringslucht. Volgens Tâomson vult een
pond aether een teerling, wiens zjde de
lengte lleeft van 200 geographiscllemjlen.
In den laatsten tijd isde aanwezigheid van

ofaethyl-oxyde (C,Hs0)veranderd.Om dien

lucht vermengd,geweldigeuitbal-stingenkan
veroorzaken. Flesschen,metaether gevuld,
ondeugden, aan de reuzen en titans, het m oeten dus naauwkeurig gesloten en opeene
aanzjn heeft geschonken.Hj vertoont zich koele plaats bewaard worden. In water lost
nig 0y,maal-zj vermengt
dus alseene deroorspronkeljke zelfstandig- zj zich zeerwei
heden,waaruit het heelal is ontstaan.In de zich in allerleiverhoudlng metwjngeesten
Hymnen van Orphens komt hj vooralsde dient t0tOplossingsmiddelvoorzwavel,phoswereldgeest,die al wat leeftdoetontkiemen phorus,J0od, aetherische Oliën,vet,haxs,
en groejen. Later werd de aether voorge- houtgeest, chloroform, aceton,kaoetsloek,
steld a1s de woonplaats der goden? waar kam pher en vele andere bewerktuigde zelflvermogen voor
Zeus heerschappg voert. In de oud-Griek- standigheden.Haar oplossenf
sche wgsbegeerte is de aetherhetlevenwek- olie? stearine, vet enz. verheft haar,verrqentjn,t0teen uitkend beginselder warmte,eenevjfdehoofd- m engd m et alkohol ofteZp
gtof, of het eigenljke wezen der godheid, muntend vlekkenwater. verbindtzichniet
dat men zich voorstelde als een allesdoor- regtstreeks m et Zlll*en of met water:m aar
dringenden gloed,waaraanalhetwezen,den- in statu nascenti (op 't oogenblik wanneer
Op het gebied der hedendaagsche natuur- totalkoholen met zuren t0twjnzuren en
kuhdebestempeltmen metdennaam vanaether zam engestelde aethersoorten. Eerstgenoem- ztlre verbindingeu,laatstgem elden
de hoogst j1e, veerkrachtige vloeistof,die den zpn
hetgansc'
h heelal,de kleinstetusschenruim- daarentegen neutrale vloeistoFen van een
ten ln de ligchamen en in hetalgemeen elke doordri
ngenden, aanyenamen retlk, dieqeledige ruimte vervult. Zjn bestaan waslan- deelteljk a1sgeneesmlddelenwordengebrulkt
t zjn van hetaroma
gen ttjd nietsandersdan eene onderstelling, en gedeelteljk oorzaal
waarvan m en zich bediende:om het denk- van sommige vloeistgFen - bj voorbeeldde
nant-aether in den wgn - ,zoodatzj t0t
beeld eenerlediqe rtlimte bulten den damp- oe
kring derhemelllychamen weg tecjferen en eenekunstmatigevorming vanzoodanig aroma
tevens Om sommlge verschjnselen van na- worden aangewend.
De naam van zwavel-aether dien deze
tuurkundigen aard,bjvoorbeeld dedigtheid vloei
stoften onregte droeg,isdool-de nietlderligchamen?deverschjnselenvanhetlicht
enz. te verklaren. Volgens de berekening were wetenschap in dien van aethyl-aetlter
te bereiden, destllleerde men voorheen een
mengsel van alkohol en zwavelzuur. Later
vermengde men 9 deelen zwavelzuur m et 5
deelen alkohol en m en verhitte het m engsel
t0t koken toe, terwjl men er droppelsge-

den aether bevestigd door de waarneming, wjs alkoholdeed bjvloejen en de temperadat de beweging der kometen een zekeren tuur op 1400 t0t 1500 hield. In den sterk
tegenstand moet overwinnen.Er schjnt dus afgekoelden ontvangerkreegm en eenm engsel
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van aether en water.Men nam den boven- en heefteen soorteljk gewigtvan 0,91.Hj

drjvenden aether weg, schudde hem met geeft aan brandewjn,rum ,cognacen wjn
kalkmelk en destilleerde hem , dool*chloor- een eigenaardig aroma.
ter,dien mendesgeljkst0thet
caldum voorde verwjdering van hetwater Mieren-aetl
zoxgende. Thans wordt hj in fabrieken in pas genoemd Oogmerk gebruikt. Hj wordt
het gxûot bereid.Bj de destillatiegebrtlikt bereid door destillatie van 8deelen droogen,
m en looden of, volgens Shnbeiran,koperen mierenzuren natron, 11 deelen zw avelzuur
blazen. 01
44 de aether-, alkohol-en watem en 7 deelen sterken alkohol. Hj kooktbj
dampen te scheiden:dienen dezelfde toestel- 54,70C.en heefteen soorteljk gewigt van
1en,die bj de fabncatie van spiritt
lsnoodig 0,945.
zjn.Men zorgt,datde waterdamp t0twa- Boterzuur-aether,die d001'de werkingvan
ter Overga bj eene temperatuur,waarin de 2 deelen boterztltlr en 1 deelzwavelzuur op
aethern0g gasvormig bljft. Men vermengt 2 doelen alkoholOntstaaten eerstbj 1150C
15 Ned.pond zwavelzuur met 10 Ned.pond kookt.Hj lleeft een aangenam en, anêm as-

alkohol van 85 procent,men verwarmthet achtigen getlr.
mengsel in de blaas t0t 1$00,en men laat
A nanas-aetltevofananasolie,eene vloeistof
er dan een aanhotldenden straal van alkohol die hoofdzakeljk uitboterzut
lr-aetherbestaat.

van 92procentbjvloejen,wiensdikte men Hj wordtverkregen df
loreenedestillatievan

zo0 regelt: dat de tem perattlur van het boterzeep met alkoholen zwavdzuuren (
loor
menrsell20Obljft.In den laatsten derbeide de parftlmerie-fabxiekanten en de suikerbakvercllgtingstoestellen gaan de aetherdam pen kers gebruikt.
Oenant-en pelavyoniumzuur-aether,dieveel
door eene laag van metnatronloog verzadigde kool,waaraan zj alhtln zwavelig-zutlr Overeenkomst met elkanderhebben.Den eer-

afstaan. Z00 verkrjgtmen Op eenmaalv0l- sten verkrjgtmen uitdewjn-foeselolie(
loor

komen zuiveren aether. 'W ater- ofalkohol- deze te sclludden mot ltoolzuren natron,en
hotldende aether wordt zuur in de lucht, den laatste door de olie,die men dtlol-het

stilleren van wjnrtlit(rutagraveolens)vermaar zuivere aether niet.Bevathj '/apr0- de
cent water,dan paktzich (letannine (l00i- zameld heeft, met verdtlnd zwavelzuur te

stofl er in zamen,- bj lprocentlostzj
er zie
'
h inop,terwjlzjinwatervrjenaether
droog bljft.
De zamenyesteldecef/ldr.
sptlr/nszjn verbin-

koken. Beide bezitten in een goconeentreerden toestand een storken,bedwelmen-

den,nietzeeraangenamen wjngeuren een
scherpen smaak. Zj worden in Engeland

dingen, waarin de aether de r0lvan basis in groote hoeveelheden bereid, O1
u ktlnst-

vervult.Zj Ontstaan hetgemakkeljkst,wan- Cognac te vervaardigen ofgeuraan Tvjn te
neer ztlren en aether vrj worden uit hunne g0V0n.
T0t de zamengestelde aethersoorten beverbindingen.Devoornaamste zjn:

Salpeter-aether, w elke ontstaat, wanneer hooren ook de vrucltt-essenees,die genoemd
m en alkoholmetsalpeterzuuren koperdraaisel zjn naar de vruchten,wiergeurzj bezitvermengt en uit een glazen retort in een ten)zooalsde apqel
-aetlter,hetvoortbrenrkoelen ontvanger overhaalt. Hierbj werkt sel eener destillatle van aardappel-foeselolle
het koper reducerend Op het zuur,zoodater m et eene s-votldige hoeveelheid chroomsalpeterzuurkoperoxyde gevorm d w ordt,en zuur kali en even zoo veel zwavelzuur en
hetvrjwordend salpeterzuurheefteen aether- w ater,.- de peven-aether,dienm enop dergevormenden invloed op den alltohol.Salpeter- ljkewjzeuittweedeelenazjnzutlren1deel
aetheris eene zeervlugtige?bleekgele vloei- foeselolie verkrjgt, - de abrikozen-aetlter,
stofmeteen wjnachtigen retlk en een prik- een mengselvan ananas-olie m et wat foeselkelenden smaak.Hj kooktreedsbj 16,50C. olie,- de kersen-aether, een mengsel van

zjn soorteljk gewigtis 0,947,en hj iszeer azjnzuur-aether met benzoëztlur-aether,
brandbaar, terwjl hj bj zjne verdamping de aardbezien-aether enz. D ie geurige vloeieene aanmerkeljke kotlde veroorzaakt. Met stoffen w orden gebruikt om allerleisurprises
eene bepaalde hoeveelheitlalkoholvermengd, van suikergebak, drops enz., te vullen en

vormthj den bekenden spiritusnitridulcis. smakeljk te maken.
Zoutznur-aetlter.Dezen verkrjgtmendoor Als geneeskraehtig m iddelw erkt deaether
een m engselvan zotltzlltlr en alkoholtedes- Opwekkend,maar voor korten tjd.Droppelt
tilleren. Hj is in zuiveren toestand eene m en dat vocht Op de huid, dan w ekthet
aangonaa:: riekende vloeistof m et een Z00- wegens zjne snelle verdalnping een gevocl
ten,specerjachtigen smaak.Hjiszeervlug- van kotlde.In vlugtigen toestand brengthet
tig, kookt b'
j llOC.,heeft een soorteljk tl-anen in de (logen en prikkeling in den
gewigt van 0,921,ontvlamt zeer ligten ver-

nous,en inwendig gybruikt,veroorzaakthet

brandt, als hj door eene kleine Opening brand in de koel, ln kleine giften een gtlstroomt,met eene smaragdgroene vlam .sve- voelvan warm te in de maagstreek,in groogenszjn specerjachtigen geurwordthjwel tere giften braking,koliek en diarrhée.O0k
worclt hetzent
lwgesteler sterk door aangebj geestrjke dranken gevoegd.
Az3
jn-aetltevt Ontstaande doorde werking daan. Het wordt er eerst door geprikkeld,
van azjnzuur Op alkohol onder bjvoeging dan bedwelmd, zoodat er een toestand van
van zwavelzuur,vormt eenekleurloozevloel- gevoelloosheid het gevolg van is. Aether
stot'Iaet een aangenam on,frisschen getlr en wordt ook we1als bloedstelpend middelge-

een brandenden smaak.Hj kooktbj74,30C brt
likt)olndat hj de eiwitstofdoetstremluen.
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Algemeen bekend zjn de droppelen van hooren de anjs-,venkel-, lavendel-,notenHoymann,terwjldeazjn-aether eene zeer muskaat-, rozen-, pepermunt-, peterselie-,
rosmarjn- en sassafras-olie en vele andere.
verkwikkendewerkinp heeft.

A etherische olièn.Z0o noemtmen een De mengi
nqsverhouding dier twee bestand-

aantal zeer verschillende vloeistofl'en? die deelen is bp de Olie van dezelfde plant niet

zich gewoonljk door een scherpen,min Of altoosdezelfde.Men verkrjgtde stearopten
meer aangenamen geur onderscheiden. Ge- doordeolielangzaam afte koelen totdatzj
deelteljk zjn.zj in denatuur- in de drie gedeelteljk kristalliseert.Daalma wordt het
rjken - voorhanden, gedeelteljk verkrjgt vast geworden bestanddeeltusschen vloeipamen ze doorkunst,nameljk doordestillatie. pier uitgeperst en vervolgens in warmen
Hetveelvtlldigstkomen zj voorin hetplan- wjngeest opgelost,om bj hetafkoelen betenrjk, en wel in alle deelen der plant. vrjd van elaeopten te kristalliseren. Veel
Somtjds bevat dezelfde plant in zjne ver- mpejeljker is het, dit laatste in een ztlischillendo deelen Onderscheidene aetherische veren toestand te verkrjgen, omdatbj de
oliën,zoo alswj opmerken bj den oranje- afkoeling niet al de stearopten wordt afgeboom , die uit zjne bloesems? bladeren en scheiden.
vrtlchtschillen verschillende olièn levert.O0k
Reedsbj den gewonenwarmtegraad?maar
de plaats,het klimaat en het weder hebben vooral bj eene hooge temperatuur zjn de
daaro? een belangrjken invloed. Sommige aetherische oliën geneigd, om ztlurstof uit
familien, zfloals de lipbloemigen,de zamen- den dampkring op te nem en. D aardoor w orgesteld-bloemigen en de kegeldragersbezit- den zj geel en bruin gekleurd en tevens
ten een schat van aetherische 0llén,en bj dik, zoodat zj in eene balsemachtigemassa

andere familiën? zoo als bj de grassen, veranderen,die,even alsdenatuurljkebal-

zoekt men ze nagenoer te vergeefs. Het sem, uit een hars (d00r oxydatie van olie
dierenrjk bevat alleen ln sommige dierljke gevormd) en Onveranderde 0lle bestaat.
afscheidingen, zooals in den amber, het ci- Met het o0g op haar scheiktlndig zamenvet, het bevergeil en de vlugtige Olie der stel kan m en ze verdg6len in zuurstofrrj;e
mieren, eene aetherische olie. In het rjk kopîkpcfdr.sfp-#'
el,van welke denatuurljk geder delfstoffen vindtmen de aardolie,waar- vormde bjna alle in dezelfde verhoudlng
overwj inhetartikelonderditwoord gespro- uit dezelfde bestanddeelen bestaan en ligter

ken hebben. In een zuiveren toestand zjn dan water zjn,zoo alsterpentjn-,citroen-,
deaetherische oliën bjna alle waterhelderej copaïva-, oranjebloesem-, oranjeschillen-,
kleurlooze vloeistoffen m et een sterken, klaprozen- en aard-olie en vele andere, -

meestal aangenamen en specerj-achtigen, in zuurstofh.
oudendeoJï#zz,die zwaarderzjn

maar ook weleens m eteen w algingwekken- dan de voorgaande en een mindersterklichtden reuk en meteen brandenden,specerj- brekend vermogen bezitten , z0o als peper-

achtigen smaak. Zj zjn vlugtiq en maken munt-, kruizemunt-, rosmarjn-tkamillen-,
dusvetvlekken,die bj verwarmlngverdwj- kaneel-, muskaat-, lavendel-, anjs-,berganen. Haar kookpunt isin den regelhooger mot-, bittere amandelen-olie enz.,- en in

dan dat van water. Zj zjn zeerbrandbaar zwarelltogdende plïFzl,zooalsde vltlgtigeoliën
en hebben m eestal eene sterk walm ende der bolgewassen enz.

vlam.De meesten zjn soorteljk ligterdan
De meeste aetherische oliën zjn indilewater,zoodatzj hierop drjven,- temeer rente zelfstandigheden, datwil zeggen,zj
omdat zjerzich nietinoplossen.Dezwaarste zjn niet zlur en niet basisch en toonen
aetherische olie issassafras-olie meteen soor- geene bepaalde verwantschap.Toch zjn er
teljk gewigt van 1,090. Dat van olie van eenige bekend,die lakm oes rood kleuren en
oranleschillen - eene der ligtste- bedraagt m et bases zouten vorm en,z0oalszurekruid0,845. In wjngeest, aether, houtgeest en nagelolie en olie tlit de bloem en derm oerasvette Oliën lossen zj zich gemakkeljk en in spiraea (syiraea ulmaria).Andere Openbaren
groote hoeveelheid 0p.M et vetten en harsen basische elgenschappen doordien zj zich met
vermengen zj zich gemakkeljk,maarniet zoutzuur verbinden, zooals terpentjn- en
met zouten.W anneer m en ze afkoelt t0top
het vriespunt Ofdaar beneden,dan scheiden

citroen-olie.

ratuur vloeibaar? en het andere,stearopten

den;men'merkt dat op in het zaadvanvele

Demeestenzjn in haren natuurljken toezj zich in twee bestanddeelen,heteene, stand in de qewassen aanwezig,waaruitzj
elaeopten genaamd,bljft 00k bj die tempe- door destillatle met water worden afgescheigeheeten, verstjft en draagt bj velen den schermbloemigeylanten,waarmen erOnder
naam van klmqher. Die twee zelfstandig- den mikroskoop ln afzonderljke vaten waarheden onderschelden zich daarenboven door neomt,bj voorbeeldin anjs-envenkel-zaad.
haren reuk, haar gewigten haar scheiktln- Uit citroenschillen kan men de aetherische
dir zamenstel. Meestal riektde stearopten olie wel met de handen uitpersen.Daaren-

mlnder sterk dan de olie, waarvan zj afkomstig is; ook is zj doorgaans zwaarder
en bevat zj meer'
zuurstof. Na hare afscheiding bljft zj meestal ook bj den gewonen
warmtegraad in een vasten toestand.T0t de
aetherische oliën,w elke uit een vast en een

tegen zjn er andere oliën,die eerst bj de
destillatievan Illantaardiyedeelen metwater
ontstaan,doordleneenehlerin aanw ezige stof
Ontbonden wordtdool-den invloedeenerstikstofhoudende, gistingwekkende zelt'
standigheid,welke alleen in water werken kan.Op

vloeibaar bestanddeelzjn zamengesteld,bex deze wjze leveren debittere amandelen,door
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de werking der emulsine Op hetamygdaline,
blaauwzuur, stliker en z
'amandelolie,en het
zaadvan zwartenm osterd,metwatergedestilleerd,geeftmostel*d-olie dqordien eeneeiwitachtige giststof, de myrosine, Ontbindend
werkt op het myron-zuur, datuit koolstof,
waterstof, ztlurstof, stikstof en zwavelbestaat. Vele plantendeelen, die geen reuk
hebben, zoo als eikenbladen, gentiaan-
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naam verkocht wordt,is een mengsel van
versollillelzde aetherische oliën.

Versche en yoed bereide aetherische oliën

zjn in een ztllverelztoestandkleurloos.Hare

gele, groene, roode Ofblaauwe tinten ontstaaiz door hars t)n Ook w el door koperOxyde. De hooge prjsdier oliën geeft dik-

wjls aanleiding tbt vervalschiny metvette

wo
rtels, duizenpguldenkruid enz., leveren
sterk riekende aetherische oliën, of fer-

oliën, alltohol of aetherische 0llën van geringer waarde,bj voorbeeld m0tterpentjnolie.M en herkent de aanweziglzeid vanvette

ment-oliën.

Olie aan de meerdereljvigheidvanhetvocht
en aan de lt
lchtbellen,diebj hetOmschud-

Men verkrjrtdeaetherischeoliëngewoonljk door destlllatie van de rtlwe plantendeelen met water. Planten, die Op drooge
en zonnigeplekjesgegroeid zjn,gevenmeer

den ontstaan - die van alkohol door de
Olie met water in e0n gegradueord glas te
gieten en om te schudden.Is het mengsel
t0trtlst gekomen en de hoeveelheidOliever-

dan die,welke men op een vochtigen bodem
en schaduwachtige plaatsen heeftverzam eld. minderd, dan iszj metalkololaangelengd

Gewoonljk worden zj vöör de destillatie geweest. De bjvoeging van minder dure
gedroogd, en m en houdtvOlmetdestilleren, aetherische oliën bljktdool*denreuk.Voorts

zoolang het water naar olie riekt.D e toe- leert men vervalschingen kennen door het
stel moet van tin w ezen,om datkoper door soorteljk gewigt,waarbj de essence-meter
de oliën wordt aangetast. H et w ater!dat van Violet en Guenotmeteene daarbj ge-

men daarbj verkrjgt, bevat steeds0llein voegde gewigts-tafelgoede diensten bewjst.
een bpgelosten toestand en vormt het z00Men heeftinFrankrjk,DuitschlandtEngeand, Algérië, Noord-Amerika enz.talrjke
genaamd aromatisch water,dat0ok we10g- l
zetteljk bereid wordt en eeu belanrrjk fabrieken van aetherische oliën.

handelsartikelis.Niet zeer vltlgtiye Ollën, Aethiopië isdeoudogeographischenaam
zoo alsdemeestezwarespecerjachtlgeoliën, van het nlet naauwktlurig afgebakende,ten
destilleert men met zout water?omdat dit zuiden gelegen gewest,dat den Aethiopiërs,
bjhoogeren warmtegraad.
kookt.Zelfstandig- het door de z0ngebrtlindemensehengeslacht,

heden, die door hetdroogen hare Olie ver- t0t w oonplaats verstrekt.In meer beperkten
liezen, zooals Oraujebloesoms:rozenbladen zin verstaat men ondl)r Aethiopië het land,
enz.,destilleertm en in een verschentoestand dat ten zuiden van Egypte langs de Njl
ofmen zout ze in.Alen llaaltde Olie vande tusschen Libye ende Arabischer0lfgelegen
oppervlakte van ltet water w eg m et kleine is dtls het hedendaagsche Nublë en Abys-

glazen spuitjes,metzuigbuisjes,en ookwel siniëmetKordofhn en Darfoer.Bj Homerus

m et een draad katoen,w aarvan llet kortere
uiteinde in de olielaag en hetlangere ineen
glas hangt, w aarin de (llie, even als door
een hevel, zich verzam elt.Komt er w einig

komen de Aethiopiërs voor als de ttverst

verwjderdeïz,die verdeeld wonen?nameljk

som migen ten oosten e1z anderen ten w esten.'' T0t hen, dde vlekkeloozen'' begaolie, dan kan meu de afscheiding dikwjls V0n zich de goden en hadden een w elbevorderen tloor ltet water met keukenzout behagen in hunne hecatolnben - eene sage,
te verzadigen,ofm en schudt het w ater Om dieop een volk schjntte wjzen,datinhet
m et aetller,waarnamendezenm etdepipette zuiden gevestigd was eu zich door zjne
wegneem t en in do lucht laat verdampen, godsdienstigheid Onderscheidde. H erodofus
waarbj de olie achterbljft. O0k verkrjgt verdeelt tle Aethiopiërsin Oosteljkeofsluikmen aethel-ische oliën cloor destillatie met harige en in westeljkeofwolharige(Negers),
waterdamp. Ofschoon die oliën een hooger maar hj plaatst eerstgenoemden in Azië.
kookpunt hebben,worden hare dampen,met Volgens hem staan de Neger-Aet
hiopiërsoy

waterdamp vermengdt btl een veellageren den laagsten trap van Ol
ztwikkeling,terwjl
w armtegraad medegesleept.M en ontwikkelt hj Op het land der oosteljke Aethiopiërs,
den waterdamp in een afzonderljken ketel vooral op Meroë wjst,als del
z zetel eener
en leidt hem door de plantendeelen heen. aloude beschaving.Dezelfde schrjvernoemt,
Sommige oliën verkrjgt men (
1oor eene als stammen der oosteljke Aethiopiërs?de
eenvoudige uitpersing? zooals de citroon-, Makrobiérs (Langlevenden), de Ichthyophaoranje-en bergamot-olle.Velefl
jnebloemen- gen (Vischeters),de Troglodyten (H01bew0geuren, die.van aetherische oliën afkomstig ners) en de Automolen of derwaarts vem
zjn, verzamelt men dool*de versche bloe- huisde Egqgtenaren, en als hoofdstad des
men bj lagen in een p0tteleggen,afwisse- lands Merot). Naauwkeuriger berigten vinlend uïet lagen katoen,dat m et eene retlke- den wj bj Pfolemae'
us,die een grootaantal
looze vette olie doortrokken is. Alen ververscht gedurig de bloemlagen, en de vette
olie, voldoende van de aetherische Olie verzadigd, wordt dan uit het katoen geperst

Aethiopische volken opnoemt en van eene

hootk
lstad Auxume tAxum)gewaagt.Volgens
Plinitts was de Njlde grensrivier tusschen
oost-en W est-Aethiopië.Heteerstejdatbt
g

en a1syommadegebruikt.Velebloemgeuren uitnemendheid Aethiopië werd genoemd,belaten zlch ook op dezewjzenietkluisteren, vatte hoofdzakeljk het oude, beschaafde
zooals de geur van reseda;wat onder dien

Meroë, dat in het hedendaagsche Nubië of
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Sennaar gelegen was.Van daar was de 25st0 w ischt. 00: Op dtlandexe zjmuren van het
dynastie van lletoud-Egyptische rjk afkom- gebotiw vindtmen prachtige beeldhouwwerstig,die door een veroveraar uithetzuiden, ken, die in sierljkheid van groepering en
Sabakon genaamd,werd gesticht en de Ae- in keurigheid van uitvoering niet behoeven
thiopische geheeten.Latergafmen den naam onder te doellvoorde fraaiste overbljfselen
van Aethiopië aan deChristeljke Staten in der Egyptische kunst.

zen bewjs,datde Eqyptische en AethioAbyssinië. De Aethiopische Christenen zjn
dusdehedendaagscheChristeljkeAbyssiniërs, pische heerschappj in dle streken elkander
wiertaalmen Ook weldeAethiopischenoemt, dikwjlsafwisselden,zien wj indebouwvalterwjl de naam Aethiopië nagenpoguitde len van Solib en Amorah - weleer vermoeaardrjkskundeverdwenen is.Men zieverder deljk Phthurisen Berethisgenaamd. In de
onder het woortl Abyssinie.

bouw vallen van eerstgenoemde plaatsvinden

Men heeftin den laatsten tjddegewesten
aan den midt
lelloop van deNjlmetwetenschappeljke naatlwkeurigheid onderzochten
men geeftaan deOverbljfselen vanvroegere

wj den Egyptischen,in die van laatstgenoemde den zuiver Aethiopisehen stjl.Daarentegen zjn de tempels te Semnah Egyptisch,terwjlnietlwebeeldhouwwerkenuitden
beschaving, in die oorden gevonden, den Romeinsch-Egyptischen tjt
lerde Oude hebnaam van Aelhiopisehe oltdheden. Op den ben vcrdrongen. D ie gedenkteekenen Vall
regter oever der rlvier,boven den m ondder het verledene zjn waarschjnltik duizeqde
Astaboras,waarvermoedeljkhetotldeAferoë J@aron Oud. E enige invloed van den Egyptigelegen w as,vindtm en debouw valleneener schen stjlis in deot
ldsteAethiopiscllekunstdoodenstad, boven welke zich in de tachtig

?yramiden verheffen.Velevandezezjnreeds
lngestort en in vormlooze yt
linhoopen herschapen, bj de overire vlndt,
'men beeldhouwwerken, die aandulden, dat deze retlzenrevaarten degravenzjnvanAethiopische
konlngen.ZjzjnlCt0t24Ned.elhoog.Degevels bj de ingangen zjn fraai versierd en
wjzen 0nsOp den Oorsprong derEgyptische
tempel-voorhoven.Eenegaanderj ismeteen

gew rochten nergens te zien.Alen bemerkt
dien eerst een paar dtlizendJaar vöt
;rden

aanvang onzer jaartelling, en vermoedeljk
zjn debeidevolkerenindel5t
1eenlGdeeeuw

vöôr Christus het meest met elkander in
aanraking gew eest. Als 5vi
j de PY1
W1Xiden van M eroë beschouAven als de oudste
gedenkteekenen der Aethiopische ktlnst,dan

vinden wj in den tempelvan Tirhaka,in

de 8ste eeuw vôôr Cltrist'
asgesticht,degrens,
gewelf gedekt,zoodat men deuitvinding der achter welke zj hareeigenaardigheidverliest

booggcwelven aan de Aethiopiël'stoeschrjft. cn met de Egyptische zamensmelt.Zj verVerder in het binnenland vindt men de dwjnt eindeljk met de oude beschaving,
puinhoopen van een ontzettendgrootgebouw , de magten den luister van Aethiopië.Vier
dat vier gevels heeft, elk van S20 t0t 256 eeuwen later,onder deheerschappj vanden
e1.Debouwortleenbeeldhotlwwerkenwjzen Grieksch-gezinden koning Erkamon, die de

er Op eene koninkljkeresidentie gedurende priesters vermoordde en de rjkswetten verden ttld der overstrooming,maar tevens op nietigdc, kwam Aethiopië geheel en alin
een tjdperk, waarin de Aethippisclle kt
lnst verval, en zjne nationale kllnstverdween.
reeds ten valneigtle. E en geheel ander,en In de latere bouwgewrochten ontwaartmen
wel een bepaald priesterljlt karakter dragen den Grieksch-Egyptischcnbastaardstjl,waarde bouwvallen van Dsjebel el Birkel. Zj mede later de Rom einsche zicll verm engde.

liggen, ruim een utlr gaans van het vlek
Den naam van Aethiopisehen crc/zïpt?!geeft
M eraw ah, op eene hoogte in eene vlakke men aan eenige eiland-groepen --de Seylandstreek. Tw ee groepen van pyramiden chellen,Am iranten,Zeven Broedersenz.- ,
Om geven er in een halven cirkel de Over- die in het westeljk gedeelte van den Indibljfselen van 8 tempels.Deze gebotlwen On- schen Oceaan, tusschen 30 en l2OZ.B.,en
derscheiden zich door hunne eenvoudigheid. 62J en 82O O.
L .,ttlsschen de Seychellen en
L otus-bloem en en het hoottl van Isisvorm en Madagascargclegen zjn.Metden naam van
het eenige sieraad der zuilen.In eene graf- Aetltiopische zee heeftm en w eleens hetzuikamer ziet men eene OFerande van den deljk gedeelte van den Atlantischen oceaan
Aethiopischen koning Tirltaka in steen ge- bestempeld. Met het Aethiopisohe rJ.îbedoehouwen. D0 stjl dezer beeldhouwwerken len de ethnologen deinboorlingen vanAfrika
gcljktzeerOp dien derEgyptische?en daar en Australië.
het vorstenhuis van dien KOning ook heerN0g dienen wj een en anderte vermelden
schappj voerde Over Egypte,zjn zj voor- Omtrent de Aetltiopisch,e taal-en letlerkvnde.
zcker door de hand van een Egyptischen D ie taal, sedert de l4deeeuw t0tde doode
kunstenaarvervaardigd.opeenigenafstandvan behoorende en alleen als schrjftaalbekendj
de overigen verheft zich een zeer groote is een Semitische tak, die bljkbaar veel

tempelter lengte van bjna l80 eljvanbin- ovcreenkomtmethetArabisch.Bj hetvolk
nen en van btliten m et een tallooze m enigte droeg zj den naam van Lesanagees(geeszuilen versierd. Eene enkele van deze staat taal) of Lesan@ vz
lcj/l.
f (boekentaal). Van
n0g in den alouden stand, en haar kapiteel deeerste Ontwikkeling dezer taalis w einig
heeft de gedaante eener lotus-bloem. De ge- bekend. Na de invoering van het Christenheele westzjde van dcn voorhof is bedekt dom ontstond eene uitgebreide litterattlur in
met eene groote afbeelding van een veld- de Gees-taal. Deze hiel: stand zo0 lang de
slag,welke (
1oor den tjd nagenoeg isuitge- Aethiopische koningen te Axum gezeteld
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waren, maar ztl werd in del4deeeuw a1-

lengs dool,hetAmharisch verdrongen.Deze
is door Ieon-lmlak in gebruik gebragt en
t0thoftaalverheven.De Gees-taalverdween
uitden mond des volks en veranderde in de
taal der geleerden?die heden ten dage zelden gesproken,maar welgeschreven wordt,

terwjl het Amharisch geenè schrjftaalis.
Het alphabeth der Gees-taaltelt 26 letters.
De klinkers worden aangeduid door kleine

haakles, aan de medeklinkers vastgehecht.
De stamwoorden dertaalzjn vooreenderde

Een andere Altius was een Romeinsch
patrittiër en veldheer: de laatste held van
het svestersche Keizerrjk. l1j begon zjne
krjgsmansloopbaan onder H onorius en bereikte Onder Valentinianus het toppuntzjner
magt. Na den dood van H onorius maakte
Joltannes,de geheimschrjverdesrjks? zich
meester van het bewind. Geheel Italiè boog
V001* den geweldenaar, en Altius bragt ten
zjnen behoeve 60 000 Hunnen uitdeDonaugewesten derwaarts.Maartoen Jol
tannesdoor
Tlteodosius deF'ps-t
/dre,diedenByzantjnsehen

eed(
'
fe?verdreven en eenonmondige
deelaan hetArabisch- voor'toverigeveelal troonbekl
aan hetArameestr
h enHebreetlwseh Ontleend. zoon van Honorl'
usonderdevoogdtjvanzjne
D e Aethiopische letterkunde is -- metuit- moeder Placédia als keizer van het svesteriusin dienst
zondering van eenige Opschriften - afkom- sche rjk erkend was:trad Alt'

stig uit den Christeljken tjd en hoofdzake- van dezen.Hj ontvingeenegrootesom gelds,
ltjk van godsdienstigenenkerkeljkeninhoud. Om zich van zjnebarbaarsche bondgenooten
Reedsinde4deeeuw werddegeheeleBjbel- teontslaan;hjerlangdetevensgrooteninvloed
het Oude Testament uit het Grieksch van aan het h0fvan P lacidia,en om dienteverden Septuagint - in het Aethiopisch ver- raeerderen, deinsdehj voorgeenemiddelen

taald. Voorts heeft men in deze taal vele terug, om Bonifaeius, den dapperen comes
overzettingen van Apocryphe boeken,waar- van Afrika en den gunsteling der Keizerin,
van de oorspronkeljke Griekscheopstellen ten val te brengen.Zjne lasterljke verzezjn verloren gegaan. De meeste Aethiopi- keringen spoorden Bonlfaeilts aan Om de
sche handschriften zjn te Parjs, Oxford, Vandalen uit Spanje naarAfrika teroepen.
Petersburg, Rome, Frankfort aan de Main Die maatregel veroorzaaltte het verlies van
Afrika. De I
nisleide Bonkfacéns wist zich
en Tiibingen.
A ethusa L. of kondspeterselie is een echter de vergiffenis derKeizerin te verw erplantengeslacht uit de fàmilie der scherm- ven,en A ltius w ashieroverzooverontwaarbloemigen met een zeeronduideljken kelk digd, dat hj met een troep barbaren uit
en 5 omgekeerd hartvormige,witte bloem- Gallië naar Italië trok , waar de beide veldbladen. De eenige soort van datgeslaeht is heerell- wel eens de laatste Romeinen ge-

g
de kleine Aozlt
fedferdelFd (aethusa cynapium noemd elkanderslag leverden.Bonqfaeiu.
ee
vezel
igen
ver,
- behaalde de overwinning,m aar Altius doorwi
ttnenswor
pilvor
telmi
,re
gen
gts,
tandi
gen
,ro,nden
L.) met
boordehem metzjn speer(432).Dezelaattakten,
gestreepten stengelmetgafelvormigetakken, ste,door de soldaten derKeizerin vervolgd:
tw ee- t0t drievoudige gevinde bladen met vond eenewjkplaatsin hetlegerderHunglanzige blaadjes. Deze eenjarige gifjlant, nen en spoedde zich met deze naar Rome:
wier werking nietminder noodlottig ls dan om aan Placidia de voorwaarden der ver-

die van dolle kervel (conium maculatnm), zoening v00r te schrjven.Hj werd t0tpagroeit bjkans overal in Europa en Ook in triciër, consul en opperbevelhebber van het
ons 'Vaderland Op bebouwde en Onbebotlwde legerverheven,en terwjl T'alentinian'
us en
gronden. Zj is zeer gevaarljk,Omdat zj* zjne moeder zich zorgeloosin weelde baadsterk op gewone peterselie geljkt. ZtJ 0n- den, vertoonde hj zich als een vaderlandsdel-scheidt zich echter van deze door den lievenden held,die gedurende twintig Jaren
Onaa11g0112m 0n knoqookachtigen reuk der den valvan hetW estersche rjk tegenhield.
Metongemeene schranderheid engeestkracht
Aétius was het lzoofd dergestrenge Ari- kweethj zich van die taak.Htjversloeg de
l-n Franken, aangevoerd door den dapperen
anen , die naar hem Aêtianen of naar zi
eerling Et
6nomiusook Aanomi- Clodion, aan de Somm e, de 'W estgothen,
schranderen l
gekneusde bladeren.

Ot'als voorstanders Van den leer der onder den moedigen DietrLeh,bj Arles,en
ongeljkheidvanGodenChristtlsdso-t
zeFryge- ook de Bourgondiërsmoesten deheerschappj
noemd werden.Zjnetegenstandersgevenhem van Rom e erkennen.Betaalden deRom einen
dennaam vanatheist.1Ijwasachtereenvolgens schatting aan den magtigenA ttila,den vorst
landbollwer,rondzwervend ketellapper,goud- der Hunnen, te qrooter was de roem van
smid, yeneesheer, schoolmeester en apostel Altius, die hem ln 45l versloeg.Het v0leenernleuwe kerk.Hjwassteedsgewapend gendejaarverschenen de Hunnen in Italië,
met teksten uit de Gewjdesehriften met en de Romeinsche opyerbevelhebber zocht
sluitredenen van Aristoteles en verwierfzich vruchteloos hulp bj zjne voormaligebondals beroemd twistredenaardetoegenegenheid genooten. Toch beschermde hj roemrjk de
van Jnlianlts, die later keizerwerd.Zjne eeuwigestad tejen den aanvalderbarbaarstotlte beweringen waren echterzelfsvoorde sthe horden. Zpne benjders Heraclilts en
: wisten hem echter in
Arianenaanstooteljk,zoodathjvanzjndiako- Petroné,îls JTJJ'ïVIF:.
naatteAntiochiaontzeteninballingschapver- verdenking tebrengenbjValentLnianlts.Deze
wezen werd.W elriep Juliannshem terug, had vroeger de hand zjner dochter toegemaarhjisgedurendeeenetweedeballingschap zegd aan den zoon van Aéti'as, maar trok
onder de regering van Valens gestorven.
nu zjne belofte terug.Develdheerverscheen
Gnen

l9:
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en verweetdenKeizerzjnetrouweloosheid,
en deze trok
naar m en zegt voor de
eerste maal - zjn zwaard en doorboorde
de borstvan den held (454).Dehovelingen

van afgevaardigden en burgers, Panaetoléum
genaamd. Dit verbond had, even als het
Achaeisch verbond, de strekking, Om zich

te verzetten tegen deheerschapgjderMace-

voleindigden den moord,en ookdevrienden doniërs, en toch stonden die belde vereenivan Altius werden in het paleis Ontboden gingen weldra vjandig tegen elkander over.
en verraderljk Om het leven gebragt.Ont- Reeds waren de Aetoliërs in den Peloponzetting maakte zich meester van de Romei- nesusdoorgedrongen,toenAralus,deAchaeinen en zelfsvan deBarbaren,en degerinr- sche veldheer, hen versloeg. D aarna w erd
schatting van Valentinian'as veranderde ln tusschen die beide verbonden de vrede gede diepste verachting.
sloten,en zj vereenigden zicht0teenesymN0g een andere Altius was een Grieksch machie (gezameljken 00rl0g) tegen Demegeneesheer en schrjver,diein de6deeeuw frikf.v 11 van Alacedonië. Toen er weldra
teAmida,eene stadinMesopotamië:geboren wederom verdeeldheid tusschen dietweeverwerd. Te Alexandriu onderwezen en onder bonden rees, voegden de Aetoliërszich bj
de Christenen 0Pg0130m0n bekleeddehj aan de Spartanen, maar namen geen deel aan
het Byzantjnsche h0f de betrekking van den oorlog van deze metde Achaeërs,hoecomes o?
),dgf
:'
Jï. Zjn Tetrabibléa geeftin 16 welzj de gelegelzheid om te pltm deren niet

ppusvan Macedonië
boeken getuigenisvan zjnEgyptisch-neopla- lieten voorbjgaan.PhLli
tonisch bjgeloofen bevatbj veledwazebe- zorgde, dat er een groot bondgenootschap

zweringsformulieren een grootaantalmerk- tegen de Aetoliërs t0t stand kwam en verwaardige aanhalingen uit handschriften, die Oorzaakte daardoorden Bondgenooten-oorlog,

yerloren zjn gegaan.
A etolië was een landschap van 0udGriekenland,in het westeljk gedeeltevan
Hellas,ttlsschen Acarnanië,Egirt
ls,Thessalië,Locris en de Golfvan Corlnthegelegen.
Zjne grenzen waren niet altjd dezelfde.
De kust was grootendeels eflbil en vruchtbaar, het binnenland daarentegen boschrjk

die (Sl7 vöôr C rï:J?
xy) met den vrede van

Naupactus eindigde. Met de Romeinen ver-

hieven zj zich tegen Phili
ppus, maarzj

zagen zich door hunne bondgenooten in den
steek gelaten, stl'eden Ongelllkkig en moes-

ten vrede maken,waardoor zj zich het
ongenoegen der Romeinen op den hals haal-

den. Later vochten zj wederom met de

en bergachtig door uitloopers van het Oeta- Romeinen tegen Pltilipplts?en hunneuitmungebergte. M en vond er den Tymphrestus tenderuitersbewezen daarbj goedediensten.
(thans Smocovo) aan de grenzen van Thcs- Toen de R om einsche veldheer Flamini'as,na
salië,den Corax (thansCoraca)aandegren- den veldslag bj Cynoeephalae(197)ometden
zen van Locris,den Chalcis(thansGalata) Koning van Macedonië een wapenstilstand
tenzuiden,endenAracynthus(thansZigros), sloot barstte de wrevel der Aetoliërs los.
een woest rotsgebergte in het binnenland. Te vergeefsvorderden zj de teruggavevan
De voornaamste rivieren waren deAchelous, Onderscheidene steden, die door Pltil'
i
pgys
de Evsnus en de Sperchius,terwjl men er waren ingenomen. Toen de Romeinen Grletw ee m et elkander verbondene meren vond, kenland vorlaten hadden (194), zochten de
de Lysimachia en de Trichonis.In de berg- Aetoliërshun verbond uit te breiden en zich
wouden verschoolzich allerlei wild - zelfs m et Pltilippus en andere vorsten tegen die
de leeuw , en in de w eiden graasden v0or- w ereldoverheerschers te vereenigen.D it getreFeljke paarden. Als oudste bewoners lukte aanvankeljk , en Antioelt'as van Syrië
vindt men Lele/ers, Kureten en Hyanten w erd t0t veldheer Yan het bonds-leger vergenoemd,die later den gemeenschappeljken kozen. Toen deze zich ongeschikt betoonde
naam van Aetoliërs droegen naar Aetolus, voor zjne.taak,koos Pltilippus de zjde der
den zoon van Endymion, die met zjne dap- Rom einen,die nu Thessalië overm eesterden

peren deze landen aan zjne heerschappj en bj Thermopylae aan Antioclnus.eene
onderw ierp. De tw ee zonen van A etolns, nederlaag deden Ondervinden,welke Aetolië
Pleuron en Calydon genaamd,stichttentwee toegankeljkmaaktevoorhunnewraakzucht.
steden,waarzj zich alsgebiedersvestigdenj Vruchteloos verlangden de Aetoliërs vrede.
doch na den tjd van den Trojaanschen 00r- De Romeinsche proconsul Aoililgs Glabrlo
l0g vormden de Aetolische stammen een

greep hen aan in hun eigen land en bele-

z
elfstandig verbond.D00rhunnevermenginj gerde Naupacttls.Twee maanden lang werd
metniet-Grieksche bergvolken zonderden zg
zich meer en meer van de Hellenen af,en

de stad metmoed verdedigd;eindeljk werd

hun een wapenstilstand Onder harde voor-

zj werden in den bloeitjd der Grieksche waarden toegestaan. De Aetoliërs maakten

beschaving a1s eene soort van roofzuchtige zich t0t tegenw eer gereed en zagen dien
barbaren beschouwd. Eerst i11 het Macedo- w apenstilstand zesm aanden verlengd,omdat
nisch-Romeinsch tjdperk traden zj meer op Corneliqs Scipztl eerst A ntiocltlts t0t Onderden voorgrond,doordienzjmetongemeenen werping wilde dwingen. De Aetoliërs ver-

moed hunne onafhankeljkheid tegen Romes braken dien bj het gerucht:dathetRomeinovermagt trachtten te bandhaven. Hunne
voornaamste steden waren Calydon,Pleuron,
Macynia,Thermus,Naupactus en Chalcis.
D e staten van het Aetoliseh Verbond hiel-

sche leger in Azië vernietigd was. Reeds

zochten zj de verloren stedentehernemen,
toen de tjdihg kwam , dat Antiochl
ts het
onderspit gedolven had. Tevens naderde de

ttn Ntliilfor en beden Jaarljks te Thermus eene vergadering Romeinsche consul FulvL'
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legerde Ambracia.Nu verootmoedigden zich
de Aetoliërs,maar aan den vrede verbond
de Romeinsche Senaat zulke vernederende
voorw aarden,dat hetAetolisch verbondvernietigd werd (189).Langzam erhand m oesten
de Aetoliërs zich geheelen albuigen onder
de heerschappj derRomeinen, vooral toen
er de aanhangers van deze eene vergadering van vaderlandlievende Aetoliërs deden
om singelen en de voornaam sten, ten getale
van 550! om het leven bragten en anderen
van hnnne bezittingen beroofden en in ballingschap zonden (167).
VervolgensdeeldeAetoliëinhetlotvanGrie-

en kwetsbaar,z00 alshettrommelvlies!dan

moet men eene groote mate van voorzigtigheid in acht nemen.
Bj het afbinden Nvordt,naargelang van
den omvang van den af te binden uitw as,

een dunne ofdikkedraadvan zjde,henney,

w0l of zilver in de gedaante van een strlk
om het gezwel gelegd en dan aangetrokken.
Dit aantrekken wordt terstond z00 sterk
voortgezet,dat de draad allengshetweefsel

doorsnjdt en alzoo den uitwas van hetlig-

chaam scheidt. Of de draad wordt met tusschenpoozen van l Of2dagen telkensnaauwer
digtgehaald, waardoor de toevoer van voekenland.IngeljfdinhetRomeinscherjk,vorm- dende stotïen naar het gezwel verhinderd
dehet een gedeeltevan deprovincieAchaja. wordttzoodathet langzamerhand wegsterft.
Later werd de stad Nicopolls,doorAlkqustlts
Fir
t'*l@
F1.s.
= -.
o
op Actium gesticht, met Aetoliërs bevolkt.
H etland bleef grootendeelsw oestliggen t0t

op den tt
jd van Constantjn,diehetbj de

#

X

provincie Nieuw -Epil-us voegde.

A

Thans is Aetolie
-, nadat het eenigen tjd
met Acarnanië.eene nomarchie heeftuitgemaakt,een gouvernementvanhetkoningrjk

Griekenland en behoort t0t Livadië. Het
Onder-gouvernement Trichonia is er in opgegenomen.Ten noorden grensthet aanEurytanië,ten w esten aan Acarnanië,tenoosten
aan Phthiotis en Phocis,en ten zuiden aan
de Golf.van Patras.In het noordoosten ver-

a

S

rjst er het Siéna-gebergte,aan welksvoet
zich moerassige vlakten metrjst-en graan-

QJ l

S

A

velden uitstrekken. In het zuidoosten verheFen zichtoppenvan 1000Ned.el,zooals de
Chalkis-berg,die met kaap Antirhion in zee
uitsteekt en er metkaapRhion de straatvan

#

Lepanto (Naupactus) vormt.Het gouverne-

F

t

ment wordt besproeid doorde Aspropotamus

3
4

(Achelous)en de Fidaris(Evenus).1)ehoofd-

stad is Missolonyhi.De bewonersder kust
zjn visschers, dle van hetbinnenland houden zich bezig met den landbouw , en die
derbergstreek geljken n0g altoosop hunne

$
6

A

,

';
V

ruwe, xoofzuchtige voorvaderen.

Afbinden,waarmedewtJhetnfdraaqen

en de qal
caustiek vereenigen, is eene
*# nano
heelkundige bewerking,waardooreenzieke-

c-w

oo

x':4

E-

(D o

A*

ljke uitwasteen polyp,wrat of gezwel,
w ordtw eggenom en.Men maakt daarvan gebruik, wanneer m en het mes niet mag of

De kneuzer (êcraseurt.

wi1aanwendentbegaaldeljk btlzulkelt
jders,
die geen bloedtemlssenhebben,ofin zoodanigegevallen,waarinhetmesgevaarlgkebloedstortingen z0u kunnen veroprzaken.Vooral
komthet afbinden te pasbj uitwassen, die
van Onderen dun of a1s het ware met een
steel voorzien zjn, derhalve bj de polypen.
Het afdraaiien kan dan alleen geschieden?
wanneerdesteelvandenpolypzeerdunis,bj
voorbeeld in het 001*,en vooralin den neus.
De heelktlndige vat hem metzjnetang en

Ditlaatste afbinden gaatvanvelemoejeljkheden vergezeld.Vooreerst doet het gedurig
aanhalen telkens pjn,en indetweedeplaats
kan het op gevoelige plaatsen eene gevaarljke ontsteklng veroorzaken. In dat geval
verdient een a'
fbinden is eensdevoorkeur.
Hiertoezjn werktuigen noodig,van welke
wj den lerasenrvan denFranschenheelkundige Ckassaqqnae a1s het voortreFeljkste
mogen beschouwen (Fig.l en 2). De strik,
die om den uitwas moet gelegd worden,is

maaktzo0 lang eeneOmdraajenlebeweging hier vervangen door eene stalen keten A-,
totdat de steel stukgedraaid is. Het na- wier bxeede schakels met scherpe kanten

bloeden is hierbj gewoonljk sran weinig hetdeelomringen?datmenverwjderenwil.
belang, Omdat de wanden der bloedvaten , De keten is vastgehecht aan twee getande
die in densteelvan denpolypuitkomen,door stangen S,S ça,a'j,die verschuifbaarzjn
het omdraajen digtgewrongen zjn. Is de in eene metalen buis R.Hierin worden zj
bodem t waarop de polypzichverheft,teeder doo1'm iddel van een handvatsel 11 naar be1.

I
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neden getrokken, terwgl de hand vanden
heelkundige het wcrktuig bj = vasthoudt.
Twee veeren grjpen in de tanden der stangen en verhinderen het terugspringen.D00r
het naarbenedenhalen f
lerstangen wordthet
00g der ketea allengskleiner,totdat einde-

gering, Omdat de hitte de zenuwen Ongevoelig maakt, en voor nabloeding belloeft
men doorgaans niet te vreezen.Reeds vroe-

gerhadmen een glf
lejendenplatina-dl'
aadt0t
dat einde gebruikt? maardewjze waarop
ditgeschiedde,wasmindergemakkeljk dan
1jk hetkranke deelerafgekneusdis(Fig.3). met het instrument van Hiddeldovpf. Het
wordt echter niet dikwjlsaangewend,Om'

dat de galvanische toestel de operatie 0mslagtig m aakt.
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A fblazen. Bj de bereiding van paraf-

fne - men raadplege het artlkelonder dit
w oord - laatmendoorde paraë ne-boter een

/ z'
'

stroom van waterdamp gaan,dieerdevlt
lgtige Olie uit m edesleept.M en geeft aan d1e
handelwjze dennaam van afblazen.

M en gebruiktdatw oordook,wanneerm en
tlenstoom laatontsnappentlitdenketel,enmen
Ook kan men door afbinden en d00r mid- spreektvan hetafblazen van d1ezen laatste,
delvan den écraseur uitwassenmeteenbreed w anneer m en dien reinigtdoorerstoom door
a* *

grondvlak verwjderen,wanneermenereerst heen te jagen.Van de afblaaspjp en de afeene ofmeer sterkenaalden doorheen.brengtj blaaskraan zullen wj Bpreken bj debehanling van hetstoom werktuig.
die het afgljden van den draad Ofvan de deA
fbranden. Veen-, gras- en heidegronketen verhoeden (flg.4).
den worden wel eens afgebrand,Om daaraan
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Bj het afbinden en écraseren w ordendoor
het digtsnoeren de vliezen der vaten gekneusd, zoodat deze zich zamentrekken en
s
luid.
ten. Hierdoor wordt het bloeden verhinder
Afen raoet echter zeer voorzigtig zjnt
om de kunstbewerking niet al te spoedig

eene gewenschte vruchtbaarheid te geven.
D00r de asch?die vervolgensmet de daaronder liggende laag vcrm engdw oxdt,erlangt
de grond niet alleen niet
lwe alkaliln,maar
0Ok de minerale bestanddeelen Ondergaan
(1oor de hitte eene verandering, die den
plantengroei sterk begunstigt. Ztllk een afbranden van den bodem geschiedtindesteppen van Ztlid-Rusland,in AziëtAmerika en
Zuid-Afrika op eene groote schaal.Daardoer
Niordtde grond bedektmetoplosbal'ezotlten,
die bj regenvlagen smelten en in de aarde
doordringen.

In onsYaderland Tiorden in het voorlaar
de hoogeveengrondengedeelteljkafgebrand,
om zevoor den boekweitbouw gereedtemaken. Menige schoone lenteda'g wordt door
den veendam p bedorven.'Wanneer men hal-d staal wil Ontlaten of

tevolbrengen.Chassaàqnacheeftopdiewjze verzachten t0t Yen graad, welke met de

de bloedrjke tong meermalen in den tjdvan donker violette aanloopkleur Overeenkomt
20 t0t 30 minuten afgezet,zonderdaarbj een dan bestrjkt men het met Olie oftalk en,
droppelbloed te vergieten.Die operatiever- men verhit het boven kolen totdat ditbeoorzaakt in den beginne weleenegew eldige strjksel begint te branden. O0k aan deze
pjn,waarvoormen denljdermetchloroform handelwjzegeeftmendennaamvanafbranden.
gevoelloosmaakt:maarzjvert
lwjntweldra, Ditwoordwordtdesgeljksgebruiktbjhet
omdat de getroffen zenuw en spoedig haxe
vergllldenvanbronzen voorwerpen.Dezelaatgevoeligheid verliezen. Cltasnaignac en vele stemoeten eerst afqebrand worden alvorens
andere heelkundigen hebben den êcraseur men ze metverguldselbedekt.O0k legtmen

met goed gevolg gebrllikt bj kanker aan ze vervolgensineenztlur,om zevandeoxlde
de tong? bj polypen van den endeldarm, te bevrjden?en aan deze laatstebeworklng
van den qterus,van de keel enz.,w aaxm en geeftmen den naam van afbî
jten.
geen mes gebruiken kan ofmethet gevaar
A fdam m ing.Dezegeschiedtbjhetaanvan hevigebloedstortinren bcdreigd wordt. leggenvan sommigcwaterwerken?vooralbj
Een Dt
litsch heelkundlge, M iddeldorpfge- het slatten ofuitdiepenvankanalen.Dooreen
naamd,heeft de keten van denécraseurver- dam ofdtlflz'tweedammen kanmendeg0m00nvangen door een platinadraad,dien htj door schap van hetw ater in een gedeeltevan het
eenegalvanische batterj witgloejend maakt kanaal met het Overige w ater verbreken,
en dan zamentrekt.Btjdezekunstbewerking, waarna het afgesohoiden pand drooggemalen
galeanocanstiek genaamd, wordt het afsnoe- wordt.Men maaktdammenmetstl*jk-Ot'damren aanmerkeljk ondersteund doordekracht planken,schotbalkenofbeschoejingen,en ook
van het vuur en de uitw as.van zjn grond- weleenvoudigm etaarde.In velegevallenkovlak gebrand. Qe pjn is gewoonljk zeer menkistdammentepas,diet
littweerjeninge-
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heide en metelkander verbpndene palen be- witpapier meteenekleverige oplossing,bj
staan.Detussehenruimtetusschendierjen,die voorbeeld met Arabische g0m of eiwit,en
althans0.0 of1 Ned.elvanelkaârverwjderd men spreidt daarop de afgesneden vleugels
zjn,vultmen met vaste aarde,liefstmet uit in den vereischten stand.Legtmen dat
klei,welke digtin elkander wordtgestampt. papier nu tusschen twee andere papieren,
In stroomende wateren geeftmen aan den dan kan men door eene zachte drukking
dam eeneiaauweronding naar de zjdovan bewerken,dathetstofgouddervlindervleugels
den stroom , Om hieraan beter weêrstand te aan de bestrekene Oppervlaktebljftkleven.
ltunnen bieden.V00rafklammingelz op groote
Om afdrukken te verkrjgen van voorwerschaalwordenrjzenbeddingenenzinksttlkken pen, die de natuur oplevert,heeft m en in
gebruikt.Eenem erkwaardigeafiammingin0ns den laatsten tjd veelgebruik gemaaktvan
VaderlandwasOnlangsdievandeoosterschelde den zoogenaamden natuurdruk.Hiertoe legt
tenbehoevevanden Zeeuw sehenspoorw eg.
men e0n V00rW0rP, bi
j voorbeeld bladen,
Afdruk.Z00 noemtmen in hetalgemeen gedroogde planten, weefsels, inseden, inelk voorwerp,dat door eenedrukkingvoort- drtlkken van fossiele planten enz.,op eene
gebragt w ordt en het afbeeldsel van het gladde stalen of koperen plaat, bedekt ze
drukkend ligchaam is.M enOnderscheidtzlc/fe met eene dunne looden plaat en laat dit
afdrtlkken, zo0 als in de boek- en plaat- alles tussehen cylinders eene drukking 0ndrukkert
len worden gevormd,en verlteoene dergaanvan 400t0t500Ned.centenaars.Hierafdrukken,diehoogten en laagtenvertoonen. (
loox wordt de gedaante van het voorwerp
Deze laatsten aanschouwenwj,bjvoorbeeld, uiterst naauwkeurig in het 100dgeperst.0mOp geldstukken, gedenkpenningen enz. De dat het 100d te zacht is, om hett0t het
onmiddelljke afdruk van een voorwerp Op maken van afdrukken te gebruiken,vervaareene stof, die niet zO0 dun is,dat de 0m- digt vaen daarvan een galvanischen afdruk
trekkenvan datvoorwerp op deanderezjde en van dezen een tw eeden van koper,die
zigtbaar w orden, vorm t steeds een omge- m et betrekking t0t de zuiverheid niets te
keerd beeld - een spiegelbeeld - van het wenschen overlaat. O()k heeft men,om der
voorwerp zelf.Daarom dienen zulke Onmid- goedkoopheid wille, van de looden plaat
delljkeafdrukken doorgaanst0tmatrjzenof druktypen vervaardigd, die Onder de boekvorm en,die met eene weeke,m aar ras ver- drtlkpers w itte Eguren op een zw arten
stjvende massa worden gevuld,welkedan grond leveren.Andere hebben onderdeplaatde Om trekken vlrtoont van hetV00rW 0rP. drukperseen afdruk van de looden plaat op
Om zulke vormen te vervaardigen gebruikt eeneqjn gepoljste zinken plaatovergebragt
m en qeTvoonljk goed gebrande,;Jn V0Wre- en deze z0o lang geëtst totdat de plaatsen,
V0n glps,die saet Tvater t0t eene deegach- die door de vettigheid der kleur tegen het
tige massa is aangemengd. Diebrj isniet bjtend ztzurbeveiligd worden,zichverheven
alleen vatbaar voor zeer flne indrt
lkken, vertoonden. Zulke platen leveren voor de
maar verstjft0ok zeer spoedig.O0k neemt boekdrukpers uitmuntende afbeeldingen.Het
men zjnetoevlugtt0tverschillende metalen denkbeeld,Om zulke afdrukken naar de naen metaalmengselen:t0tgebrandenkalk,t0t tuur te vervaardigen, is niet nieuw , Miaar
fln yewreven leisteen,dle met tragacanth- het is ontwikkeld en op eene geniale wjze
slib ln een taaideey wordtveranderd,t0t toegepast door Auer, directeur der Staatstripel,zand ,glas, aluln, leem , 1ak , zwavel, drukkerj te W eenen.Ook onze landgenoot
brood enz. Onmiddelljke afdrukken van M ielink te 's Hage heeft op dit gebied veel

planten, vlinders enz.kan men gemakkeljk voortreffeljks geleverd.

vervaardigen, m aar het maken van vorm en
In de bezonkene gesteenten der aardkorst
uit de straks genoem de zelfstandigheden vor- vindt m en vele atdrukken van voorwerelddert de hand van een kunstenaar.
ljke planten en dieren.In hetartikelJosAfdrukken van bladen verkrjgt men op sielen zullen wj daaroverspreken.

de volgende wjze:men verzadigteenblaadle Afdrijven. Zoo noemtmen het ktmstdtln papier met boom- of ljnolie en laat matig verwjderen der onvoldragen vruchthet eenige dagen liggen.V ervolgens maakt een misdrjf waartoe ongehuwde personen
me'
n het zw art boven den walm der lamp. weleensuitschaamtevervallen.Zj maken

Nu legge men het boomblad op de zwarte zich dan Ongelukkig doo1-deschandehunner
zjde,dekkehetmeteen stevig stuk papier zwakheid en ligtzinnigheid met een gruwelen wrjvehierop meteen hard voorwerp - stuk te bedekken.
met het heft van een mes,met een lepelOf
Die misdaad is xeeds ondexdeRomeinsche
iets dergeljks- totdat het blad eenev0l- keizers metdwangarbeid,verbanningenverdoende hoeveelheid lampzwart heeft opge- beurdverklaring van goederen, door het kanomen. Als men daarna het blad tusschen noni
ek regten éeverordeningenvanKarelTr
twee vellen wit papier legt en de wrjving met den dood? en door de strafwetgeving

herhaalt,danverkrjgtmeneennaauwkeurigen der beschaafde natiën van Onzen tjd met
afdruk.Deze wordtn0g fraajerwanneermen gevangenisstrafbedreigd.
een gladgeslepensteenm etplaatdrukkers-inkt
Daarenboven worden zj,die er zich aan
bestrjkt,hetbladdoormiddeleenerpersop schuldig maken,niet alleen gestrenggestraft
dien steen drukt, en het eindeljk met de door hun gew eten,maar 0ok doorhetgroote
zwaxteoypervlakteopvochtigwitpapierlegt. gevaar,dat zulk eeneonnatuurljkedaadverom vllndersafte drukken,bestrjktmen gezelt, en door de yerw oestende gevolgen,
12*
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die ziJ* dikwjls levenslang na zich sleept. deelt de aFecten in aangename en onaangeDen nV m V3n a-fdri
jven geeft de kunst name, en beide deze soorten splitst men in
der metaalbereiding ofderm etaalbeproeving Opwekkende (exciterende)ennederdrukkende
(essayeer-kunst)aan eene bewerking,waar- (deprimerende). Gene gaan vergezeld van
door goud Ot'zilvervan de bjmenging van een gevoel van eigen kracht en sporen den
onedele metalen wordtbevrjd.Ditgeschiedt m ensch aan om te handelen,deze w erken
d001*deze laatsten te Oxyderen ofin slakken vooralbj een gemisvan datgevoelenbrente veranderen,terwjlde edele metalen zui- gen hem in een ljdenden toestand.T0tde
ver achterbljven.Men pastdiehandelwjze eersten behooren toorn en haat, -- t0tde
vooraltoe op zilverhoudend lood,Omdat dit laatsten schaamte, Vr00S, ergernis enz.De
laatste bj voldoende hitte en in deopene viervoorz
laamsttlafecten,waaronderwjde

lucht zeer ligt Oxydeert en alzoo in loodglit Overige kunnen rangschikken,zjn vreugde,
wordt herschapen. Men neemt dit van de smart,hoop en vrees. l'
Iet gemoed ltan beopper*vlakte weg,Ot'men volvoerthetafdrj- wogen worden door 'tgeen is,Ofdoor'tgeen
ven ln een zoogenaam de kapel, koepel of niet is maar vermoedeljk gebeuren zal.Is
f
d'
sf,een zeerporeus schaaltje,van 3/qdee- het verledene of tegenwoordige aangenaam
len uitgeloogde aseh van hard hout en '/'& voor het gevoel, dan ontstaat er vreugde,
deelbeenderen-asch vervaardigd,hetwelk het en in hettegenovergesteldegevaltreurigheid.
geoxydeerde 100d in zjnewanden Opneemt, W ordt llet gemoed door de voorstelling van
maal' het zilver achterlaat. Daarom draagt 0en toekomstigen toestandj Waarnaar zjne

wenschen zich uitstrekkey,aangenaam aangedaan, dan verheft zich de hoop, en bevat
dietoestand eeneramp,danverrjstdevrees.
Van,dezevierlloofd-afecten zjn alle overidat dit laatste geene grootere hoeveelheid gen soorten ofmengsels.D e affecten hebben
Opslorpen kan.
eene belangrjke werking op het ligchaam
Is er koper Onder het zilver, dan Nvordt en den geest.Zjwerkenopsommigeafscheidat tegeljk m et het lood geoxydeerd.Het dings-organen en veranderen de afgescheiden
kopemoxyde verbindtzich met hetgesmolten stof.De melk van hevig vertoorndevrouwen
loodglit, en beidon worden tegeljk verwj- heeft Op de zuigelingen we1 eens gewerkt
derd. Is er alleen koper mede vermengd, als een doodeljk vergif, en de beet van
dan voegt men creene genoegzame hoeveel- verwoede dieren heçft weleensgevaarljke
heid loodbj.De crvaringheeftgeleerd,dat gevolgen gehad,Ja,somti
qjdswatervreesverbj goud t0thetafdrjven van ééndeelkoper oorzaalkt. Vrees Onderdruktde huid-tlitwase16 deelen 100tl vereischt worden.
m ing en vermeerdertde urine-afscheiding en
Het koepelleren geschiedtsteedsin'tklein, desljmerigeafscheidingvan hetdarmkanaal.
gewoonljk om het gehalte van eenegotld- Schaamte en schrik hebben deh voortgang

dat afdrjven Ook den naam van kapelleren
of koepelleren. Het lood, dat op het zilver
drjft,maq niet zwaarder wezen dan het
halve gewlgtvan hetporeuseschaaltje,0m-

ofzilverlegéring te onderzoeken.Inhetgroot der maandeljksche zuivering wel eens gegeschiedt het afdrjven van zilverhoudend stuit, zorg en komm er veranderendegallood in daartoe ingerigte aftlrjvings-haarden, afscheiding - en angst en smart hebben de
waar de vlam door een blaaswerk onderhou- haren we1 eens in één nachtdoenvergrjzen.
den w erdt.

D e affecten w erken tevens opw ekkend of

AFect. Men geeftdezen naam aan elke verzwakltend. Tot de opw ekkende gewaarbelemm ering van het bezadigd nadenken en wordingen behooren bljdschap, liefde en

willen door eene plotseljk opkomende en hoop,die,zoo ze niet overspannen zjn,de
ras voorbjgaande gel
uoedsbeweging.Het af- gezondheid bevorderen. H et tegendeel verfect openllaart zicllbj den mensch,wanneer oorzalten de verzw akkende affecten,nam edoor sterke en onverwachte indrukken het ltjk kommer, smart,njd?vrees, angst enz.
gevûel van het 0naa11g0l12,
m 0 Ofzangenam e Deze werken zeer schadeljk Op de leveren
zoo hevig bj hem wordtOpgewekt,dathet O1) de gal-afschtliding, op het hart en den
alde krachten zjner zielbeheerscht.Inztllk bloedsomloop.Vele affecten kunnen inhunne
een toestand is de mensch onderden invloed hoogste spanning een plotseljken dood,bljvan eenzjdigheid en vooroordeelen hjloopt vendekrankzinnigheid,melancholieen stgmpgevaar van Onbezonnen daden.Het verstand
wordt te zeer door het geschokt gemoed

zinnigheid veroorzaken.
H0t beste middel, om ziclltegen hevige
bedwelmd, ol
n vrj en kalm te kunnen 00r- affecten ot'gem oedsaandocningen te beveilideelen; het vestigt zich'(%uitsluitend Op de gen,vindtm en inhetoefenen en Ontwikkelen
oorzaak der aangenam e 01 onaanyenamege- van verstand el
zrede:in hetvermjden van
w aarw ol'dingen zonder zich om lets anders eene eenzjdige vormlng van hetgevoelen
te bekretlnen.D ien ten gevolge verliestook in het vroegtjdig aannemen der gewoonte,
de wi1 een gedeelte vanzjnezelfstandigheid, olu meer naar vaste beginselen te handelen,

daar hj alsdan bestuurd wordt dof
)r een v(
)1- dan naar de oogenblikkeljke opwellingen

stand, dat onder deilinvloed staat van het des kemoeds. Voor dengene2 di
e bj eene
bew ogen gem netl. De affelôten verschillen groote mate van levendigheld en prikkelvan de hartstogten, dewjl deze dllurzame baarheid eene geringe zelfstandigheid des
in het leven des çemoeds geworteldenei
- geestes bezit, is het heilzaam ,dat hj op

gingon zjn, terwjl eerstgt
qnoemden even eene toekomstige gemoedsaandoening worde
snol voorbjgaan als zj opkomen. Men ver- voorbereid. Te midden van deze of gene
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sterk aangrjpende aandoening zoeke men hielb/ ontwgkt,leidtmen dooreeneop den
steods genoeg zelfbehoersching te behouden,
om de oorzaak der gemoedsbeweging van
alle kanten te beschouwen en naal- eene
meer verhevenevoorstelling testreven,welke
kalmteschenktaanhetgevoel.V0or'toverige

ketel bevestigde buis in loodkamers,waar
het weder in zwavelzuur verandert. Nadat
na eenige uren kokens het zilver is opge-

lost,laatmen de behoorljk verdt
lnde vloeistofin een andervatafkoelen,waarbj het
zj bj alle affecten rustdesligchaamsaan- got
ld in de gedaantevan een fijn poeder Op

bevolen, omdat zoow el de Opwekkende als den bodem bezinltt. Nu brengt men de opde nederdrukkende affecten dool' beweging lossing van zwavelzutlr-zilver door middel
in krachttoenemen.Spjzen endranken,die van een hevelin een vatm etkoperen platen,
men bj gemoedsaant
loeningen gebrtliltt,wom en door de werlting van hetkoper wordtde
den niet naar belzooren verteerd el1kunnen verbinding van het zwavelztlur met hetzilver opgeheven, daar het koper de plaats
velerleionpasseljkheden veroorzaken.
AFectatie N vooralin taal.
elzmanieren, inneemt van dit laatste. Hierdoor Ontstaat

is een gekunstelde, Opgesmukte schjn,die zwavelzuur-koperoxyde (kopervitriool) in de
zich ver verwjdertvan deedeleeenvoudig- oplossing? waaruit het zilver zich in den

heid der natuur. MTie affecteert, wil zich vorm van poeder afscheidt.Ditnederdalend
voordoen,alsofhj ietsbezit,wathem ten zilver w ordt verzameld, geperst,droog geeenemale vroemd is. Hj vormt zich naar maakt en gesmolten.Hetis echter nietv0leen voorbeeld, dat volstrekt niet overeen- komen zuiver,maarbevateenwei
niykoper.
komtmetzjn aard enaanleg.Da,
a,
l'om draagt Het goud,van hetzwavelzuurgeschelden en
alle afectatie steeds den stempel van ge- zorgvuldig gewasschen, wordtbj herhaling
met zwavelzuur uitgelkookt en dan ter bedwongenheid.

A ffectie is deljdendetoestand van een vordering der afscheiding van de gerinye

persoon ofzaak tegenover eene werkingvan
buiten. Doorgaans echter beteekent dat
w oord eene zekere toegenegenheid, welke
sterker is dan gunst en minder sterk dan

hoeveelheid zilver, die er nOg in aanwezlg
is)m et glauberzoutverm engd en verwarmd.

Daar dat zout bj het smelten alhet zilver

in zich Opneemt en vervolgelzs door middel

liefde. 0Ok de geneesheeren sgreken van van water verwjderd wordt, bljft er fijl:
aFectie in den z1n van aandoenlng (aange- goud achter van Ongeveer 09,4 procent.
-geschiedt
daanheid), bj voorbeeld van eene affectie Hetscheiden van yOud en zilvel
van de maag,waarbj niet bepaald wordt, 00k weldoorbjvoeglng van zuiversalpeterwat in datingewand verholpen moetworden zutlr, waarbj het goud desgeljksonaangeOfw elk kwaad er schuilt.

tastachterbljft,maardezehandelwi
jze iste

A m'neren is het scheiden van het goud kostbaar en alleen n0g hier en daarinEngeen zilver langs den natten weg,en meer land en in de Vereenigde Staten (Pensrl-

bepaald die handelwjze,waarbilnlen zich, vanië)ingebruik,terwjlmenv00r'toverigeln

lraëneert,omdatmen
t0t afscheiding van het zilver,van zwavel- Europa met zwavelzut
zuurbedient.H etzilver bezitdeeigenschap, deze m ethode o0k Op zilver met een zeer
dat het zich, bj eene vel*warming metge- gering goudgehalte met voordecl kan toeconcentreerd zwavelzuur,hierinoplost,waar- passen. Men heeft bevonden!datin Frank-

bj dit laatste,uit zwavelen zuurstofbe- rjk allevjffrancsstukken,die vöörhetJaar
staande,Ontleed wordt.Hetzwavelzuuxgeeft 1825 zjn gemunt, l/loooste goud bevatten,
een gedeelte van ztjne zuurstofaan hetzil- zoodat m en later, door eene betere afschei-

ver, w aardoor ditin zilveroxyde verandert,
hetw elk zieh met een ander gedeelte van
het zw avelzuur t0t zw avelzuur zilveroxyde
verbindt en vloeibaar w ordt. Hetgedeelte,

ding van dat m etaal 800f) francs op ieder
millioen w on.M en heeft er dien tengevolge
oolt vele vreem de munten Om gesm olten.Dat
voorbeeld vond navolging, en w eldra ver-

datbj de Ontledingvanhetzwavelzuurover- rezen teAmsterdam,Brussel,Hamburqenz.
bljft, Ontwjkt alszwavelig-zuurgas.Daar inrigtingen voûr het affineren van zllver.
goud niet door zwavelzutlr wordtaangetast, u'Hicltel C/ldrql@nr begroot de hoeveelheid
zalhet,wanneer m en eene goud-en zilver- goud,die in Europajaarljksuitzilvergelegêring Op diewjze behandçlt, Onopgelost wonnen wordt,op 1000 Ned.pûnd.
achterbljven.Intusschen moetzulk eenelegé- A Finiteit Ofverwantsehap ontstaat door
ring althans vier maal meer zilverdan gotld aanhuweljking. Afen spreekt O0lt van de
bevatten, omdat eene grootere hoeveelheid aëniteit van twee begl-ippen. VOoral echter
van dit laatste het zilver zoo sterk zou 0m- wordt dat woord gebruiktvan de scheéknnsluiten, dat het zwavelztlur er niet naar diqe aëniteit,verwantschap ofaantrekking.

eisch op werken kon.Bj hettoepassen van Aile stoffen hebben in meerdere ofmindere
deye methode in hetgrootbedient men zich

m ate de geneigdheid Om zich met andere te

van yorseleinen vaten ()fjzeren ketels.De verbinden, en alzoo te zamen eene nieuwe
legérlng (het mengsel) van goud en zilver, stofte vormen.Zuurstof,btlvoorbeeld,heeft
dat m en aë neren wil, w ordt gesmolten en eenegroote verwantschap t0tjzer,en verdoor het bjgieten van waterin een korre- bindtzich daarmede t0t roest. Zwavelheeft
ligen toestand gebrart. Daarna voegtmen eene groote verwantschap t0t kwik en verer hetdrievoudig gewlgtvan geconcentreerd bindt zich hiermede t0t vermiljoen, maar,
zwavelzuur bj,en men verwarmt een en wanneerditlaatste metjzerwordtgloejend
ander in den ketel. Het zwavelig zuur,dat gemaakt, betognthet zwaveleene grnotere
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verwantschap - keurverwantschap

t0t 0P.elkander mogeljk Tvordt,dan Z0u 0r,
hetjzer,zoodathetzich hiermedeverbindt indien zj alle even sterke verwantschap
en het kwik vrj maakt.Eenedubbelekdf
zr- t0telkanderbezaten,eene volkomen geljkçertvantscltap veroorzaakt eene volkomene of soortige massa Ontstaan. Onze aarde z0u in
gedeelteljkeuitwisseling van debestanddee- dat geval zich geenszins door die eindelooze
1en van twee verbindingen. Een voorbeeld verscheidenheid van zelfstandigheden onder-

hiervan vinden wj insalpeterzuur baryt,en scheiden,die wj thans bj haarOpmerken.
zwavelztlur koperoxyde, die te zamen zw a- Reedshierin vinden wj een bewjsvoorhet
velzuurbaryt en salpeterzuur koperoxyde1e- groote verschilvan verwantschap bj deververen. Men spreekt ook van eene praedis- schillende stoFen.Er zjn er,die zich met
ponerende keuvverwantsckap ,wanneerdeont- ongemeene gretiyheid veibinden,- er zjn
leding geschiedt doorde gezamenljkewer- andere, welke hlertoe volstrekt geene neikingvan meerdanêénestofop één bestanddeel ging betûonen.olieenwaterkan mendayen

eener verbinding.Zink is bj een gewonen lang Omschudden, maar zj verbinden zlch
warmtegraad nietin staat om water te ont- niet.Zuurstofen stikstof,zjn in den dampleden of door hetinnemen van de plaatsder kring reeds duizende jaren met elkander
Avaterstof deze vri
j te maken.H et vermag vermengd zonder zich te verbindcn.En toch
dit, wanneer men erzwavelztlurbjvoegt, kan men 00k tusschen die stoffen eenescheiomdat zich dat met het zink en met de
zuurstof van hetw ater t0t zinkvitrioolverbindt. Men kan de verwantschap van bepaalde stohbn op kt
lnstmatige wjzeversterken Of verzwakken, en m en maaktvan de
bekende verwantschap en keurverwantschap
der stoFen gebruik,om ze te Ontleden,dat
wil zeggen, men stelt voor het verlangde
bestanddeel eener stofeen ander in plaats,
datt0thet overig bestanddeelofde overige
bestanddeelen dierstofgrooter verwantschap
heeft, - hierdoor wordt het verlangde be-

kundige verbinding t0t stand brengen.W an-

neer men bj Olie en watereene behoorljke
hoeveelheid potasch-loog giet,dan verbinden

zj zich t0t eenezeepachtige massa,terwjl

men door middel der electrische vonk de
zuurstof en stikstof der lucht t0t salpeterzuur kan verbinden.Dekrachtder verwantschap ontwaart men vooralin sommige metalen.Kalium kan geen oogenblik in deopene

luchtbljven zonder zich aanstonds metde

zuurstof te verbinden; kali en zwavelzuur
verbinden zich met zo0 groote hevigheid,

standdeelvrj.
dat daarbj eene aanmerkeljke hitte en een
Geljk de eerste nattlurljke oorzaak van levendir rondspatten der deeltjes Ontstaat.
alle dingen,z00 is ook die derscheikundige
H ierult bljkt,dater nietalleen verschilverwantschap 0nsonbekend.W jmoeten0ns lende graden vanverwantschapbestaan,m aar
vergenoegen m et de waarneming, datelke datzj Ook gewjzigdkan woxdendoordezen
t0t nu t0e bekende enkelvoudige stofzich
m et eene ot'm eer andere stoffen t0t een
nieuw ligchaam vereenigen kan. Deze vereeniging is geenszins die van twee vaste

en genen invloed, die van buiten op haar
werkt - vooral door het licht,de warmte
en de eledriciteit.H etlicht heeftw el eens

eene verwonderljke werking. De geheele
ligchamen,die aan elkaâr kleven ofvan fi
jn photograyhierust op het feit,datde zonnegewreven zelfstandigheden, die m et elkan- stralen, ln de cam era obscura opgevangen,
der vermengd worden,maar zj iseenevol- eene scheikundige verbinding oplossen, die
kom ene verbinding van de kleinste stofdeel- vooraf geljkmatig verspreid was Over de
tjes,zoodat het nieuwe ligchaam zich als gepraepareerde plaat,waarop hetbeeld zich
eene geljksoortige (homogene) massa ver- vertoonen zal. Heviger openbaart zich de
toont. Het is tot nu t0e niet gelukt, de werking van het licht, wanneer m en een
scheikundig vcrschillende deeltjes gade te wélgesloten Qeschle met waterstof en chloor
slaan. W anneer men onder den m ikroskoop plotseljk indenzonneschjnlegt.In hetduiseene Oplossing beschotlwt, waaruit zich bj ter ofin de schaduw w erken die beide gas-

langzame verdamping een vast ligchaam af- sen zeerlangzaam Op elkander, maar onder

scheidt!danzietmen,datheteenekorreltje den invloed derzonnestralenvormenzjdadezich btlhet andere voegt,maar het bljft ljk zol
ztztltlr,en er heeft eene Ontploëng
verborgen,h0e die kleinste tleeltjesontstaan plaats. Bovenal zien wi
j de wjziging der
en wat er gedurende hunne wording geschiedt.De scheikundige Ontwaarthetbegin
en heteinde dier werking,maar wat daartusschen ligt,is hem een raadsel.W at men

scheikundige verwantschap door den invloed
'vaa het lichtin den plantengroei.Deze Ontwikkelt zich alleen door de werking der
scheikundige kracht, die in het zonnelicht

omtrent de ranrschikking der deeltjes in o? den aardbodem nederdaalt. De plantkan
verschillende verblndingenheeftOpgew orpen, ulthetvoedsel,datzj aan de aardeOfden
dampkring ontleent, geene deelen vormen,
behoortnog altjd t0tdehypothesen.
W anneer men zich voorstelt, dat alle wanneer zj in de duisternis bljft.In '
dat
enkelvoudige stolen, waaruit onze aarde

geval leeft en groeit zj enkel in sehjn.
bestaat, in eene bepaalde ruimte derwjze Hare kiem ontw ikkeltzich, maar enkel ten
met elkander vermengd zjn,dat zj een ge- koste der voedende zelfstandigheid,waarin
ljksoortig mengsel yormen vôör dat de ééne zj besloten is.Heeftzj deze verbrtlikt,dan
stof op de andere kan werken !en dat later gaatzj sterven.
O0k de warmtelzeefteen belangrjken inde uitwendiye omstandighedenln diervoege vloed
op (1e scheiktlndigeverwantse,
hap.Stofwort
lengewpzigd,dateenewerkingderdeeltjes
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fen? die bj koude Jegens elkander onversehlllig bljven,beginnen dikwjlstewel-ken
bj een verhoogden warmtegraad.Deze laatste is dus een krachtig hulpmiddelvoor den
scheikundige.W anneer hj deonderlinge betreltkingen van tw ee ligeham en wil onderzoeken, is het hem niet genoeg,dat hj z.
e
met elkander in a'
anraking brengt,maar hj
slaat de gevolgen hiervan gade bj verschillende warmtegraden.W anneerhjheetenwaterdamp Over gloejend jzerlaatgaan,dan
oxydeert ditlaatste ten koste van hetwater,
en de waterstof wordt vrt
j.Hieruit volgt,
datjzerbj eenebepaaldetemperatuurmeer
verwantschap t0t de zuurstofheeft,dan de
waterstof.Laatmen vervolgensbj vermeerderde hittewaterstofOverjzer-oxydegaan,
dan treedt het jzer weder als metaal to
voorschjn,terwjlde waterstofzieh metde
zuurstof t0t w ater verbindt, zoodat er desgeljkseen warmtegraad is, waarbj de verw antschap van de watexstof t0tde zuurstof
die van het jzer t0tde ztlurstofovertreft.
Iets dergeljks Ontwaartmen bj hetkwikzilver.W annoermen datvoorzigtigindeOpene
lucht verwarmt, neemt het ztlurstof op en
verandertin kwikzilver-oxyde,eenroodvast
lichaam.Verwarmt men dit sterker,danver-

dwjnt de zuurstofweder,en hetkwikzilver wordt overgehaald. In beide gevallen is
de verwantsdlap der zuurstofaanmerkeljk
gewjzigd doord0n warmtegraad.
Hetls gebleken,dat vooralde eleetrische
stroom eenebelangrjke werkinrheeftop de
verwantschap.Bjna peen vastllgchaam kan
daaraan w eerstand bleden.Aletaalzolztentin
w ater opgelost, w orden er cloor Ontleed in

W anneer de verwantschap in oene oplos-

sing werkt,kan zj door den aard van het

nieuwe ligchaam,hetwellk daardoor ontstaat,

aanmerkeljk worden gewjzigd.Datligchaam

kant even alsde warmte,eene groote verandexing brengen in de verw antschapsverhoudingen. Ligchamen, die in hunne seheikundige eigenschappen hetm eestverschillen,
bezitten de grootste verw antschap tOt elkander.Daarom verbindtzitt
h kali,a1s desterk-

ste basis,het gemakkeljkst en hetinnigst
met zwavelzuur en laat er zich moejeljk
van scheiden.Toch zjn ergevallen,waarin
die scheiding weinig moeite kost, waarin
kali zich in plaats van met zwavelzuur met
een veelzwakkerzuurvergenoegt.Gietmen,

b
j voorbeeld,in eeneoplossinq van zwavelzuur kali eene andere van azpnzuur baryt,
dan ontstaat er een witte neêrslag van

zwavelzuur baryt, terwjler eene oplossing
overbljftvan azjnzuur kali.Ietsdergeljks
komt in de scheikundedikwjlsvoor,wanneer een moejeltjk Oplosbaar ligchaam gelegenheid vindt,Om zich uit eene vloeistofaf
te scheiden. Zulk een ligchaam is zwavel-

zuur baryt. terwjl azjnzuur kali zich in
water zeer gemakkeljk oplost. Indien nu

twee vloeistofl'en, van welke de eene baryt en de andere zwavelzuur bevat, met
elkander in aanraking komen? ontstaat er

altjd zwavelzuur barït, terwjl deoverige

bestanddeelen dervloelstoffen,z00mogeljk,
eene andere scheiktlndige verbindingvormen.

Hier vinden wj dus weder een voûrbeeld
van 'tgeen wj reeds Onderden naam van
keurverwantschap hebben beschreven.

W anneer wj eindeljk deaëniteitvergezelfs h0tmetaalwordt ljken met andere krachten van dien aard,
er w el eens door afgeseheiden,en veleorga- dan staan wj verbaasd overhaarontzettend

zuren en sases,

nische verbindingen ondergaan daardooreene verm ogen. Zwaartekracht en kracht van
ontleding in eenvouclig zamengesteldeligcha- zamenhang vervullen in de natuurkundeeene

men.Hierin ontwaren wj eeneverzwakking dergeljke rOl als de verwantschap in de
der aëniteit, maar de eleotridteit brengt scheikunde.00k zj voegen stofdtlelen bjeen
ook welseheikundige verbindingen t0tstand. en hechten ze aan elkander vast.M aar wat

W anneer men een eleetrisehen stroom door

hier geschiedtbj grootemassasofmeehaniseh
twee in water gedompelde jkeren platen deelbare kleine deeltjes, volbrengt de verleidt, dan begint eene van deze op kosten wantschap tusschen de atomen,dieaan de
van het water te oxydel-en,terwglzj zon- waarnem lng onzer zintuigen ontsnappen.
der dien stroom geeuszins hetvermogen be-

De zwaarte is eene zeer zwakke kracht,

zit:om aan hetwater ztjne zuurstof te Ont- wier 4roote werkinr een gevolg isvan de
nemen.Dè electrische stronm Ontbindthet vereenlging der klelnste krachtent die van
water in zjne beide enltëlvoudige bestant
l- alledeeltjesderaardeuitgaan en gozamenljk
deelen. Dit gesehiedt op die plaatsen,w aar op elk deeltje van het aangetrokken voorde stroom in hetw ater kom t en hetverlaat. w erp w erkelz. D e zw aarte geeft aan een
Geen wonder,dat het jzerthetwelk groote vrjvallendlichaam in de eerstesecondeeene
verw antschap heeft t0t de zuurstof, deze

snelheid van n0g geen 10 Ned.el.Veelster-

terstond bj hare vrjwording Opvangttom
er jzeroxyde mede te vormcu.

ker isde krachtvan zamenhang (coltal
esie,;
Om een dun jzerdraad te doen breken,moet
Behalve deze drie krachten,hebben 0ok men er een betrekkel
jk vrj groot qewigt
somm ige Omstandigheden invloed op de ver- aan ophangen.Maar eindelûosgrogter ls het
wantschap. Deze openbaart zich enkel tus- verm ogen der verwantschap. Deze houdtde

schen de kleinste deeltjesderstoFen,zoodat atomen,die zj eens verbonden heeft,vast

deze Op hetnaauw st met ellkanderi1z aanra- meteone kracht, waarover eersthet onder-

king moeten ltomen.Dezevoorwaart
le bljft zoek vai
z den jongsten tjd eenig lichtheeft
t en Weber betuigen:
bj een vasten en droogen toestand derlig- verskreid. Xoilrauscl
chamen onvel-vllld. Dt) verwantschap werkt tdlndlcn alde waterstofdeeltjesvan ecn mildan alleen,wanneer de stoïl'en in opgelosten

ligrammewater,in eene kolom terhoogtevan

of gesmolten toestant
l bj elkander werden een nlillimeter(streep),% ,
1 een draad waren
gevoegd.
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bevestigd en aldezuurstofdeeltlesaan een bloemen,geene stengelhladen (.n regtstandige
anderen draad, dan z0u m en aan elk dier helmknoples,terwjlhetgeslaehtaspltodelina
draden in tegenovergestelde rigting moeten met gele bloem en ?stengelbladen en gebogene
trekken met cene krachtvan bjna 150000 helmknopjes prjkt. De niet zeer talrjke
Ned.pond,Om die hoeveelheid waterinden soorten dezer plant groejen vooral aan de
tjd Van eene seconde te Ontleden-'' D eze kusten der Middellandsche zee en in Taurië.

beschrjviny geeft 0nS eeniy denkbeeld van Daartoebehooren:DelvitteJ.#b#i!(a-albusW.)

het verschlllend verm ogen dler natuurkrach- m et een enkelvoudigen bloemsteel en regtten,welke de wetenschap later hoogstwaar- hoekig hieraan bevestigdebloemsteeltjes:en
schjnljk als ééne enkele kracht, a1saan- degetaktec#btîiî(a.ramosus)meteen vertrekkingskracht,zalbeschouwen.
taktenbloelllsteelen schuinsOprjzendebloemMen raadplege verder het artikel zelnel steeltjes.Van deze laatste geven wj eene
k'
ande.
afbeelt
ling op een derde der grootte. Van

asphodelinanoemenwjdegele(a.luteaRchb-)
meteenemenigtesmalle,driehoekiyebladen,

'

een enkelvoudigen bloem steel en llcht gele
bloemen.Vool'alde knolligewortelsdierplanten verdicnen onze aandacht.D e wortelder
witte aïlbdil behoort onder de geneeskrach-
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tigemiddelen enwordtuitwendigtegen huidultslag en inwendir tegen den beetderslan-
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wjd,en men plaatsteze Op degraven.Men

/

zegt,dat ook de Japannezen ze op de grafhetlvels planten ofin pptten op de zerken
zetten.Homeeus spreekt reedsin de Odyssée
van de asphodillen-w eide, w aar M inos alg
regter zit over de zielen der afgestorvenen.
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A* e (Denis Auguste)?geborenden 24sten
September 1792 te St. Rome de Tarn. is

/I4/

/!

na het bekleeden van onderscheidene we-

/

j/

'

;

ten Overvloed voorhanden zjn, en in het
zuiden van Europa gebruikt mcn ze in de
brandewjn-fabrieken.
Afen brengt die bloemen gaarne in verband mct de afgestorvenen. Bj de Grieken
was de getakte aibdil aan P roserpina ge-

'

l /;

pN.
-x)
xt
x 'x-xk

gen en als eeh urlne-afscheidend m iddelgebrt
likt.ln Algerië,waar de knollen in groo-

/z'
-/
,

t

//
l
j'/ z,/z/

tenschappeljke en geesteljke waardigheden
als aartsbisschop van Parjs op den 25sten
Junj 1848 f
)p bet plein der Bastille door
een geweerschot gesneuveld,toen hjereene

barricade beklom en den tak des vredesverhief, om dc Opstandelingen t0t het neder-

legyen der wapenen te bewegen. Hj heeft

w.

N.

'4

#'

Degetakteaflbdilfzhpbodelll'mzzlfgz?/dl.

eenlge godgeleerde geschriften en een w erk
Over de Egyptische hieroglyphen nagelaten.
A * y (LodewjkAugtlstinusPhilipjgraaf
van),in 1743 te Presburg geboren,vergezelde zi
J*n vader,tpen'deze zich.(1755)al
s
buitengewoon Fransch gezant naar 's Hage
begaf, en verwierfbj de Zwitsersche garde
den rang van luitenant-generaal.Na de Omw enteling 011 het hierop gevolgde ontslag
der Zw itsersche regimenten in zjnegeboorteplaatsteruggekeerd,werdhj erlidvanden
Geheimen Raad (1798).Toen Presburg door

AFodil (asphodelus L.). Deze planten, de Franschen wasbezeten Napoleon(1802)
door Reichenbaeh in twee geslachten,am ho- Zwitsersche afgevaardigden naar Frankrjks
(1:!4:.
:en amkodellna,verdeeld, behooren t0t hoofdstadri
ep,bevond zich Afry onderhet
deéônzaadlobbigefamiliederleliën(liliaceën) getalvan dezen.Hj werd doorden magtien t0t de groep der anthericeën met een gen overheerscher als middelaar gekozen bj
buntlelvormigen wortel, t0t onder tpe ge- de Zw itsersche republiek en t0t eersten
Bpleten bloemdek en hoeltige zaden. Pas- landamman benoemd.Afry keerdebj meer
genoemde geslachten kom en in vele opzigten dan eene gelegenheid alsgezantnaa'
r Frankovereen. Zj hebben gelede bloemsteeltles, rjk terug en overleed aan eeneberoerteop
uitgespreide helmknoples en een Onverdeelden den 26sten Junj 1810.Hj waseen kalm en

stamper.Het geslacht aspltodelu8draagtwitte bezadigdstaatsmnn,eenvoudiginzdnelevena-
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wtlsen vriendeltlk in den omgang.Htlzocht Kamer moeten gekozen worden in elke pronnc
de
ks
ast
ng
nan hen,diehet hoogst
in moetjeljke omstandigheden het heil van i
vi
ieRj
uit
ebe
enle
li
js
tev
zjn aangeslagen.
zjn vaderland metjvertebevorderen.
Am ait. Z0() noemt men 00n jzeren of A fghanistan of het land der Afghanen!
houten toestel, w aarop het geschut wordt ook Kaboelistan,Kandaltar, en Oost-perzie
geplaatst, om het gemakkeljk te kunnen genaamd - hetoudeDranqianaen Ariana- ,
'j geographische
bedienen , vervoeren en rigten. De affqiten telt op omstreeks 12001 L

zjn in den regel voorzien van tappannen: mjlen een aantal ilzwoners,dat door somwaarin de tappen der kanonnen rtlsten?en migen Op 14, door anderen op 5 Of6 milvan eene stelschroef,waardoor men aan het lioen wordt geschat.Het beslaat hetnoord-

stuk eenebehoorljke rigting kan geven.Zj oosteljk gedeelte der hoogvlakte van lran

hebben twee raderen en in hetachterstege- en ligt tusschen 29O en 26=N.B.,en 79O en
deelte, de staart genaamd, vindt men het 90O O.L. Het grenstten noorden aan Toer-

aFuit-oog,waarmede het,bj het vervoer, kestan,ten oosten aan Pesjawerenhetland

der Sikhs,alsmede aan een çedeelte van
bevestigd w ordt.
Sindh,ten zuiden aan Beloedslistan en ten
lelter westMen heeftwal-qfnlten,dieophoutenramen westen aan Per/ië.Debodem i
zjn geplaatjt welkevanvorenom eenejze- waarts af. De Himalaya-keten, de reusachren spilen van achteren overrollenbew eeg- tige scheidsmuurvanIndië,looptwestwaarts
baarzjn,zoodatmenhierdoor aan hetaflkit voortin den Hindo-lfhoeen denParopamisus.
met het daarop gelegen stuk verschillende Van den Hindo-lfhoeloopen bergruggenzuidrigtingen kan geven,terwjlmen tevenshet waarts, die onder de namen van Solimanaan een met paarden bespannen voorwagen

kanon op zjn aluitachteruithalen kan,om gebergte en Brahoei-gebergte de kust der
bjhetbedienenmeergedekttewezen.Voorts Arabische zee bereiken. D1e gebergten vorheeft men belegerin-qsafkiten, die t0t het men de natuurljke grenzen van Indië,en

aanvallen van vestingen worden gebruikten Afghanistan in hetland, waar men van het
weinig geschiktheid hebben, om kanonnen stroomgebied van de Oxus t0t dat van de
over groote afstanden te vervoeren. Die ge- Indusovergaat.Noordwaartsvoerteen bergschiktheidvindtmenbjdeveld-afiiten,welke pas boven Kaboel over den Hindo-lfhoe,en
in staat moeten wezen, Om gedurenc
le een zuidwaartsxeist men door hetdiepe dalder
veldslag de snelste manoeuvrestevolgen.De Kaboel-rivier, waaraan Dsjelalabad en Pes-

veld-aFuitenztjnmeteenekettingofeentouw jawernietvervan den Kheiber-pasgelegen

aan den voorwagen verbonden. Men heeft zjn, en verder door den Bolan-pas, eene
veld-aFuitenvoor hetligte en voorhetzware kloof van het Brahoei-gebergte, w aardoor

veldmaterieel,llsmede bery-nfuiten,die in
Onze oost-lndische bezittingen worden gebruikt. Eindeljk vindt men op de schepen
scheeps-aykitenenylddew.Deca,
rronnade-sledel
z,
uit eene vaste ondem enverschuifbarebovenslede bestaande,is doorm iddelvan een bout
met het stuk verbonden, en de bovenslede
door eene broeking en (1oor talies bevestigd.

men Sindh bereikt.Van oudszjn diebergpassen bekend,zelfs bj de otlde Grieken,

en de vier hoofdsteden des lands, Kaboel,

Ghasnah, Kandallar en Heratt zjn hare
grootheid verschuldigd aan dien belangrjken

handelsweg,welkeIndiëmetPerziëen Toeran
verbindt.H etParopam isus-gebergte,door de
stammen der Eimaks en Hazareh bewoond,

Afgevaardigden noemt men in consti- is grootendeels n0g onbekend.De oosteljk

tutionele staten de m annen , die door de gelegene hooglanden van K aboelen Ghasnah

kiesgeregtigdeburgerszjn aangewezen,Om hebben eene zuidwesteljke helling en gaan
alsvertegenw oordlgers van het geheelevolk over in de woestjn van Vedslestan, waar
en zonder een bepaalden lastzittingtenemen digt bj de Perzischegrenzen het steppenin de wetgevende vergadering. Het aantal m eer Zareh de w aterenderHilm endopneem t.
afjevaardigden regeltzlch doorga>nsnaarde H et binnenland van Afghanistan is weinig
bevolking,--het bedraagt in 0nsVaderland bekend, zoodat de opgaven omtrent zjne
één op 45000 inwoners.Zj treden afna een gemiddelde hoogte eene speliny hebben van
bepaald aantal Jaren Ofbj ontbinding van 1300 tot2200Ned.el.Hetland ls schraalbehet parlement, maar zt
jn terstond herl
ties- sproeid. De Indus vormt er gedeelteljk de
baar.D e kiezers hebben door m iddelhunner oosteljke grens en neem t de Kaboelin zich
afkevaardigden hetregeringsbeleidinllanden, op, de eenige belangrjke rivier des lands.
wanteen ministerie,datgeen steunvindtbtjde D e Farra-roed en de Hilmend storten zich
meerderheid derafgevaaxdigdentism agteloos.
In Nederland w orden de afgevaardigden
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal
door de kiesgeregtigde burgers regtstreeks
gekozen ;z0o 00k de afgevaardigden naarde
Provinciale Staten, die op hunne beurtafgevaardigden kiezen nnar de Eerste Kamer

uit in het meer Van Zaxeh, dat geenerlei
gem eenschap heeft met de zeet en eenige
kleine rivieren verliezen ziçh in het zand.
W egens de groote tlitgestrektheid de8lands
van het noorden naar llet zuiden en wegens
de verschillende gesteldheid va'n den bodem
ishet klimaater zeer verschillend.DeOasen

der Staten-Generaal.T0tafgevaardigdennaar der zuidwesteljke woestjn zjn metpalmen
de Tweede Kamer zjn, behoudens eenige versierdt en het suikerriet en de katoenuitzonderingen,alleNederlandersbenoembaar, heester in sommige warme dalen herinnert
die den 3olarigen ouderdom hebben bereikt, ons aan lndië.Doch de terrassen vanKaboel
terwdl de afgevaardigden naar de Eerste en Ghasnah,diezichterhoog'evan2700Ned.el
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verhefen, staan onder de heerschappj van
gestrenge winters,w aarin eweldigesneeuwstormen de bew oners telsteren. 00k des
zomers ondervindt men er vaak eene plotse-

dan barsten erveeten uit,die dikwjlslang

duren en veel bloed kosten.Het volk bezit

bi
j zi
jn Oorlogzuchtigen geest eene yroote
m ate van bezadigdheid, werkzaamheld en

ljke wisseling van den warmtegraad,diege- gezond verstand. De slaven worden er zeer

middeld + 90 C.beglraagt.De zomerwarmte goed behandeld,maarwaarheidsliefdebehoort
is er aanzienljk genoeg,om heerljke drui- ge:nszinst0tde eigenschappen derAfghanen.
De inwoners van Afghanistan zjn zwerven te doen rjpen.Voortsheeftmen erde
vruchten van den gematigden gordel,abri- vende herders,of zj hebben vaste woonkozen, perziken, appels, peren: pruimen, plaatsen en houden zich bezig met den landw alnoten en amandels,en de wellge tabaksen graanvelden grenzen er aan het gebied
eener prachtige wilde flora,welke vele arom atische gew assen,asafoetida en rhabarder,

bouw.Handelen njverheid tellen erweinig
vrienden.Ze zjn in de steden bjna geheel

en alin de handen van vreemdelingen,van
Hindoes, Joden en Armeniërs. Hetherderssierljke tulpen en een menigteschoonebloe- bedrjfw ordt ern0g altjd zeer in eere gem en onderharekinderentelt.ln debesproeide houden,vooral in het westen,waar destam
dalen vormen granaat-enoranjeboomen,afge- der Doranen in hetgebergte tusschen Herat
wisseld met de heerljksterozen en in ver- en Sedsjestan metzjnekudden rondzwerft.
band met eenverkwikkendklimaat,een 00s- De stam der Nassir waartoe meerdan 20000
tersch paradjs. T0t de wilde dieren der familiën behooren bezit niet eens bepaalde

boschrjke bergstreek behooren er het lui- weiden,maar hoedtzjnert
lnderen en schapaard,de wolf,de hyéna,desjakal,dev0s pen op het gebied van andere stamm en. ln
en de beer! en men zegt,dat er ook we1 de lenteverstroojen zich deherdersinkleine
leeuwenentjgerswordenaangetrpffen.Voorts gezelschapyen over hetland en slaan hunne
heeft men erwildezwjnen, wilde ezelsen tenten op ln de heerljke,vruchtbare dalen,
herten,terwjlde antilopen zich in de vlak- aan den oever der rivieren, op de belkoorten ophouden.Er zjn paarden yanedelras, ljkste plekjes. Tn den zomer klimmen zj
fraaje honden en langharige katten,terwjl hooger naar de Alpen-weiden,en tegen den
op de bergen de gew one roofvogelsniet ont- winter vereenigen zj zich in de vlakte en
breken.De zwervende stammenbezitten aan- vormen met hunne donker gekleurde tenten
zienljke kudden schapen en geiten,en de een kring om den burg van hunopperhoofd.

wouden wemelen van wilde bjen.
Met de volkeren van Afghanistan zjn wj
weinig bekend.W j weten nieteens,ofde
Tadsjlksvan hetoosten,deHindkisvanhet

Bj de landbouwende stammen wûrdt de
grond onder de fam iliën verdeeld: en van
tjd t0t tjd heefter eene nieuwe vcrdeeling

plaats.Ditgeschiedtvooraljj den stam der

westen of de K afirs der bergstreek de oor- Joesoë ,die in del4deeeuw uitBeloedsjisspronkeljkeinwonerszjn.Van de zjdevan tan derwaarts is getrokken.
Perzië is de lslam en van die van lndië de
VolgensElpl
tinstoneheeftmel
ier41/amilleer van Bramah erbinnengedrongen,enhier- li
oen Afghanen,52/a millioen Hindoes,ll/s
door is een zonderling m engselvan zeden mi
llioen Turken,11/zmilligen Tadsjiks(Peren gewoonten ontstaan.D e stam derAfgha- zen), l mi
llioen Beloedsjen en '/amillioen,
nen, die in K aboel de overhand heeft,be- die t0tanderestamm enbehooren.DeA-fgltaan
staat uit een aantal kleine stamm en, wier heeft een kracht
ig,grofbeenig: magerlig-

maatschaypeljke toestand op patriarchaal- chaam.Hj heeft een gekromden neus,ult-

democratlsche grondslagen rust. Bj do ge- stekende Jukbeenderen, grof, zwart haar,
m eenten w orden landdagen gehouden van dat op de kruin wordt w eggeschoren,een
alle vrje mannen.Dezebenoemen afgevaar- zwarten baard en eene dpnkere ht
lid,terwjl
digden naar de landdagen van hun district moed en volharding op zjn gelaat te lezen
(chail) en deze weder afkevaardigden naarde staan. Htj is vaderland- en vrjheidlievend,
landdagen van den geheelen stam (oeloes). schrander 'en voorzigtig en zeer gastvrj.
De uitvoering der besluiten is aan eenecom- zelfsjegenszjne vjanden.Zjnetaaliseene
missie of aan een aanzienljke opgedragen. zuster van de Perzische, zjne godsdienstis
ln geval van oorlog of bj voorgenomene de Mohammedaansche. Zjne steden bestaan

strooptogten benoemt m en een opperhoofd Of uit hooge huizen met platte daken, die
een dictator. Sommige stammen hebben een naatlW e straten vorm en of dot)r tuinen m et
meeraristocratischenofmonarchalenregerings- fonteinen omgeven zjn. Zjnekleinedorpen
vorm.Zj onderwerpen zich aan een khan, hangen met hunne bekromqene woningen
die altjd uit een bepaald geslacht gekozen aan de helling der bergen m de schadtlw
wordt.Misbruik van gezag wordtergeweerd van vruchtbare boomgaarden. T0t de stammen der Afghanen behooren de Berdoranen
d00r de vrjheidiliefdevan hetvolk.
De Koran geldt er alsgodsdienstigenbur- metde Joesoë ,de lfheiberenz.,deDoranen
gerljk wetboek. Daarenboven heeftmen e1
- .de Beloedslen en Brahoei, de Hindoes,die
eene verzam eling van oude wetten, die in vooral in de steden w onen,de Turken,de
vele opzigten m et de Germaansche uit de Usteken, die hun eigen khan hebben) de
6(
1e en 7de eeuw overeenkomen.Zj handelen Eim aks, de H azareh, de Toerkom anen,de
voora'
l over hetgeld,waarm ede hettoebren- Tadsjiks enz.
Afghanistan w ordtveelalwverdeeldin 26progen van w onden m oet w orden verzoend.
W ordt aan deze voorsohriften nietvoldaan, r'
Jx(
)i?w.Devoornaamstenzjlz:Kaboel,metde
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hoofdstad van dien naam ,den zetelvan den Pesjawer Serdar Sultan J.
fbAc-zzlcd, e0n
Sjach en 60000 inwoners,- Lagl
tmgn met broeder van den beheerseher van Kaboel.

de heerljke dalen Swat,Boeniren Batsjavex,- Thotql',waarvan hetfortAttock aan

Bj den najver dier heerschers, diewel
eens vjandig tegen elkander Over stonden,

de Indusdehoofdplaatsis,- Peqjawermet kwam het Engeland nietongepastvoor,zich
de hoofdstad van dien naam met l00000 in- metde zaken van Afghanistan tebemoejen.
w oners i11 eene mild besproeide vlakte,- Het Ondersteunde den sjach h'
oedfah, en
bqjelalabad metdekoopstad van dien naam dezo werd in 1828 weder t0t gebieder van
en m et de puinhoopen van deoudehoofdstad Kaboel verheven. K ort daarna werd door
Ghasnah, - Mlvi met eene even z00 ge- LordAuekland,gouverneur-generaalvan Ennoemde hoofdstad in eene lage vlakte,- gelsch-lndië, een manifest uitgevaardigd,

R
ykapoer met eene kleine,maarkooprjke waarin hj aan de Afghaansche stamhoofden
hoofdstad van denzelfden naam ,- Kandahar
met eene hoofdstad, die denzelfden naam
draagt en l00000 inwoners telt,- Herat,
die eV0nZ00 vele inwoners heeft ill hare
even z0o genoemde hoofdstad, - Balkh,
het otlde Bactriana,enz.
De oudeyeschiedenis van Afghanistan ligt
in de duisternis van het verledene.Meermalen trokken e1*de inw oners Over de Indtls
om zich van lndië m eester te m aken.In
1504 veroverde de sultan Baber van Samarkand het gebied van Kaboelen stichtte het

verweet,datzj zit
!htdoordezjdevanPerzië

te kiezen, tegen de belangen van Engeland
hadden vergrepen. Daarna trok een Britsch
l
eger
langs
ha
d,vo
oralde
bjlndus
den nzar Afghanistan.Het

Bolan-pastveelteljden

van hitte en gebrek aan water. Maar de
Afghanen kwamen naauweljks in vexzet;
htlnne legers smolten w eg, w aar de Engel-

schen zich vertoonden, en waar zj stand
hielden, zooals bj Ghizni,leden zj eene
gew eldige nederlaag. D ost-xohammed m oest
zjn heilzoeken in de vlugten werdin1840
l'
jk van den Grooten MOg01te Delhi. De bj Kaboel nogmaals geslagen, waarna hj
Afghanen konden zich Op den duurmoeje- zich vrjwillig aan de Engelschen overgaf.
1jk in hunneafhankeljkheid voegen, en in Hiermede was veelgewonnen,m aar de En-

h
etmiddenderl8tdegeeesulw
deedAohmed-qjaoh,
uiteen aanzienljl
attht derAbdalllge-

gelschen maakten zich gehaat door hunne

t0t onafhankeljk gebieder van Afghanistan
uitroepen.W eldra werd hj0ok doorNassir,
den magtigsten khan van Bdoedsjistanta1s
opper-leenheererkend, en hj nam den titel
aan van Dorderan,pareldestjds,eennaam ,
die Oy den stam en zelfsOp hetgeheelerjk
Overglng. Eene onbeperkte heerschappj viel
hem geenszinsten deel,maarhj zochtden
luister van zjn eigendom te verhoogen en
de overigestammen doorschitterendekrjgs-

van voorzigtigheid, zoodat er eene uitge-

sproten, zich Op een landdag te Kandahar

trotschheid endoordebegunstigingvanSjoed:-/
JA.Tevensverzuimden zj allemaatregelen
breide zamenzwering Ontstond zolzderdatzj
erietsvan vermoedden.Zj tradtevoorschjn

Op den zëen November 1841 met het vermoorden van het Engelsche lege
arhoofd Sir
AlezanderWf
xrld,
:.- M aoA'
cgF
lfep,nu methet

opperbewind bekleed,verloor doorzjne zom
geloosheid de stad Kaboelm et een grooten

voorraad van levensmiddelen enkrjgsbehoefL
ten,0n hi
j zelfwerd Om hetleven gebragt
togten aan zich te verbinden.Na ;J
i-n Over- bj eene Onderhandeling,door Akbar-la an.
de
n
t
r
oon.
den
zoo
n
van
Dost-M ohammed en hetopperljden beklom zjn zoon Timur
Deze baadde zich in weelde en genot.Mui- hoofd der Afghanen, aangeknoopt.ln plaats
teril- en zam enzweringen w aren daarvan de vanthansnogkrachtigermaatlegelentenemen,

gevolgen,en toen hj na eene twintiglarige werden de Onderhandelinyen voortyezet,en
regering stierf,werd Afghanistandoorpartj- de Engelschen konden elndeljk nlets meer
schappen verscheurd. Timurs beide zonen, bedingen dan den vri
jen aftogt.Den 6(
len
M ahmoed en Riman, grepen naar de kroon Januartj 1842 begaven de generaals Elpltin'
en leverden (1794) aan den oever derHil- .:JtIA?: en Shelton zich met hunne troepen op
mend een bloedigen slag.Siman,dejongere weg, Om Over Dsjelalabad en den Kheiber-

z00n,behaalde de overwinning?enkaltmoed

pas lndië te bereiken.D oorfelle koudeennam de vlugt naar Herat. Later evenwel, vooralin de bergpassen - door verradeljke
door magtige stammen bjgestaan,veroverde aanvallen der Afghanen g'eteisterd, werden

hj Kandahar en Kaboel en wierp den troon deEngelschen gedeelteljk gedood,gedeelteljk
van k
biman omver.Hj werd echter door een gevangen j'enomen,zoodatvan de5000man
n0g Jongeren broeder, Sjoedsl'ah genaam d, der bezettlng van K aboel slechts10 het doel
onttropnd en in den kerker geworpen(1803). van hunnen togtbereikten.Velehoofd-oëcieNogmaals1 door Onbexadenen geholpen,ver- ren hadden zich overgegeven aan Akbarkreeg M ahmoed zjne vroegerew aardigheid Khan.Degeneraal-majoorAnquetil:dieOver
(1809),maarmoesthaar14Jarenlaternedem delaatsteOverbljfselendeslegersbevelvoerde,
leggen en stierfin 1829 bj zjn zoon Kam- stierfden heldendood. Ntlwerd Lord Auck-

ran teHerat.Na dien tjd wasAfghanistan ltTz/tf door Lord Ellenborougà vervangen,en
in 4 gewesten verdeeld.In datvan Kaboel dezcstreefdenaareeneOnverwjldeontruiming
heerschte Dost-M oltammed al: hettoonbeeld van Afghanistan, zoodat de Britsche genevan een Oostersch vorst,- in datvanKan- raals naauweljks verlof konden bekomen,
dahar z'egcerdc Kolten-Dhil,- in datvan om den dood van hunne w apenbroeders te
Herat Mahmoeds zoon Kamran,dieerafhan- wreken. Generaal Polloelc trok door den
keljk was van Perzië? en in (
latvan Klleiber-llas naar Kaboel, en generaal Nott
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naar antieke beelden vervaardigd,bevan Kandahat naar Ghizni. Beide steden en
vele andere w erden ingenom en en verwoest. vindt zich te Dresden.
Na den aftogt der Engelschen zocht DostAfgietseldiertjes(infusoria).Deze,alzoo
M ohammed zich weder aan hethoof'
d testel- genoemd,omdatzj veelalinhetvochtvoorko
m en, dat van bewerkttligde stoffen wordt
len van Afglzanistan. Eerst kostte dit, te
midden de< verschillendo partjen,diedeels afgegoten,vormen in het stelselvan ran der

dePerzischeheerschappj,deelsandereOpqer- Hoeven de laagste klasseder dieren,en bj
hoofden wilden erkennen , groote moelte. anderen eene Orde van deklassederprotozoa.
Later sloot hj een verbond met Engeland Ze zjn zo0 klein,dat men ze afzgnderljk

en voegdelangzamerhandBalkh(1850),Kan- doorgaans niet met hetbloote oog kan waardahar (1853)en Herat(1854)bj zjn gebied. nenlen.Daarom werden zj het eerstOpgeDe Perzen aanschouwden hetmetleedeOogen merktdooronzen Leeut
venhoek (1675)nahet
en màakten zich van Heratmeester. Gholant vervaardiyenzjnervergrootende werktuigen.
/n i#er-R3cl,een zoonvan Dost-M ohammed, In de vorlge eeuw hebben vooralRoesel,Lespoedde zich naarlndië en slootereennieuw dermiiller,vonGleïcF
ze.en deDeenschenatuurverbond met Engeland (1855), waarna de Onderzoeker 0.F. M 'iiller,en in onze eeuw
Engelschen den Perzen den 00rl0g aandeden.c Ehrenbertl hunne aandacht op die kleine
die met den vrede van den 4t
len Maart 1857 schepseltjesgevestigd.Zj vertoonen zich in
eindigde. Op grond van dezen moesten de het water als zich bewegende stipjes met
P erzen Herat ontruimen en alle aanspraken ronde, ei-, klok-, en draadvormige ligchaO1)Afghanistan laten varen.'Hetverbondmet men.Gewoonljk zjn zj doorzigtig enkleurDost-Mohammed was vof
)r de Engelschen een 100s, maar Ook w el eens bleekgeel, r00d.

belangrjke steun gedurende den opstandder Ofgroenachtig?

doorgaansvrj,maarO0k

Sepoys in lndië,hoewelmen verzekevt,dat w el met een steelaan eenig voorwerp vastlaatstgenoem de zich in groote verzoelting be- gehecht, somtjdsnaakt,en ookweleens
vond,om zich bj deopstandelingen aan teslui- met een pantser gewapend. Ehrenberg, de
ten.Ook geluktehethem niet,Herattebehou- groote kenner der afgietseldiertjes?heeft

den.Het keerde metzjne vruchtbare oase verklaard, dat zj een kunstig ingerlgtligterug onder den Perzischen s'cepter.'W eldra

chaam bezitten, en al heeft lnen hem we1

echter (1862)xukte,wegenseenige geschil- eens het verwjt,toegevoegd,dathj meer
len van ondergeschiktbelang,een Perzisch zag dan er in werkeljkheid te zien was,
leger van Mesled op,Om zich naar de gren- toch zjn de ontdekkingen,diehj medegezen van Afkhanistan tebegeven.De grjze deeld heeft,in hetalgelzleen door hetonderD ost-M ohammed plaatste zich aan het hoofd

zoek van latere natuurkundigen bevestigd.

Zi
J-ner benden,beschermde het rjk en her- Debewegingswerkttligen derafkietseldiernam Herat (1862) na eene langdurige bele- tjeszjn zeerverscllillend.Velefamiliën begering. Kgrt daarna stierf hj, den troon zitten een draadvormig aanhangsel,datzj
Overlatende aan zjn zoon k
%,
l'
ir-Ali-Khan.Doch als eene zweep door hetwaterheen enweêr
oolt andere pretendenten streefden naar de slingeren.Bj sommigen vindtmen meerdan
heerschappj1zoodat er welgyen einde zal één aanhanrsel.Demeesten echter bewegen
komen aan de verwarring vôor dat het ge- zich door m lddelvan trilharen,w elke tevens
bied der A fghanen door Engeland of door eene strooming in het w ater veroorzaken,
eeneanderemogendheidOp de thansgebruike- die het voedsel naar den m ond brengt.Die

ljkewjzeisgeannexeerd.Voorloopigoverlaadt
EngelanddeAfkhanenmetvriendschapsbetuigingen om den invloedvan Ruslandtekeeren.
Afgieten noemt men in de scheikunde
het verwjderen eener vloeistofvan een be-

trilharen zjn somtgds in rjen g'eplaatst,
somtjds in kringen, en ook wel Op vliezige
tlitsteeksels. O0k hebben sommigen Op de
buikvlaktestjveborstels ofhaken,waarmede
zj over de waterplanten kunnen kruipen.

A fgietsels van beelden vervaardigt men
d001-laatstgenoemden met eene weeke,maar

voor achterste opening dient (anenteTa),en

zinksel of van eene andere vloeistof, die
Volgens Ekrenberg hebben sommige afgietzich onder haar bevindt.H iertoe geeftm en seldiertjes een mond en eeneachterste opeaan het vat een hellenden stand ot
'men ge- ning,door een darmkanaalverbonden (entebruikt een hevel.
rodela),andereslechtseenmond,dietegeljk

n0g andere volstrekt geene opening,zoodat

allengs verstjvende stofte bedekken,zooals zj zich door opslorping vanvloeibarestoFen

w astleem en vooral gips,en daarna diestof moeten voeden. Ehrenbeçg spjzirde deinfuer voorzigtig af te nemen en als vorm te soriën met gekleurde zelfstandlgheden en
gebruiken,waarin men eene vloeibare zelf- ontdekte in haarbinnenste een aantalblazen,

standigheid giet,welke,nahare verstjving die hj vool'magen hield,weshalve zj Ook
en ontdaan van den vorm ,eene groote ge- welmetden naam van lnaagdiertiesworden
ljkvormigheid heeftmethetoorspronkeljlte bestempeld. Dlnjardin hield die yekleurde

beeld.Die vloeibare zelfstandigheid kan me- stoFen voor het voedsel zelf,datln de ligtaal Of gips wezen. Aan het gips kan men chaam sholte dobberde en bescllouw de de indoor middel van melk ofvan stearine-zuur fusoriën als ééncellige dieren,dieuitsaxcode
hetvoorkomen van marmergyven;0ok kan bestaan of halfvloeibare gelei. Focke en
mendaaraandooreeneinwrjvlngmetfJnpot- Coh,n koesteren hetzelftie denkbeeid om trent

loot-poeder de kleurvan jzerbezorgen.Eene de gekleurde stoFen, maar geven aan' de
voortreFeljkeverzamelingvanafgietsels,door afgietseldiertjes een kunstig zamengesteld

AAaGIETSELDIERTJES- AFINGER.

ligchaam.Oseae Sc/z-ïdfeindeljk houdtdie
blazen voor ademhalingswerktuigen.
De afgietseldiertjes schjnen gevoelig te
wezen voor den indruk van het licht,en
gevoel en smaak schjnen hun nietteOnt-
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AlleenvandekransdierLies(peridinia)heeft
men fossiele overbljfselen, omdat zj door
hunne kiezelpantsers weêrstand knnden bieden aan de vernietiging. M en vindt hen

vooralin de vtlursteenen van hetwittekrjt
poljstschilfer,die t0tdekrjtvormingbehooren. Van dergeljke stof, onder den naam
van Toskaansch bergmeelbekend,heeftmen
weleensdrjvende steenen vervaardigd.

breken, hoewel men geene uitwendlge zin- en in de verschillende soorten van tripelen

tuigen en 00k geene zenuwen bj hen 0pmerkt.Bj velen Ontwaartmen éênet)fmeer
donkerroode vlekken, die door Ehrenbery
vool-g'ezigtswerlktuigen en dooranderen voor

kleuxstof of pigmentworden gehouden. De

Afgoder: isdenaam ,waarmedeJoden,

vermenigvuldiglng dezer diertjes geschiedt Christenen en Mohammedanen,als vereerders
door verdeeling; men ontwaal't eene insnoe- van één G0d? de godsdienst der Heidenen
xing omstreeks het midden vanhetligchaam , bestempelen.Zj bestaatin hetbewjzenvan
en dit scheidt zich weldra in twee afzondem hulde aan sommîge voorwerpen, aan planten
ljkediertles.Daardeze zich naverloop van ofdieren,aan hemelligthamen ofnatuurvem
w einige uren wederom verdeelen,behoeven schjnselen,ofaan beelden,diedeze laatsten
wtj niet te zeggen, dat zj binnen korten ertegenwoordigen.Indeneenvoudigstenvorm

tjd tot billioenen kunnen a'
angroejen. De ls afgoderj de fetisch-dienstder Negers,in
gestoeldeinfusoriën ofklokdiertjes(vorticel- hare hoogste Ontwikkeling vertoont zj zich
len) vermenigvuldigen zich dool-knopvor- als eene vereering van denkbeeldigewezens,
ming. De meening van Eltrenber.q ,datmen

die 0ns door de fabelleer der Grieken en der

bj (leafgietseldiertlestweeverschillendege- Noordsche volkeren worden voorgesteld.Die
slachten in dezelfde diertjes vindt,isdoor wezens voeren heerschappj over bepaalde
latere Onderzoekingennietbcvestigd.Volgens krachten dernatuur,maarzjn zelve 0nde1*
de waaxneming van Stein trekken vele vor- worpen aan eenehoogere m agt- aan dievan
ticellen zich terug in een bolvormig omhul- hetnoodlot.Htlnnebeeldenwaren ()t'vindtmen

sel,waal
-uitlaterdeJongen,dezoogenaamde nu n0gbj deHeidenenin tempelsgeplaatst.
ztverm-spruiten,te voorschjn komen. V00r- Bj volkeren, die zich op een lagen trap
heen werd het ontstaan van inftlsoriën aan van kennis en beschaving bevinden ,zoodat
zelfwording (generatio spontanea)toegeschre- zj in de grooteverscheidenheid dernatuurven, maar Eltrdnberg heeft aangetoond,dat krachten de eenheid van het geheeln0g niet
hare kiemdn in den dampkring zweven. opmerken,is afgodexj de natuurljkevorm,
Devermenigvuldiging dier sehepseltjes,van w aarin hun godsdienstig gevoel zich openw elke 500 m illioen plaats vinden in een en- baart.Eerst door ontslujering van de wet-

kelenwaterdroppel,isbjnaOngelooojk:men
heeft berekend, dat ééne vorticelle in den
ttjd van 4 dagen 140 billioen nakomelingen
ka
bben.
% n he
De inf.
usiediertles ziJ*11 wel eens in z00
grooten getale in stilstaande w ateren aanw ezig, dat zj hielaan eene gele, groene of

ten van hetgeschapene worden zjgeschikt,
Om het veelgodendom te laten varen. Over-

bljfselen vandeafgoderj onzerGermaansche
voorvaderen vinden wj in de namen vande

dagen der week. De zondag was aan de
Z0n, de mazndz'g aan d0 mGGn,d0 dingsdag
aan rlidcp, de woensdag aan W odan ot'
Odin, de donclerdag aan Tltor den donde-

roode kleur geven. O0k spelen sommigen
van hen eene r0l bj llet lichten der zee. raar, de vrtjdag aan lerola,en de zaturdag
Somtjdsvormen zj zaulenhangendemassas, aan Reator gew pd.
zoo als in de bekende groene stof van
O0k bj hen, die Op godsdienstig gebied
Priesfley. Omstrecks18 Boorten zjn in alle éénen G0d erkennen, heerscht afgoderj,
w ateren Over den geheelen aardbodeln vcr- wanneer zj hunne hpogste huldebrengenaan
spreid. Somm igen kunnen nagenoeg kook- voorbjgaande dingen, aan het goud, den
hitte en eene koude van 22O C.verdragen. roem ,hetgenot enz.
D e roode sneeuw derAlpenontleenttvolgens
A fgunst is het leed,dat de zelfzuchtige

K. Voyt, hare kleur aan een afgietseldiertje gevoelt Overde voorregten,zoow elgewaande
(disccraea nivalis).
als werkeljke, die anderen genieten ofverDeverdeeling derafgietseldiertleswasvoor wachten. Zj is vermaagschapt met ntjd en

de natuurkundigen geene gemakkeljketaak. leedvermaalt,en deze drie gewaarw ordingen

Nadat men de raderdierb,es, als veel v0l- zjn in strjd met de liefdetotden naaste,
komener schepselen, en de bacillariën, als w elke eene verlichte godsdienst- en zedeleer

t0t het plantenrjk behoorende, er van ge- van harebeljdersvordert.Een verstandige

scheiden had, heeft men de volgende afdee- opvoeder is verpligt,het gevoelvan afgunst

lingen aangenomen: mondloozen (astoma), btjzdnekweekelingen ten sterkstetegen te
waartoe de familiën derlteranderlq,ken (asta- gaan; wordt het gevoed, dan verheft het
sia),derkransdiertjes(peridinia)enderylas- zich t0t een hartstogt, die hun het leven

dïert/e,
s(opalina)behooren, -en ntondbezittenden (stomatoda)met de familiën dermonaden(monadina),klokdiert
jes(vorticellina))
kaardierljes (trichodina),borsteldlero,'
es(setifera),hekeldierties (oxytrichina) en selteep(liero
,es (euplota).

verbittert en het onheil van anderen berok.
kent.Afgunst is een teeken van bekrompenpenheid, van ontevredenheid, van gebrek

aaizlieft
le,en maaktdenmenschbelagcheljk.
A finger,een Duitsch beeldhouwer,werd
in 1813 te Neurenberg geboren. Hj was de
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Z00n Van e0n W 0V0r en legde zich t0e op

hetblikslagersbedrjf. Nadathj eenigen tjd
als handwerksgezel gereisd had,keerdehj
in zjne geboortestad terug en bezochterin
vrje uren de toekenschool.Vooxspoedigontwikkelde zich zjn itmstenaars-talent;hj
wjdde zich aan de beeldhouwkunsten 0nderscheiddezichweldradoorzjnesmaakvolle
voortbrengselen. Toen hj Omstreeks derti
g
Jaren 0ud was,kwam hj in aanraking met
den beroemden R anclb en vertrok w eldra
naar Berljn,om Onderde leiding van dezen
kunstenaar w erkzaam te wezen. Tot zjne
voornaapste voortbrengselen behooren een

als pepermunt,valeriaan-wortel,venkelzaad,
enz., alleen met warm water woxden begoten, Om de kracht van het aftrekselniet te
verminderen;
stok
fen
, die men afkoken wil,snjde
m0Dnein
leine
stukken, 0DA de Oplosbare
zelfstandigheden zooveel mogeljk met het
water in aanraking te brengenjvooralw an-

neerzj houtachtig zjn.De hoeveelheid water en deduurvanhetkokenzjnafhankeljk

van de mindere of m eerdere oplosbaarheid
der verlangde bestanddeelen. Hout,bast en
wortel moeten in den regel langer koken

an bladeren en bloemen.O0k sljmerigezelfaltaar in de kerk te Neisze (18s0),de he- dt
andigheden,zooals altheewortels en ljnmelvâart van M aeia voorstellende, het ge- s
zaad:behoeft men nietlang Op het vuur te

denkteeken van Arndt te Bonn (1862),en houden. Bj een langdurig koken verdwjnt
eene Peneloplaan het weefketouw.
ne groote hoeveelheid water in degedaante
Afioem -K arahissar isdehoofdstadvan ee
van damp,- een verlies,dat men door het
e0n der Z0S districten Van het Turksche bjgieten van warm watermoet aanvul
len
elaleet Chodawendiklar in Klein-Azië. Zj Eindeljk worden deafgekookte stofen met
.
ligt omstreeks 40 geographische mjlen ten het vocht op eene zeef gegoten Ofin een
oosten van Smyrna en even zoover ten doek geyerst, zoodat t
le vaste en vloeibare
zuid-zuidoosten van Constantinopel op de
elen zlch scheiden. Deze laatsten vorlzel
z
plek, waar de karavanen-wegen van die de
tbegeerde afkooksel(deooetnm).
beide steden naar Syrië elkander Ontmoeten. heDe
vaten of kookpannen zjn veelalvan
Zi
j is een merkwaaldig puntvoorhetOnt- aarde ofvan porselein. Voortrefeljk,maar
worpen spoorwegstelsel en telt tusschen de vooxalgemeen gebruik te hoog in prjs?zjn
8- en 9000 huisgezinnen. D e bronnen van zilveren vaten.Bj het gebruik van tlnnen
bestaan zjn ervoorallaken-entapjt-weverj, vaten lette m 0n er Op,dat de vlam niet in
vervaardiging van wapenen en bereiding van
opium. De stad is gebouwd rondom eene
steile trachiet-rots, waarop de bouwvallen
van een oud kasteel zich verheffen. ln hare

aanraking kome m etplaatsen, die van binnen

niet met vloeistof zjn bedekt, en dat de

stofl'en, die men afkoken wil,zich niet op
den bodem vastzetten, daar in beide gevalnabjheid 1ag hetoudeSïnnada(inPhrygië), len het tin ligt smelt.Koper is veelsterker
beroemd wegens zjn wlt of blaauwachtig en men kan koperen kookpannen gerust ge-,
wit marmer met gele ofblaauwe aderen en bruiken voor vloeistpFen, die niet zuur of
vlekken.
zout zjn, mits men ze - de pannen A fkeer.W anneer personen ofzaken eene na
auwkeurig schuurt en er het kokende
z0o onaangename gewaarwording bj ons op- vocht niet m laat bekoelen. In elk gevalis
w eltken, dat er de neiging door ontstaat, het goed, vertinde koperen pannen te geom ons er van afte wenden Of te verwj- bruiken.Ilzex is minder geschikt,wanthet
deren, dan geven wj aan dat gevoelden geeft aan een afkookselw el eens een inktnaam van afkeer. D it laatste is sterker dan achtigen bjsmaak en tevens eene donkere
weêrzLn, minder sterk dan '
t
val
yiny en aJ- kleur, wanneer de afgekookte stoFen 100idcâcf'
lp.
zuur bevatten.
Afkoelen.Hetverlagen vanden warmteH etafkoken geschiedt gewoonljk in open
graad eener stof door ze met koude lijr- pannen boven eene lamp,een haardvuur of
cham en,metdedam pkringslucht,metwater, een kookkagchel. In bjgaande iguren heb-

metI
jsenz.,in aanraking tebrengen,wordt
in fabrieken en Bcheilkundige werkplaatsen
met den naam van alkoelen bestempeld.
A fkoken. Z00 noemt de artsenjmeng-

ben wj eenige kooklampen voorgesteld.
(Fig.1t2t3 en4),diezeel'C
loelmatigzjnen
daarenboven in de huishouding dikwjls te
s komen. ln fg.1 zien wj eene gekunde het vervaardigen van een aftreksel pa
w one glazen spiritus-lamp: waarm ede m en
van dxooge, vooral plantaardige stofen,en

kleine hoeveelheden vloelstof spoedig aan

wel op zoodanige wjze, dat het water, het koken brengen en groote hoeveelheden
waarin die stofl'
en worden gekookt,hare oplosbare deelen in zich opneemt. De manier,
waarop het afkoken geschiedt, regelt zich
naar den aard dier stotlkn. ln het algem een
maakt men afkooksels alleen van de zoodaige,w ierwerkzamebestanddedennictvlug-

lanr warm houden kan.Toteenesnelle bereidlng zjn de toestellen zeexgeschikt,die
wj in ;g.2 en 3aanschouwen. De eerste
Van deze is reedsdu
00n
s ge
ama
lgekke
mee
lj
nkve
ters
bperko
eid-

handels-artikel en
men.Hetbezitechtern0ggrootegebreken. D e
tlg zjn, derhalve van altheerwortels, ljn- holle ring @ bevatden spiritus,welke dv
lor
zaad, kwassie-hout, kinabastt lersche en eene verbindingsbuis c naar den branllslandsche m0s enz., terwjl andere,wier der b vloeit, waarin de pit op-en neêrgestexke geur ons reeds overtuigtvan de aan- schroefd ltan worden. Heeft men verzuimd
wezigheid van vlugtige bestanddeelen , die dien ring behoorljk van spiritus te voor,
hj hetkoken van hetwaterverdwjnen,z0o zien,dan verteertde pitzoover deze bovon

AFKOKEN- AFLAAT.

den brander uitsteekt. 00k wordt de pit
spoedig te kort, zoodat men t0t eene herhaalde vtllling van den hollen ring moet
overgaan. Bovenal is het in dezen toestel
een groot gebrek, dat de spiritus in dien

kookpannen. N0g beter is eene verwarming

met waterdamp ofstoom ,Omdathierbj het

aanbranden vermeden wol-dt. In eene huis-

hot
ldinq zjn dezelaatstetoestellen echterte

Omslagtlg,zoodat zj ernietligt in zwang
ring spoedig warm wordtengedeelteljkver- ztlllen kom en.
dampt. Daarom mag de ring niet ltlchtdigt
Aflaat (indulgentia) noemt men de ingesloten zjn, Omdat andershetvochtdool- stellilzg der Roomsch-lfatholieke kerk ,w aarde drukking van den damp langs de bran- door aan den zondaar de vergifenis zjner
dende pitnaar buiten z0u w orden geperst. zonden onder bepaalde voorw aarden gew aarDe lamp,in ;g.3 voorgesteld,is vrj van borgd*wordt. Oorspronkeljk was de aoaat
deze gebreken. D00r den spirittls-houder R , niet alzders dan de Ontheë ng ofverzachting
naar hetzelfde beginselgem aaltt als de Olie- van de kerkeljke boete. ln de oude Chris-

bak eener koperen schuif-lamp?bljftde spi- teljke Kerk had men, ter handhaving der
ritus steeds zoo hoog in den brander,dater
de pit t0t het einde t0e verteert. ln flg.4

tucht, de bepaling ingevoerd?datvoor som mige overtredingen, die ergernis gaven aan

zien wj dien spiritus-houderafzonderljk:hj de gemeente, Openljke boete z0u worden
Fic
br*l*
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is niet anders dan eene gewone medicjn- gedaan, die gewoonljk in eene uitsluiting
Qesch,gesloten met een kurk,diedoorboord uit de gemeenschap der broeders en zusters
is van een schuins afgeslepen glazen buisle. ofin eene zelfvernederendehandelwjze beZet men hem Op zjne plaats,dan vloeit er stond. Reeds vroeg ging m en er t0e over!
zoo lang spiritus uit, totdat zjne opper- om de gestrengheid dier tueht-wet te vervlakte in den brander even laag is als de

zachten en men gaf hieraan den naam van

ondersteOpening van het glazen buisje. De njlaat.Tegen het eindo der 6de eeuw werverbrandende spiritus w ordt dus gestadig den de gestrenge kerkeljke stxaffen alleen
aangevuld. Daar de houder van glas ver- toegepast op hen?dietevensstrafbaarw aren
vaardigd is,kan m en e1*de hoogte van den vot)xden burgerljken regter.
spiritusiederoogenblik inw aarnem en,endeze
Toen vervolgens het Christendom bj de
is ver genoey'van de vlam verwjderd,om Germaanschevolkerenwerdingevoerd,m aakte
zoow el de ruw heid dier stamm en als het
v001'verdamplng bewaard te bljven.
Zulkelampenzjnn0gniotalgemeenverkrjg- eigenaardige der Germaansche zeden en gebaar, doch men lkan ze gemakkeljk laten bxuiken de invoering van nieuwe strafen

m aken.lntusschen gebruiktm en tegenw oor- noodzakeljk. kie stammen waren gewoon,
dig veelal eene gasvlam t0t verhitting van hunne misdrjven,zo0 alsdiefstal,verwon-
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ding, 1
noord enz., met geld te boeten.Die keuren,maar veklaarde tevens,datdeKerk
gewoonte werd desgeljksaangenomen door hetregtbezat,om den zondaarstrafoptelegde Kerk,en de GermaanscheChristenen von- gen en hem daarvanteontheffen.Vo0r'toveden er niets vreemds in,datzj zich voor rige beschouw de hetden aoaat niet als een

geld van de kerkeljke straffen konden l0s- leerstuk des geloofs, maa'
r als een kerkelj-

koopen.Ziedaar den eenvoudigen en nattlur- ken m aatregel. Intusschen zocht de K erk
ljken oorsprong van den aiaat voor geld. hare magt uit te strekken t0t de straFen
Syoedig evenwel kwamen die weinig Ont- hier namaals,bewerende, datde geloovigen
w lkkelde volkeren daardoor in den w aan, met de Ontheëng derkerkeljkeboete wei-

dat zj voor geld nietalleen vrjspraak van nig gediend zouden wezen, omdat zj dan
kerkeljke boete,maar00k schuldvergiffenis in hetvagevuur te grooter reiniging moesten
van G0d konden verkrjgen.De Kerk ver- ondergaan. ln dien geest heeft zich 00k
wierp dat denkbeeld en verklaarde zic'
h op

Paus Pilgs Ff ten sterkste verklaard te-

onderscheidene kerkvexgaderingen,bj vool-- gen hen, die den aiaat enkel wilden aanbeeld Op die van Châlons(813)tegen hen, merken als eene ontheëng van kerkeljke

boete.
Het verleenen van a'
Qaat isin deRoomschwaan zich meer en meer.Belangrjk in de K atholieke kerk n0g geenszins afgeschaft,
geschiedenis van den aiaat is .de verklaring zelf: zjn ernieuwesoorten van aiaa'
tingevan Paus Urbanus 11 op het Concilie van voerd.lliertoe behoort de Portiuncula-aiaat.

Gdie voor geld Gods genade meenden te
kunnen koopen,''maar toch verspreidde die

Clermont(1095),waardooraanieder,diemet Men verzekerde nameljk, dat Cltristus,Op

vrom e bedoelingen en niet uit roem- ofheb- voorspraak van M aria,aan den heiligen Franzucht meê ter kruisvaart toog,op eenmaal ciqscîf,x volkom en aiaat had toegekend voor

een volkomen en levenslange aoaat(indul- allen,die op den 2f
lenAugustus eenekagel
gentia plenal
-ia) voor alzjne zonden werd van het kloostervanSf.Francisensvan Asslsi

toegezegd. Hierdoor ontstond die afzonder- in Portiunctlla bezochten. Deze aoaat,door
ljke soort van aiaat?die als een bepaald den H.Stoel bekrachtigd,is in 1622 aan al
voorregt van den Helligen Stoel werd be- de kloosters dier Orde toegestaan. Daarenschotlwd en alle bisschoppeljkeafaten Over- boven zjn vele andere kloosters en bedeschaduwde,--die soortvan aiaat,waarvan vaartplaatsen ruimschoots van aoaat voormen te jveriger gebruik maakte,naarmate zien.Deze wordt00k toegekendaan dengene,

men er een voortreFeljkermiddelin vond,
0M; het volk ten behoeve van kerlteljke belangen .in bew eging tebrengen,hetzj m01
ketterswilde bestrjden nieuwe bedevaart-

die de plegtigheid eenerheiligverklaring bj-

w oont Ofeene bedevaart volbrengt naar het
H eilige graf. Paus P aulqs ITzr schonk een
aiaatvoor7Jaren aan hen,diezoogenaam de
plaatsen aanbevelen ofgeld beschikbaar m a- aiaatpenningen droegen. Urbanns VIII verken. Die soort van aoaat was
' reeds langen leende in 1625 een aantal van 25 afaten aan
tjd in gebrt
lik,toen de scholastiekewjsgeer allen,w elke een van de kruisen ofm edailles
Aleœander van Hales (# 1245) haar op leer- droegen,die in een bepaald klooster werden

stellige gronden zocht te regtvaardigen. Hj vervaardigd en gewjd.SedertGregoriusXIII
zeide: Cltristus lzeeft m eer goede w erken (1572) verleent de H.Stoelvoor een ducaat
verrigt dan noodig waren en vool'de ver- en de Onkosten,aan de pauseljke kanselarj
lossing der menschen meer geleden dan G0d te betalen,aan eenig altaar,waarm enzulks
van Hem vorderde, en uit den overvloed verl
angt,het voorreqt,Om doorhetgeven
zjner verdiensten kan de Kerk door hare van aEaat eene zielult het vagevutll-tever-

magtaan hen, die t0t boete gehouden zjn,
zooveel stt
henken, datzj van eigene boete
ontheven zjn.Antlerell,z0o als Bonaventnra
en Tltomas t)co
;Aqnino,voegden bj de ver-

lossen , wanneer er op bepaalde tjden ziel-

missen voor qelezen worden. Dat voorregt
moet om de 7Jarenworden vernieuwd.Sedert

k
btiœtws V (1585)zjndepausen gewoon,oln ook

diensten van Cltristns die van de m aagd bj hetaanvaarden van hunnebedieningOfop
Afaria en van (1e Heiligen, en deze leer buitengewonegedenkdagen feestentegevenen
werd door het opperhootklderkerk bekrach- aiaatteverleenen.Bjdergeljkegelegenheden
tigd. Nt1 begon de aoaathandel te bloejen. is evenw elhetverkoopen vanaEaatafgeschaft.
Paus BonifacLus VIII verordende in lS00 Hieraan herinnert ons alleendegew oonte,dat
de feesteljke viering van het eeuwjaaren de bezoekers van bevoorregte kerken ereene
beloofde vool-eene kleine geldsom aan allen, gave offeren, en dat in de bullen? die de
die Rome bezochtent een volkomen aoaat. feesteljkheden verordenen,van Jaalmoezen en
Latcrveranderdedatjubelfeestin efme vjf- andere goede werken''gesproken w ordt.

tig- en in 1475 in een zs-jarigeplegtigheid, Afleggen , z00 noemen de boom- en
en er werd nog eenfeestbjgevoegd.waarpp bloemkweekers het vermenigvuldigen van
allen, die verhinderd w aren,naar Rome te heesters en bloemen Op de volgende wjze:
reizen, te huis aoaa
t konden beltomen. De
aQaathandel, die *ln den tgd vau Leo Y in
Saksen door Tetzel en in Zw itserland door
Samson gedxeven w erd,gaf aanleiding t0tde
kerkhervorming in de l6(le eeuw. Het concilie van Trente schikte zi+ naar de openbare meening door den aiaathandel af te

Men buigt een tak van eene heester ofbloem

naar beneden,en wel z00 ver,dathj,zonder van den stam te w ordengescheiden ,m et

zjn middengedeelte onder de aardekomtte
liggen.Hj wordthiermeteen gaFelvormigen
talt of met een haak,dien men in denbodem

drjft, vastgehouden) en men geeftaan het
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boveneinde van den talt,datbovenden grond

Afleider. Vroeseljk zjn deverwoestingebleven is,z0o veelmogeljkeenloodregten gen,diehetbliksemvuurplotseljk kan aanstand. Aan het gedeelte van den tak , dat
onder den bodem bedolven is,ontspruiten zoo deze uit vette,vochtige aarde bestaatw eldra w ortels.H ebben deze een voldoenden
Omvang om den tak van het noodige te

rigten.Hetdoodtmenschenendierenengeeft
onze woningen aan de vlammen ter prooi.
Reeds vroeg heeft men naar middelen ge-

zocht, om zich tegen zjn vernielenden in-

vloed tebeveiliçen.VolgensHerodotusscho-

voorzien,dan scheidtmen dezenOnmiddelljk ten de Thraciers gedurende het Onweder
beneden de wortels van den moederstam ,en hunnepjlen afnaardenhemel.Anderen vermen verplanthem alseen zelfstandigeheester scholen zich in grotten,daar zj meenden,
naar elders. Dienzelfden weg kan men in- dat de bliksem niet veel dieper dan eene
slaan metde talrjke uitloopersvan veleaf- elin den aardbodem doordrong.ln hetv0orgehouwen boomen. Veelal moetmen midde- bjgaan merken wj op, dat men bliksemlen aanwenden,Om in den aieggerdeneder- buizen heeftgevonden)die eene lengte lladdaling der sappen te belemmerelzen hem t0t denvan10Ned.el.De keizel'svanJapanbega-

wortelvorming op tewekken.Bj anjelieren ven zich,volgensKömpfn
er,i1zholen,boven

en andere kruiden maakt m en eene dwars- welke zieh waterkommen bevonden, eene
snede in een knoop of1id tOt hetmerg t0e schuilplaats,die naar 0ns govoelen verrevan
en spljtden aieggereen eindjeOp,waarna veilig is. De Romeinen waren van oordeel,
deze Omgebogen en in den grondgezetwordt. dat de bliksem nooit den laurierboom treft;
ls het spljten en bt
ligen wegensde broos- Om die reden tooide keizer Tiberiws zich geheid van den tak gevaarljk ofOnmogeljk, durende het onw eder m et een lauwerkrans.
dan omsnoert men dien Ook wel met een Behalve deze en dergeljke middelen,d00r

jzeren ring, een sterk hennepkoord of eene hetbjgeloofvoorgeschreven,yebruiktemen
S
snaar
malstrofokme
jen
bane
stemt
n ho
ro
und
twe
omg.
de
Ta
nkke
taknv
ea
en o0k andere, wier doelmatigheld boven allen
twjfel verheven is.Zjden stoffen,bjvoorpopulieren en ahornboom en geven reedsw or- beeld,zjn uiterst slechtegeleidersderelectels, wanneer men het gedeelte:dat in den triciteit en kunnen ons derhalve beveiligen
grond komt te liggen?verwringt:kerft,0p- tegen den bliksem.O0k het glas verkeert in
spljt,doorbool'
tofdwarssneden ln den bast lletzelfde geval, maar men weet, dat eene
maakt.
sterke bliksemvonk evengoed doorglaslleenBevinden zich de takken te hoog,Om ze boortals door eendikkenmuur.Demeening,
in den grond te leggen, dan brengtm en er dat togt den bliksemstraal geleidt, heeft

twee halvepotten metaardeomheen,bjhet
in acht nemen der zoo even vermelde handelwjze.Dit kan 0Ok geschieden,wanneer
de takken tebrooszjn Om gebogen te w or-

geenerleigrond,zoodatwjnietktlnnenzien,
waarom Openstaande deuren en vensters het
gevaar verm eerderen. Gevaarljk is de 0pstjgende rookzuil uit den schoorsteen,z00den. Ongebogen takken geven in den regel datdevoorzigtigheid van Onseischt,datwj
zw aarder wortelen dan gebogene.D e beste gedurende zware Onweders het vtlurzooveel
aieggers zjn uitloopersuit de wortels ofde mogeljk laten uitgaan. Het gevoelen der
onderste Jongste takken.Potgewassen kan zeelieden, dat het geluid van losbrandende
men t0tbeneden den bovenrand van den p0t kanonnen het ontstaan van onweêrswolken
in den grond zetten,en dangaathetaieggen verhindert, is door Arago voldoende w edem
gemakkeljk.De aarde waarin men den afleg- legd. H ier en daar heeft m en de gew oonte,

ge< plaatst, moet behoorljk vet wezen en om yedurende hetonwederdcltloltteluiden.
zich boven den tak verheffen t0teenehoogte, Dit ls nietalleen nutteloos,maar hoogstgedie de plant doorgaans noodig heeft om goed vaarljk vopr de luiders.
D e veiligheid,diem envan oudsverlangde,
te kunnen groejen.Diehoogtebedraagtbj
anjelieren Omstreeks een halvepalm,bjden is 0ns gewaarborgd door de sehranderheid
wjnstok 4 Of5 palm.Aieggers,dienietdiep van Franklin den beroemden natuurkenner,
in den grond gelegen zjn!moetmen tegen den rrooten bevorderaarderAmeril
taansche
overm atige zûnnehitte bevelligen.Den m eest vrjheld. Te regt heeft m en om zjn borstgeschiktentjd Om aQeygerstemaken!vindt beeld de spreuk geplaatst: ttEripuit coelo
men vroeg in het voorlaar vôôr hetkllmmen fulm en, sceptrtlmque tyrannis'' oft
dhj heelt
en in Augustus na het klimmen der sappen.
Rozen en vele andere heestersgeven spoedig
wortels, w anneer m en in den zom er hunne
uitloopers aoegt. Men mag de aoeggers dan
eerst van den moederstam scheidentwanneer

aan den hemelden bliksem ,aan detyrannen

zj behoorljke wortelshebben.Ditgeschiedt
bj veleplanten na verloop van S of3maanden, en bj sommige,zoûals bj camellias,
magnoliasenz.,na even zpovelejaren.Afeg-

tegen wordt echter zeer dikwjlsgezondigd,

den scepter ontwrongen.
''Hj heeft onsin

den ajeider een werkttliggegeven,dataan

al onzeeischenvoldoet,indienhetmetnaauwkeurigheid vervaardigd en geplaatst is.Hieren in zoodanig geval is de bliksemaoeider

een middel,om Juistdie rampen telolkken,
die men er door afwenden wil.W j zullen
gers van den wjnstok kan men gewoonljk in algemeenetrekken aanwjzen,hoe eenafln hetvoorjaaroverplanten.Bjveleheesters, leiderwezen moet,wanneerhj aanhetdoel
die hunne takl
ten laag over den aardbodem

zalbeantwoorden.
Daar deaie
geliei
dedi
rng
vanvolkomen moetwezen,
dendron enz.,ishetmakenvanaieggerseene dient de
de spits, die zich in
zeer gewone zaak.
14

uitspreiden,zo0 a1s pyrus Japonica,l'hodo-
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den dampkring verheft,t0taan hetonf
lerste bruikt vaen koper, dan kan de geleider

uiteinde,dat ln den boderp afdaalt,eene 0n- dunner Nvezen, 't geen echter niet opweegt
a
fpebrokene metaalmassa te vormen.Deaf- tegen den geringeren js van het jzer.
lelder bestaat uit drie hoofddeelen,destang Strooken of banden vanprzi
nlttlood en geel

den geleider en degrondyeleiding.Langsde, koperzjn minderaan tebevelen.ln elkgestang moet de electricitelt der aarde Ongeval is een rolronde vorm voor den geleider

lliudert
lindeltlchtkunnenwegvloejen,even- de beste, omdat deze het wegstroomen der
als die van een conductgr langs eenedaargp electriciteit verhindert. Men gebruike dus

geplaatstepunt.W jhebben eenestanqv00r- jzeren ofkoperen stangen.Hieren daarbegesteld in fg.l en 2.Zj bestaat ulteen staat de geleider uiteen jzeren Ofkoperen
massief sttlk jzer T,eene koperen staafd, totlw , dat uit een aantal draden is zamenen eene platinapl
m t P. Het gedeelteg van gevloeten en van bui
ten gred geteerd,Om
het jzer Ttdatnaargelang deromstandighet tegen den Oxyderenden lnvloeddcsdampheden eene verschillende lengte heeft, wordt krings te beveiligen. D e dikte van den ge-

overde vorst van hetdak gebrayten hier leider is afhankeljk van de stof,waarvan

vastgehecht.De sehjf a a,die zlch 7 of8 hj isvervaardigd,en van zjnelengte.Voo1
*
duim boven het dak moetbevinden,w ortlt een gebouw ,dat 16 t0t 20 elhoog is,moet
met de jzeren stang zamengeweld en dient hj voor jzer eenemiddelljn hebben van 2
om het regenwater te weren.Daarboven is
een ring b vastgeschroefd, die
l. .
met den geleider in verband
Btaat. De koperen staaf d is '

t0t21/z)voorkopervankjstQt'/a,envoorgeel
Fig. 2.
ko
rdva
nt3ree
/qtp.
0t
g pe
xe
. s
I
4

oy het bovenste

elnde van het
i
jzer T vastgeBchroefd, en de
platinaspits P is
doormiddelvan
zilver OP de k0Pe<011 staaf d
gesoldeerd.
Een koperen
manteleomgeeft
het soldeerselen
beveiligt deverbinding.Delengte der geheele
stangis van 0mstandigheden af-

V00r hoogere
gebouwen moet
die dikte naar
verhouding vermeerderd worden.Degeleider
wordt boven de

sohjfaaaanden

metalen ring b b
op eene hoogst
naauwkeurige
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hecht,langshet
dak naa: beneden gebragt en

Om de ljst gebogen j waarna
hj buiten langs
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stuklten,waaruit
volkom en bedestangbestaat,
schermen zal,
hebben de volDeAieitler.
moetenallem etagende afm etin1en YoorW erpeny
gen:Het stuk jzer T boven de schjfm a die zich daarbinnen bevinden)d001-eene-ge8,60 e1, de koperen staaf d 0,60 e1,en de leiding ermedeverbondenworden.Anderskan
platinapunt 0,05 el.D e geheele stang vormt er bj een sterken electrischen stroom ligteene
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een kegel,wiens grondvlak eene middelljn zjdelingscheOntladingvandengeleidernaardie
heeft van 5 duim.In plaats vaneeneplatina- metaalmassasplaatsgrjpen,zoodatdeaieider

punt gebruikt men Ook punten van goud, brand veroorzaakt in plaats van dien te ververguld jzer,koper en zilver.Onderdeze hoeden.Infabriekgebouwen,waarzichgroote
metalen verdient het laatste de voorkeur, m etaalmassasbevinden,m ûetendezevanboven
omdat het een stexk geleidend vermûgen en en van onderen met den afleider in verband
eenzeerhoogsmeltpuntheeft,terwjlhetdoor staan. Deze laatste - de onderste - gelei-

de zuurstof desdampkringsnktwordtaan- der kan ook onmiddelljk in den vochtigen
getast. Voor kortere stangen neem tm en de
zo0 even vermelde verhouding in acht.
D e geleider is dat gedeelte,dat van den
voet der stang naar den aardbodem loopt.

Hj is gewoonlijk van jzer vervaardigd,0m-

grond afdalen. Op plaatsen, waar de geleider eene buiging ondergaat, zooals aan

de ljst van hetgebouw ,vermjdemen alle
Bcherpe hoeken.

De grondgeleidinq moet niet alleen den
dat dit m etaal eell voldoend geleidend ver- grond bereiken - d1tisgeenszins voldoende,
mogen met een lagen prjs vereenigt Ge- omdat drooge aarde een slecite geleideris

AFLEIDER.
tler electriciteit- maar ook methaaronderste
uiteinde ter diepte van 2 t0t 3 el in een
Nvaterput, een kolk Of eene rivier dringen.
Ten onregteheeftmenhetvoldoende geacht,
haar te laten afdalen in een waterdigt gem etselden bak m etw ater,omdat dit in zoodanig geval door slechte geleidersisom ringd.

maaldelengteheeftvan de stang - een gevoelen,datd00r de waarnemingen vanArqyo

bevestigd is. V00r een uitgestrekt gebouw

is dus e
'ên aieidernietvoldoende.Hetspreekt
van zelf, dat het aantalstangen te grooter

moet wezen naarmate zj korter zjn.Men
dient zich aan den xegelte houden,datgeen

Dergeljke verkeerdheden maken den aieider punt van het dak verder dan tw eem aalde
gevaarljk.Kan men de grondgeleiding niet lengte derstang verwjderdmag wezen van
brengen in eenenatuurljkewatermassa,dan den aieider. In het algemeen w orden de
d0emenhaarz00 diep in den bodem afdalen, hoogste punten van eel
z gebotlw door den

dat zj aan allekanten door vochtigeaarde bliksnm getroFen,terwjlzjwaartsaanwezige
omgeven is. Is deze eerst op groote diepte

metaalmassas de bliksemvonk aoeiden van

ofaanzienljken afstandtevinden,toch kan den regten weg.Het gebeuxt Oolt wel eens,

men zich van die moeite en kosten nietont- dat deelen eener zeer electrische wolk zich
slaan. D aarenboven m oet m en er van ove1.- van de hoofdwolk afscheiden en laag langs
tuigd wezen,dat de aarde er gedtlrende den den aardbodem drjven. Hierdoor verklaart

zomer- jtlistden tjd der onweders--niet men hetverschjnseltdateen hoog gebouw
droog w ordt. Het zotlgoedwezentjzeren wel eens digt bj den grond door een blikw aterbuizen volgens de nieuwstem ethode in semstraalyetroFen wordt, ofschoon deaf
leiden grond te drjven en daarmedede ZVOl1d- derstany zlch Op het dak verheft.Niet0ngeleiding te verbinden. Tevens zorge m en ? doelmatlg is het derhalve, OOk op deljst
dat de grondgeleiding,voorzooverrezjdigt van een gebouw hier en daar eene schuins
onder de oppervlakte der aarde voortloopt, staande stang te plaatsen.
in ltolenpoeder kome te l
W elk eene schade de felle bliksem straal
iygen, Om de
oxydatie van hetjzer teverhlnderen.
veroorzaken kan, bleek in l834, toen de
Die maatreqelen van voorzigti
gheidmogen platina-punt Op den toren te Goedereede t0t
nimmerverzulmd wprden.Hiervooris welnig

een balzamensmolt.Men heeft er n0ggeene

zwarijheid in de groote steden,waarcom- voorbeelden van,dat eene metalen stangm et
m issièn van deskundigen m et het plaatsen

eenemiddelljnvan lNed.duim doordenblikvan en hettoezigtOp den aieiderzjnbelast, sem gesmolten is.00kmeenen velen,dat het
Onnoodi
g is, de punt der stang zeer dun te
maarin dorpen en geht
lchten wordenzjwel
eens uit het Oog verloren,zoodatm en hier

doen uitloopen,daarzelfseenestomyestang
reeds eene fjnepuntisin vergeljklng met
a
a
n
d
e
n
g
ywa
a
nd
e
n
b
e
s
c
h
e
r
me
r
he
t
z
wa
a
r
d
der verniellng in handen geeft.
De bliksemaieider dient

den grooten conduotor,waarop zj zich ver-

men houde dit heft.V00rkruidmagazjnen worden doorsomwel in het o0g - ol
n eeneplotseljke ont- mige aoeiderszonderstanq,maarmet eene
lading der electriciteit doûr eene geleideljke naauw keurige m etaalgelelding aanbevolen.
te Vel*
vangell. W alzleer eene onweêrswolk W aar de bliksem een htlis treft, datm et
boven 0nS hoofd zweeft, dan trekt zj de een aoeidervoorzien is,zo()alscen Jaaxof
Ongeljknamiye electriciteit van den aard- drie geleden in het dorp Meeden gebeurde,
bodem t0t zlch. Deze nadert0p de hoogste dâir mag men gerust onderstellen, dat de
gebouvren het raeest tot de Nvolk , en W an- vereischte m aatregelen van voorzorg niet
lleer Qaen zorgt dat zj langs de stang van alle zjn in acht genomen.
den aoeider kan wegvloejen,dan wordthet
O0k de schepen heeft men van aoeiders
evenwigt der eledriciteiten langzam erhand voorzien.Er zjn er,waar de stangzich verhersteld. ls de wolk zoo sterk geladen,dat heft op den grooten mast,terwjldegelei
van haar eene vonk naar de puntvan den der in dezen ls ingelaten,en daarlangsafdaaieider schiet,dan verdwjntdezelanqsden lende gem eenschap heeftm etdevoornaam ste
geleider in den gl'ond. D at de electrlciteit jzeren voorwerpen van hetvaartuig en ein-

der aarde langs den aieider opstjgtjbljkt, deljk door den rOmp heen in de koyeren
wanneer men de geleiding over een zeer huid eindigt.Men heefto0k aoeiders,ulteen
korten afstand verbreekt. Men ziet dan de koperdraad-touw bestaande,die bj onweder
vonken Overspringen. Evenzeer heeft men

w orden opgeheschen en langs de brampar-

bj herhalingwaargenomelz,datdeelectrische doensoverdertlsteninh0twaterafdalen.Het
lading eener w olk veelzwakker w erd,w an- opbrengen daarvan bj een naderendonweder
neer die w olk over een a'
Qeider w as heen is zeer gevaarljk.Op de schepen derNedergetrokken. Men dient veiligheidshalve na landsche m arine vindt m en aoeiders van
leder onweder naauwkeurig te onderzoeken, koperdraad-touw ,dateenemiddelljnheeftvan

ofde aieider hier ofdaar eenige schade ge- 16 t0t 20 Ned.streep.Hetlooptvan destang
leden heeft.
op den grooten mast langs de stengen en
Hetiszeermoejeljk degl.ûottetebepalen de achterste hoofdtouwen van hetOnderwant
van den kting, waal-aan dil aieider veilig- naar beneden en eindigt op de buitenhuid,
heid schenkt.Na de voorlezing,welke G<y waarop hetn0g 1
/aelonderwaterbevestigt
l
-Lz
lq
vt
rcc in de Academie van W etenschappen is. Beneden de stelzgen verdeelt het zich
teParjs overdatonderwerpgehoudenheeft, in twee deelen , die zich naar de stuur-en
ls m en algemeen van gevoelen:dat de aiei- bakboordzjde begeven.
der een kring beveiligt)wiensmiddelljnvier In onsVaderland is(ltltlersteaieiderinhet
l4*
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la'
atstdervorigeeet
lw doordengeneraalKra'
q:pl,
q#'opdenkerktorenteDoesburggeplaatst.
Er zjn 0ok hagel-ajeiders.Daal'de electriciteit eene belangrjke rOl vervultbj de
hagelvorming, meende m en de schade van
den hagelslag te ktlnnen voorkomen d001*het
plaatsen van aoeiders. Deze bestonden eerst
uit palen of Btaken met stroo-touwen later
m et metaaldraden. Hagelaoeiders ZlJ
@@11 dus
niet anders dan kleine bliksemaieiders die
m 0n Op hetl
andqlaatst,om de electrische
spanning der onweerswolkentevoorkomen en
alzoo het Ontstaan van den hagelte belemmeren. Hetis t0t nu t0e nietgebleken,dat
de hagelaoeiders gunstig hebben gewerkt,en

men de luchtverjltdoorer een weinig spiritusin te laten branden,w aarnam enzemet
de Opening op het ligchaam sdeel drulkt. De

jlereluchtin zulk een kOp isnu afgesloten

van de buitenlucht,zoodat de door de huid
Om slotene lucht onder den k0p,die w elm et

(
1e gewone damykringslucht, maarnietmet
deverjldeluchtln evenwigtwas,zichbegint
uit te zetten en de huid onder den k0p opzwelt en rood wordt door het naar boven
geperste bloed.Nu wordtdek0pweggenomen
en do hllid meteen kopmes:waarin versoheidene m essen d00reene Yeer ln besvogingW0rden gebragt,gekorven,en de kOp er m et Op

nieuw verjldeluchtOpgezet,waarnadebloeddaAr de geleerden het n0g niet eens zjn ontlastingvolgt.Droogekoypenzjnzoodanige,
omtrent den invloed,dien de electridteitder waarbj hetkerven t
lerhuldgeenplaatsheeft.
wolken op het Ontstaan van hagel heeft,

ln plaats van de aderlating, die in den

durven wj niemand aanraden, Om zich aan Jongsten tjd g'elulkkig slechts zelden wordt
de kosten te wagen, aan de plaatsing van
hagelaieiders verbonden.

voorgeschreven, heeft m en de ltaemaspasie

ingcvoerd.die op dergeljke wjze werktals

A fleiding.Dezen naam geeftmen aan de een gl-oote drooge kop. om het bloed van

werking van bepaalde middelon, waardoor de inwendige deelen afteleiden,heeftJunod
men btJ
'den ljderaan den loop dervochten de koplaarsuitgevonden,eenesool'tvan ruime
eene andere rigting geven,eeneovel-maatvan laars,w aarin m en een arm ofeenbeen steken,
vochten opdeze ofgenepleltvel'mindcren,don dezen ltlchtdigtafsluiten en dool,m iddeleener
ziekeljken toestand der vochten verbeteren luchtpomp in eene luchtledige l'uimt'ebrengen
ofdoor prikkeling van sommige zenuwen de kan,zoodathetbloedmetkraehtnaarzoodanig
pjn van het ljdend deel verzachten wil. fleelvloeit.Hierdoorwordthetbloeduitandere
Laatstgemelde aieiding is gegrolztl Op de deelen afgeleid,en erOntstaattochgeenbloedwaarneming, dat men door prikkeling van verlies.M en verzekert!datdeaanw endingder
de Oppervlakto des ligchaam seene dieporge- koplaars uitstekende ultkom sten heeftopgelelegene, pjnljke aandoening kan wegnemen. verd.
llet antw oord Op de vraag,h0e en waartloor
T0t de uitwendiye aoeidingsmiddelen besommige aoeidende middelen werken,isniet hool
'tOok de yloeihltte,diemen veroorzaakt
met
metalen lnstrum enten, waarm ede m en
altjd volkomen duideljk,maarhetntltdier
middelen is(1001.de ondervindingvan eetlwen een ligchaamsdeel in aanraking brengt ofdie

gestaafd.'
W élwerden zj voorheen opgrooter men er overhecnstrjkt, of ook wel met
schaal toegepast dan in onze dagen,m aar dezoûgenaamdemoœa,bestaandein eenbrand-

vele aieit
lande middelen zjn o(,k ntln0g 0n- baar gemaakt stukie katoen, zwam , lont,
misbaar in de geneeskunde. Hetkosteljkst vlierpit, dat m en op de huid laat verbranvan allen is de kotlde,die in den vorm van den,Om eene brandrooftevoorschi
jn teroekotldeOm slagen en compressen,wasschingon , pen. Vool
*ts rekent men daartoe cle bjtende
baden, stortbaden en dranken w ordt aange- alkaliën, zooals ongebluschten kalk,bjtend
wend. Zi
j is bi
j uitnemendheid geschikt,om natron, bjtend kali,arsenicum , chloorzink,
in cen bepaald deelofin hetgeheeleligchaam
ontsteking, bloedaandrang, koortshitte enz.
afte leiden en den gunstigenafloopderziekte
tebevorderen.Iederw oet,h0eweldadigkoude

helschen steen, alsm ede de blaartrekkende
zelfstandigheden,'zooals Spaansche vliegenzalf,mosterd-papjm ostertl-olie?bast van het

peperboompje(daphnemezereum),terpentjnomslagen bj wonden en knetlzingenth0evel'- Olie, onderscheidene minerale zuren,zooals
zachtend met js gevuldeblazen bj hersen- zwavelzuur en zoutzuur,alsmedekokendwa-

ontsteking werken.Dienzelfden illvloedheeft ter,w aarin m en een m es ofeenham erhoudt,
hftt begieten met koud water naheelkundige o1z1 dien vervolgens Op de huid te leggen,
kunstbewel'kingen op hierdoor veroorzaakte waardoor een wateraehtige uitslag tusschen
wonden,en dekoudekomtdesgeljkstepas de Opperhuid en t1e lederhuifl- eene blaas
bj de Ontsteking van inwendigedeelen,bj ter groottevan deoppervlaktevanhetm etaal,
voorbeeld van de longen, van hetbtlikvlies dat met de huid in aanraking geweest is enz.- Van Oudsheeftmen het aftappen van ontstaat.De opperhuid wOrdt daarna weggebloed als 00n uitmuntend aoeidend middel nomen en de Opene plek,ol
u de aieiding te
beschotlwd,zoow elvoorhetgeheeleligchaam onderhouden, m et eene prikkelende zalfinals voor bepaalde deelen.ln heteerstogeval gewreven.- 00k defonteneliseenaoeidend
opentmen eene ader (zie het artikel aderla- m iddel. M en m aakt die dool.mct blaartrekfïa.#),en in hettweede gebrt
liktm0nkoppen kende zalfOf door eene insnjding dehuid
ofbloedzuigers. Afen zet koppen, wanneer te Openen,en daarin een vreemd llgchaam te
me
n uiteenevrj grooteOppervlaktedesli4- plaatsen. - Oûk worden ptlisten-voortbrenthaams het bloed uit do kleine vaten w 1l gende zalven en inwrjvingen metcroton-olie

wegnemen.Kopyenkanmenbjgewonehoo4e aangewend.Een voortreffeljk aieidend midtheekoplesvan bllltofglasvergeljken,waarln (
1elvan den laatsten tjd is jodium jin spiri-
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tus of glycerine Oygelost,hetwolk eeno013- gtllden. Die schuldvorderingen bedragcn te
yervlakkigeontsteklngdoetontstaanentevens zamen 25000gulden.A is5500guldenschuldig
ln het bloed opgenomen wordt. Spaansche en heeft2800gt
llden van C tevorderen;hj
vliegen-zalfvermjdemen,zoo mogeljk,bj draagtdusaanczjneschuldOveraan13envoegt
l
tinderen, omdat dc cantharidine nadeelig er1200gulden btj,terwjlhj tevensB bewerkt op de urine-afseheiding. Belangrjke taalt. Hj heeft dus slechts 2700 gulden te
aEeidende middelen zgn voorts hetlavement betalen. B m oet 6500 gtllden Ontvangen en
en het w arme voet-en handbad.
6200 gulden betalen.Hj draagtaan D Op,
O0k zoekt men aieiding te veroorzaken

om de sehuldige 5000 gulden aan C te vol-

door inwendige middelen.Deze zjn vooral doen en geeft dezen daarenboven 1200 gulvan afdrjvendenaarden werken Op de ont- den,zoodathtl300 gulden overhoudt.C relasting, Op de urine-lozing en 0p,de maan- kent nu af met D , aan wien hj n0g 4200
deljksche zuivering, terwjl andere dienen, gtllden betalen moet, e1z hierm edo is alles
om den aandrang van bloednaarverwjderdo vereFend.In plaats van 25900 gulden heeft
mon slechts 8100 gulden aan geld noodig
deelen te matigen.
Men geeft in de taalkunde den naam van gehad.DaarB vanzjneOntvangst1200gulden

aseidin.
g aan de woordvorsching,datisaan aan C geeften dezeerD medebetaalt,zoodat
de methode, die men volgt, wanneer men ditgelddriemaalOmloopt,behoeftereigenljlk
wilnagaan ,h0eeenwoord- afgeleidwoord- slechts5700guldcn aan geldaanwezi
qtezjn.
Het gemak van zulk eeneuitw issellng van
uiteen Oorspronkeljk woord- eenwortel-

isontstaan.- lndewiskundekanmen deeene
formule uit de andere a:eiden.

schuldvorderingen bleek al spoedig,bj het
toenemend handelsverkeer, in Engeland zoo

bankiersder City
In h:t dageljksch leven bestempelt men duideljk,dat in 1773 de'
m et den naam van alei
din.
q datgene, w at te Londen overeenkw am en, om Op een beldersnaarhet Cleahet vermogen bezit,Om onzen geest te ver- paald uur hunne bookhot
'inghouse(Afrekenings-huis)inLombardstreet
wjderen van de denkbeelden)die hem ver- l
vullen en bezig houden.
tezenden.ol
u 12 uurverschjntervan elk
kantoor een boekllouder, plaatst de w issels
A fplatting.Zie het artikelaaede.
Afra, volgens de Kerkeljke legende te o? deverschillende kantoren in deafzonderAuyusta Vindelicort
lm (Augsburg),eene R0- ltlke? daartoe bestemde vakken en noteert
melnsche kolonie, geboren, was door hare hetbedrag derwissels,diein zjn eigenvak
moeder t0t de dienstvan AphrodLtebestemd. gelegd zjn.Te 2 ure komen zj terug,Om

Bisschop Nareissus bragt haar en drieandere datzelfde werk, o0k met de nagekomen
maagden t0thetChristendom.Alseenestand- wissels, te herhalen. Na 4 uur wordtniets
vastlge geloofsgetuige heeft zj Op den Cden meer aangenomen. Elke boekhouder maakt
Augustus 804 Op den brandstapel den mal'- nu zjnebelans Op en berekent zjn saldo.
teldood ondergaan.Haar naamdag valtOp den Mrilhj een wisselnietbetalen,dan schrjft

25sten Augustus.
Afranlus,een Romeinschbljspeldichter,
leefde omstreeks hetJaar 94 vôör (3r;st14s.
'
Hj is de scheppervan deRomeinschevolkscomedie (fabula togata).Hj ontleende zjne

hi
j er de reden op en legthem in hetvak

van het huis, dat dien wissel aangeboden
heeft.D it m oetvöör 5 uur gesdlied w ezent
anders is de betrokkene gebonden Om to betalen. Te 5 uur komt de boekhotlder w eder

stof aan de Grieken,vooralaan M enander) Op zjn kantoor,vergeljktzjne balansmet
m aar w ist ze op eene geestige, w el eens de boeken, voorziet zich, zoû noodig,van
wat laag-komieke wjze in een Romeinsch geld, en gaat dan weder naar hetClearinggewaad te kleeden. D aarom heeft men die housetwaar zjnebalansdoortwee inspeccom edie ook w el eens de ttlkroeg-com edie'' teursnaqezien enmetht
mneondexteekening
(comoediatavernaria)genoemd.Zjnestukken, bekrachtlgd w ordt. D aarna gaat men t0t de
ten getale van 40 en onderde eerste Keizers Onderlinge afrekening Over. Verschillen beveel gelezen en dikwjlsvertoond,zjn op neden de 5 pond worden eerstdenvolgenden
enkele kleine gedeelten na,verlgren gegaan. dag vereffend.T0t dat Oogm erk w orden ook
Afrekening. ln hetbedrjviylevengeldt de w issels, die na 4 uur inkom en,naar de
de spreuk t'
ime f.
: money (tjd ls geld),en betrokkenen gezonden. Reeds in het Jaar
diegem iddeld
zj is Ook bj den geldhandelnietuithetoog 1810 beliep des0m der w issels,
verloren.Dit leidde de kooplieden alspoedig dageljks in hetClearinghouse vereffend w ert0t den maatregel,om Op gezette tjden af den,4 700000 pond sterling?en hetbedrag.
te rekenen. Dit wordt n0g gemakkeljker, dat er in banlknoten betaald werd,220000
Eerstgenoem de som steeg op afrekewanneerdekoopman zjneschuldeischersbe- pond.
taalt met pretenties op zjne soliede schulde- ningsdagen w el eens t0t overde 14 millioen
Tlaars. Hj behoefterda'
n slechtsbj tevoe- pond, en laatstgenoem d bedrag t0tOver een
gen,w at aan de doorhem verschuldigdesOm halfmillioen pond.Hetis eene gewoonte bj
ontbreekt, Ofontvangtvan zjnschuldeischer de gegoede klasse in Engeland, zoowelhet
het meerdere der pretentietertlg.Stellenwj, innen der schuldvorderingen als het betalen
dat 4 kooplieden A ,B ,C en D met elkan- Op Orderbriefjesaan een bankierovertelaten.
derhandeldrjven.A is schuldigaan B 1500 Gereed geld wordt alleen voor kleinigheden
gtllden en aan D 4000 gulden;B isschuldig uitgegeven.Diewjzevan handelen komtmet
aan C 6200 gulden; C aan A 2800 gulden hetafkekenen derkoopliedenovereen.He#
en aan D 6400 gulden, en D aan B 5000 ginsel vanoverdragen vanschuldenep

:l4
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vorderingenligtt0tgrondslagvoorhet Clea- Carthagogeboren,toefde30JaarteBabylon

ringhouse,voordeglrobanken envo0rderge- en te Bagdad, werd geheimschrjver van
ljke instellingen,waarvan voora'
lHamburgj Robert Gfgïdccrd, hel-tog van Apulië, en
hoewelin een anderenvorm,ruimschootsvoo1
-- eindeljk Benedictjner monnik ln hetklooszien is.
ter te Monte Cassinobj Napels. Hj heeft
Het Clearinghouse is eene bjzondere, velegeneeskunqige werken uithet'Axabisch
geene Openbare instelling: en het aantal vertaaltl en 0ok aanteekeningen geleverd op
zjnerleden isallengsvermlnderd,Omdateen de geschriften van H ippoerates en Galenus.
geest van uitsluiting er de toetreding van
A frika,bj do ouden Libyeen Aethéopië
nieuwe leden bemoejeljkte.Yan het Jaar genoemd, een werelddeel, dathet zuidwes1810 t0t 1826 slonk dataantalvan 46t0t30. teljk gedeelte del
-Oude wereld uitmaakt,
De mindere noodzakeljkheid van klinkende W 2S voorheen als een schiereiland, d001.
munt bj zulk eene Onderlinge afrekening de thansvan eenkanaaldoorsnedenlandengte
bljkt tlit het feit, dat de bestuurders der van Suëz, met Azië verbonden.Van goede
bank van Londen en W estminster,die men havens schraalvoorzien,dooreenw oestm enniet Onder de leden w ilde Opnem en , bere- schenras bevolkt door de stralen der keerkenden , dat die weigering hen dwong,om kringszongezengd,enmetuitgebreidewoestjbestendig eene s0m van l50000 pond in kas nen en barre hoogvlakten bedekt, bleef het

te houden boven hetbedrag, datbj hunne langen tjd rusten Onderden slujerdervertoelating voldoendezOugeweestzjn.ln1889 borgenheid,die thansvan jaar t0tJaarh00-

dt opgeligt.
werd ln het Clearinghouse bjna 954% gerofAsvcor
hoon Ilannos van wiens tperiplotls''
millioen pond metrtlim 661/.millioen gang-

baar geld - meerendeels Engelsche bank- gedeelten zjn bewaard gebleven,Omstreeks
as van Carthago uitnoten -- vereflbnd. De dageljksche zaken 770 Of 509 vôôr Christ'
bewogen zich ongeveer over 2 millioenpond, gezonden,om nieuwe volkplantingen testichdie men met Omstreeks 200000 pond verre- ten, in het zuiden de westkust Ofhetland
kende. Slechts 7 procent dier Ontzettende van den gorilla bereikte, - ofschoon Phoes0m w aren voldoende voo1
* de afrekening. ni
cische schepen, op bevel van den EglyMen betaalde er 66 millioen pond metbank- tischen veroveraar Pharao Fec/lo (C00 voor
noten, zoodat de klinkende munt er eene Cltrisfusj,om Afrika stevenden en langsde

zeerOndergeschikter0lvervulde.ln hetjaal, Roode zee vertrekkende,na een driejarigen
1840 klom het bedrag dervereFendesommen
n0g hooger. Op dagentgesteld voor de afrekening der staatspapieren, vexeFende men
er20tOt80millioenmet200000 pond.0Ok te
Newyork bevindtzich een Clearinghouse.Het
isin1853gesticht,en(le betaaldeoverschotten

togt door de Straat van Gibxaltar terugkeerde, - ofschoon Strabo van een tweeden
togt Om Afrika door Endoœus, in de dagen
van Ptolemaens Zcfàyr'
/z:,gewag maakt,en
Carthaagsche kooplieden diep in den Soedan
doordrongen, toch is de kennis,op die rei-

van schuld bedragen erslechts 51/aprocent.

Zen V0rWOrV0n

Sedert Januarj 1842 bestaat te Lont
len
ook een afrekeningshtlis voor spoorw egen
(Railway Clearinghouse).Het is dool'eene
vrje vereeniging gestichten dooreeneparlements-acte erkend.Bjkans alle Engelsche
spoorweg-ondernemingen zjn er leden van'
en w orden er door afgevaardigden in decomm issie?die er aan hethoofd staat,vertegenw oordlgd. D e afrekening geschiedt om de
drie maanden. De zaken strekken er zich
uit tOt een bedrag van 2 m illioen pond in

grootendeels onvruchtbaar
gebleven. D e R om einen trokken nietverder

dan Zj V00< d0n r00m hullner Wapenen n0O-

dig oordeelden.P olybiun rukte voort,op bevel van Skipio ze-ilïtswfx:, dO01' een land,
waar de bodem uit zwarten zandsteen bestond,over den Grooten Atlas heen t0t aan

riviexen, die door njlpaarden werden bew ûond.Sltetonius .Plf/liav.
:bereikte de noor-

deljke yrenzen van hetland der Olifanten.
Van Trlpoli drong Covneli'
us .
fclàsf:diep in
de Sahara door en vierdeinhetjaar19vôôr

hetjaar.Het bedrag van meer dan 350000 Chrlst'us door 00n triomftogt te Rome de

verovering van de hoofdsteden derGaramanten,CidanusenGarama(GhadamesenDjèrma).
Aan de noordeljke grenzen van Fêzan in
toegekend,aan twee k
%cipios, die zich ver- W adi GherbiontdekteOudney eenRomeinsch
diensteljk hadden yemaakt bj deinneming graf,dat ()ok door larth is opgemerkt, het
van Carthago in Afrlka.Voortsbehoordedie meest zuideljke gedenkteeken derRomeinplaatsbilletten wordt er aan de regthebbende

spoorweg-maatschappjen uitgekeerd.
Africanus.Dezenaam werdalsbi
lnaam

naam aan Jltliusd/riccpv.
v,een Romeinsch sche heerschappj.DeRomeinenwarenhunne

redenaar,die in dedagen van DomiiiltsZ-/'
:? kennis van de landen? die zich zuidwaarts
leefde,- aan â'
eœtus Jklïl.
:Afrieanns,uit t0t aan de Niger uitstrekten aan NoordSyrië OfLibye,eenChristeljkgeschiedschrj- Afrikaansche kooplieden verschuldigd.W at
ver, in 232 aan het hoofd der gemeente te zj vermelden van de overeenkomstvan den
Nicopolis(in Palestina)geplaatst, van wien plantengroei en van het dierenrjk aan de
enkele brieven en een Fedeelte eenerkro- Niger en aan de Ni
jl en van de rotskloven,

niek n0g voorhanden z)n,- aan een vee- waarin de holbewoners (troglodyten) zich
artsuitde7(
1eof8steeeuw Onzerjaartelling, verschuilen, is door latere reizigers bevesvanwieneengeschriftisbewaardgebleven,- tigd, en hunne sprookles van saters en
en aan Constantinun Hofrlccwzl,
:,die in het boksvoeten,die op Pan geleken,wjzen ons
laatst der elfde eeuw leefde. Deze waste op de groote apen, die er hun verbljfhou-
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den. Maar de Romeinen geloofden daarenbo- 1487 in AbysslniëhetChristeljkerjk,waarven aan het bestaan van verwonderljke naar saen reeds zoolang had gezocht.sveldxa
Bchqselen,diein debinnenlandenvanAfrika werden er van weerszjden gezanten afgete vlnden zouden zi
jn - van draken!basi- vaardigd,en toen in 1542 een klein hoopje
liscussen, sphinksen, pheniksen, menschen Portugezen onder aanvoering van Di
qqode
zonder hoofd,enz.
GamaaandeAbyssiniërsdenzegedeedbehalen
Eerst de Arabieren, het beschaafde volk over de Muzelmannen, die uithet Oosten
de: middeleeuwen,bezoryen (msbelangrjke derw aarts rukten,erlangden dePortuyezen
aardrjkskundigemededeellngen OmtrentAfri- ex een grooten invloed.Over onderscheldene
ka.Hiertoebehoorendemerkwaardige reisbe- zuideljke gewesten van datrjk bezittenwj
rigten van Ibn zcfpdfl (Abd%llaln A ilcet- zelfs thans n0g geene betere berigten dan

med 1224 tot 1384)van Tanger,en van Leo dievan Alvarez (15S0),Fernandez,Tellezen
Hofrzccz3v:(Ebn Mokammed el1Fh:.
s#:z).Eene den l'idder de Gp/.ç.Ook een Duitscher,Leutbetere ltennis van dat werelddeel zjn wj Ao(/ (Lndolfkst, heeft een belangrjk boek
echter vooralaan deOntwikkelingderscheep- OvexAethiopië geschreven (1683).
vaart verschuldigd.In 1244 hadden deSpanO0k van de Congo en deZambesidxongen
Jaarden de Canarische eilanden,o0k aan de de Portugezen,doorgouddorstgesponxd,diep
Ouden bekend,teruggevonden,maarde ontdekking van het westen van Afrika neemt
een aanvang na de verovering van Ceuta
door de Portugezen.Hendrik deZeevaarder,
infant van Portqgal, spande alzjnekrachten int Om de scheepvaart te bevorderen.

in het zuiden door.Maar de berigten daao
van bleven in het Staats-archiefvan Portugalverborgen. In het noorden evenwelk0n
men de vreemdelingen niet weren. Engelschen, vooral Nederlanders,en later Denen
volgden het spoor der Portugezen aan de

D00x een storm voortyeslingerd,ontdekten kust van Guinéa;zj stichtten erfactorijen

Gonzaleg Zcrco en Te%stan Tcz,door hem en maakten zich meester van den hankel.
uitgezonden,in 1420 het eilandPO1't0Santo, Zelfs wapperde ex de Brandenburgsche vlag
en Barthlomezts Perestellohet eilandMadeira. (1683),doch voorkortentjd.Na de OntdekIn 1423 stevende Gilianez(GiIMannesjom king van Amerika hadden dePortugezenvan
Kaap Noen (N0n plus ultra), die men te de mededinging van Spanle niet veel te
voren als de grenspaal voor de Ontdekkin- ltjden.In 1492 bevestigdepausAleœander VI
gen der Elzropeanen had beschouwd.In1442 den giftbrief?d00rzjne voorgangersten be-

za4 men te Lissabon de eerste Negexsuit hoeve van Portugal uitgevaaxdigd,waarbj
Gulnea.Hierdoor aangemoedigd zeilde Lode- het gedeelteljk bezit van Afrika aan dat

'rï..ë;c cadamosto in 1446 Om hetGroeneV00r- rjk werd toegekend.Hj trokeenegrensljn,
l
gebergte en bexeikte de Gambia. Heteerste waaxdoor het gebied derHeidenenenMohamfort,(
100r de Portugezen aldaaraangeleqd, medanen in 2 helften werd verdeeld,waardroeg den naam van Al-gtlin, en van hler van hj de eene aan Portugal schonk.In
drong men diep in de Sahal-a door.Goud, 1697 vestigden zich de Franschen Ondex aanivoor en slaven prikkelden de hebzuckten voelqng van Brnn aan de Senegal en stichtden ondernemingsgeestaan.0Ok edelerbedoe- ten er de volkplantingen,die 00k nu n0g in
lingenwarendaarbjwerkzaam.Menwildeden hun bezit zjn.
priester Johannes uit dehanden de<Heidenen
Onder de natuuronderzoekers, die berig-

verlossen. De sage van het rjk van dien ten OmtrentAfrika mededeelden,vinden wj

priester, vanw aar reeds eeuwen te voren Skaw, die in Marokko reisde,Peter Kolbe,
afgezanten verschenen w aren aan het h0f die het Kaapland,en vooralAdanson (1749

van den Grooten Mogol in de binnenlanden
van Azië, werd bevestigd door de verzekering van gezanten uitAbyssinië te Florence
met de mededeelingen van den Negerkoning

tnt 1758) die Senegambië bezocht,Forskal,
een leerling van Linnaeus, die in Egypte

rondzw ierf,benevensksparmannen Tltunbee.q,
die zich a'
an de Kaap ophielden.lndetegenTemoy, die, verdreven uit zjn rjk,hulp woordige eeuw reisden WrpccAf,H empeiolö
zocht bj de Portugezen.W eldra zeildemen en Ehçenber.q in Eyypte,R'
ippellinEgypte,
om kaap Montserlado,in 1472 Ontdektemen Nllbië en Abyssinie,Rotl
b in Sjoa,Rl
tszex
qde eilanden St.Thomas en Annobon,in 1484 #er in Egypte, Nubië, de Nuba-landen en
de Congo,en toen in 1486BavthlomensDicz, Kordofan, Smltlt in Congot Zdllcillcsf en
uitgezonden om den priester Johannes op te Lé
ohtensteinin hetKaayland.Metdereisvan

sporen,dooy stormen geteisterd endoorzjne Poeockein Egyptebeglnthetonderzoek t
ler
waarhj hetberigtbragtvan deontdekking tjd vooraldoorLepsi'
tbs(1843- 1846)opeene
van de zuidpunt van Afrika, veranderde groote schaal is voortgezet. T0t de kennis
koning Emanuël den naam van Cabo T0<- van Eyyyteheeftvooraldewetenschappeljke
mentoso (Stormkaap) in dien van Cabo de Commlssleveel bi
jgedragen,dieNapoleon I
Buena Esperanca (Kaap de Goede H00p). in 1709 dexwaarts vergezelde, en waartoe
Reedsin 1408 zeilde Vasco de Gamaer ûm- Devon,Deli
sle,Geofroy &.Hilaireenandeheen,bezochtde oosteljke kustvan Afrika ren behoorden.DaarenbovennoemenwjNorbemanning gedrongen ,naarhuisterugkeerde, oudheden langs de NiJl, dat in den laatsten

en stevende van Melinde naar lndië.
den,Sonnini,Belgoni,Champollion,Clï?lïcud
OOk drong men in de binnenlanden gedu- en M lnutoli. Het Afrikaansch Genootschap,
riq verder d001*.In hetwesten bereiktemen in 1788 te Londen Opgerigt? heeft door het
Tlm bckto, en Pedro Oprï/Ac- ontdekte in Ondersteunen van moedigereizigers veelbj-
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gedragen t0t hetonderzoek derbinnenlanden
van Afrikajen ook vele zendelingen ztjn er
met levensgevaar in doorgedrongen.O0k aan
gezantschappen naar Afrikaanschevorstenen
aanhetopmeten derkusten oplastderEngel-

ten in zjn vaderland terug.Minderpelukkig

spoxing der bronnen van deNj1en van de
Niger. James Wrlce, een Schot, bereikte
vanMassowa,aandeRoodeZee(1768-1778),
het hoogland vanAbyssinië,maarzjneberigten vonden weinig geloof,vöör zj door
Ralt (1804, 1805, 1809) werden bevestigd.

verspreiddezichkortdaarnahetberigtvanzj-

tjnen bezocht aan den middelloop van de
Njl (1816). Toen M ehemed H.
li zjneheerschappj in het ztliden uitbreidde, nam de
reislust toe.UitEgqptevertrok Linqnt,de

r
ero-stammen pogen de zendelinyen Jlpo
ScAp en Ratlöonze aardrjkskundlge kennls

e-qger (1836- 1838), die de gewesten der
Nuba-negers bezocht.
De eerste reizigers, die door het Afrikaansch Genootschap werden uitgezonden,
waren niet zeer voorspoedig.Gelukkigerwas
M'
unqo Park?een Schot,die van deGambia

bezocht in 1857 SanSalvador,devoormalige

was Vogel uitLeipzig dieteW aralnW adaï
vermoord werd. D e onvermoeide David ZivLn-qstone bezocht het Sjirwa-, Nyanza- en
Nyazza-meer, deed in 1860 togten Op de
sche regeringvolbragt,zjn wjveleophelde- Zambesien vervolgensopdeLoefoema,v0ltingen omtrent datwerelddeelverschuldigd. bragt een uitstaple naar Oost-lndië en in
Men hield zich vooral bezig met de 0p- 1864 naar Europa.NaarAfrikateruggekeerd,
nen dood,datevenwelvolgenslaterevanhem

Ontvahgentjdingen eene onwaarheidbleekte
zjn.ln 1868bevondhj zichinhetgebiedvan
deMuata Cazembe,waarhjzekereberigten
omtrentbronnen van deNjlhooptetevinden.

ln die streken reisden Gobat, Rûppell, XarlA czlcA,uitgaandevandePotschef-rivier,
Rcltimper, Beke, een Engelsch gezantschay bezocht het hoogland tusschen de Limpopo
onder aanvoering van H arris en onderschel- en de Zambesien zetzjn onderzoek voort.
denezendelingen,terwjlBnrckltarddewoes- IndegewestenderDamara-,Nama-enOvahe.

uit te breiden.Ook de olifantenjager Green
heeft in den laatsten tjd (1865)in die 00r-

ontdekker van de Wltte Fjl(1827)en Rusz- den rondgezworven. A.Wfzdfiln uit Bremen

in 1t95 de Niger in Bambarra bereikte.Hj
ondernam in 1805 een dergeljken togt, en

voer,aan deNiger gekomen,met eene door
hem zelf gebouwde boot de rivier af,maar

bezweek bj Boessa,toen hj bjna zjnereis
had volbragt.Hornemann,Seezen en Röntgen
vielen a1s slagtoFers van hun moed.Van de
expeditie van kapitein Tuckey naar Congo

kwamen slechtsweinigen terug (1816).Kapitein Lyons drong van Tripoli in Fêzan
door en bereikte Tegerri, maar keerde na

hoofdstad van hetkoningrjk Congo.

ln het oosten van Afrika heeft Kavl tl
os

der Deckds zjn jvermetzjn levenbetaald,
nadatreedsvroegerzjn reisgenootAlbreeht
zot
çcFldz uitHamburg,doorden pjlvan een
moordenaar wasgedood(1860).Ditgeschiedde
op de eerstereis.Opdetweede(1861en1862)
geltzkte het von der Decken m et den geoloog
Tltornton den Kilima-Ndsjarotebereiken.Op
eene derde reisbeklom hj metden geneesheer 0. Kersten uit Altenburg dat gebergte
t0t eene hoogte van 4600 el.Nu deed hj in
Europa twee kleine stoomschepen bbqwen,
voer daarmede (l8C5) de Dsloeba Op, en
werd, bj het stranden van zjn vaartuig,
met Link vermoord,terwjldeoverigendoor
hetbeleidvandenlarerBrenn'rbehoudenble-

het overljden van ztln reisgenoot Ritchie
(1819) terug. Vöör hem had u
Kollien,een ven.Deze laatsteisln 1866wedernaarAfrika
Franschman, reeds eene dergeljke poging getogen, Om nieuwe ontdekkingen te doen.
aangewend,om van Senegambië hetbinnen-

Gelukkiger was deEngelschekapiteinJohn

land tebezoekenten hj maakteonsbekend H anning 8peke, die in 1857 het Ukerewemet de bronnen van de Senegal,de Gambia meer ontdekte en in gezelschap van kapitein
on de Rio Grande. Het spoor van Lyons Grant, de Njlvol
gende,in 1863 Chartoem

Aierd in 1820 betreden door Oudney, Clap- bereikte.Nu washetgroote raadselopgelost,
perton en Denham , die het Tsad-meer ont- wanthetbleek,dathetUkerewe-meer(Vic-

dekten.De majoor
(1824- 1826) be- toria Nyanza) de voornaamste bron was van
reikteTimbokto,maarbezweekindewoestjn. deNjl. h eke kwam in zjn vaderland door
EenFranschman,RenêOJïJIJ,trok omstreeks een ongevalop deJagtom hetleven(l8C4).
dienzelfden ttjd door hetnoordwesteljk ge- Samuel Foifd Baker zette die onderzoekindeelte van Afrika, kwam te Timbokto en gen voort!van Gondokoro bereikte hj,door
keerde over Marokko terug.Togtenlangsde het koningrjk Ungoro trekkend,hetLuta
Niger werden gedaan door RLchard Lander, Nzige-meer(AlbertNyanza),detweedegroote
Laérd, Oldseld en Allens. Eerstgenoemde bron van de Njl,en kwam in'1865 gelukbezweek als slagtoFer zjner onderneming, kig weder te Chartoem.
en naasthem rust VogeluitBerljn.In1854 Velo andere reizigers hebben de binnenvolgde eene Engelsche expeditie naar Benoe landen van Afrika bezocht.Van hen noemen
onder aanvoering van BaikLe,terwjlreeds wj n0g Petherick,Engelsch consulteCharvroeger Danidson, Bradshaw en Riehardron
uit het noorden in de binnenlanden zochten door te dringen. Belangrjk wasvooral
de expeditie van Barth en Overweg onder
de ldding van Ricl
tardron.De beide laatstgenoem den bexw eken, m aar z crfA keerde

naverloop van 6% Jaarmetkostbareberig-

thoem,die naarGondokoro toog,om erSpeke

en Grant te ontmoeten en er 5 dagen na
dezen aankwam , - Tâeodor von A '
ezwlï'z,
vergezeld d001-Steudner,Kinzelbach,H ansal,
Sc/llserf en M unzinger,vanw elkesom migen
bezw eken en anderen in 1863 naar Europa
terngkeerden - Adalbart von .
flrzzi- ,ver-
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gezeld door Robeet A'
lrf-lls,- W ilhelm mjlen slechtséénemjlkust. De aanwezige
er, die tot Gondokoro doordrong, golven tellen geenegoedehavens,endeeilanT0n Jfcrpî
maarOp eene buFel
jagtom hetleven kwam den liggen meestal ver in zee. D e straat
(1861)!- Hertog Ernnt11 van Gotha,die van Mozambique,tusschen Afrika en Mada-

met zjne gemalin en eenige geleerden de gascargelegenis40geographischemjlenbreed.
Bogos-landen bezocht, - de kruidktlndige
R itter verdeeltAfrika teregt in eene zuiG.Sc/zfcdil/f
grfA,die de Qoravan de kusten deljke bergstreek,in een noordeljkevlakte,
der Rpode Zee bespiedde en in 1866 naar en in de bergvlakten aan de Middellandsche
Caïro tertlgkeerde, - Emil Golay,in 1864 Zee?al zjn de door hem gestelde grenzen
te Kassala Overleden, - graaf Karl rps dier deelen doorlatere ontdekkingen gewj-

Kroekow-Wickerode,- deinyenieurEduard zigd. De zuideljke bergstreek,dieyrootenvon Y lct
st
çïc/
z,- Le z
sbîz)f:dle in 1867naar
Chartoem is vertrokken, om delanden Onder
den evenaar van hetoosten naarhetwesten
te bereizen , - M oritz rozl Beurmann, in

deels n0g Onbekend is, vertoont zlch ten
zuiden van den evenaar als een gesloten geheel, door hooge rotsgevaarten als natuur-

ljke bolwerken Omgeven.Daarbinnen vindt
1863nabjhetTsad-meervermoordy- Gerhavd men tlitgestrekte hoogvlaltten.Diebergstreek
APAI/'
.
:, die in 1867 in zjn vaderland is bereikt slechts hier en daar (in Benguêla)
teruggekeerd, terwjlwj een groot aantal de kust Of zendthare uitloopers derwaarts
anderen kortheidshalve metstilzwjgyn moe- (de Kaap). Ten noorden van den evenaar
ten voorbjgaan. Mevrouw Tinne wlllen wj draagt Afrika zjne hooqste toppen. In het
echter nietonvermeld laten.
zuiden en zuidoosten kllmt de bodem met
Intusschen moeten wj,uit oude betrek- Opvolgende terrassen. Xen Onderscheidt bj
king,n0g eenige Oogenblikken stilstaan bj de ktlststrook de Karro-velden (1000 t0t
het zuiden van Afrikatwaar onze Vaderen 1300Ned.el)endehoogvlakteaan deOranjeeene bloejende kolonie hebben gesticht.Zj rivier(1600Ned.el).Dezoomendierterrassen
schenen echterin ontdekkingsreizennietveel zjn zeer steil.Aan de kustverheFen zich
belang te stellen. Eerst in 1777 werd de enkelebergen,z00alsdeTafelberg(1200Ned.
Oranje-rivierdoor Gordon ontdekt,en een el),endeafgeplattegedaantevan dezen isin
rika algelneen. Aan dèn zoom van het
jaar later maakte Patterson zich methaar Att
benedenloop bekend. Eerst toen de Engel- tweede terras vindt men er de Ceder- en

schen er heerschappj voerden, werd aan
ontdekkinysreizen gedacht.Joh,
n Wcrrozpen
Liehiev
tsteIndrongen bj deKaffers en Beetsjoeanen in de binnenlanden doox.Later
hebben er zendelingen vele reizen volbragt,
en ook de ontevreden Boeren hebben bj
hunneverhuizingietsbjgedragent0tuitbreiding der aardrjkskundiye kennis van die
gew esten.Maar vooralL%elngstoneheefthiert0e veel gedaan.Hj bezochthetNgami-meer,

reisde dwars door Afrika van Loanda aan
de westktlstt0t aan Kalimane aan denmond
derZambesien maakte 0nsvooralbekendmet
het stroom gebied van laatstgenoemde rivier.
Afrika, door de M iddellandsche Zee van
Etlroya,door den Atlantischen Oceaan van
Amerlka en door de lndische Zee,de Golf
van Aden en de Roode Zee van Azië ge-

Bohkevelds-bergen,benevensdeZwartebergen,diealleen doorkloventoegankeljkzjn,
terwjl aan degrenzen derKarro-velden de
Roggeveld-, Nieuweveld- en Sneeuwbergen
zich verheFen.Langsden Spitskop ofKom-

pasberq (2300Ned.el)loopteen bergpasnaar
hetgebledderoranje-rivier.Tweebergpassen
leiden de reizigers van Natalover den Drakenberg naar de gem eenebesten der Boerel'.

Nabj de Baai van Biafra verheft zich een
piek , die bjna de hoogte heeft van den
Montblanc. Even z0o hoog als die piek zjn

sommige toppen van Abyssinië, een land,

datvooralmerkwaardigiswegenszjneOntzettend diepe kloven en hooge bergpassen.
Tegenover Madagascar verrjst het Lupata-

gebergte ter hoogte van 3000 Ned.el.
De hoogvlakte van Opper-Guinéa, waar
scheiden , ligt tusschen 37O 2l'N.B. (kaap het K ong-gebergte zich verheft, is van de
Blanco)en 84O49'Z.B.(deNaaldkaap)en is Afrikaansche bergstreek door de Kowara

1080 geographischemjlen lang,envankaay (Niger)gescheiden;zj grenst over een geringen afstand aan de zee en wel bj den
Sierra Leone.In het westellrjsthetland

Verdi (0O6, O.L.) tOt aan kaap Guardaftu
(68054'O.L.)1050geographischcmjlenbreed.
Het heeft eeneOppervlaktevan 534000 (
:)mjlen,van welke 363000Op hetnoordeljk en
l7l000Ophetzuideljk halfrondgelegenzjn.

uit de vlakte van Senegambië steilomhoog,

De eilanden hebben eene opervlal
kte van

len zeewaarts stroomen. Aan de grenzen
van Opper- en Neder-Guinéa vindtmen het

10500 ED geographische mjlen.

Ambozer-gebergte,dat desgeljksdehoogte

zoodat de rivieren er mettalrjke waterval-

De gedaante van dat werelddeel is zeer van den Montblanc bereikt. Tusschen de
eenvoudiç.Hetheeftgeen anderschiereiland Afrikaansche bergstreek in hetzuiden enhet
dan Somaliland)datOostwaartsinkaapGuar- Atlasgebergte en de Middellandsche Zee in
dafui eindigt, en de weinige inhammen in het noorden strekt eeno vlakte zich uit van
zjno kustzi
jn de beide Syrten (de Golfvan den Atlantischen Oceaan t0t aan de bergen
Sydra en die van Kabes)? de Bogt van van Nubië en Egypte, eene vlakte,die
Guinea metde baajen van Benin en Biafra hier en daar door gebergten en hoogvlakten

en eenige kleine baajen in hetzuiden,z00 wordt afgewisseld. Het binnenland is het
als de Avalvisch-,Tafel-,Valsche-,Delagoa- laagst; hler ligtdeoppervlaktevanhetTsadbaai enz. Het heeft Op e1k 52ta1vierkante meer n0g geen 300 Ned.elboven den spie-
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gelder zee.Dubbel z00 hoog liggendevlakOmtrent den bodem vermelden w!
j,dat
ten van Kordofan,iets lager die van Char- m en er in het algemeen de gesteenten van
t
pem.Veel lajyrligthetland aan de gren- Europa niet vruchteloos zoekt, maar dat
zen van Algêrlë,waar de oase van Tuggtlrt kristalljn schiefer en granietdaarondereene
afdaalt beneden den spiegel der Middelland- belangrjke r01 vervullen. O0k bezitten de
sche zee. In het oosten van Midden-Afkika bezonkene lagen er eigenaardige fossielen.

verrjsthet Maangebergte metden Kilima- Voorts levert hj in Marokko jzererts en
Ndsjaro,die1000t0t2000Ned.elhopgerisdan zout,inAbyssiniëen Guinêagoud,inhetAtlas-

deMontblanc-Totdegebergtenderuitgestrekte gebergte kopcr,eninM ozambiqtlesteenkolen.
Sahara .behooren in het Oosten de Adere en
Met betrekking tOt den plantengroei verW aran ,in het midden die van Asgar,Ana- t
leeltmen Afrika in 5gewesten,nameljk:
hef en Asben. Het hoogland van Barka is
1.H et gew estlangsde Aliddellandsche zee

de noordeljke zoom der woestjn en loopt metleliën,tulyen,narcissen,dwerg-en davool't t0t aan de landengte - thanshetka- delpallen,laurlerenenmyrten,eiken-,ceder-,
naal - van Suëz.In het westen vormt de amandel-,vjgen-tgranaat-enOranje-boomen.

Atlas eene bergketen? die zich in Marokko
tOt eene hoogte van bjna 4000, en in
Algérië t0t eene van 1000 Ned.elverheft.
Tn hetAtlasgewestvindtmen slechtskleine
kustrivieren benevens eenige landrivieren,

ln dat gewest verbouw en de inwoners van

Egypte tarwe,gerst,gierst,katoen enz.

S.Het woestlngewest,waardedorreham-

maden ofhoogvlakten planten voortbrengen,

die met dorens gewapend zjn.Hiergroeit
die zich in zoute meren Ofin hetwoestjn- de kameeldoorn en de kolokw intm eteenige
zand verliezen.ln het woestjngewestver- bolgewassen en mimosas. Hiervan zjn de
oorzaakt gebrek aan reg% de zeldzaamheid oasen uitgezonderd, w aar vele soorten van
van rivierenqwj kennen erslechtsdeWadi dadelpalmen, meloenen en fjnevruchten in
Ssakia?die bj kaap Noell zich uitstnrt in de behoeften der bew oners voorzien.
zee. Men heeft er evenweleen groot aan-

2.HetgewestderCanarischeeilanden,waar

ta1 regenbeken, die na Onweêrsbutien plot- men Op verschillende hoogten de meest vem
seljk opzwellen,pzaar even spoedig uitdroo- schillende gewassen aantreft,van den palm-

gen. Op den keerkringsgordel daarentegen en drakenbloedboom af t0tden naaldboom toe.
bezit Afrika een groot aantal aanzienljke
4.Het keerkringsgew estmet vele vlinderrivieren en uitgestrekte m eren, die w egens bloemigegewassen,kof1il-,citroen-enoranjederegelm atig terugkeerendekeerkringsregens boomen,den apenbroodboom ,den banyanenop bepaalde tjden wassen.Van deze isde boom ,den katoenheester enz.
Njldelangste en tevensde eenige,diezich
5. Het Kaapgewest met heide-soorjen,
uitstortindeMiddellandschezee.ZjOntspringt, zwaardleliënenknolgewassen opdeKarro-velalsdeW itteNjl,BahrelAbiadnietvervanden den,voortsindelagerevlaktenm eteenegroote
evenaartlithetUkerewe-meer(Victoria-Nian- verscheidenheid van gewassen uithet keerza),datO.waartsmethetBaringo-meerin ver- kringsklim aat en uit de gemntigdegewesten.
binding staat,W .w aartsverschillenderivieren
T0t de m erkw aardigste dieren behooren
oyneemt:enaandeZ.0.zjdeeenaantalperio- er: de leeuw 2 de hyena:de rhinoceros,de
dleke wateren of Nullah's,waaronder deJ01'- giraFe, dc ollfant, hetmvierpaard?de krodan-Nullah ,dieopdewesteltjkehellingvanden kodil,de buffel,de Kaapscheezel,despringKilima-Ndslaro ontstaat,vervolgens stroomt haas, groote apent zOo als de gorilla en
doorhetmeerLuta-Nzige(Albert-Nyanza),dat chimpansé?vele half-apen Op Madagascar,de
zj onderden naam van Meriverlaat,om ver- struisvogel cn de ibis. Behalve de Europevolgens op 411
/20 N. Br. een rustiger 100j sche tamm e dieren heeft men er het kam eel
aan te nemen. Bûven Gondokoro wordt zp en den drom edaris.
bevaarbaar, vloeit vervolgens door eene uitGeljk reeds ten ttlde van H erodotus gegebreide vlalkte, bereikt bj Chartoem t schiedde, g0o w orden O0k nu n0g de inwowaarzj zich metdeBlaauweNtjlvereenigtz ners van Afrika in .Libyers en Aelltéopièrs

het Nubisch gebergte, en begeeft zich b$J
Assoean noordwaartsnaarEgypte,waarzj
zich bj Caïro in tweearmen verdeelt,die
deDelta Omvatten.V00r'tOverigezjndebelangrjkste rivieren:de Senegal,deGambia,

verdeeld. Eerstgenoemden zjn Kaukasiërs

van Semitischen stam en bewonen het noorden en de bexgstreek van Abyssinië.Dezui-

deljke en keerkrings-gewesten van Afrika
zjn hetvaderland van hetAethiopische ras.

deNiger,dievan hetKong-gebergteafdaalt,de Op de grenzen van beider gebicd hebben zi
j
Congo,diein hetMotamba-gebergteontspringt, gemenydestammen (
1oen Ontstaan.Naastde
deCoanza,deoranje-rivier(Gariep),deZam- lnboorllngen hebben zich in het noorden
besi,die zich tlitstortin de lndischezee,en Arabieren en Rnmeincn, en in het zuiden
eenige rivieren der Kaapkolonie. De voor- Germanen gevestigd. De Arabieren zjn er
naamstemeren zjn:het Tsana-meer,waarin eerst als herdvrsstammen, toen als wervers
zich meer dan 30 rivieren uitstorten, het voor den Tslam en veroveraars,en eindeljk
Tsad-meer, door Barth bezocht,hetVictoria- als kooplieden doorgedrongen. Hunne taal
en Albert-Nyanza-meer,bjden evenaargele- wordt in het noorden van dit werelddeel
gen en m erkwaardig als de lang gezochte over zjne geheel
ebreedtegesproken enheeft
bronnen van de Njl,het Tanganyika-meer, er de Lyblsche talen - onder anderen het
het Nyassa-meer, het Slirwa rneer en het Koptisch .-. verdrongen. D e oude Libyers
N gami-m eer.
hebben alleen hier en daa'
r op het,gebergte
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(Kabylen)en in afgelegeneoasen (Toearegs,
Mozabieten) hunne zelfstandigheid bewaard.
De Kopten in Egypte en de Abyssiniërsbeljden eene soortvan Christendom.

Het Aethiopiseh xasvertoontzichin eenige
verscheidenheden.Men heeft het verdeeld in
HottentottentKaffers en Negers.DeHottentotten met hunne geelachtig-brtline huid,

zj tatoeëren dehuid maken insnjdingen in
het gelaat,breken zich tanden uitendragen

voorwerpen in de onderlip ofsnjden zich

zelfs een stuk van de oorschelp af. Voorts
zjn zj ongemeen ingenom en m et a,l w at
blinkt, m et koralen halssnoeren, m etalen

armrinren enz.,terwjldevrouwen van (
)nderscheldene stam men veel zorg aan het

dikke lippen,uitstekende Jukbeenderen,in- hoofdhaar besteden. D aarentegen is hunne
gedrultten neusen onaangenamelteelgeluiden
wonen in het ztlidwesten van 20OZ.B.t0t
aan de Kaap,- hier en daar zelfs van 17O
Z.B.af. T0then behooren deNamaquas,de

Corinnas,deGriquasendeBoschjesmannen.
De Kafersmetadelaarsneuzen eneenedonkere huid bewoonden aanvankeljk hetzuidoostent VallWzar zi
j naar het westen en
noprden zjn voortgerukt.T0then behooren
de Zoeloe-KaFers, de Beetsjoeanen en de
Hereros. De Ne-qees zjn in de keerkringslanden van Afrika gevestigd.T0then rekent
mendeBoenda-volken,de Conyos,deLobal-

kleeding over het geheel hoogst eenvoudig.
Sommigen dragen enkeleen gordelofschort

van boombast,leder Ofkatoen. Bj deMohammedaansche stammen wordt wat meer
werk van de kleeding gemaakt, en in den

Soedan heerschthier endaarbjdeaanzienlj-

ken in dat opzigt eene soort van weelde.
Deze is er echter grootermetbetrekkingt0t

de wapenen.Bj den rtlitervanBornoe,Dar-

foer en uit de Galla-gewestenvindtmen maliënkolders en koperen helmen.Reedshebben
velen de vuurwapenen derEuropeanen leeren
gebruiken. D aarnevens echter vindt men er
en Londa-volken van het blnnenland, de nog overal, en in afgezonderde gew esten
Negers van Calabax van Gaboen en van ge- uitsluitend, de Afrikaansche wapenen, lanheelNedepGuinea (Abomey,Ashanti,Fanti, sen,werpspietsen,bogen metvergiftigepjKroe en Mandingo) die van Senegambi:' len, en knodsen, alsmede lederen schilden.
woningen zjn erveelaleenvoudige hut(DsJ010fs),die van Soedan (Foelbe,Sonrhq s De
en de zwarten van Haoessa,Bornoe,Mradal, ten, van biezen,stroo,boomtakken en klei

Darfoer en Koxdofan), de Negers van de gebollwd.Die hutten zjn bjsommige stamNjlvlakte en van Abyssinië (Nuba-negers, men in een woon-en slaapvel-trek verdeeld,
Sjilloeks en Sjangallas), de Soaahelis der en geljken bj anderen op een veestal.W aar
ktlst van Zanguebar, de W anyanikast de de Neger landbouwer is,ziet men korenmaoesambaras,de W anyamoeëzi,deW ahiahos, gazjnen verrjzen naastzjne woning,diein
deBanjia-mannen,deBatoka enz.Detalen, de schaduw van opgaande boomen verscholen
d00r diestammen gesproken,verschillenaan- is.Daarentegenzjnersteden,wierwallenmet
merkeljk, schoon sommige voorwerpen bj deuitgebleekteschedelsvanverslagenevjanallen doorhetzelfde wool'd worden aangeduid. den zjn getooid.
De Negers zjn oploopend van aard,Iûaar
O0k vindtmen bj heneengrootonderscheid
in deuitwendigegedaante.De Dsjolûfs zjn laten zich 00k spoedig t0tbedaren brengen.
schitterend zwart als ebbenhout, 011 Cone Bj eene voldoendevrjheid en welvaartzjn
chocolade-bruine t0t koperroode huid vindt zj gastvrtj,deelnemend en ongemeen opgemen bj de Ashantjnen,Mandingosen Foel- ruimd, m aar tevens pronkziek elz traag. In
lchtig,
bes. Deze laatsten .zjn z00 lichtgeel,dat ellende en verdrukking wordthjhebzt
zjj zich, in vergelgking met andere Neger- listig en wreed. In geheel Afrika heerscht
stammen als blanken beschouwen. De d0n- veelwjverj, maar detoestand dervrouwen
kere kleur schjntmeerin delage vlakten, is er bj de onderscheidene stammen zeer
de lichtere ill de bergstreek te heerschen. verschillend.Bj sommigenmoeten zjslavenOok de gestalte der Negers verschilt aan- arbeid verrigten, bj anderen worden zj 0nmerkeljk.Sommigen,zooalsdeDsolofs,Man- gemeen in eeregehouden.In Abomey bestaat
dingos,Ashantjnen en velestammenvanden de ljfwachtdes koningsuitvrouwen.ReinSoedan?zjn t0tzelfseenpaarNed.ellang,ter- heid van zeden zoekt men btJdie weinig
wjldekleine,zwakkeMoekankelenvanCongo ontwikkelde vplkeren te vergeefs, en de
m et kromm e beenen geene anderhalfelkun- slavernj is er algemeen in zwang. Ouders
nen halen. Hetzelfde kan men van het ge- verkoopen er zelfs hunne kinderen.D erege-

laatverzekeren.Ditgeljktbj sommigen op ringsvorm is er over het geheelvan aartshet aangezigt van een aap, en bj anderen vaderljken aard, maar heeft daarbj repunadert het t0t den Kaukasischen voxm.Zelfs
het gekroesd haal'der Negers van Guinéa is
geen algemeen kenmerk van hun ras.In het
algemeen z0u men de Negers in zwarten en

blikeinsche,aristocratische endespotiekevom
m en.W aardeze laatstegehtlldigd w ol-den,is
de koning beschikker Over het leven van

bruinen kunnen verdeelen. Het bljkt,dat
zj hunnekleurnietenkelaan dez0n,maar
vooralaan hetpigment- eenekleurstof0nderde opperhuld- verschuldigd zjn.lntus-

beul is er - bj voorbeeld bj den koning
van Abomey - de eerstestaatsdienaar.Bj-

schen vindt men tusschen die beide kleuren
een groot aantalschakeringen.
De Negers en ook de KaFers zoeken op

zjne onderdanen, en hj maakt gewoonljk

van da't voorregt een bloedig gebruik. De

kans overal hebben overwinnende stammen
de overwonnenen t0t slaven gemaakt.
De godsdienst der Negers is meestal de

fetischdienst. Zj vereeren verschillendediezonderlinge wjze hun ligchaam teversieren: ren,eene koe,eene slang,een tjger,eene
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krokodil enz.of afrodsbeelden en gelooven zelfstandig Sultanaat. In den Soedan vindt

aan tooverlj. Sommlgen brengen hulde aan zaen desgeljks eene reeks Van M ohammede geesten hunner voorvaderen ofaan hun- daansche rjken, z00als Bornoe,Bagherlui,
nen koning, en daarbj zjn menschenofers Darfoerenz.,en slechts één ITeidensche staat
niet zeldzaam. ln heilige wouden, hier en heefterzjneonafhankeljkheid bewaard.In
daar zelfs in tempels worden hunne afgoden de keerkringslanden van Afrika vindt menvereerd, en bj nieuwe maan viertmen er behalve de ChristeljkeStaten van Sjoa in
godsdienstige feesten. De Mohammedaansche het zuiden,en van Amhara en Tigre in het
godsdienst, die er zich meer en meer uit- noorden - enkel Heidenstt
he staten nameljk
breidt, heeft echter een groot aantal mis- die der Ashantjnen en van Dahomey in
bruiken enbjgeloovighedendoenverdwjnen. opper-Guinéa,de Balondarjken in het binHetChristendom,daterbjdeAbyssiniërsen nenland,dat der Mak0l010,der Matebale en
Kopten van Otldsbestaat,heeftvoor'toverige dat der Zoeloe-lfaFers. De Franschen heb-

bj de bewonersvan Afrika n0g nietveelin- ben er volkylantingen in Senegambië, do
gang gevonden.

Portugezen ln Congo, Angola, Benguéla,

Sommige volkeren leven er Vall deJagt Sofala en Mozambique,de Engelschen Op de

en staan Op den laagsten trap van ontwik- kusten van Senegambië en Opper-Guinea,
keling.Andere zjn zwervendeherders,die en de Nederlanders op laatstgenoemde kust,
gedeelteljk in de veeteelt, gedeelteljk in maar het klimaat is er voor den EuroJagt en rooverj hun onderhoud zoeken.N0g peaanzeerongezond.DeEngelschenhebbenin
andere zjn halve zwervers,daar zj gedu- Siërra Leone,de Noord-Amerikanen in Liberendedenregentjdhetlandbebouwen.Voort,
s ria,en de Denen op defrisschehoogvlaktevan
heeft men er landbouwende stammen,dieop Aquapim volkplantingen van vrje Negers
dezelfde plaats bljven en zich door hun gesticht.ZanguebarenMombassabehgoren aan
vreedzamen aard Onderscheiden.T0tdevoor- den Imam van Maskate. In het zuiden,na-

naamste takken van njverheid behooren er meljk aan deKaap de GoedeH00p,hebben
de pottebakkerj,de loojerj, het vlechten zich eerst de Nederlanders gevestigd.Tegenvan matten, en bj sommige stammen het woordig zjn de koloniën van hetKaapland
kunstig bewerken van metalen. O0k het
weven en verwen van katoenen stoffen verdient vermelding.De handelhaaltuitAfrika
vooralstofgoud,ivoor,was,palm olie,struisvederen en slaven.In elk negerdorp is eene
markt.D e betaling geschiedtmetzoutofmet

en Natal in de handen der Engelschenten
uitgewekene Nederlandscheboeren hebben de

Oranle- en Transvaalsehe l-epubliek - onafhankeljkegemeenebesten - gesticht.V00r
'toverige is het land grootendeels aan de
hoofden van kleine stammen Onderw orpen.

eene soortvan schelpen,kauris(cypraeam0- Van de Afrikaansche eilanden zjn die,
welke in den Indischen Oceaan liggen,geneta)genoemd.
De karavanen trekken uit Ezrpte, Tri- deel
teljk doorinboorlinyen bewoond.Alleen
poli, Algerië en Marokko zuidwaarts naar hetgroote Madagascarlsonafhankelgk.De
Kano en Timbokto,als de voornaam ste sta- ovemge groote eilanden zjn in hetbezitvan
pelplaatsen van den handel.D e m eest Ooste- de '
Porttlgezen (de Azoren,Madeira en de
ljk gelegen karavaAnweg looptvan Egypte Kaap Verdische ,eilanden),van de Spanjaardoor een aantal oasen naar Darfoer en van den (de Canarische eilanden en Fernando
hier oveï W adaï naar Bornoe.Een tweede PO), van deEngelschen.(St.Helena,Ascenweg gaat van Egypte Over Bongoe naar sion en Afauritius), en van de Franschen
W adaï. Het belangrjkst zjn tegenwoordig (Réuniqn en de Seychellcn).
de wegen, die van Tripoli naar Moerzoek
Afrlkaan (tagetes) noemt men eene
en Ghadamesloopen.TeMoerzoek gaateréén plant,die t0t de natuurljke familie derkol
-foostwaartsnaarlfoeka,enéénwestwaartsnaar bloemigen (compositae) behoort. De afrikaKano.Over Ghadamesloopt dehoofdweg naar
Timbokto.lnZuid-Algeriëheeftmenwegenvan
Tuggurt en Ghardina naar Timbokto.Daam
heen geleiden Ook de w egen van Taflelt in
het zuiden van M arokko,en die van Agadir

over W aran. 0ok zjn er wegen van het

nen hebben m eestal sterk vertakte stengels
en geel-, rood- en bruinkletlrige bloemen.

Een vier-Ofvjftalsoorten wordtinonzetuinen als sierplanten gekweekt.Tageteserecta

Lam.enpatulaL.zjnhetmeestverspreid.

A fschaG ngs-genootschappen. Deze

w esten naar het oosten, waarvan de bede- genootschappen bestaan uit personen, die
vaartgangers naar Mekka gebruik maken.Er zich verbinden, om geen sterken drank te
is een van Senegambië over Timbokto,door drinken Ofaan anderen te schenken.Zj zjn

de woestjn,doorBornoe,W adaïenDarfoer voorafyegaan doordematigheidsyenootschapnaar Soeakim.De Mohammedanen dorn00r- //1, dle zich ten doelstelden,om het mlsdeljkegewestenreizenoverSiwahnaarSuëz. bruik van sterken drank te weren.Deeerste
Omtrent de staatkundige verdeeliny van van deze werd 'opgerigt te Boston in Nool-d-

Afrika vermelden wj het volgende: ln het Amerikain1813,terwjlook in onsVaderland
noorden vindt m en er,metuitzondering van teUtrecht(1835)?teDragten(1842)en teAmAlgerië, dat door de Franschen is in bezit sterdam t(l842)dergeljkegenootschappenvergenom en, enkel M ohamm edaansche Staten. rezen. Toen de m atigheids-genootschappen
Egypte,Nubië, Sennaar en Kordofan zjn hetkwaadnietspoediggenoegverhielpen,verTurk, sche gewesten, Tripoli en Tunis zjn rees in 1826 te Bostonheteersteafschaëngsvan Turkjeafhankeljk,maarMarokkoiseen genootschap, en dit vond weldra zooveel

AFSCHAFFINGS.GENOOF
CSCHAPPEN- AFSCHEIDING.

22l

navolging,datmendrielarenlaterinAmerika de borst- en buikholte, de geledingen,de

meer dan duizendafschaëngs-gellootschappelz hersenpan en de wervelkolom.lntusschen is
telde. Spoedig werden O0k in Engeland, hetonderscheid tussehen afscheiding endoorSchotland en Ierland, in Zweden en N00r- zw eeting niet groot,w antinelk gevaldringt
wegen,in Denemaxken,Frankrjk,Zwitser- eene stpfuithetbloed door een vlies.
land en Duitschland dergeljke genootschap- Hetbloed is de bron van alleafscheidingspen Opgerigt. ln 0ns Vaderland kwam het vloeistoFen, h0eaanmerkeljk deze ook m0eerste genootschap van dien aard in 1842 te qen versehi
llen.Allebestanddeelen derexcre-

Leiden t0tstand.TienJaren later telde het tlonos zjn reeds in het bloed voorhanden,
32 afdeelingen en 198 correspondenten.ln- wantzj ontstaan doordestofwisselingoveral
tusschen heefthet Op verre na nietdievlugt in het ligchaam en worden vervolgens als
genomen,welke jveraarsvoordegoedezaak nuttelooze,ja,schadeljke stoffen,daaruit
er van durfden verwachten. Zj vergaten, verwjderd.Deeigenljke secretionesdaarendatdeeigenljkedl-onkaard Ofzelfsdematige tegen ontstaan uit de bestanddeelen van het
liefhebber van sterken drank weinig lust bloed; dit geschiedt in hiertoe bestemde 0rheeft, Om een lidmaatschap te aanvaarden, ganen,maar 01
?eene wjze,diet0tnu t0e
dat hem van een gewaand genotberooft,en niet naar eisch lsverklaard,hoew elhet m0-

dat eerstgenoemde,al treedt hj t0e,d0Or- geljk is,datmen later harevorming inhet
gaans geene kracht genoeg bezit, Om zich bloed zelfzalkunnen aanwjzen.Eenigebe-

tegen eene ingewol-telde gewoûnte te ver- standdeelen vandegal,kaasstofenm elkzuux,
zetten,terwjlvelen van hent die de vrj- heeft men daarin reeds ontdekt.M et betrekheid beschouwen als devoorwaardederzede- king t0thetspeeksel,hetsljm ,hetmaagsap

ljkheid,zich geeneonnoodigebanden willen enz.is men van gevoelen,datzj omzettinaanleggen.Hetm isbruikvan sterken drank gen zjn van bestanddeelen van l
zetbloed.
waaraan0ok het Nederlandschevolknietwei- Uit dit laatste verwjderen zich overalen
nigverslaafdis- vloeitvoûrtuitzuchtnaarge- ten allen tjde bepaalde bestanddeelen door
n0tenuitzwakheidvanwiltwelkehetbevredigen van die zucht, alishet0oktenkostevan

mi
h
ddelvanhetnetvanmikroskol
jschkleine
aarvatentw aarin de slagaderenultloopen en

welvaart,huiseljk geluk engezondheid,roe- waaruit de aderen ontspringen.Daarin aan-

kelgos veloorlooft.Het misbrtlik is derhalve schouwen wj een kanaalstelsel,datzichdoor
alleen te verbannen doorzoodanigemiddelen, het geheele ligchaam verspreidt en w elks
die 0ns volk den toegang tot edeler genie- naauw e btlizen uitverbazend dunne vliezen

looreeneuitwisselingvan
tingen openen en aan zjn geest het vermo- zjn gevormd,waari
gen verleenen, Om m et goed gevolg tegen vloeistoFen mogeljk wûrdt.Omtrentdewjze,
w aarop ditgeschiedt,l'aadplege m enhetartihetkwaad te strjden.
Afscheiding noemt men Op het ge- kelendonmose.
bied der physiologie die werkzaamheid van
Die haarvaten Omgeven Op eene sierljke
hiertoe bestemde organen,waardoorbepaalde wjze de deelen,die t0thetvolbrengen der

stoFen uit het bloed worden verwjderd.De afscheiding zjn bestemd,zoo als men bjde
afgescheidene vloeibare ofgasvormige stoFen longcellen en de speekselklierenduideljkkan
dragen in het Latjn den naam van seore- w aalm em en. De rangschikking van de haam
fipz
ldd.Eigenljk bedoeltmen metditwoord vaten isevenwelbj deverschillendeafscheizoodanige stoffen, die niet bestemd ztgn om dingswerktuigen zeerongeljk,zonderdatwj
terstond uit het ligchaam van planten o:die- xekenscha'
p kunnen geven van dit verschjn<en te w orden verbannen,m aaron4t0tandere sel.O0k die werkttligen zelven hebben eene
oogm erken ten behoeve des ligchaam s te zeer verschillende gedaante. Sommige vem
dienen, zoo als speeksel,gal,alvleeschsap, toonen zich als vrj groote, min of meer
maagsap, sljm der sljmvliezen, vet,melk vaste, parenchym ateuse deelen? zooals de
enz.Stofen,die dadeljkuithetbewerktuiyd lever, de nieren, de speekselklieren, het
geheel worden uitgedreven, noemt m en ln alvleesch enz.,andere zjn eenvoudige,aan
straks vermelde taal ezcretiones.Bljven deze het eindeOpgeroldekanalen,zooalsdezweet-

in het bloed,dan veroorzaken zj Ongesteld- klieren, Of hebben de gedaante van instulheden en zelfs den dood.M'
'anneer het k00l- pingen,zooals de sljmvliesklieren, terwjl
zuur, dat door de longen w ordt afgescheiden,eenige minuten in hetbloed wordt 0pgesloten,dan is verstikking hiervan het gevolg.T0t de excretiones behooren voorts de
urine,hetzweet,en de kalkachtigeschalen ,

de weiachtiye bekleedingen van de hollig-

heden des llgehaam s enkel uit eenvoudige
m et trilhaar bedekte vliezen bestaan,en nOg
andere vormen afgesloten cellen,zoo als de

vetcellen en de Graafsche blaasjes.Bj alle
t
liede ejeren dervogels.sommige weakdie- afscheidingswerktuigen Ontwaren wjhet00gl*en en de koraaldieren om geven.
merk Om de grootst mogeljke Oppervlakte
Er zjn evenwelook andereafscheidingen in de kleinst mogeljke ruimte te bergen.
op die plaatsen des ligchaam s, w aar eene Zoowel de yarenchymateuse organen al
sde
vrje oppervlakte met een vlies isbekloed. eenvoudige m stulpingen eindigen alle in een
M en geeftdaaraan den naam van transsuda- blinden zak,gedeelteljk in blaasjes,dieaan

fîpz?d.
s (doorzweetingen), omdat men aanneemt, dat hierbj eene uitwaseming van
waterachtigebestanddeelen uithetbloedplaats
grjpt.Men neemtzewaarin hethartzakje,

het einde der fljn uitloopende kanalen gevonden worden, zoo alsin delonyen en in
de speekselklieren. Bj andere vlndt men
een fljn kanaalstelsel,datin lappen isver-
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deeld,zoo als bj delever.N04 andersishet datverschjnsel,hetwelkmen deademhali
ng
bj denieren,die uit eenemenlgteopstaande der planten noemt, wordt de zuurstofafge-

fi
jn verdeelde kanalen zjn zamengesteld,in scheiden, terwjldoor dewerking van het
wier blinde uiteinden, die zich t0t aan de zonlicht op de groene deelen, vooral in
oppervlakte uitstrekken, een haarvaat
je af- debladeren,eeneseheiding ofontledingplaats
daalt,dat t0t een kltlw en is zamengerolden heeftvan hetkoolzuurinzjnebestanddeelen.
op deze wjzeeenegrooteafscheidings-opperMen steltzich de afscheidinginhetdierljk
vlakte doet ontstaan. De afscheidingswerk- ligchaam op de volgende wjze voor: Het

ttligen brengen door eene afvoerende buis
hunne afgescheidene stoflbn terstond buiten
het ligchaam, zoo als de longen,ofin een
ander ligchaam sdeel,zoo als despeekselklieren, die hun vocht in den mond,de lever
en het alvleesch,die hetin den twaalfvinge-

bloed stroomtuit het hart in de slagaderen,

die zich in gydurig dunnertakken verdeelen

en eindeljk In deuiterstfjnehaarvaten eindigen, w elke als een netwerk alle deelen
doordringen en omgeven. Vanhier gaathet

bloed ovè1*in de haarvaten der aderen,die

rigen darm aieveren,ofzj voeren hetnaar zich t0t gedurig wjder aderen vereenigen
eene bewaarplaats?zooalsde melk.De meer
eenvoudige afscheldingswerktuigen, z00 als
de zweetklieren en smeerklieren,geven hun
inhoud aan de oppervlakte derhuid, en de

en zich weder door middel der holle ader in

het hart uitstorten. Aldie bloedvaten zjn

zo0 metbloedgevuld,dat hunne veerkrachtige wanden eene zekere drukking hebben
Bljmvliesklieren aan deoppervlaktedersljm- te verduren van deze vloeistof. Het bloed
vliezen.
poogtdtlsoveralaan zjn l
terker teontsnapDe afscheidingswerktuigen behooren t0t pen.Ditkan alleen geschieden langsde verdie,w elke m en vegetatievenoemt,omdatzj bazend fine Openingen der haarvaten,maar
niet aan den wi1 onderworpen zjn. Toch deze openingen zjn op verrena nietgroot
staan sommige met de gesteldheid des lig- genoeg,om het bloed in zjn natuurljken
chaams in het naauw ste verband,zo0 alsde toestand dool
' te laten. Alleen sommige beafscheiding van melk,van tranen,van urine standdeelen van het bloed wringen er zich

en zelfs van speeksel.Desgeltjltskan de af- door heen, en men kan gemakkeljk begrj-

scheiding w egens den toestand van het lig- pen, dat die afgescheidene bestanddeelen
chaam verminderen.Alw ordt de afscheiding verschillend zjn naar gelang vap den aard
door den invloed van het zenuwstelselge- der Openingent waar zj doorheen geperst
wjzigd, toch kan men nietverzekeren,dat w orden. Deze voorstelling is slecllts eene
deze wjziging teqeljk metdien invloed 0p- poging Om eene verklaring te geven van
houdt;intusschen lshetwelmogeljk,datde eene der levensverrigtingen, die alle in
zenuwen invloed hebben op devoo1*'toverige meerdere ofmindere mate met een slujer
niet aan den wil onderworpen spieren der zjn bedekt.
afvoerende buizen.
Afschilfering (desquamatio.)W anneerde
D e afscheiding isvûol'het levendligchaam bovenste laag der opperhuid zich metkleine,

van hetgrootste belang.Gedeelteljk bevor- drooge schubbetjes loslaat,geeftmen hierdert zj de spgsvertering doorhetspeeksel, aan den naam van afschilferlng.D eze heeft

het maagsap,het alvleesch en degal,ge- in geringe mate aanhoudend plaats,vooral
deelteljk verwjdert zj de stoFen,d1e bj de bj het wrjven en wasschen der huid.ln
Btofwisseling onbruikbaar zjn geworden voo1- gl
*ootere mate vertoontzj zich bj sommige
hetligchaam ,gedeelteljk fermeerdertzjde huidziekten,zo0 a1s mazelen enz.,en het is

beweegbaatheid van sommige deelen doorhet in zoodanig gevalnoodig,datm endedunne,
Bljm del.oogledenj door de tranen en door gevoeligehuid tegentogten koudebeveiligt.
het lidvocht,gedeelteljk beschermt zj de A fsehrift. Een afschrift ofcopie is een
uit- en inwendlge oppervlakte des ligchaams stuk, w elks inhoud volkom en overeenstemt

tegen menigen schadeljken invloed doorhet metdien van hetOorspronkeljkestuk,waarBljm del
.sljmvliezen en hethuid-smeer,ge- naar het afschrift vervaardigd werd. Het
deelteljk zorgt zj voor de instandhouding heeft niet dezelfde waartle als het oorspronder soort door hiertoe de noodige stoFen te keljke stukt omdat men uit het afschrift
leveren,en gedeelteljk bevordertzj deron- niet kan zien,of het oorspronkeljlte stuk
ding des ligchaams d00r het vet.
echt is.Zelfs weten wj niet,ofin hetafOOk bj de planten worden uithetvoedend schtiftfouten zjn ingeslopen,tenzjhetdoor

Bap somlnige stolen afgescheiden, die door eene bevoegde magtnaauw keurig onderzocht
dg plantenkenners in eœoretiones en secre- en vergeleken is.Geeftdie magt op hetaffl/sed worden verdeeld. Hier geschiedt de schriftdeverklaring,dathetOorspronkeljke
afscheiding in de cellelljwaal.uit de geheele stuk echt en met hetafschrift eensluidend
plant zich Ontwikkelt. T0t de excretiones is, dan verkrjgt dit laatste hierdoor de
behooren bj debloemen diesappen,diemen waardevan eene openbareoirkonde;hetheet
m et den naam van honig bestempeltj en daneengewaarmerktafschrift.Overafschriften
t0t de secretiones die afscheidingen, w elke van de werken van oudeschrjvers spreken

binnen in de plant plaats grjpen en gewoonljk toevallig zich aal de oppervlakte vertoonen, z0o a1s olie, hars en gom .H et is
bekend, datmen bj de planten eene uitwt
b
seming Yan gasvormige stoFen opmerkt5bj

wj in h0tartikelltandschriften.
A fstand. Deze is geljk aan de lengte
der'eqte ldn,dietweevoorwerpenverbindt.
Eenigzm s anders is het, w anneer m en van
den afstand spreekt van dorpen en steden.
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ln dit geval geldt de lengte van den weg, t0t het maken van nieuw leder.W atbereidt
die twee zulke plaatsen vereenigt,hOe hj men niet van den afvalQnzermaaltjden o0k kronkelen mo4e, en men drukt diel
z van de beenderen? Beenderenm eelt0tbem esafstand doorgaansu1t in uren gaansvan 20in ting, vet t0t het m aken van zeep en van
eengraad opden evenaarof van 5555Ned.el. smeer voor machines,beenderenkool voorde
Men kan een afstand regtstreeks meten suikerraënaderjen, phosphorus en ljm ,ol
u
met tle meetltetting en 0ok door middelder niet eens te spreken van de talrjke voordriehoeksmeting,waaxoverwj inhetartikel werpen van been,die men in de galanterievan dien naam zullen spreken.
winkelsaantreft.Brandstûf,zuringzout,azjn,

ln de krjgslkunde, waar bj hetleveren tegelsenz.verkrjgtmenvanafvalvanhout-

van veldslagen het bepalen van afstanden
00n0 zaal
t van het grootste belang is,heeft
m 0n algem eene regels aangellomen) welke
aanwjzen,Wat eo11 g00d 00g Valle011mon-

van zaagsel en spaanders. Van afval van

kurlt,vermengd metgeta-pertsja,maaktmen

teLonden eeneveerkrachtigeen warmevloer-

bedekking.Afvalvan visch - nameljk grascheljken waarnemer onderverschillent
le0m- ten - w ordt t0t knoopen verwerkt,en van
standigheden op een afstand van 220t0t1000
PaS kan zien.
Het w ool'd afstand wûrdt oflk gebrtlikt in

tabaksstelen m aaktm en papier.D e afvalder
zeevisscheri
j levert een groote hoeveelheid
visch-guano, en van de schubben van witden zin van abdi
.ccfic,waarover wj l'eeds visch maakt m en kulzst-paarlell. Zelfs vele
gesyrûken hebben.Belangrjk in de geschie- hooggeroem de essences en parfum eriën hebdenls van 0ns Vaderland is de afstand van ben haar ontstaan te danken aan afval.Het
Koenraad, bisschop van Utrecht, van alle isbjkans Onbegrjpeljk,watmenuitdevuilaanspraak op deheerschappjOverHolland- nishoopen der groote steden Opzamelen en
een afstand,die in het laatst der elfde eeuw bereiden kan.
geschiedde ten voordeele van graafDirk F,
A fw ezigheid.W anneer iemand zich nict
die den Bisschop op het slotte Ilsselmonde bevindtterplaatsewaarhj woontofinzjn
belegerde,- voorts de afstand dezer landen dageljksch bedrjfwerkzaam is,danverkeert

van Jaeoba van Weïjezdzaanharen oom ,den
hertog Pillzips rlzl louryondie ûp den 3den
Julj 1428,- de afstand dezel'landen van
EarelF aan zjn zoon PlnilippusJfin1555,

hj in den toestandvan afwezirheid.ln reg-

A fstootende kracht noemt men ophet
gebied der natuurkunde wel eens die,welke
tegen aanttekkingskracht overstaat.W erkte
deze laatste overal onbelemmexd,dan zoutlen
alle ligchamen ziehin een vasten tgestandvem

Staatvoo1-zjnebelangen.Voortvlugtigemisdadigers worden bj verstek gevonnisd. Bj

ten noemt men iemand afwezlg, die,voor

de regtbank geroepen,in gebrekebljft,a1daarteverschjnen.ln sommige gevallenvan

en de afstand van koning W ill6m I aan ztjn afw ezigheid kan de betrokken P0rS00n zich
zoon W illem 11 op den 7den october 1840. laten vertegenwoordigentin andete zorgt de

langdtuige afwezigheid kan iem and doodvem
klaard worden, wannee? er regtsvermoeden

van Overljden bestaat.
toonen.'
W aardezevastzjn,heeftdeaantrek- Men onderscheidt de afweziyheid in eene
kingskrachtdeoverhand,- bjvloeibarestoffen l
of
fel
jke
li
an
udeaeb
ilisb,
v
oor
ake
l l(
n dienst VaR
de
n
St
aat)(
,
ne
eri
spe
lj
vituperabilis)
zjn deaantrekkinqs-enafstootendekrachtin
evenwigt,- terwplbj gasvormigestoû'
en de en in eene Unschuldige (indiferens),ofook
afstootende kracht den boventoollheeft.
welill eene willekeurige (voluntaria), toeAfval.Z00noemtdefabriekantdevoorhem vaAf
lligwef
casualis)ennoodzakeljke(necessaria).
lsseling in de aanwending van onze
nutteloozodeelen dergrondstoffen,waaruithj
in tjne fabriek datgeneyehaaldheeft,wat krachtenen vermoqensiseenbelangrjkhulphj wenschte te vervaardlgen.In hetalye- middel t0t harmonlsche ontwikking van ligmeen kan m en alles, w atm en als onbrtllk- chaam en geest en t0t bevordering van beibaarvanhetbruikbare afscheidten wegw erpt, der gezondheid.Geljk het verkeerd is,somm etden naam van afval bestempelen.Intus- mige spieren altjd te gebruiken en andere
schen heeft de afval in de laatste jaren bj altoos te laten rusten,z0o is het Ook af te
de njvel
-heids-ûndernel
zlingeneenebelangrjke keuren,datm en enkele verm ogens van den
r01 vervuld. 'W at voorheen a1s onbruikbaar geestbj voorkeur inspant.Men moethetgewerd ter zjde geschoven,dient heden ten heugen ontw ikltelen,m aarniet tenkostevah
dage t0t grondstof voor belangrjke v001
't- het oordeel.Alle kxachten moeten wj aanbrengselen.Wj zullen daarvan eenige v()o1'- k:veeken ?omdat zj elkander ondersteunel.
De eenzkdige bljftin een gebrekkigen toebeelden aanwtjzen.
De oudste afval was voorzeker de mest- stand, en volmalting is onze leus. Daarenstof;men weet h0e di0 te paskomt op den boven veroorzaakteenvormigheidindeoefeninakker.Een andere afvalwas dehoopvodden genvanhetligehaam en vandengeeBteenever-

en lompen,die men verkrjgtdoorhetbe- moejenis,welkedoor eenedoelmatiqe afwiswal*en vâllafgedragene en verscheurde klee- wisseling wordtverhoed.Deafwissellngheeft

deren.Thanswordellzj opgekochten opge- (
lââr haar jxenzen,waarzj dedegeljkhei;
zocht,ja,zelfs uitgezoeht en soorteljk ge- onzer ontAlkkeling benadeelt.
rangsdlikt)om Opnieuw tOtvervaardigingvan
Afwijklng (dedinatie).Z00 noemt men
lalten,tapgtgoet
l,payierenz.tedienen.Oude den afstandvaneenhemellichtvandenevenaar.
laavzen enschnenendlenent0thetbereidenvan Legt men dtlol
,de beide polen deshemels en
bloedloogzout eh Berljnsch blaauw ofzelfs eene ster een gtooten cirkel:dan isdeze de
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declinatie-cirkel dier ster en de boog van hindert en na deinvoering van hetafbindien cirkel,begrepen tusschen de ster enden den der bloedvaten is het afzetten vooral
evenaarishareafwjking ofdeclinatie. Deze van ledematen,meer en meer in gebruik gekan noorder- ofzuider-declinatiew ezen,naar komen.Eene hootklzaaltis hierbj de snede
gelang (1e ster tusschen den evenaar en de door de weeke deelen,welke zôôgeschieden
noordpool of tusschen den ovenaar en de moet,dat die deelen geschikt zjn onzhet
ztlidpoolgelegen is.AflcjikLn.
gen veyte7JJi-- afgezaagde uiteinde van het been te bedekmihg (rectascensio)- menraadplege datar- ken.Hetafzetten is onvermjdeljk,wanneer
tikel bepalen de plaats eenerster aan het deledematen in zulk een ziekeljkentoestand
uitspansel, evenals lengte en breedte de verkeeren, dat mon geen herstel kan V0rplaats bepalen van een punt op de opper- wachten,zoodatzj den ljdermetden dood

vlaktederàarde.Men vindtdeafwjkingdoor
regtstreekschew aarnem ing,w anneerdepoolshoogtederwaarnemingsplaatsbekend is.Zj
is geljk aan de hoogte van een hemellicht

bedreigen,vooralbj sterke verwondingen,

van den evenaar.Van een grootaantalvaste

een been der ledematen uit de gewrichten

door kanonskogelst fabriekw erktuigelz enz.

veroorzaakt,alsmedebj hardnekkiyegezwel1en metligchaam-sloopendeveretterlngen enz.
in den meridiaan,verminderd met de hoogte Het afzetten kan derwjze geschieden, dat
wordt weggenomen, of o0k en deze wjze
sterren isde afwjking bekend.
Afwnking van demagneetnaald noemtmen is de m eest gew one, dat het been Tvordt
den hoek , dien deze maakt m et den meri- doorgezaagd.
diaan.Zj kan westeljk ofOosteljk wezen. Bj eenqafzetting moeteerstde huidworZie het artikelmagneetnaald.

den doorgesneden, dan het vleesch en de
A fzelius. Het geslacht, dat dien naam spieren, en eindeljk wordt het been - of
draagt, heeft aan Zweden eenige geleerde de beenderen - uit het gewricht losgesnem annen geleverd. T0t hen behooren:Adam
en Arrid Hfwffdf.

den ofdoorgezaagd.Bj hetdoorsnt
jden van
de huid en de spieren maakt m en gebruik

De eerste,den 8sten October 1750 te Lorf van de cirkelsnede, van de snede met twee
in W est-Gothlandgeboren,waseenderlaatste lappen en van de ovalaire snede. H et komt
leerlingen van LLnnaeus'
.Aanvankeljkonder- er Op aan, de kunstbewerking zöô te regewees hj de Oostersche talen,doch in 1785 len:datdeoverbljvendestompmethetvleesch
werd hj leeraar in de ltrt
lidktlnde aan de en de huid kan worden bedekt.

M en sluit eerstdoor middel van een tourhoogeschoolte Upsala.In 1789 deed hjeene
reis door Engeland en Schotland,en iu 1792 niquet een lederen riem met kussens en
begafhj zich '
zelfsnaarSierra Leone Op de met eene schroef,zoodatmen dien sterk kan
kust van Afrika.Vier Jaren later werd hj digt halen - de slagaderen boven het gesecretarisbj deZweedscheambassadeteL0n- deelte der ledematen,dat men wilafzetten.
den,maar in 1700 keerde hj naarUpsala Daarna spant men de huid doorhaarzooveel
tertlg. Hier stichtte lzj het Institutnm .
r6.- mogeljk naarboven te trekken enmen maakt
naeannm en onderw ees als hoogleeraar de

hierin eenedoelmatigeinsnjding.Vervolrens

materia medica. Hj Overleed den zssten Ja- doorsnjdtmen hetvleesch en hetbeenvlles,
nuarj 1837.Hjheefteenqrootaantalwerken 0n na dit laatste te hebben opgeschoven,
geschreven. Zjn naam is In dien van onder- neemt men hetbeen weg.Nu haalt m en uit
scheidene plantensoorten bewaard, en zjne het vleesch de voornaamste slagaderen en

uitgebreideverzam elingvan planten isdoorhet aderen naar voren en m en bindtze naauwbestuurderUniversiteitteUpsalaaangykocht. keurig digt.Hierna legt men het vleesch en
De tweede, geboren den 6(
1en Me1 1785, de huid Om den stomp, men bevestigt een
werd in 1821predikantteEnköpinq.Hjon- en ander dool'een goed verband,datsluiten
derscheidde zich door zjne nasporlngen op moet,m aar niet drukken m ag,en menneemt
het yebied derOude Noordsche letterkunde. het tourniquet weg. Deze kunstbew erking
Als dlchter,a1s vertaler van de Edda en als kan,onder de leiding van een handig Opera-

uitgever van oudevolksliederen verwierfhj
grooten roem.Daarenboven schreefhj eene
geschiedenis van Zweden,uit volksoverleveringen geyut.
Afzettlng (amputatio) is eene kunstbe-

teur, in zeer korten tjd aooopen. Veelal
maaktmendaarbjden ljderdoormiddelvan
chloroforme bewusteloos.
De afzetting geschiedt doorgaans met een

goed qevolg op het slagveld:waar Jonge,
werkinr,welkedientOm deelen van 'smen- krachtlge mannen zich aan dle kunstbewerschen llgchaam door middel van snjdende king Onderwerpen.Mindergunstig isdikwjls
werktuigen weg te nemen. Reeds in de da- haar afloop bj de zoodanlgen,diena eene
gen '
van Hippocrates was zj bekend,doch langdurige ongesteldheid eindeljk besluiten,
eerstbj Celsunen Galenusvinden wjberig- ert0eovertegaanalst0teenlaatsteredm iddel.
ten van hare aanwending die wegens het

Lastige verschjnselen na eene afzetting
sterke bloeden voor zeer gevaarljk werd ge- zjh vooralkrampen,bloeding,ontstekingen
houden.M en zochthetbloeden te stillendoor zenuwpjn.De krampen bestaan in gedurige
vreeseljke middelen,bj voorbeeld doork0- zamentrekking der doorgysnedene spieren,
kende olie ofmeteen gloejend jzex,maar vooral wanneer de operatle digt bj een geeerst na het uitvinden van het tourrfiquet-- wricht is geschied,of in pjnljke scheuten,
een werktuig, waarmede men den omloop die hevige pjnen en bloedvloejingen doen
van het 'bloed in eene ader Of slagader ver- ontstaan. Men zoekt die krampen te ver-
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wjderen uit den stomp d00r doeken op van den Lande van Gole gesteld ishoofd
het spiervleesch te drukken en door pjn- over syne pndersaten om deselve tebewaaxen
stillende middden. Eene bloeding kan uit ende tebeschel= en van alle Ongeljk,ovem
de slagaderen,uit de aderen Ofuitdekleine
vaten der weeke deelen ontstaan.Kan men
ze niet stuiten metkouëeomslagen,danmoet
de wonde geopend worden en men dientt0t
eene meer naauwkeurige Onderbinding Over

last 'ende geweld,gelyk een Herder t0t bewaarenisse van syne schaapen. En dat de
ondersaten niet en syn geschapen t0tbehoef

van den Prince,om hem in alles,wathj
beveeld,weder het Goddelyk ofOngoddelyk

tegaan,terwjlmen kleinevatendigtschxoeit recht is,onderdanigh te wesen en a1s slaven
met een gloejend jzer.Eeneontsteking in te dienen:maar den Princeom derOnderdaahoogeren graad, als voor de genezing nood- nen wille, zonder dewelke hj geen Prinee
zakeljk is,kan aanleiding geven t0tkoud is,om deselve m etrecht en xeedenen te re-

vuur oft0teeneuitputtende verettering.Zj
oyenbaart zich door zwelling, rûûdheld en
hltte derhuid?doorpjn en koorts; zj ontstaat wel eens door tegroote vastheid van

geeren, voor te staan en lief te hebben als
een vader syne kinderen ende een Herder
syne schaapen ,die syn lyf ende leven set
om deselve te bewaaren. Ende so wanneer
hetverband.Zenuwpjn,dleveroorzaaktwordt hy sulks niet en doet, Klaar ill stede van
dof)r opzwelling van de doorgesnedeneuitein- syne Onderdaanen te bescherm en, deselve
denrder
doo
hetzenuwen zoektmen Weg te nemen soektteverdrukken,t'overlasten,hunneoude
verwjderen Van die Opgezw ollene
jheid,privilegiën en oude herkomsten te
gedeelten,doorbloedzuigers5koudeenwarme vr
benemen,ende heur te gebieden en tegebruiomslagen en pjnstillende middelen.
ken als slaven,moet gehouden worden,niet
De treurigste aooop eener amptltatie isde als een Prinee,maaralseen Tyran endevooldood, die somtjds veroorzaakt wordtdoor sulxs na recht en redene mag ten minstevan
uitputting,waarbj de wonde opdrobgt, en syne Ondersaten, met besondere deliberatie
somtjds door verergering der ontsteking, van de Staten van de Lande voorgeenPrince
waarbj schadeljkehestanddeeleninhetbloed mkaer bekend, maar verlaten, ende eeriànTrorden 0Pg0n0m0n.
dere in zjn stedett0t beschermenisse van

Afzuigen.Z00 noemen de boomkweekers henlieden voor Overhooft zonder misbruiken

eenehandelwjze,waardoorzj edelegewassen op een wilden stam overbrengen.Zj ontblooten een tak van zoodanig gewas - en
we1 een tak, die n0g altjd aan den edelen
stam bljftvastgehecht - gedeelteljkvande
schors en de wilde lootdesgeljks. Hierna
drukken zj dewonden op elkaâren omwoe-

gekozen worden. Te m eer so Wanneer de
ondersaten,m et ootmoedigevertooningen niet
en hebben heuren voprschreven Prince kunnen vermurw en noch van syn Tyrannig opset kèeren, en also geen ander m iddel en
hebben,om heur eigene,heur huisvrouwen,
kinderen ende nakoomelingen aangeboorne

dege na verloopvan eenigen tjd,zonderlevensgevaar)van zjn moederstam gescheiden
kan worden. Het is duideljk, dat men bj
het afzuigen m indervoormisltlkking te vreezen heeft dan bj het enten.
Afzw avelen is eene bewerking,die het
zilvererts Ondergaat in den vlamoven,wanneer men daarult zilver wilwinnenlangsden
droogen weg, nameljk door het te roosten

scheiden landen en Op diversetjden gesehied
is,endeexempelengenoegbekendzjn;'twelk
prineipaaljk in deze voorschrevene landen
behoort plaats te hebben en standtegrjpen ,
als die van alle tjden zjn geregeerdgeweest
en ook hebben m oeten geregeerd w orden,
navolgende den eed? bj heure Prince?bj
hunner aankomste gedaannauitwjzenheurer

len ze meteen verband na ze te voren door vrjheid (daarzj na de wetderNatuurgoed
middel van entwas aan elkander te hebben en bloed schuldig voo1*zjn op te zetten)te
gëhecht.Nu belastde wilde l00tzich allengs
waaren en te beschermen, geljk t0tdimet de voeding van den edelen tak,zoodat be
verse reyzen, uit geljke oorzaken:in ver-

Privilegiën, costumen ende oude herkomen;
m et keukenzout. Zie verder op het artikel hebbende Ook meest-alle de voorschrevene
Z%-lrer.
landen haren Prince ontvangen op eonditiën
A fzw ering.Deafzweringvan Pltllips11, contyacten en accoorden,dewelke brekende.,

koningvan Spanje,doordeAlgemeeneStaten o0k naar rechtdenPrincevan deheerschappj
der Vereenigde Nederlanden behoort tot de
merkwaardigste feiten onzer Vaderlandsche
geschiedenis. Het besluit tOt die afzwering
werd genomend00rgemagtigdenvan Brabant,
Gelderland met Zutphen? Vlaanderen, H0l-

land,Zeeland,Utrecht,Friesland,Overjssel,
en Mechelenjen het plakkaat,waarbj dieafzwexing werd afgekondird,isgedagteekend
den 26sten Julj 1581.Ult dit uitgebreid en
belangrjk staatsstuk deelen wj hetvolgende

van de Lande is vervallen.Nu is '
talso,dat

den koning van Spanje enz.enz.
Doen te weten. dat wj, '
tgeen vool
*sz.
aangemerkt, ende door den uittersten nood,

als te vooren gedrongen zjnde bj gemeen
accoord, deliberatiën ende overdragen, den
koning van Spanjen verklaard hebben,ende
vexklaaren bj deezen i
proygtrdvervallenvan
sjne heerschappje,gerecùtigheden en erve-

nisse van de voorsz.landen,en voortaallvan
m eëe:
Feenemeeningetezjn)denselven tekennen
(tDe Staten-Generaalder geiinieerdeNeder- ln eenige zaaken,den Prince, zjneH00glanden,allen den gheene die desetegenwoor- heid, Jurisdidie ende Domeinen van deze
dige sullen sien Ofte hooren lesen,saluyt. voorsz.landen raakende,sjnen naam alsover-

Alsoo een iegeljk kenneljk is,dateenPrince heer meer te gebruiken ofbj iemand toe te
15
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laten gebruikt te worden.Yerklaarende Ook glanj,kleur en hardheid aaumerkeljk van
ar versehillen, - door lagen,die somdiensvolgens alle oëciers,Justiders,smalle elkaHeeren,Vasalen endeanderelngesetenen van wjlen zoo verbazend dun zjn,datBrewster
den Lande, van wat conditie en kwaliteit ex eens 1700 telde op de dikte van een Endiezjn,voortaan ontslagen van den eed,die gelsehen duim.Kletlrloos bergkristalen fraai
zj den koning van Spanle, alsHeerevan violet amethyst wisselen erafmetblaauwachdeze voorsz.Landengeweesthebbende,eenig- ti
4 of lichtgrjs calcedon, een mengselvan
zints mogen hebben gedaan ofte in hem ge- krlstalljn en amorph kiezelzuur;hierbjkomt
houden wesende,enz.enz-''
het Jaspis, dat door zjn gehalte aan jzerDit stuk is ter ordonnantie van de Staten Oxyde allerleikleuren vertoont van geel,rood
geteekend door J.van aiq
vddlïer.
:.Hetmaakte en bruin , geelachtig rood carneool! bruineen einde aan de weifeling van velen,die achtig grjs hoornsteen enz. De blnnenste

zich doorhun eed aandenKoningvanSpanje holligheid is gewoonljk gevuld met fraaje
gebonden rekenden,maar in hun hartgroote amethyst-kristallen (Fig.1),en zjis0okwel
voorstandel'swaren van de onafhankeljkheid eens ledig, wanneer de aanvoer van Opgevan den Jeugdigen Staat. De Oirkonde der loste stoFen een einde nam Of de kanalen
afzwering is de grondslag van onzevrjheid, zich sloten.Nietzelden iszj meteenevloeivan 0ns zelfstandig volksbestaan.W ie ze in stofgevuld, - 'tgeen wtjreedsbj Plinl,
us
haar geheelwenschtte lezen,kan ze vinden vinden opgemerkt.
Niet altoos vindtmen zulkeagaat-amandels
in het Vaderlandsoh W oordenboekkllzlJaeobus

d001'hetgeheele gesteente,waarin zj voorJt'pk (D1.11bl.267 en verv.).
A ga of aglta (aghassi) is cen Turksche komen)verspreid.Terwjlmen ze op somtitel,die debeteekenisheeftvan umjnheer''
en in Tt
lrkje doorhooye militaire beambten
en aanzienljke waardlgheidsbekleeders aan
het H0f gedragen w ordt.lliertoe behooren
de silihdar c.çAJ:.siofgeneraalderinfanterie

en cavalerie, de topaqiilar cgF
zcddî of het

*N '

opperhoofd der blanke gesnedenen,de késlar
cqgAlddi ofhet opperhoûfd der zwarte gesnedenen,de a-jha-babLsaadet(heervandeyoort

N

der gelukzallgheid) Of de Opperste Opzlener'

dex odalisken,de ekasinedar-basjiOfde 0p-
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perste opziener van het serail.

A gaat. De hedçndaagsche delfstofkunde

geeftdien naam aan een doorgaansgestreept

mengsel van verschillende verscheidenheden

van kiezelzuur,die men a1s vullendèmassas
in de gangen en blaasvorm ige ruim ten van
oude vulkanische gesteenten - van gneis,
felsietporfer en vooral melafer - aantreft.
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De agaat bevat altjd meer dan 90 procent
kiezelzuur,en daarenboven kalk,jzer-en

m angaanoxyde,kleiaarde en w ater in afwisselende hoeveelheid.
W aar in de gloejend-vloeibare en taaje
rotsm assa door de uitzetting van gassen en
dampen holligheden waren ontstaan,dieaanvankeljk eene bolvormige gedaante hadden,
oejen dier.massa
maar bj het voorwaartsvl
een langw erpigen Vorm verkregen, zoodat
zj op amandels geleken dââr openbaarde
zich na de afkoeling eene nieuw ew erkzaamheid, bestaande in hetvullen dier hollighe-

m ige plekken in grooten getale en van aanr

zienljk ge% igt aantreft, vindt men elder

de hollirheden enkelmetkoolzuren kalk 0
met zeolltisehe delfstoFen gevuld of0ok we
nagenoeg ledig. Dat verschil Ontstaat d00

Oorzaken van plaatseljlken aard.Nöggeratlt
de zorgvuldige en schranderewaarnemerva

dergeljke versc,
hjnselen, is van meeniny'
dat de oorzaak gelegen isin deaanwezighel
van warm e, koolzuurhoudende bronnen,di(

den.W ater en koolzuurbejverden zich,de zich na vulkanische uitbarstingen dikwjlj
ertoonen,terwjl bj haar verdwjnen 00l
kiezelzure zouten van hetgesteent
gee
det
eelte
Ol
nt
jk- v
de vorming der agaatsteenen een eindeneemt
leden en bragten het ltiezelzuur,
in een scheikundig zuiveren toestand,gedeel- Men vindt deze in Dtlitschland vooralin he
teljk door metaaloxyden en bewerktuigde felsietporier en melaier van het Thiiringer

stolen gekleurd, door middel van ijne ka- wald, die slechts kleine bolletjes leveren.
nalen in die holligheden) waar na verdam - welke met eene groenekorstvan jzerchlo
ping van het oplossend middel de vaste zelf- riet zjn Omgeven,voortsin hetmelaierva1
standigheid achterbleef.Z0overnaauwdenzich hetzuideljk gedeeltevandenHarzbjIlefeld
die holligheden langzamerhandvan dewanden en vooral op het stroomgebied van de Nah,
naar het middelpunt door concentrische Of bj oberstein en ldar.
horizontale lagen, die in doorschjnendheid, W aar het ongewapehd 00g te kortschiet:
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levert vooral het mikroskopisch onderzoek
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De verschillend gekleurde verscheidenhe-

van dungeslepen plaatles en de scheikun- den van kiezelzuur bekleedden reeds in het
digenasporingbelangrjkeinlichtingenomtrent tjdperk van den bloeiderantiekekungteene
den bouw der agaat-steenen. W ordt eene belangrjke plaats Onder de edelgesteenten.
geslepen plaat met verdund Qtlorwaterstof- PlinéusdeJongereheeft0nsin het37steboek
gogemzuur (acidum hydro-ouoricum) geëtst, dan zjner Natuurljkehistorie,getiteldori
zrf
:- (oorsprong der edelgesteenten) eene
tasthetzutzrdeverschillende lagen ongeljk -t
aan naar gelang van hare hardheid,poreus- groote menigte namen medegedeeld?maar de
heid en gehalte aan oplosbaar kiezelzuur,en beschrtjving der delfstosen is zot
)gebrekkig,
de plaat verandert in eene sooxt van reliëft datmen menigmaalmoejeljk bepalen kan,
kaart.
welke hj bedoelt. Hj prjst,behalveJaspis,
De j'
roote verscheidenheid van kleur en sarda (waarschjnljk onzen carneool), sardoinwendlg maaksel bj den agaat heeft eene nyx (eene witte laag op een rooden grond,
m enigte verschillende nam en doen ontstaan, evenals een nagel op het vleesch), onyx,
die gedeelteljk ontleend zjn aan de v00r- plasma,heliotroop (lookgroen van kleurmet
loedroode aderen) en anderen, vooral den
naamste bestanddeelen (calcedon-, (ô
al*neool- bga
at,(ddie voorheen zeer hoog werdgeacht,
en Jaspis-agaat),gedeelteljk gan hetuitwen- amaar
nu nietmeer.Men vond heln heteerst
digvoorkomen.Zj hebben meerwaardevoolp Siciliëin de nabi
jheid derriviervan dien
hetdageljksch leven danvool'dewetenschap. o
Men heeft,b!jvoorbeeld,band-aqaatmetver- naam ,en later pp zeer vele plaatsen in talschillend gekleurde, bandvormige, regte of rjkeverscheidenheden;wantmennoemthem
krommestrepen?zooalsmen erinSaksenbj jaspis-agaat,was-agaat,smaragd-agaat,bloedagaatywitten agaatenboom-agaat.''Dehooge
waarde vanveelkleurigeverscheidenhedenvan

kwartsstond bjde ouden in naauw verband
met hare geschiktheid,om den vervaardigers
van cameeen (in reliëf gesneden steenen) te
dienen. Dikwjls vprmden de verschillende
lagen den achtergrond,hethoofd en dehaarlokken der fguur.Men schepte in dien tjd

XN

veel behagen in zoogenaamde spelingen der

I

natuur,en de natuurljke kleurverscheiden1i

1

'1-$
I
4

/ /

heid van den agaatgafdaartoe overvloedige
aanleiding.Plini'
usmaakt gewag van een beroemden steen, heteigendom van Myrrht
ust
voorstellende de negen muzen en Ap0110met

den cither.In debjgeloovige middeleeuwen
zag men in zulkesteenen dikwjlsheiligenbeelden,pauseljkekroonen enz-,terwjlmen

daaraan, even als aan alle edelgesteenten,
geneeskrachtige eigenschappen en een buitengew oonvermogentoekende.A lbertnsaV/z-ç-

n%szegtin zjn boekleoverdeeigenschappen
der steenen : tdW ilt gj alle gevaren venujKunnersdprfenSchlottwitzaantreit,- onyœ, den, alle aardsche moejeljkheden overwineen band-agaat met naauwkeurig begrensde, nen en de edelstekrachtenbezitten,zooneem
jdoet gevaren en rampspoeden
fraatje,vooral bruine:zwarte en witte kleu- den agaat.H!
ren:- brokken-agaat,waarin scherpkantige verdwjnen en m aakt den raensch zaagtig,
brpkkenvanband-agaatdoormiddeleeneram e- aangenaam en opgeruim d.''

thyst-massa zjn zamengevoegd,enz. Werner
gaf den naam van vesting-agaat aan eene

soort,die uitafzonderljke lagen van calcedtm ,hoornsteen en Jaspis bestaat, die met
gebrokene ljnen eenekern van amethystof
calcet
lon Omgeven. M os-ayaat (00k Mokka-

ln den laatsten tjd is de waarde dezer
delfstoFen aanmerkeljk gedaald;zj worden
t0t de half-edele gesteenten gerekend. Toch
geschiedt het bewerken dier steenen n0g

altjd op eene grooteschaal,en datvormt,
vooralb'
d Oberstein enIdar,eenbelangrjken
steenen genaamd naar de Arabische haven, tak van njverheid.Dââr,aan hetzuideljk
een
waarmen zeweleeruitvoerde)zjn cal+ do- uiteinde van den Htlndsriick ,vindtmen Va
n
nen metzwarte ofbruinedendrieten(b00m- uitgestrekt m elafergebied, eene reeks
die van
vormigeiguren)vanmangaan-oxydehydraat, djkvormig voortloopenderotsriFenlengt
evan
dif
?dikwjlstreffend opmossen en wierenge- Diippenweiler tptKreuznach eene W endel
,
mjlen en tusschen St.
ljken (Fig.2). Wolk-,koraal-enstippel-agaxt 12 DuitscheKi
zjn namen,ontleend aan hettlitwendigvoor- Birkenfeld, rn en Gruuabach eene breedte
komen.Ongemeen fraaiis de reyenbooq-agaat valz onderscheidene Duitsche mplenbezit.De

van den W eiszelberg in het Pruissische dis- prachtige am andelvormige agaatsteenen, die
trid St.W endel,daarhj in den zonnest
lhjn er, vool.al in hetschier piksteenachtige geiriserende kleurstrepen vertoont. Talrjke steente van den W eiszelbexg en in hetsterk
smalle,langwerpigeblaasles?dienaastelkaâr verweerde melaiex van den Galyenberg bj
zjn,
liggen, veroorzaken datoptisch verschjnsel. Alpenrodt (ambt oberstein),tevlnden1b
*
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Tvorden er te Oberstein en Idarin het vor- werking geschi
ktjmaa:zjwordendooreene
stendom Birkenfeld, waax men langs het eigenaarthge handelwjze, welke Nögt
qèratlt

riviertle de Idar meer dan 50 agaatmolens in bjzonderheden beschreven heeft,gekleurd

aantreft,t:tde mebst verschillende sieraden en in de Bchotmste onyxen, citrinen, caxen voorwerpen van weelde verwerkt,waar. neolen, enz. veranderd. De kunst, om de

van deJaarljkschewaardevolgensUngemitter natuurljkekleuren op teluisteren ofnieuwe
meer dan 120000 gulden bedraagt.De h0l- kleuren aan de steenen te geven,w as reeds
ten (drûesen),die (loox een ruw en leeljk in de dagen der oudheid bekend en schjnt
gekleurd omhulsel van onzuiver kwarts - in Italië door overlevering bewaard tezjn.
de agaatmoer - omgeven zjn, worden in SteensnjdersuitRome bezochten weleer de
de eerste plaats door middel van tandelooze omstreken van Oberstein en ldar en kochten
jzeren zagen,metbehulpvanhardsteengruis er alle steenen Op,die Op onyxen geleken.

en waterjofmethameren bjtelinstukken Hetschjnt,dat een agaat-verkooperinIdar
van gepaste grootte en gedaante verdeelden hetgeheim afgeluisterd'
en aanvankeljk voor
vervolgens geslepen.Ditlaatste geschiedt op zichzelven gehouden heeft.Sedert een veerharde schjven van l
'ooden zandsteen vanna- tigtalJaren ishetmeeralgemeenbekendgegenoeg een paar Nederlandsche ellen inmid- worden.De handelwjze berust op de vçrdelljn en 1% t0t2 palm dik.Zj zjnge- schillendeporeusheidderonderscheidenelagen,
woonljk ten getalevan vier ofvjfaaneene zoodat deze eene verschillende geschiktheid
horizontale jzeren as bevestigd, die door hebben om kleurende stoFen in zich op te
een onderslagswaterrad in eene snelle om- nemen.W anneermen een sttlkjeruwenagaat
wentelende beweging wordt gebragt. Elke met de tong bevochtigt, en de kanten der
steen houdttwee sljyersbezig.ln eenezeer lagen streepsgewjs met ongeljke snelheid
ongemakkeljke houdlng,met het ligcha:m opdroogen,dan is de geheele steen,waarvan
op eene bank en metde voeten tegen een het stukje afkomstig is:geschikt t0tverpaal leunend,drukken rj'
den ruwen agaat vaardiging van schoone cameeën.De zorgtegen den steen,die zich vöör hen verticaal vuldig gewasschen en bj den gewonen
van benpden naarboven beweegten aanhou- warmtegraad gedroogde steenen legt men
dend door een waterstraalbevochtigd wordt. gedurende2 of3 weken i
n een zuiverenp0t
Holle voorwerpen, zooals dozen, schalen ln eene oplossing van honig en water,

enz-, vereischen zeer kleine schjven van
zandsteen,dieop hetuiteindeeeneraszjn
geplaatst.Voorts geeftmen aandegeslepene
steenenhunglansdoorzetepoljstenmetbolus
ofrood-aard.
Nietminderbelangrjk isdevervaardiging
van knikkexs van agaat.Debrokjessteen,
die vooraf door middel van den ham er de
gedaante van onregelmatige dobbelsteenen

welke matig warm bljft. Daarna worden
zj weder gewasschen en in een gesloten

p0t met zwavelzuur verwarmd. In de p0reuse, van honig doordrongen lagen Ontstaat dan,door den ontledenden invlped van
het zwavelzuur, een neêrslag van koolstof,
die eene donkerbruine en zwarte kleur

doet ontstaan,w elke de w itte kleur der 0ndoordringbare lagen nog sterker doet uitkoontvangen,worden bj honderdtallen op eçne men.Daarna w orden desteenen gewasschen?
dikke schjf van harden zandsteen gelegd, op den haard gedroogd, geslepen,tot ver-

die van boven van geljkmatigegleuvenvoor- meerdering v>n den glans een dag in olie
zien isen door middelvan eene jzeren spil gelegd en eindeljk met zemelen gepoetst.
in eène horizontalebeweging gebragtwordt. Eene sehoone dtroengele kleur ontstaat,

Een eikenhoutenblok,datdeyedaanteheeft wanneerm en de ruwe steenen eenigew eken
van een molensteen,rust op dle dobbelstee- laat doortrekken van zoutzutlr. Het voort-

nenàonderaandeomdraajing deeltenemen brengen van fraaje blaauwe kleuren en van
en dwingtde steentles,om te rollen t0tzj kunstmatige dendrieten op melkwitte calceeenebolvormigegedaantehebben aangenomen, donen is n0g altoos een geheim van een

terwjl een aanhoudende waterstraal het
sljpsel wegvoert en de verhitting bj die
sterke wrjving verhoedt. Deze njverheid.
die onder de beschexming der Heeren van
oberstein reedsindemiddeleeuwen bloeidein hetjaar1454 wordterreedsmeldingvan
gemaakt - heeft in onzen tjd zulk eene

kleinaantalsteensljpers.Velesteenen,vooral

zjn ingevoerd. Deprjsvan deze klimttût
2500 gulden het centenaar.Zj zjn meestal
verstûken van fraaje kleuren en dus in
hunnen natuurljken tûestand weinig t0tver-

brandtmen alvorenszjgeslepen worden,-

agaat en carneool:worden gebrand, zoowel

om hunne natuurljke kleuren op teluiste-

ren als om hen met nieuwe kleuren te versieren.Men droogt hen sterk op een zeer
warmbn haard, bevochtigthen met zwavelzuur,verwarmt hen nogm aals t0troodgloei-

uitbreiding verkregen, dater meer dan dui- hi#etoe i
n een p0ten laathen vervolgens
zend menschen van leven.Dikwjlsiszulk langzaam afkoelen.De w ittestrepenw orden
een sl
jpsteen eene bron Van bestaan V00r doordezebehandeling - waarschjnljkdoor
Mleer dan één huisgezin.
de vernietiging der bewerktuigde zelfstanDe grondstof welke men ill die Oorden digheden - veel helderder, en de gelé en
verzam elt is sedert lang ontoereikend,zoo- roode st
repen verkrjgyn doorden overgang
dat er groote hoeveelheden ruwe steenen van jzeroxydehydraatln watervrj oxydeeene
(in 1846voor200000 gulden)uitMontevideo levendige roode kleur. Kleine voorwerpen

groote na dien tjd.Somtjdsqeeftmen aan

agaat-steenen een ondoorzigtlg wit email
door hen met eene laag koolzuur natron te
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bedekkenenineenmufelûventedoengloetlen. beide halfrûnden.Bj de agamen der oude
Men zegt,dat die harde,glasachtige bedek- Wereld zjn de tanden op den kaakrand
kïng zeer geschikt is voor de vervaardiging (pleurodontaj,enbjdiederNieuweW ereldin
van cameeën en dat men ze reeds in ouden eenekaakgroef(aerodontaqgeplaatst.T0tde
agamen behoort de doornstaart (lrp-c,
sfl),
tjd daartoe heeftaangewend.
Behalvetalrjke sieraden,waartoedeagaat- de doornhagedisLstellio),depadhagedisnhrysteenen wegens hunne hardheid en hunne nosomaqenz.
verscheidenheid van kleuren Ongemeen geA gam em non was de zoon van Plidheschikt ztjntvervaardigt men daarvan vuum hes en de kleinzoon van z frev,,koning van
steenen,steenen cm te poljsten,wrjfplaten Mycene. Volgens Ilbmerns was hj dezoon
met loopers, mortieren voor scheikundige van A trens.M et zjnbroederMenelansmoest
werkplaatsen,rustpunten voorflnebalansen hj,Opbevelzjnsvaders,Tltyestesopzoeken,
en vele andere voorwerpen. O0k worden die zich echter,nadat Atrelu doorAegidhus
vooral agaat-steenen gebruikt v00r de ver- wasgedood,van hetrjk van Mycenemeesvaardiging van het kostbare Florentjnsche ter maakte. Laterverkreeg Agamemnon het
mozaiek.
vaderljk gebied; welligt erfde hj hetvan
A galm atoliet, 00k welpagodietofOAi- Tltyeste', - welligtveroverde hj hetdoor
neseh6 e ekdfees genaamd,is eene (lelfstofuit kracht van wapenen. Daarna Overweldigde
hetgeslachtderargyllieten.Hjbestaathoofd- hj onk Mcyon,zoodathj een dermagtigste
zakeljk uit kiezel- en klei-aarde met een vorsten van Griekenland werd.Zjnegemalin
weinig kalien water.Hj issplinterig,schil- was Clytemnestra, eene dochter van koning
ferig van bretlk, tusschen de hardheid van Tyndaren8van Lacedaemon.Uitdithuweljk
proten Iphqqenia,Eleetra, Chrysothemis en
gyys en kalk,niet zoo broos, geelachtig s
grps,parelgrjs,isabelgeel,vleeschrood,groen- Oredes.Toen Parisde vrouw van M enelan
ge
achtig grjst0toljfgroen van kleur,somtjds schaakt hady trok Agamemnon met dezen
gevlekt,glanzig en aandekanten doorschj- door Griekenland, om de vorsten t0t een
nend, vet op 't gevoel, niet afvervend en oorlog tegen Troje op te rokkenen.Hj zelf
O0k niet klevend aan de tong;hj bljftin werd te Argos t0topperbevelhebber derverwater Onveranderd,wordtwitvoordeblaas- bondene Grieken gekozen. In de haven van
buis en isbjna onsmeltbaax.Zjn soorteljk Aulisverzamelde hj de vloot,die1200schegewiytis2,7 t0t2,8.Hj komtvooxinglim- pen telde; maar zj werd lang doortegenmerlel bj Schwarzenberg in Saksen, bj wind gekluisterd,Omdat Ayamemnon in het
Nagyag in Hongarje,in Wales,en vooral heiligwoudvanArtemis(Diana)eenehindehad
in China waar men van dat zachte en zeer geveld.NadatdeJagtgodindoordenoïlbrdood
fraaje gesteente allexlei kunstgewrochten, van Ipltigenia was verzoend,kOn men het
ankerligten.De belegeringvanT1'ojeduurde
vazen,beeldjesen pagoéen,vervaardigt.
Agam of het Landschap der VI Kotas tien Jaren, en gedurendedien tjdvertoont
is eene adsistent-residentie 0P Sumatra en zich Agamemnontalk0n hjO0kAchlllesniet
behûgrt t0t dePadangsche bovenlanden.Zj evenaren in dapperheid,steeds metwaardigligt in eene k0m ,900 Ned.elboven deopper- heid in zjne hooge betrekking.Hj belegt
vlakte der zee en is door bergen omgeven. de vergaderingen der vorsten en is aanvoem
Er zjn goede rjstvelden en uitmuntende der in den slag.Zelf doodt hj onderscheikgëjtuinen.Vogrtsheeftmen er aanplantin- dene Trojaansche helden,maar wordtdoor
gen van maïs,indigo,tabak,kokospalmen, Coon i
n den arm gewond,zoodathjinzjne

suikerriet enz. O0k levert Agam zwavel, tent moet vertoeven. Vreeselpk was zt
jn
salpeter!aluin,hars,tin,aardolie,steenko- tw ist met v.tcFzi/le: ovex de schnone Briseu.
len en tlmmerhout.Men vindterwildezwtj- Eerst na de verzoening van deze beide dapnen,herten, tjgers,wilde bokken,rhino- peren begon de zegepraal den Grieken t0e
cerossen,tapirs,alsmede koejen,bufels en te lagchen.Trojebezweek1en Cassamdea, de
paarden. H et aantal inw oners bedraagt er koningsdochter,viel aan Ayamemnonalsbuit
100000.D e adsistent-resident is er gevestigd ten deel. Na vele gevaarvolle togten in ZJ
i
*n
**
op hetfbrtde Kock,op eenesteilehoogtege- rjk teruggekeerd, werd hj er door ZPn
legen.
bloedverwantAegistus,die inmiddels ClytemOp Sumatras westkust draagt Ook eene zledfrl totontrouw had verleid,bj eengastrivier den naam van Agam.
maal overvallen en gedood.Volgens anderen

Açama.Z00noemtmen eene groep van wierp hem zjne jverzuchtige gemalin nahet
de dlktongige hagedissen (orassilln.
qna),die bad een kleed zondermouwen Overhethoofd,
zich door een dikke,vleezige,bjna overal waarna hj tegeljk met Cassandra om het
vastgegroeide tong van de overigen ondem leven Nverd gebragt.
schelden.Van deze groep,w aartoeleguanen,
A gam i(De)oftrompetvogel(psophiacrebasilisken en draken behooren vorm en de pitàns)is een hoenderachtige vogeluitZtlidagamen of aard-agasaen eene afdeeling.Deze Amerika, 4ie op onze trapgans geljkt.Hj
hebben korte,vjfteenige pooten. een breed heeft een ltorten,scherpen ,krommen)kegelligchaa:a en een breeden k0p,zoodatzj wel vormigen snavel,zeer dqnne beenen,korte,
wat op padden geljken.Hun staart en rug scherpgeklaauwde teenen,kortevleugels,een
zjn vaak metgestekelde schubben en d00r- korten, regten staart, een langen hals en
nen gewapend.Zj leven in debarreensteen- kale plekken om deoogen.Hj ontleentzjn
achtige Btreken der keerkringslanden op de naam aan zjn eigenaardig geluid.Hj voedt
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zich met vruchten en insecten en leeft in in 536, d001* Theodatv , koning der 00sttroepen van 10 t0t B0 stuks in de wouden Gothen gedwongen,naar Constantinopel,om
van Guiana.Hetwjfje legt 13tot16ejeren den vrede tOt stand te brengen tusschendien
(,
n broedt2 t0t3maalin een Jaar.ln tam- Koning en keizer Jltstinianzts,w iens veldmen staat is 11j een nuttig huisdier,dat de heer Belisarius in Italië was doorgedrongen.
meeste eigenschappen heeft van den hond. Het doel van zjn togt werd verjdeld doorHj isaan zjn meestergehedlt,gehoorzaamt dien koning Theodatus inmiddels meer tOt
aan diens bevel en kan t0t hetbewaken van den o()rlog begon overtehellen.Hjbewerkte
hu
is en hof en vee zeer goed worden afge- gedurende zjn verbljfte Constantinopel,dat
*
1m1gmt. ln dierentuinen is hj niet zeldzaam , de patriarch Antl
timus,bj den Keizervan
maar zjne acclimatisatie wil t0tnu t0e niet Eutychiaanscheketterjverdacht,verool-deeld
best gelukken.
en van zjn ambtontzetwerd.Hj- nameAgapanthus lier'
lt.iseen plantengeslacht ljk AgapetnsI overleedin datzelfdejaal'
.
uit de faluilie der amarqllideèn met eene reAyapetlts11,desgeljkseenRomein,droeg
gelmatige,trechtervonuige?zesdeeligebloem- de pauseljkekroon van 946t0t055 en riep
kroon, eene tweekleppige, neêrhangende den Duitschen keizer Otto I te llulp teyen
bloemscheedo,eenl)driehoekigeendriehokkige dedwingelandj van Berenyarius11,diezlch
zaaddoos en platto?vliezig-gevleugeldezaden. t0tkoningvanItaliëhadopgew orpen.'W egens
Het levert prachtlge sierplanten lnetfraaje den strjd van ll'
u#
qo! den zoon van graaf
bloemseherm en, zoo als a. praecoœ 7'F'., a. llerbertrlzlVermandoksendenm onnikA vtold

fgzllt
klff
z/v,
sHerit. en a.zzkffl/i
#pg-u.
s'
R'.met Om het aartsbisdom van Rheims?belegde llj
lange,ljnvormigebladeren,eennaaktensteel eene kerkvergadering te lngelheim , waar
en blaauwe ot'witte bloemen.Zj behooren Otto I en Lodewùk van Frankrjk tegente huis aan de Kaap en moeten in onze woordigwaren.H hqowerderindenbangedaan.
luchtstreek in eene w arme kam er ofin eene Deze Pausheeft zeergejverd voor de uitoranjerie door den winter w orden gebragt. breiding van het Christendom inhetNoorden.
Des zomers eisehen zj eene zonnige plek,
O0k een heilige der Roomseh-lfatholieke
veel w ater en een ruim en p0t met vette kerk draagtdien naam.Hj stierfdenmartelaarde, vermengd met 1J'
.ùn grof zand. 00k dood in hetJaar 270 Onder deregering van
willen zj deszomersweltieren indenvrjen Aurelianus.Zjne gedachtenis wordtgevierd
grond, maar het is noodig,dat zj in den op den 18den Augustus.
herfst wederom in potten worden overgeAgar-aiar ot'Cetlon-mosisdenaam van
plant.
eenige gelelachtige wlersoorten,die langs de

Agapen oflleldemaalt'
qden waren bj de
van het ljden en sterven van Jezusen t0t
bevestiging hunner Onderlinge liefde. Ieder
droeg daartoe bj naargelang van zjnver-

kust van den Indischen Archipelgroejen,

eerste Christenen in gebruik ter gedachtenis vooral van e'ucltema qgiklotsslvl A.q., welke

mogen;maarzonder onderscheid van rangOf
stand of bjdrage waren e1' de broeders en
zusters aangezeten -.aanvankeljk in hunne
woningen, later tlok in de kerken. Zulke

laatste erin degedaantevanyedroogde,gele
zam engerolde, kraakbeenachtlge draden in
den handel komt en in kokend water eene

smakeljke gelei oplevert, waarmede de bew oners van die oorden zich gaarne voeden.
OOk wordt zj in China gebruikt t0t het
appreteren van zjden stoffen.Men zegt,dat

liefdel
uaaltjden werden met gebed,gezang desalanganevan diewiersoorthaarnestbouwt.
en stichteljkegesprekken desavondsgehou- Zie verder op Ralanyane.
den en aan het einde w erd een gedeelte van
A gardt (KarelAdolf):een uitstekendnahetbrood en van den wjndoorafzonderljke tuurkenner, die zich vooralm ethet Ondergebeden gewjd en rondgedeeld ot'aanafwe- zoelk en de rangschikking der w ieren heeft
zigen gebragt.De liefdemaaltjden zjn ont- bezig gehouden,werdden S3stenJanuarj 1785
staan uit de laatste viering van het Paasch- te Bëstadt in Schonen geboren.Hjstudeerde
feest dool
' Jezus en zjne discipelen. Het te Lund en hield er scdert1807voorlezingen
hotlden van zulke maaltjden ging van de overwiskunde.Laterwldde hj zich,onder
Jeruzalemsche gemeente t0t andere gemeen- de leiding van professor Rqàtvarz geheelaan
ten over,maar hetraftevenshieren daar de krtlidkunde en w erd in 1812 benoemd t0t

aanleiding t0t misbrulken; ook werden zj hooyleeraarin de botanie en practische ecodoor de Romeinen sterk tegengegaan,Omdat nomle. In 1816 ontving hj dewjding als
deze bevreesd w aren, dat er staatkundige geesteljke, waarna hj pastoor werd in het
zam enzweringen uit zellden ontstaan.Lang- St. Petersklooster te Ltlnd en later (1834)
zamerhand werden de agapen ofeigenljke bisschûp te Karlstadt.Hier overleed hj den
maaltjden alkeschaft,en men behield alleen 28stenJanuarj 1859.Veelheefthj Overde
%ynopsisJl
lcrl- k
bkandihettlitreiken vanb1
*ood en wjn- deviering wieren geschreven (k
van het avondmaal ter gedachtenis van zlt
zricd:1817 - k
%peeies algarum rffdcognitae
het ljden en sterven van Jezld.De laatste cl- synonymis,tsi-#drez
lfil,
sspeci
scisetdedcripsporen dier maaltjden vindt men in de 7de tionib%ts dlccizlcfï.s,1820- 1828m etde Icones
eeuw.In Onzen tjd zjn zj eenigermate we- algaram - x
sydfevlm alyarwm)1824 - Icones
derom ingevoerd door de H ernhutters.
ai
garum zrzlrt
œt
etzrzfv/,1828-1835))en eok
Agapetus. Twee pauzen hebben dezen aan veleandere Onderwerpen heefthj zjne
naam gedragen.D e eerste,eenRom ein,w erd pengewjd.- 001kzjnzoonJaeobGeoryheeft
in 53$ t:t die waardigheid gekozenenl-eisde

onderscheidene werken uitgegeveu van lkruid-
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kundigen inhotld.Htjisgeboren teLund in Splx,de.
scrspdifAgas,
ûz,Mi
inchen1829- 1821).
1812 en aan de universiteit aldaar hoog- Na de uitgave van ditwerk deed hj onderleeraar in debotanie sedert1854.Zjn voor- scheidene togton (loor Midden-Europa, om
naamste geschrift handelt Over de wieren overal de visschen gade te slaan. Het uit(SpeeLes .
gendro et ordlnes J!
lIz??, 4 dln) muntende, maar Onvoltooide geschrift:HL.
v
,#Jr'
1848- 1862).
foire naturelle des y?pzd.soa,
g dtea'a dovce de
A garicus of paddestoel is een algemeen I'flrow: eentoale is daarvan de vracht. La-

over den aartlbodem verspreid geslacht der
vleezige zwammen en telt in Midden-Eqropa
wel 500 soorten.De meesten dragen op een
vleezigen steel een zoogenaamden hoed, aan

ter gaf hj zjne onwaardeerbare Reeherches
d/zr les yt
llq
st
spz?.
sfossiles,-- een boek,dat

lamellen of plaatjes zoo bevestigd zjn:dat
zi
j stxaalsgewjsvan den steelnaarclen 0mtrek loopen.Deze lamellen zjn bedekfmet
eenelaag van celachtig weefsel(hymenium),

leeraar in de natuuxljke histnrie teNeut:

met 2l1 steendrakplaten van 1833 t0t 1842
te Neufchatelis verschenen.
wiensbenet
lenzi
jde een grontaantalloet
lregte Aqas
ig was inmiddels benoemd t0t hoog- s
chatel en vond er in E.flddpr en K. Frtwf

jverigemedewerkersvoorzjn gesohriftOver

de tbssiele visschen. Na een bezoek d0r
waarin de spgren ontstaan, welke de ge- mt
lséa in Engeland schreef hj een werk
daante hebben van een fljlz,gekletlrdpoeder. over de visschen van denouden rooden zandXen heeft de palldestûelen naar de kleur(lier steen. In zjne geschriften Description d6s
sporen verdeeld, en menOnderseheidtzed001- lcltinodermesJb.
sdïle.
sdela t
ssfr
iq
s'
st
?,Neufchatel
de paddestoelen op een wit papier teleggen, 1829- 1845, aYonographies g'lcFz'lnpddrwe.srfdat w eldra de kleur der uitvallende sporen vantsef fossiles, N'etlfchatel 1838- 1842(nog

aanneemt.Zj groejen gaarne Op eenhumus- onvoltooid) en in zjneEtudescrf/ïçl
fe.
g8urles
rjken,vochtigen grûnd,op blad-aarde en in mollbçsqnes fp,
sq
s
'ïle,
s.,Neufchatel 1840,bleefhj

de Bdladuw der wouden.Men heeft eetbare zich Op hetzelfde gebied bew egen, m aar
en vergiftige padt
lestoelen. T0t de eersten vooral verwierf hj zich een grooten roem
behoort de champignon (o.eampestrlsj,de dof
)r zjne nasporingen over de gletsohers
l
teizerling (accz
e,
stzrdv,
s),deetjerzwam (l.ean- (Eiudes.
:vr lesglccier,
:,Neufchatel1840).De
/A4'
relIl.
sy alsmede a.delicip.
sud,c.prunulMst uitkomsten van zjn voortgezet Onderzook
a.ll$4/lltlï.
??a.IIPJ:-SI,
Senz.:en t0tde laat- over die aangelegenheid nam hj op in zjn
sten devliegenzwam (..muscarins)a.izlfeger, Système plccicira,ou rdcAercAe.qswr ld.:.qlaa.,#@I!oi#e#)enz.
cieiv, Paris 1847, oedc atJa,. A.Glyof en

A gasias is de naam van tweeEphesische E.Desorwaren daarbj ztjnemedewerkers.
beeldhguwers.De oudste,een zoon van MeIn hetjaar 1846 isAya,
usiznaarN00rdsnpAïlo,
s, leefde l'tlim eene eeuw vöôr den Amerika vertrokken, waar hj t0thoogleeaanvang onzexJaaxtelling,en deJongereOm- raar aan de Lawrence Scientiqc Sehnolte
streeks het begin van het tjdperk derR0- New-cambridge bj Boston wasbenoemd.In
meinBche lteizexs. Deze laatste is beroemd 1851 werd hj t0t dezelf
de betrekking 4eals de vervaardiger van den ttltampvechter roepen te Charlestgn. Aan latere benoemlnvan Bûrghese'' het maxm eren beeldvan eeu gen te Berljn en teEdinburg heefthjgeen

naakten strjder,dattegeljk metden Apollo gehoor gegeven. 00k in zjn nieuw vadervan Belvedère te Antium gevonden werd en land ztjn reeds Onderscheidene geschriften
geruimen ti
jd hetmuséum dervillaBorghese Van hem in het licht verschenen, zo0 a1s
te Rome vérsierde.Hetbevindt zich thanste beri
ten overwetenschappeljkereizenLLa'ke
Parjs enbehoortt0tdevoortrefeljkstekunst- evpeg
rzor,Boston 1850), eene lntroduetton fo
gewrochten:dieqitdedagenderOqdheidzjn fAestudy o/ naturalAidfory (Newyork1847).
bewaard yebleven.
zàect%res on cp-pcrœfireembryology (Boston,
A gasslz (L0t1is), een van de voortreFe- 1849),Prlnciples o./'zoöloyy jBoston 1848);
ljkste nattluronderzoekersonzereeuw )isde conteibutlonsfo tkezlr
zfvrt
:lhistoryOJN.Am6zoon van eçn predikant en wel'
d den Z8sten rïco(Boston,1858) Geoloylealdkdfc/ze,
s(L0nMei 1807 te Orbe in W aadland gebûren.In d0n 1866)enz.Vooraldeafbeeldingen,welke
1811 bezocht hj het gymnasiqm te Bielin t0t opheldering der werken dienen,worden
het kanton Bern,daarna de hoogeschoolte zeer geroemd. In 1865 heeft hj met eenige
Latlsanne en eindeljk (
lieteZitrieh,Heidel- natuurkundiqen eenbelangrjkentogtvolbragt
berg en Miinchen, waar Dötlinger?Leuck- door Brazilien.
Acrtf, Seheltln.g, Tledeman,Oker,L eonl
t@rd
Agqtha is eene heilige de< Roomsch-

en anderen zjneleexmeestel'
swaren.Dext
lke
muséa dier steden en zjne talrdke reizen
bevestigden zjne stlhreden op den w eg van
het onderzoek 4er natuur. Het overljden

Katholleke Kerk. Zj stierfOp Sidliëin de
gevangenis Op den 5*enFeblmarj 251jnadat
de Romeinsche stadhouder Qtté,
ntia'
nu.
î haar
te vergeefs (levl
-eeseljkste martelingen had
van den Heernon Mpit
n,diemetvonXcrfiv.
v doen nndergaan.
Braziliën had bezocht, gaf hem aanleiding
A gatho, een Siciliaan van afkpmBt,beom zich t0e te leggen op t
le kennis der kleedde den pauseljken zetel van 678t0t
visschen.Ht
j werd nameli
.
l
'k belast met Ge 685.Door keizer Coxstqntkn'
usTooçollfw:aanbeschrjving van 116 soorten van visschen, gezocht 0mz een einde te maaken aan deM&0(
bor von k
î/iz in Braziliënverzameld?- een notheletlsche twisten, belegde hj in 6;9
werk, datmet 01 platen het licht zag (Pis- eene kerkvergadering te Rome en deed er
ces efc-, quos colîegff et yiageadp,
s clrlpif door de W estersche bisschoppen (
le mono-
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theletischeleer (ziedatartikel)veroordeelen. werd een onbeperkt gebieder over Syracuse.
Hj zond die uitspraak metzjnepauseljke Hj gafgoede wetten,zorgde voorde schatgoedkeuring naar Constantinopel. De zesde kist en bragt het legeren devlootin een uitalgemeenekerkveryadering,hierin 680ver- muntenden staat.W eldraboog zich bjnageeenigd, zag zich hlerdoor opgewekt, om de hed Sidliëonderzjneheerschappj.Nuzon-

monotheleten a1s ketters in den ban tedoen.
Agatlto genoot dus de zegepraal,dat deleer
der Roomsche kerk als de ware werd aangenomen en grondde hierop de bewering,
dat het gezag van Rome algemeen moest

den de Carthagers eene vloot en een leger.
onder aanvoering van Hamiloar,naarSicilië.
Agatkocleswerd geslagen en in Syracusebe-

van de opbrengst der gelden,die te voren

schepen, sloeg de Carthaagsche veldheeren

legerd. Met vermetelen luoed scheepte hj
zich in met een aantaldapperen ,ontkwam
worden erkend. Tevensverkreeg hj in 68l met zjne zestig vaartuigen aan deCarthavoor zich zelven en zjne opvolgersvrjdom gers, landde in Afrika, verbrandde zjne
elkepausbj zjne bevestiging naarConstan- H anno en Bomilear en veroverde alle vaste
tinopelm oest zenden.
plaatscn rondom de hoofdstad.Hj stilde een
A gathocles,tyranvan Syracuse,dezoon soldaten-oproer,door eene wandaad van zjn

van een pottebakker en een van de m erk- zoon Arclta-qatltns veroorzaakt,deeddenCarwaardigste mannen der Oudheid, werd in thagersn0gtw eeveldslagen verliezen en greep
361 vo'ör Chr. te Thermae op Sicilië gebo- reeds naar de Afrikaansche koningskroon,

ren. Het Orakel had hem aangewezen als toen de benarde toestand van Syracusehem
een man des onheilsvoor Sicilie,zoodatzjn naar Siciliëdeed terugkeerel
z.Hler zochthj
vader hem te vondelike
ngerde
legde,
hj maar door metgoed gevolg de vrjesteden aan zjn gezi
j
ne
mo
et
de
ged
re
r
ge
nl
eef
jdrin
ed
ol?zevenja- zag te onderw erpen. Intusschen Tias Dinoouderljkewonlng terug. crates,een derballingen,meteenaanzienljk
De uitspraak van het orakel werd te Ther- legertegen hem opgestaan,terwjlhtjtevens
mae bekend, en de vader, Caroinlts ge- slechtetjdingen ultAfrikaontving.Hierwas
naamd,zag zich genoodzaakt naar Syracuse zjnlegerdriemaalgeslagen,demeesiebondte verhuizen, waar hj Onder Timoleonhet
burgerregtverkreeg.DejeugdigeAgatl
tocles
vondin depottebakkerj çeen vermaak;hj
begaf zich t0t de,krjgsdlenst en zag zich

genooten hadden hem verlaten, en Archa-

gcfFzl,
:,methetoverschotzjnersoldaten in

Tunis Om singeld,leed er gebrek. Agathocles

droeg het bevel te Syracuse op aan zjn
zienljken van Syracuset weldra aan het zjnerheerschappj n0g 500aanzienljkenvem
hoofd sran 1000man. Na den dood vanzjn moorden, behaalde n0g vôôr zjn vertrek
begunstiger trad hj met de weduwe vande- eene Overwinning te land en eene opdevloot
zen in het huweljk, en de schatten ,waar- der Carthagers,en spoedde zich naar Afrika,
over hj nu besehikken k0n, openden den Hier waagde hj den slag, a1s het eenige
weg voor zjne eerzucht.Hj streefdc naar redmiddel, maax leed eene geduchte nederde gunst des volks,maar zag zich Om die laar!zoodat hj lafhartig de wtjk nam naar
reden zoogehaatbj Heraclidesen Rosistratns, Siclllë,terwjlzjn legerzich moestovergede hoofden der oligarchische partj,dathj ven,waarbj zjnezonen hetleven verloren.
Syracuse verlaten moest. Met een aantal
Op Sicilië veroverde en verwoestte hj
lotgenooten zwierf hj t
loor het zuiden van Segesta en gafzich,bj hetvernemen van
Italië,zag zjn aanslag op Crotonmislukkeny den dood zjner zonen,aan allerlei wreedtrad in dienst van Tarente en overm eesterde heden over.D it versterkte den aanhang van
weldra, na het Ontzetten van Rhegium ,de Dinocrater. x<-t
/c/Aocle,
sbegon zjnezwakheid
stad Syracuse:waarhjdeoligarchischepartj tegenover dezen te gevoelen en wilde met
#ernietlgde.Hj k0n er zich echterhetop- hem onderhandelen, nadat hj met de Carpergezay nietverschafen,en daarmenzjne thagers reeds een verdrag gesloten had.
eerzuchtlge plannen wraakte,werd bj een Dinooratesaarzelde,en nu beslootAgathocles,
aanvalder Carthagers een man uitCorinthe, hem slag te leveren.Laatstgenoemde behield
A cestorides genaam d, tOt veldheer gekozen. de overhand.Thansverleende hj volkomene
W eldra verzamelde hj zjne aanhangersen vergiFenisaan deaanhangersvan zjn tegendeed zoowel de Carthagers als de inwoners stander, maar toen zj ten getalevan 4-of
van Syracuse sidderen. Deze laatsten haast- 7000terugkeerden,deed htjhenvermoorden.
ten zitth, hem met de hoogste magtte beDaarnasloothjvredemetDinocratestendeze
kleeden en deden hem zweren,dathj de hielp hem , om de vrje Siciliaanschesteden
regten en vrjheden der stad z0u handhaven. onder het Juk te brengen. Binnen den tjd
Nu onderhield hj een leger,dathem blin- van 2Jaren zag hj zich volkomen bevestigd
delings gehoorzaamde. onderhetvoorwend- in zjne heerschappj. Daarna brandschatte
sel,dathtjde stadvankleinetyrannenwilde hj deLipariërs,verbranddetweeJarenlater
zuiveren)deed hj er 4000 aanzienljke bur- (305)devlootvandenMacedonischenkoning
gers om het leven brengen en zond er 6000 Cassande?, die het eiland Corcyra hield inin ballingschap. Daarenboven gaven ztjne gesloten en gaf dit laatste alsbruidschataan
soldaten zich aan de ergstebuitensporigheden zjnedochterLanansatdie metM yrrhns,koover.Nu nam hj den schjn aan a1s wilde ning van Epirus,in het huweljk trad.
hj t0t het ambteloos leven terugkeeren,en
In delaatsteJaren zjnerdwingelandj was
Juist hierdoor bereikte hj zjn doel,-- hj hj,volgens Polybi%œ, een welgezind vorst.
door de gunst van Damas, een der aan- veldheer Leptines, deed er ter bevestiging
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Maarzjne wraakzuchttegen Carthago bleef
wakker,en hj maakte groote krjgstoerustingen voor een aanvalop diestad.De dood
verhinderde zjn voornemen.Zjn zoon ArcltJ.glf/
z'.d had

een telg van denzelfden naam
nagelaten, die aanspraak saaakte op den

troonzjnsGrootvaders.llezeechterNvenschte
dien achter te laten aan zjnzoonAyatltooles.
De eerzuchtige kleinzoon vermoordde zjn
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oeqYfen behoorde het denkbeeld Van het
hoogste goed t0t de bepaling van het wezen

der Godheid. Volgens WolJ en Leibnitzis
hethoogstegoed gelegen in Onzevolmaking,
volgens Spinoza ln onzeliefde jegens God,
volgens de Engelsche sensualisien in onze
liefdejegensdemenschheid,en volgensKant
ill eene zuivere pligtsbetrachting, waarbj
men zjn yligt volbrengt als een eisch der
rede en nlet om der gevolgen wille. Bj
Fichte is hetdenkbeeld van hethoogste goed
vervangendoordatderJzedeljkewereldorde''

00m en verleldde zK aenon, den begunstigden
slaafzjnsgrootvaders)om dezen om hetleven
te brengen.l)e slaafvergif
tigde eene yenneschacht,dieden tyran t0ttandestokerdlende. als de zichzelve volbrengende wet van het
llet tandvleesch Tverd aangetast,en depjn hoogste goed,- een denkbeeld? dat (loûr
werd zo0 vreeseljk,datAyathocles zich op Heyelis uitgewerkt.
een houtstapel plaatste en zich levend liet
Agathon , een Grieksch treurspeldichverbranden (289 vöör Chr.
).Hj was toen te<, een vriend van Plato enEueipides,een
72 Jaren oud geworden en had 28Jaren ge- leerlingvanProdicusenSpcrlfe.syonderscheidde
regeerjl.D e stad
zich door rjkSyracuseJuichte
dom ,sehoonheid
w eder in hare
en beschavingen
vrjheid; men
w erd alsdichter
vernielde er alle
bjdeOlympische
standbeeldenvan
spelen gekroond.
dentyran enverAan het tbestof
W#t

wjderde alles,

gastmaaltbj die

*N

wat hen maar
eenigzins herinnerdeaaneenesma-

gelegenheid gehouden , ontleende P lato de
inkleeding van

#e' i

*

q.
-

deljke slavernj.

* g
*'
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A gathologie

zjnttsymposion.'

beteekent ttde
leer Yan het
gOede'' en is in
de pradische

Van de geschriftenvanAqathon,

die in 4é1 vöôr

wjsbegeerte of
zedekunde dat
gedeelteyhetwelk
handeltover het
hoogste goed

komen.Hj isde
heldvaneenwjsgeerigen roman
van W ieland.
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VolgensSocvates
zjn geluk en

deugd één,maar
deze gelukzaligheidsleer geeft
aanleidingtotveel
verwarring. Het
isniethetzelfde,
ofm enhetgeluk
alseengevolgbeschouwt van de
betrachting der
deugd ofhetbetrachtenderdeugd

Chr.overleed,is
nietst0t 0ns g0-
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A gathophyl1um Commers.
is een plantengeslacht van de

)

,) l'

familie der laurineën. D aartoe

?
l' l/

behbortc.aromaficfx- W ild.,een
grooteOost-lndischeboom m et1ederachtigeblade-

I

'
.
h

N

'

ren,eenespecerj-

-

1
)
ehonderf
ljarigealoë.

achtigeschorsen
eenekort-gesteelde, bolvormige)

a'
lseen welberekend!middelom gelukkig te bruiuachtig zwarte, specerjachtige vrucht

worden.Hetisdevraag,ofmen dedeugdof
het geluk - ,'
de '
gelukzaligheid - als het
hoogste goed aanmerkt. Het eerste stond bj
de Cynische wjsgeeren en vervolgensbj de
Stokjnen,het laatste bj de Cyrenaeïsche
Bchool en bj de Epicuristen op den voorgrond.Platoen Aristoteleshieldenzich meer
aan de oorspronkeljke voorstelling van & crates, en bj de Christenen, die door het
geloof de zaligheid wenschen teverkrjgen,
wordt deze laatste a1shethoogste goed beschot
lwd. Bj de Scholastieken der middel-

(nux caryophyllata).
A gathosm a W ild. is een plantengeslacht
van de familie der diosmeën.Het groeitaan
de Kaap en bevat welriekende heesterster
hoogte van % t0t 1 elmetbloemschermen
van zeer verschillende kleuren. Sommige
soorten zjn witofblaauwachtig wit(J.ccvminata W .a.cïlïlfg Lk.),anderedonkem of
lichtrood (a.olffuc Bartl.), en n0g andere
violet(l.villosaBartl.).Men kentmeerdan
80 soortrn.
A gatl is een plantengeslachtvan de fa-
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m ilie der peuldragers(lee
qnminosaeq meteen

klokvormigen,vjftandigen kelk,eenegroote
vlinderbloem en eeneveelhokkige,tweekleppige yeul. De voozmaamste soorten zjn a.
#rJl#1#pro Desv.metroestkleurig gelejzeer
groote bloemen en a. cocciwel L.metkleinere,scharlakenroodebloemen.Zjgroei
jenin

de krachtigste planten wel eens 7 Ned.
kan op een dag. Daar de wonde 2 t0t

3 maanden bljftvloetjen,kan hj eene aanzienljke hoeveelheid sap verzamelen. lZbl
Humboldt zegt: ttDe honig ofhet agave-sap
heeft een aangenamen,zuren smaak.W egens

e suikeren hetsljm,daarin aanwezig,geOost-lndiëjwaar men hetsap van deschoxs d
raakthetgemakkeljk a'
an hetgisten,en om
tegen verkoudheid en o0k alszeepgebruiltt. dit te bevorderen,yiet men ereen weinig
Agatsj, zgg ngemt men eene Turksche Oudezllrepulque (ultgegistsap)bj.Dangesehiedt de gistlng in 3 Of4 dagen.Dedrank
mjlterlengtevan 5234Ned.el.
A gave ls een plantel
zgeslacht van (le fa- geljktdan we1watOp cider,maarhj heeft
milie der bromeliaceën. Het bloemdek dier den walgingwekkenden reuk van bedorven
planten is bloemachtig geltleurd,trechtervor- vleesch.'' D e voortbrenging daarvan is z00
mig en van lange meeldradel voorzien. De aanzienljk,datin destedenMexico,Puébla
stempel is driekant en knopvormig, en de en Toltlcain 1793bjnatweemillioengulden
vrucht eene driehokkige, veelzadige zaad- voor agave-sap en pulque werd Ontvangen.
doos.De vleezige,dikke bladeren zjn aan Die drank staat den vreemdeling eersttegen
de randen mettandvormige puntengewapend. wegensden Onaangenamen reuk,maarhj geUit het midden van den dikkel
z bladerbos went er zich spoedig aan en vindtdien voeverheft zich een bloemstengel die weleens dend en versterkend.
10Ned.elhoogwordt.ln onzestrekenverloopt
Daarenboven gebrtlikt men in de keerer een groot aantal Jaren, eetdeze plant kringsqewesten de agave-pl
antveelalt0t0nbloeit,- 'tgeen inhaarvaderland- Mexico- doordrlngbare hagen ot'he
iningen. Van de
reedsna 5of6Jaren geschiedt.Van devele bladeren maaktmen er eene sterkesoortvan
soorten isdea-qavel-ericlsl,dezoogenaamde hennep,benevenshetpapier,waarop deoude
uhonderdjarigeal0ë'',hetmeestbekend.Deze
xicanen hunnehieroylyphenschreven..
draagt op haren dikken wortel een korten Me
De agave gewent zlch zeer gemakkeljk
stam ,waarop zich eene kuif van vleezige, aan een ander klimaat. Zj groeit overal
zeegroene, scherp gew apende bladeren ver- langs de Middellandsche Zee en behoortt0t
heft.Zj zjn meerdan 2 ellang en tlithun de eigenaardigheden van het Italiaansche

midden verrjstde bloemstenqeljdiebj zjn landschap. In Spanje en in Algeriëiszj in

oorsprong meer dan eene elm omtrek en de Overvlged voorhanden. Deschrtjvel'van dit
gedaante van een armluchter heeft.Onderis art
ikel zag haar zoowel te Chiavenna 0g

hj bedektmetdigtaangedrukte blaadjes,en eene fraaje ruïnealsOp de Villa Palavicinl
hooger zendthj horizontale takken uit,die aan den oever der Middellandsche zee. Haar
eene pyramide vormen,welke we1eens4000 s
me
taa
et
st-noso
chj
rdent
ljke groeiplaats - in wilden
fraaje,gele,geurigebloemendraagt,waaruit
Botzen in Tyrol te wezen.
hethonigsap bj elke beweging als een regen Ztj bezweek er in den harden winter van
nederdroppelt.

1846 op 1847 voor de felle vorst, maar is

Inonzestrekenwordtdezeplantdikwjlsge- er later w eder geplant.

kweekt.M enplaatstehaarvoorheen deszom ers

M en heeft w e1 eens bew eerd, dat deze

illtobben op den tuinmuur,waar zj eene ylantreedsvöôrdeontdekking van Amerika
fraaje vertoöning maakte.zoodatzjweleens In 0ns w ereldeelgroeide;hetisechterhoogst
van blik wexd nagebootst.Des w inters moet waarschjnljk,dat zj uitMexico herwaarts
zj in huis tegen de vorst worden beveiligd. is gebragt.Maar o9k hier weetm ennietm et
In een natten grond wilzj ook hiernaver- .zekerheid het vaderland aan te wjzen van
loop van Z0Jaren welblgejen.Na4enbloei- de aloude kweekplant, waaruit de A zteken
tjd sterftzj.
'
en wjn wisten te bereiden.
In Mexico vervult deze plant eenebelang- hunn
Deafbeelding derbloejendeplant(a)opde
xjke r01. Zj groeit er op dehoogvlakten voorgaandebladzjdeisop eeneaanmerkeljk
van Puébla en Mexico op een dorren grond. verkleinde schaal,en debjgevoegdedeelen(b
Het fraaist vertoont zj zich in Toluca en en c)zjn op t
le helftder natuurljkegrootte.
Cholula,waar men zein regteljnen naast De wortelder agave werd weleer als een

elkander zet. Alleen menschel
z. die eenig geneeskrachtigmiddelgebxuikt.Vandeoverige
vermogen bezitten. kunnen zich met dien a
ve-soorten noemen wj nOj a.Foflfpzlverbouw ophouden, daar de plant eerst na Zga
lcc.,dieeenBterkenbrandewpn(agnardiente
verloop van veleJaren winsten afwerpt.Dit de -o.ç1IeJ/)levert,c.lwrida dif.,dieOpSt.
geschiedt,wanneer deplantharen bloemsten- Helena langs de wegen wordt geplant,en a.
gel omhoog zendt,- '
t geen de kweeker .$idclJcll P., die een uitmuntenden hennep
opmerktdoorhetplotseljk regtop rjzen der verschaft.
buitenste,gebûgenebladeren. Dan snjdthj A gelaus ofAgelaos.Dezennaam dragen:
de bladeren uit het midden weg en hj om- Eenzoonvaneerokledtlleretlles)en Omphale?
ringt de gapende w onde m et de zorgvuldig de stamvader van Croesus,- een zoon van

(
tiqtgebondene buitenste bladeren. In deze Oenenn,koning van Calydon;hjsneuveldein
rulmte stroomtnu het sap,bestem; om den e
en gevechtmetde Cureten,- een zoon van
re
igen
tj
engel
daus
agac
sht
sc
heptsh
ze lteeegvoeden. Driemaal Damastor en een der minnaarsvan Penelope;

en verkrjgtvan hj werd,evenalszjnemeoeminnaars,door
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Odysseus(Ulysses)gedood,- eneendienaarvan vereenigde zj in de Kerk-orde,waarbj het

Priamns,die Paris opdenbergIdatevonde- ggede der Roomsch-lfatholieke Kerk behouling legde.
den bleef,veel aan de leeraars overgelaten,
A gen is de hoofdstad van het Fransche en het gebruik van de taal des lands
departement Lot-Garonne aan den regter voorgeschreven werd. Luth'er heeft daarover
oever der Gaxonne in een vruchtbaax oord. een geschrift opgesteld, getiteld: DLe tselfZj isde zetelvan een bisschop en teltbjna 8ch6 avedde oder Or#nlp.ç des Gottesdienstes

20000 inwoners. Zj iseene der ot
ldste ste- (W ittenbergt1526). Laterverschenen in de
den des rjks. T0t hare merkwaardige ge- Luthersche landen nieuwe kerkeljkeverorbouwen behooren de hgûfdkerk,de steenen deningen, en deze werden in de volgende
brug over de Garonne, de hangende brug eeuwen verbeterd en uitgebreid. De belang-

terlengtevan l70 Ned.elen defraajebrug rjl
tste (
venda van den laatsten tjd zjn:De
overhetkanaalmet22bogen.Erzjntweese- SbvlllrpdcFl:(1788)jdie van dePfalz(1782
minaria voor geesteljken, eene normaal- en 1824),de Oldenburgsehe (1795),deSleesschool,eeneteekenschoolen eenebibliotheek. tt,ï
l,k-llolsteinselte(1797en1824),deZweedseltD e inw oners vervaardigen w ûllen en linnen Pommersche (1801), die van dePfalz-salzstoFen, zeildoek,touw ,papier,leder,verf- ItzcA (1797), de W ûrtemberysche(1809))de
stoFen enz.00k wordt er koren,wjn,bran- kîaksische (1812),de Prgtissisclte (1822,voor
dewjn,hennepenvlasuitgevoerd.J.Scall@.qe
' r,
deH0f-en Domkerk teBerljnbestemd,maar
L acepêde en Bory de 8t.Tqg3cezlfaanschouw- aan alle gemeenten aanbevolen),de Oostenden er het levenslicht.
ri/kscAc(1787 en 1829),deZwe6dsel
'
te(1811),
Agenda ofkerkeljkeaqenda,zoo noemt en de .8nssi.
selne(1832.
)

m en het boek,dat de verelschte voorschrifD e H ervormde Kevk zorgde terstond na
ten behelstomtrent de godsdienstige en ker- haar ontstaan V00r eene doelm atige K erkkeljkeverrigtingen derFeesteljkenenvooral orde,die in overeenstemming wasmethare
omtrent de woorden, d1ezj daarbj moeten gevoelens omtrent de openbare eeredienst.
gebrtliken.Eene volledige agenda bevatniet Hierbj bekleedtdeleerrede deeersteplaatsq
alleen de kerkeljke verordeningen omtrent het ceremoniëel staat er Op den achtergrond.

de uitwendige vormenj die bj de gewone Men meent,dat Calvqn reedsin 1537 eenigodsdienstoefening,hetavondmaal,debiecht, ge artikels heeft opgesteld ten behoeve der
den doop,het huweljk, de begrafenis,de gemeente te Genève.VoorZiirich verschenen

wjding,de bevestiging enz.inachtgenomen deKerkeljke agenda in 1549 (Derifiù'
l
fdnt
moeten wordenjmaargeeftook voorschriften is,
s/ifvf'
i.
s eceles%ae) en voor Basel in 1590
omtrent de toespraken,gebeden,qeld-inza- (DasgeidflâcFle%nd âerrlic/zeKleinod#erKinmelingen,zegen-spreltingen e1&z.,d1e daarbj der Gotted). ln 0nsVaderland gafde D0rdte paskom en. Alverleende de Roomstk-K a- rechtsche Synode in 1620 eene Kerk-orc
le
f/zpllel'
e Kerk liever vrjheid van eeredienst voor de Hervormde gemeenten, die men,in
dan van leerstellingen,toch trachtte zj met weerwilder verandering van t'
td en omstanbetrekking t0t eerstgenoemde naar eenheid. digheden, Overanderd heeftgelaten. De An-

HiervoorlegdedejverigeGû-egorïk
fdfdengrond- glictrtzxdcl,eKerkheefthaarBook of Common
slag in zjn Sacramentale. ln de dagen der peayer, dool- Cranmer en Ridley opgesteld
Hervorming bleek de noodzakeljkheid eener en na veelvuldige wjzigingen in 1662inge-

herziening dervool
-schxiftenomtrentdeoyen- voerd, en de Presbyteriaansche .JtQg-à in
bare eeredienBt in de R oom sch-Katholleke Schotland haar D'
irectoryJor f#ep%blLe '
?
z'prKerlt.D ie herziening wexd tlonr het condlie slti
p p/'God.
van Trente aan den Paus opgedragen. Z0o
ln Pruissen isover de agenda een hevige
ontstonden de laterherhaaldeljk verbeterde strjd gevoerd. Toen er in 1817 de vereenirituaalboeken.V00r debisschoppeljkeambts- ging der Hervormde en Luthersche Kerk
verrigtingen vexscheen Onder Clemevts Tv fT w as tot stand gekomen,gafFriedrich 'lG l(1596) het Povtti
pcale '
rovllzl/
'
z- en (1600) helm III in 1822 de agenda,die in de garhet Caernmonialeepiscoporum.Eerstgenoemde nizoenskerken ingevoel'd en aan alle gemeenis door Urban'
us FJTT (1644) en laatstgenoemde doox Innoeentins X (1650) en dgor
Benedietns-Y/V (1727)verbeterd.Voortsgaf
.Pa
ulus T' (1614)het kktuale romanum. Al
deze werken werden door Benedict'
us XIT'r
(1725) meteenige andere statuten bj elkaâr

ten aanbevolen werd. Bj sommige leeraars
vond die aanbeveling gehoorj en toen men
opmerkte, dat Juist deze door het lichtder
hof
tewerden bestraald,ontstond er eene
kerguns
keljk
partj metSeltleiermaeher aan het

hoofd, die zich verzette tegen eene kerkgevoegd
O0k inendet
litgegeven.
orde,die niet van hetkerkeljk gezag was
Grieksehe Keek heeft m en der- tlitgegaan. Dien ten gevolge is de geoctrooin'
l
ne
ri
/
ucl
e
geljkeagenda in hetEucltologlum
jeerde kerk-orde in 1829 gewjzigd en,van

Grcecorlzzl(Parjs,1645)en lnhetalgemeen hare bezwaren gezuiverd,bj nayenoeg alle
protestantsche gemeenten in Prmssen inge(Moskou,1834),terwjl dekerk teConstan- voerd.
tinopel een afzonderljk rituaalboek bezit. A genor. Dezen naam dragen:Een zoon
Ofschuon de Protestantsche Kerk minder ge- van Poseidon (Neytunus) en Libya;hj was
hecht was aan uitwendig vertoon, achtte koning van Phoenlcië,een broedervan Belust
zj toch eene goede orde onmisbaar. Alwat de gemaal van Telepkansa, terwjl zjne
ritt
laalboek der Grieksch-Russische Kerk

betrekking had ûp de openbare godsdienst, kinderen de namen droegen van Cadmus,
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P hoeno t ciloenEnropa(zieverderonderdie
namen),- een zoon van Pltegens, koning
van Psophis in Arcadië, een broeder van
Bronons en Arsinoe;hj doodde Alqmaeon,
die zjne zusterArsinoègehuwd en verlaten
en zich vervolgens met eallLrhoh dedochter
van Aehelonsin den echt begeven had,maar
werd te Delphidoor de zonen van den vermoorde om het leven gebragt,- een zoon

van den Trojaanschen grjsaard Antenot;hj

was een van de dapperste verdedigers der
benarde stad; als aanvoerder der bestormers

beklom hj de Grieksche verschansingen,
sneldemetandereTrojanen Hectorterhulp,
die door Ajaœ ter aarde was geworpen,
waagde zich zelfs in het strjdperk met
Achillest bragt dezen eene wonde t0e,
werd door Apollo, die zjne gedaanteaan-

nam , tegen den toorn van dien held beveiligd, en sneuvelde later door de hand van
Neoptolemns.
Agens is het tegenwoordig deelwoord

visie op de waarde van de door hen gedebi-

teerde artikelen verhoogd.
Dikwerfhebbenaanzlenljkehandelshtlizen
in volkrjke plaatsen een agent,diezichmet
den verkoop hunner waren belast. Zulk een
agentheeftdikwjlsdebeschikkingoverkostbare goederen en grootegeldsommen,zoodat

gewoonljk doorzjnecommittenten cautieof

borgstelling van hem gevraagd wordt.
Het groote nut van zoodanige agentschapPen voor de lastgevers en voor hetpubliek
springt duideljk in hetOOg.De agenten zjn
m iddelaars tusschen de voortbrengers en ver-

bruikers;zj onderrigtendevoortbrengersvan

de wenschen der verbruikers en maken hen
bekend m et de uitgebreidheid der vraag naar
hunne voortbrengselen. Zj vermeerderen de
mededinging en werken dus gunstig op de

prjsverlaging,terwjlzj hetdebietvermeem

deren en de groote steden in duurzame ten-

toonstellingsplaatsen van njverheidherscheppen. Het Duitsehe handelsregt bevat geene
van het Latjnsche werkwoord agere, dat bjzonderebepalingen Overagenten;dealyedoen of ltandelen beteekent. Daarom geeft meene voorschriften op handels-gevolmagtlgmen dien naam in het algemeen aan eene den zjn Op hen van toepassing verklaard.

werkende Oorzaak ofaan eene kracht.In de De agenten mogen er vereenigingen vormen
natuur- en scheikunde wjst men met dat en leerlingen en helpersaannemen.lnFrankwoord eene kracht aan, die 0ns in haren rjk staan dewissel-agenten(agentsdechangel'

aard onbekend is,bj voorbeeld de scheikun- op den voorgrond,nameljk dewissel-,gelddige verwantschap, die de verbinding van en fondsenmakelaars,die op de beursplaatsen
ongeljksoortigestofenveroorzaakt,dekracht van regeringswege zjn aangesteldj om als
van zamenhang (cohaesie), die de deeltjes middelaarsbjdenelectenhandelwerkzaam te

derligyhamen aaneenhechtenhieraanhunne wezen en den koers der staatspapieren op te
vastheld geeft, of de warmte, die het uitzetten, het sm elten en het verdam pen doet
ontstaan. op het gebied der geneeskunde
beteekent een agens alles, wat Op het lig-

maken. Zj werden reeds in 1572 onder
KarelJY benoemd,in 1791 dooreen besluit
der Nationale Vergadering afgeschaft,maar
door de wet van den 28stcn Ventôse van het

chaam werkt,bj voorbeeld de electriciteit, Jaar IX (19 Maart 1801) wederom aangehet magnetism us enz.

steld. Hun aantal is geregyld naar hetbe-

sprong als het voorgaande en beteekent in
het algem een iemand,die op last en in den

beurs te Parjsteltmen er60. Zulke agen-

Agent. Dit woord heeft denzelfden 00r- lang van de stad hunner lnwoning. Op de

ten m oeten- naar gelang van de uitgebreid-

naam vananderentegengeldeljkevergoeding heid hunner zaken- eene cautie stellen van
bepaalde zaken waarndemtofbepaaldebezig- 4000 t0t 125000 francs;zj houden jaarljkheden volbrengt, vooral den zoodanige,d1e sche vergaderingen, waar zj een raad kieafwezige lastgevers (committenten) vertegen- zen,die uit een Syndicusen 6leden bestaat.
w oordigt en duurzaam hunne belangen be- Deze raad houdttoezi
gtop de ayenten,kan
hartigt.M en heeft agenten van allerleim aat- hen schorsen en hun Ontslag bt, hetminiserie van fnanciën voordragen. Om agent de
schappjen, politie-agenten, loterj-agenten, t
(doorgaans collecteurs qenaamd),koop- en cFzczwe te w orden,moet m en Franschburger
verkoop-agenten,consulalreagentenenz.Han- wezen en het bewjs levereh, dat men a1s
dels-agenten zjn personen) die tegen eene makelaar of in een bankiers-ofhandelshuis
zekerebelooning (provisie)voorrekeningvan ofbj een notariste Parjsgedurende4jaren
buitenlandsche huizen handeldrjven.Hunne is werkzaam geweest. Voorts heeft men er
werkzaamheid onderscheidt zich van die der fai
llissements-ayenten (agents de la faillite),
makelaars (zie onderditwoord)inditopzigt, die in geval van bankroet de zaken van den
datzj bj hun handelniet,geljk deze,aan bankbreukigen koopman waarnemen t0t er

éêneplaatsgebonden zjn,maardoor reizen curatoren zjn aangesteld.Volgensdenieuwe
hetdebiethunnerwarenbevorderen.Zjkun- wetop defaillieten (van 1838)zjn zj dool'
qpïrd.
svervangen.Eindeljk heeft
nen dusonderscheidene huizentegeljkverte- syndics prplït
genw oordigen. O0k is hethtln geoorloofd, men er, voor den handelin het algemeenj
daarenboven voor eigene rekening handel te agentsd'
cFoïgdd.
drjven,'tgeen een makelaar nietmag doen. In Engeland en in de Vereenigde Staten
Zj verschillen van de eigenljkehandelsrei- heeftmen handelsagenten(commercialagents),
zigersofcom missionairs,doordien dezetegen die onnaauwkeurige rekeningen, nalateneene vaste belooning gehouden zjn,debe- schapsverdeelingen en faillissementen in orde
langen van hunne patronen te behartigenjal brengen. Tevensbestaan er onder den naam
wordt die belooning dan 00k d00r eene pro- van mercantile c.ç:sri,w bureaux, die door
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saiddel van onderagenten en cûrxespondenten
inlichtingen geven omtrent het crediet der
kooplieden. Te New-York vindt men vier
zulke instellingen, die aan 700(
J reizigers en

2!7

Epaminondas zegepraalde ried hj de Spam
tanen af, 0Ml een algemeenen vrede te hel-

pen sluiten,- hj verlangdeenkeleenwapenstilstand.Gedurendedezen trok htj,terverplaatseljkeagenten in deVereenigde Staten betering van Spartas geldmiddelen, naar
en ir Britsch Noord-Amexika eeneJaarljk- Egypte, waar hj eerst voor Taehos, die

sche s0m besteden van 2- t0t400000dollars, tegen Perzië was opgestaan,en daarna voor
welke voornameljk gevonden wordt uit Nectanebus 11 metgoed gevolg00rl0gvoerde.
pl'ovisiën en uitabonnementsgelden van hen, Bj zjn terugtogtwerd hj ziek in dehaven
va'
n Menelaus op de kust van Afkikaen overdie zoodanige inlichtingen verlangen.
Menheeftdaarenbovendiplomatiekeagenten, leed er in den ûuderdora van 84jaren.Hj
die van regeringswege met een bepaalden genoot als dapper veldheer, als belangloos
lastzjn bekleed,- voortsgel
teime cçezlfez
l, burger en als uitmuntend huisvader de algedie zoowel door regeringen als door staat- meene achting.Xenoplton,Pllttarehus,A:JJ/:
lfltfd hebben levensberigten
kundige genootschappen w orden afgevaardigd. en Diodorus Sicz
In dedagenvanonzeR epubliek haddenhunne van hem achtergelaten.
O0k een broeder van Themistocles droeg
Hoog M ogenden een agent,die de bemiddelaar was tusschen hen en de gevolmagtigden dien naam .Deze Agesilaus,uitgezonden om
het leger van X erœes te verkennen, onderder Buitenlandsche mogendheden.
Reeds in den tjd der Romeinsche keizers scheidde zich dof)r dezelfde daad, die aan
had men agenten is eebus, die met een be- M nqins Oord$I: (zie dit artikel) een 01-

paalden last? bj voorbeeld om den aanyoer sterfeljken roem heeftbezorgd.Htjstakzjne
van koren te bevorderen, naar de winge- regterhand in het vlammend oFervuur,ten
westen werden gezonden.
bewjze,datalle Athenersbereidwaren,Om
A geratum L.is een plantengeslachtvan voor de vrjheid te sterven.
de familie derkorfbloemigen (c'omposétaeqen Agge, een Friesch edelmanyeen zoonvan
van de groep der eupatoriaceè
est Pieter van'
ct/pkelen bj detm stentusschen
.n. De me
bekende soort is a.conyzoides Z.,eeneMexi- de Schieringers en Vetkoopers t0tde partj
caansche sierplant, die 3 of 4 palm hoog van deze laatsten behoorende, zag zich in
rdt
etebl
en 1421 op zjne stins te Sondelbelegerd door
Avordt, hartvormi
vag
ne,frabaejheaawi
oafdebrlean
auwe
bloevaschernaen
W ùbe.
Mis'?:.
?
>c,Beinte At
l--drf,
gen andere
bloemen draagt.
Schieringers.Dezehadden den grjzen vader

tins gesleept en dreigden
Agesilaus is de naam van twee Spar- van Agqe
- vöôr de s
taansche koningen.ukyesilansJ:eenzoon van hem te dooden: zûo hj zich niet overgaf.
Doryssns uit het geslacht der lîuryztheniden, De zoon was hlertoe bereid?maar de vader

xegeerde orastreeks het Jaar 900 vöôrden
J,een
aanvang onzerjaartelling.Ayesilaus .!'
zoon van Areltidamlts, uit de fàmilie der
Troclidezl,werd geboreninhetjaar444v6ör
Chr.Hj was een van de grootste veldheeren
der oudheid en de troonopvolger van zjn
broeder A-gi,
n(307vôôrChr.),nadathj diens

verhiefmet kracht zjne stem,om hethem
af te raden en werd terstond door de vjan-

dillu,
ssneldcderwaartsen Bloeg hen bjCh0ronea(304).Hj zelfwerd gewond,maarhj
gedroeg zich menschlievendJegensde vjanden.Later vocht hj met gelukkig gevolg

tergoederen in 1480 strjd voerde met de

den verm oord.D eze m oesten aftrekken,maar
Aggej door wraakzucht geprikkeld, haalde

het volgendejaar vreemde soldaten in het
land,waarna hj door Hille.
& lne-l,Edo

Aoivlyd.çJonghama en anderen wederom werd
zoon Leotycl
tides verdrongen had, waartoe belegerd.Hj deedechter een uitval,waarbj
de m agtige Lysanderhem debehulpzamehand Jonghama sneuvelde. Ten derden male zag
bood. In den Oorlog van Sparta m et Perzië hj zjne stinsomsingeld in 1422doordeman:. Hj werd in een
(306) scheepte Agesila'
us zich in met 8000 nen van Rommert Gllizwt
man en zeildenaarKlein-Azië,waarhj zich hevig qevecht zwaar gew ond en bleef voor
m et de bezetting der Grieksche steden ver- dood llggen. Zjne vrienden eehter vonden
sterkte en een gedeelte Van het land ver- hem t en door hunne verpleging Opende zich
overde voordat de Perzen tjd genoeg had- het vooruitzigtOp herstel.Toen R ommerten
den, om een leger in het veld te brengen. di
enszoon htseditvernamen,zondenzjeen
Daarna bezette hj Phrygië en Lydië en huurling, die hem Op zjn bed om hetleven
maakte zich gereed,om in hethartdeslands bragt.
Over A-qge .
door te dringen,toen dc Spartaanschesenaat
llosctzzullen wd spreken,wanhem terugriep. Geen wonder:de Atheners, neer wj van het geslacht Donia melding
m
a
ken.
Argiverk, Corinthiërs en Thebanen, door
Perzisch goud verlokt,waren zegevierend Op
Eindeljk gewagen -!(?!;?-ji..--q'pn0g van Ag-qe,abt
Spartaansch grondgebied doorgedrongen.Age- van llemelum ,die wegensontweldigdekloos-

tegen de Corinthiërs en Acarnaniërs.In den

slag bj Leuctra (271) redde hj doormoed
enberadenheid zjn vaderlanden verhinderde
t9t tweemaal t0e, dat de Thebanen Onder
aanvoering vanEpaminondashetveegeSparta

veroverden.Na den slagbj Mantinea,waarin

broeders Ige, Douwe en Hartman Galama.
De abt streed eerst met den ban,maar de
Galamas gebruikten het zwaard. Laatstgenoem den vonden hulp bj Jan rJl Egmond,
stadhouder van Holland, en trokken met
Hollandsche soldaten en met Jkw JOJS-CAJ-J
naar de stins naast het klooster, waar de
abt zich versterkt had. W el sllelde Peter
S'll-izlz-c m et de Vetkoopers de belegerden
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ter hulp, maar te vergeefs.De stins werd
D e.gasnormLye ligchamen,eindeljk,onder
ingenomen en verwoest.
scheiden zich van de vaste en vloeibare door

Aggema (Alef), een Friesch edelman, de veranderljkheid van htln volumen en van
metde aanzienljksteFrieschegeslachtenver- hunne gedaante.Menkanhunnedeeltleseven

maagschapt,teeltendehetverbondderEdelen, yemakkeljk verschui
ven a1sdiedervloeibare
en werd den lot
len September 1568doorAlva llgchamen, terwjl zj zich tevens t0t elk
gebannen met verbeurdverklaring van zjne volumen uitzetten en irlkrimpen. Sluit men
goederen.Zjn naam wordtin desententiën eene bepaalde hoeveplheid eener gassoort in
van den Hertog ten onregteA-qannia gespeld. eene grootere ruimte,dan zalzj ook deze

Agglutinatie noemtmen devereeniging vervullen.De gasdeeltleszoeken zich/steeds
van geschelden (gebroken, gescheurde of van elkander te verwjderen, en men begesneden) deelen in bewerktuigde ligchamen schouwt deze eigenschap als een gevolg der

d00r hechtende ofklevendemitldelen,zoodat
alle dampkringslucht en onreinheid gew eerd
0n eene genezing zonder ettering bevorderd
wordt. T0t die middelen behooren Engelsch
pleister,collodium enz.
A q-qlgtinerendeot'aanhechtlnga-talenzjn de

eœpansie (uitzettend vermpgen).

Behalve deze drie toestanden zjn ern0g

ttlsschenliggende of overgangstoestanden tusschen den vasten en vloeibaxen aggregatie-

toestand.Menneemtdiedoorgaanswaarbjligchamen,welkeuiteen mengselvanzelfstandig-

zoodanige,waarbj dewoordennietdoorver- hedenbestaan,diescheikundig verschillen.De
buiging, maar d001* aanhechting van deelen dikke sirot
)p ishoofdzakeljk eene geconcen-

aan den wortelgevormd worden.Zoodanige treerde suiker-oplossing en dus een mengsel
zjn die van den Toeranischen stam,dievan van een vastenvaneenvloeillaarligchaam ,den Kaukasus en die van Dekan.
de taaj: terpentjn bestaat llit eenevloeiA ggregaat-toestand. Alle stosen hier bare aetherische olie en tliteene vaste harsop aarde vertonnen zich in een bepaalden soort, - en van lneel en w ater knn m en
toestand,diedan eerstgewjzigdwordt,wan- een ltneedbaar beslag maken vanw illekeurige
neer deuitw endige om standigheden eenever- ljvigheid. Intusschen kunnen 0ok enkelvouandering pndergaan. De natutlrkundigen be- dige ligchamen zich in een halfvasten vorm
schouw en die toestanden der stof a1s het vertoonen. D e metalen kalium en natrium

gevolg derwjze,waaroy dekleinsteieeltles zjn kneedbaar btJ een gemiddelden warmtederligchamen gerangschlktzjnen op elkan- graad;jzer en !!latinawordendoordowarmte

der w erken. D aarom heeft men ze bestem- w eek voordat zp sm elten,en kunnen in dien
peld m et den naam van a.qyregaat-toestanden toestand worden gesmeed;phosphortls is in
afkomstig van het Latjnsche woord ayqre- een kouden toestand broos,maar kneedbaar
re,datis:t9teenekaddeoft0teen ioop bj 20OC.,en wanneermenzwavelt0tkoplt.qc
vereenigen. D ie toestanden loopen in de ge- hitte brengt en door hetbegieten met koud

heele natuttr z00 dt
lideljk in het 0og,dat watersnelafkoelt,dan bljfthetlangen tjt
l
reeds de Oaden daaraan drie van hunnevier week.
elementen oîhoofdstotl'
enontleenden.Zjspra- Deze opmerkeljke toesta.
nd isvermoedeljk
ken van aarde,wateren lucht,en wj van het gevolgeeneronvolltomeneslnelting,w aam
vaste:rlpeîllre en gasrormiye ligcham en.
bj vaste en vloeibare deeltles met elkander
AVj noemen een ligchaam vast, wanneer vermengd zjn. Men kan hem dus geenszins
zjn volumen (de l'uimte, die het inneemt) a1s een zelfstandigen toestand beschouw en,
en zjne gedaante dezelfde bljft.In dezen en m en zoekt ook dien overgangstoestand
staat zjn de deeltles nietzeerbeweegbaar tusschen den vloeibaren en gasvormigen staat
en zj bieden een aanmerkeljken tegenstand der ligcham en te vergeefs.
aan de krachten,die den vorm van zoodanig
Zeer vele ligchamen vermoedeljk alle
ligchaa:a zoeken te veranderen.Daarom kost
het altoos eenige m oeitej vaste ligchamen
te verdeelen en m en kan zedoorgaanssleehts
w einig zam enpersen. Zelfs m et aanw ending
van groote krachtkan m en digte vaste ligchamen niet op een derde van hunne 00r-

scheikundig enkelvoudige ligcham en - kunnen zieh in alledrieaggregaat-toestandenver-

Een ligchaam verkeert in een çloelbaren

chamen zeer verschillend. W ater, kwik

toonen.5Vj Ontwaren ditbj hetwater?dat
wj zoowelin de gedaante van jsalsin die
van waterdamp kennen,en wjweten 0ok,
dat die toestand bovenalafhankeljk isvan
spronkeljkegroottezamendrukken.Dekracht, dewarmte.Bj hetklimmenvandenwarmtediede kleinstedeeltlesderligchamen op die graad veranderen vaste ligchamen in vloeiw/ze bj elkaâr houdt, noemt men kraoht hare en gasvorm ige.D e w arm tegraad,waarvan zcoep/zt4vg.
bj dit geschiedt, is voorverschillendelig-

toestand,wanlzeerdezamenhanqderdeeltjes en wjngeestzjn vloeibaarbj een gemiddel-

z00 zwak is, dat zj zich bulten staatbe- den warmtegraad,r:a3r het eerste gaat bj
vinden o1,n aan datligchaam eene bepaalde 00C. het tw eede bi
j - 40O in een vasten
gedaante tegeven.Vloeibareligchamennemen toestand Over!. ter#vjl de derde bj - 1100
steeds den vorm aan der vaten,waarin zj nOg niet verstplï.Zw avelig zuurenkoolzuur
zich bevinden.Men kan de deeltlesdooreene zi.jn bj een gewonen warmtegraad gasvorgeringe drukking verschuiven, en toch zjn nlig; het eerste wordt vloeibaarbj- l0O,
zj zoo digt op elkaâr gepakt,dathun volu- en het tweede bj - 780.De waxmtegraad,
m en door de kracht der persing slechtsw ei- waarbj eenvastligchaam vloeibaarwordt,benig vermindert.
paalt zjn umeltp%nt.W j laen hiereenetabel
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volgen, die de smeltpunten der meest be- door wj de gesteldheid der ligeham en kunkende ligchamen bevat:
nen wjzigen.Zoodanige drqkking is vooral
die des dampkrings.Deze h:udt eene kwikStikstof-oxydule
l15O C.
kolom van 760 Ned. streep in evenwigt.
Zwavelig zuur ..- 7C0
Daarbj kookthetwaterbj l00B0.Op den
t0p van den Montblanc echter is de drukAmmoniak.
..- 75O
40O
Kwikzilver
king zoodanig gedaald, dat die kwikkolom
20O
er eene hoogte heeftvan slechts 420 streep.
Bromium ..
10O
Terpentjn-olie ..
Hier kookt het waterbj eene warmtevan
00
840C.00k kan men onder de luchtpomp de
1Js ....
:0
dampkringsdrukking verminderen en alzoohet
+
Oljfolie
kookpuntverlagen.
Talk ..
+ 33O
Phûsphorus
M en kan het kookpunt ook verhoogen.
+ 44O
+ 64O
W anneer men w ater verhitin een gesloten
W as . ..
Stearine-zuur .
p0t (Papiniaansehen pot),dan begint het bj
+ 70O
Zwavel
1000 C. te koken en damp te ontwikkelen ,
+ ll50
+ 2350
m aar de besloten damp veroorzaaktzulk eene
Tin ...
Bismuth
+ 2700
drultking 0P de vloeistof, dat het koken
Lo0d..
weldra ophoudt en hare w armte ver boven
+ 3340
Zink ....
+ 4230
de 1000 klimt, - Ja,zoever alshet weem
Autimonium .
+ 4250
standbiedend vermogeu van den p0t verool*looft.
Brons.
+ 9000
Zilver *
Daar men gasvormige ligchamen in elke
+ 10000
willekeurige ruimte kan zamenpersen, kan
'
Wvitgiet-jzer.. + 10500
men door middeleenerperspomp hunnespanKoper ... .
+ 10900
1S00O
ning sterk verhoogen. Dit heeft denzelfden
Graatlw giet-i
jzel
*. +
..;
Golld.
.lgstjo
invloed alseene s'erlaginr van den warmteStaal
+ 13500
graad, zoodat men (jp dle wjze sommige
Platina..
+ 15000
gasvorm ige ligchamen in een vloeibaren toe-

stand kan brenyen. Deze proef gelukthet

Rvanneer een vloeibaar ligchaam de g0- bestmetzwavellg zuur,datbj hetverbranschiktheid bezit Om in een gasvormigen toe- den van zwavel in de opene lucht ontstaat
stand over te gaan,dan geschiedt dit even- en zich door een prikkelenden reult ontlel*zeerbj eenbepaaldenwarmtegraad,dienmen seheidt.'W anneer m en dit gas in eene pershet kookpunt noem t. Alle warmte,die men pomp t0t zoodanigedigtheid brengt,dat het
van buiten aan het kokend ligchaam ver- op de wandep van het vat,waarin hetbesehaft, wordt gebruikt,om de deeltlesder sloten is, eene drukking heeftviermaalzû0
vloeistof allengs eene gasvormige gedaante sterk al
sdie desdamgkrings,dan verandert
te doen aannemen.Daarom kan men de ge- het in eene geelachtlg gekleurde vloeistof.
heele massa niet sterker verhittpn dannoodig Dezelfdeuitkomsten verkrjgtmen dooreene
is om die verandering in den aggregaat-toe- verlaging van den warmtegraad;'
t geenmen
stand te veroorzaken W ijvinden hetkook- zien zal,wanneer men hetvat,waarin zil!h
punt van verschillende stoFen opdevolgende het zwavelig zuur bevindt,in een mengsel
plaatst van zout en ammoniak.Minder getallel:

Stikstof-oxydule.... 1050C.
78o
K oolzuur. . .
Cyaan .. . .- ' 220
Zw avelig zuur..... - l00
Chlooraethyl... + ll0
Aether .... ..... + 359
Zwavelkoolstof.... + 470
Alkohol.. . ... -1- 780
AVat0r............ + 1000
Salpetel-zuur.. . + 1200
Terpenti
l-n-olie.. -1
- 1570

Zwavelzuur..... . + 3260
Kwikzilver........ + 8600
Zwavel. . ... + 4408

Cadmium ... .. + 8400
Zink... . . + 10400

makkeljk geluktde proefmetkoolzuur.Langen tjd meende men, dat het Onmoleli
jk
was, dit gas in een dropvormig-vloeibaren
toestand te brengen. D it werd echter v01bragt door den beroemden I'araday. Later
heeft Tltilorier dat voorbeeld gevûlgd, en

eindeljk is door Nattever een toestel vervaardigd, w aarin m en zonder eenig gevaar
groote hoeveelheden koolzuur vloeibaar kan
maken.

Dieproefisbj Onderseheidene gassen,bj
voorbeeld bj zuurstof,waterstofen stikstof,
n0g niet gelukt,al is het 0ok,datwj hun
overgang t0t een vloeibaren staat allezins

mogeljk achten.Hetonderseheiddergasvormige liglzhamen in dampen en in permanente
veerkrachtige gassentgegrond op hunne geschiktheid of Ongeschiktheid om vloeibaar te

Intusschen kan de aggregaat-toestand van worden, isdusnietaannemeljk.Intusschen
eenligchaam Oolkbjveellagerenwarmtegraad is het nog altoos twjfelachtig ofalle ligcha-

koken en veranderdw orden,w anneerm en na- men de bekende drie aggregaat-toestanden
meljk de drukking 0l! zoodanig ligchaam kunnen aannemen. Zuurstof, w aterstof en
vermindert. Vermeerderlng Of vermindering stikstof kennen wj enkel in een gasvorvan drukking is een tweede m iddel,waar- migen - koolstof, borium en silidum enkel
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illeen vasten toestand.W el is hetaan D6sW anneer men vaste ligchamen met vloeipretz, een Fransch scheikundige, geluktj stoFen in aanraking brengt, dan w orden
d00r een verbazend hoogen warmtegraad eerstgenoemden al of niet bevochtigd, dat

staafles koolstof week te maken,te krommen en zelfsin damp tedoen overyaan,zo()
als uit een aanslag van mikroskoplsche diamant-kristallen bleek,- o0k heeft hj v0lgens zjne verklaring borium en silicium in
een gasvormigen toestand gebragt,maar die
om zetting geschiedde in z0o gerlngehoeveelheden, dat men zich omtrentde eigenschappen dier nieuw e ligchamen niet k0n vergewissen.D e Overige scheikundig enkelvoudige
ligchamen kan men zonder veel moeite in
een vasten en vloeibaren toestandw aarnemen.
Dit geldt van alle metalen en geschiedtzeer

wilzeggen,dedeeltles dervloeistofhechten

er zich al of niet aan vast.Het water be-

vochtigt bj den gewonen warmtegraad de
meeste ligchamen,en wj zienhettegenovergestelde geval bj het kwik, dat alleen
eenige metalen bevochtigt. Laat men een

drojpel kwik - al is het van eene

gerlnge hoogte - op de horizontale oppervlakte van een vast ligchaam vallen, dan
verdeelt zich hetvloeibaar metaalin tallooze
droppeltjes,die naar allekanten uiteen spatten en te m eer op bolletjes geljken,naar-

matezj kleinerzjn.Wanneermen zegt,dat
gemakkeljk met zwavelenphosphorus.De het eene eigenschap is van hetkwikzilver,

metalen der glatina-groep!platinajiridium, dathetvaste ligchamen niet bevochtigt,dan
rhodium , Osmlum , ruthenlum en palladium , beschrjven wj een verschjnsel zonderhet
vereischen een hoogen warmtegraad,om vloei- te verklaren. De natuufkundigen zeggen:
baar te worden. Het smeltpunt van platina Tusschen de deeltjes van het kwik en
is hooger dan 15000 C.)en t0tvoor korten die van het vaste ligchaam bestaat zoo wei-

tjd wasmen onbekendmetdehulpmiddelen, nig adltaesie (kracht van aankleving), dat
om groote hoeveelheden van die metalen in deze niet in staat is, de eohaesie (kracht
een gesmolten toestand te brengen.Ze.zjn van zamenhang) der kwikdeeltjesteovergevonden door den Franschen scheiktlndige
8t. Clcire Deville, die wel eens 12 Ned.
pond platina smolt in potten van kalk op
eene vlam van pikkolen, die met zuurstof

winnen. De cohaesie der vloeistoFen is

gering,maar wj zien toch in dezoo even

vermelde proef- in de vorming dier b01-

letjes- ,dat zj invloed kan hebben op de

werd onderhouden. Hj k0n hierdoor eene gedaante,waarin een ligchaam zichvertoont.
hittevoortbrengen,waarbjdevloeibaremassa Die gedaante,welke wj hierboven beschrebegon te koken en te verdam pen.
ven,noemt men den sphaeroidalen toestand.
Mogen wj vermoeden?datde scheikundig Sommigen hebben hierln een vierden aggreenkelvoudige ligchamen zich in de drie bekende aggregaat-toestanden kunnen vertoonen,--geheel anders is het'met de zamengestelde stoffen.W elvindtmen er 0okonder
deze,die menmetmeerdereOfminderemoeite
van één dier toestanden in een anderen kan
doen Overgaan, zoo als w ater, aetherische
olie,zwavelzuur enz.,hetis tevenseen feit,

gaat-toestand gezien,m aar ten onregte want
al de eigelzschappen van den sphaerofdalen
toestand kan men verklaren uit de bekende

dat er vele voorhanden zjn,die zich tot nu
toe alleen in een vasten of in een vasten en
vloeibaren staat vertoonen. W j noemen als
voorbeeld het zetmeel, dat zich reeds bj

dle gedaante, wanneer m en het in kleine
droppels op eene plaat giet, die m et een

eigenschaypen dervloeistoFen.

Niet ultsluitend het kw ikzilver vertoont
zich in dien vorm , maar elke vloeistof,die
onder bepaalde om standigheden m etsom mige

ligchamen in aanraking komt.Watererlangt

onoplosbaar poeder - bj voorbeeld hetzoogenaamdestrooipoeder.tlycopodiuml- bedektof
eenige honderde yraden warmte begint te met vet bestreken is.00k bj olie ontwaart
ontleden en niet ln een onveranderden toe- men hetzelfde verschjnsel,wanneerhetop
stand w il smelten.De plantenvezels - z0o
als katoen,linnen,droog hout- verkeeren

een Ondoordringbaren,m et water bevochtigden bodem valt. D e sphaercddale toestand
in hetzelfde geval.Zj verbrandenofverkolen Ontstaat echter vooral,wanneer vloeistoFen
zonder vloeibaar te worden.Van de ligcha- in aanraking komen m et sterk verhitte lig-

men der tweede soortvinden wj een voor- chamen,en men ontwaartdaarbj z0o merkbeeld in de suiker.Men kan ze met eenige waardige omstandighedent dat wj hierover

voorzigtigheid smelten, en na hare afkoe- een en ander moeten mededeelen.
ling herkrjgt zj hare voormaligescheikun- Avanneer m en een schaaltjevan platinaf)f
dige eigenschappen. Stelt men echter de ge- zilver boven eene spiritns-vlam sterk versm oltene massa bloot aan een hoogeren warmt en er vervolgens m etvoorzigtigheid

warmteyraad,dan wordt zj bruin en Ont- eenig water in laat droppelen,dan stjgthet

bindt zlch in harebestanddeelen,zoodatzj niet sissend omhoog: maar bljft in de geophoudt suiker te w ezen. Z0() is het O0k

daante van een droppel in het midden van

met vele vette oliën, die bjden gewonen
warmtegraad vloeibaar zjn en bj meerdere
koude verstjven. W anneer men ze t0t een
zekeren qraad verhit,schjnen zj te koken,
maar dit ls niets anders a1s eeneontbinding;
de dampen, die zich daarbj ontwikkelen,
zjn nieuwe scheikundige verbindingen, en

hetschaaltje liggen (Fig.1),terwjldeverdamping zeer langzaam plaats grjpt.Deze
proef werd in het midden der vorige eeuw
ongeveer geljktjdig door Eller en door L6Lt
fezt/èodf genomen, en die droppelis onder
den naam van Leidenfroshclten droppelbe-

kend.Het verschjnsel zelf is zoowel van

men kan ze niet verdigten t0t hun vroege- practisch als van wetenschappeljk belang,
ren toestand.
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zoodat onderscheidene natuurkundigen - zwaarte is afgeplat, en wel te meer naarvcoral Boutixqny - zich met het onderzoek mate hj meer omvang heeft.Hetzelfde verdaarvan hebben bezig gehouden.Detlitkom- schjnsel mexkt men op btjhetgebxuik van
sten van datonderzoel
tzjn zeerverrassend. holle vaten.
Laatstgenoemde geleerde heeft aangetoond, W j hebben reedsvermeld,datdewarmte
da
t men de proefnietalleen metdroypels, van kokend water bjdejewonedampkringsmaar ook met ponden nemen kan,indlen de drukking niet hûoger khmt dan tot 1000C.

vaten ëfschalen dik genoeg zjn:zoodatzj W j behoeven er 0ns dusnietOvexte verdoor het vocht,dat men er in glet,niet al wonderen, dat de temperatuur van het wate snel worden afgekoeld.De hooftlzaak is, ter bj de beschrevene proef, waarbj men
dat zoodanig vat een warmtegraad heeft, geen koken opmerkt,beneden 1000C.bljft
die althans 50 Of 600 C. hpogeris dan het (volgenslotttigny Ongeveer 960,5),hoesterk
kookpunt van water.In dit gevalkookt de
vloeistofniet,maarwanneerhetmetaaldoor
gebrek aan warmte tOtdigtbj de 1000afkoelt, dan wol-dt het door de vloeistof bevochtigd: en daar deze t0tkoken tOe ver-

men de plaat ofhet vat ook verhit.Het is
bekond, dat men in een tinnen ketelboven

een behoorltjk vuur water kan koken z:n-

der gevaa'r van smelten, Omdat de warmte,
die mcn aan het metaalbezûrgt,aanstonds
warmd Is, begint zj zich plotseljk en aan de knkende vloeistof wordt afgestaan
geweldig uit te zetten en lost zich weldra zogdat zjne '
warmte steeds beneden 100
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Fig.:.

op in dam p.Bouti-gny maakte eeneschaal,die bljft.Hetwordtanders,wanneerhetvocht
omstreeks 2 Ned.ons3voogen eenemiddelljn zich in een sphaeroïdalen tûestand bevindt,
van15Ned-duim bezat,roodgloejend,schepte daar in dit geval?omdat er geenebevochtize Bnel v0l w ater en plaatste ze op den ging ontstaat, enkel eene geringe verdamstandaard.D e geheele waterm assa bleefeerst ping plaats grjpt, die weinig waxmte vexkalm ,maarna verloop van eenigentjdwas eischt,zoodat de aangevoerde warmte gr00de schaal niet langer warm genoeg,om de tendeels dient t0t verwarming van het
aankleving van het water te verhinderen; metaal.lli
ero? dient men vooral telettt
m

het gebrulk van stoomketels. Wanneer
zi
j werd bevochtiyd en de vloeistof begon bj
deze wmnig water bevatten, dan gaat dit

hevig te l
token (Flg.S).Dûch alsmen proeven neem tm etztllk eenegrootem assavocht,
bljft de bolvormige gedaante niet bewaard.
D eze aanschouw tmen,zoo alswtlreedsvan
het ltw ikzilver vermeld hebben,alleen bj
kleine droppels. Laat men eene aanmerkeltll
te hoeveelheid water o1)eene gloejende
plaat vallen,waarop wegensharen horizontalen st,
a,
nd het vocht vereenigd bljft,dan

bj een fel vuur ligt in een sphaeroïdalen

toestand over. De verdam ping Ofstoom vorm ing is nu gedng en het metaal w ordt

gloejend,maar wanneer,doortoevoervan

koud water of door veriaauwing van het

vtlux,detemperatuurt0tdigtbtldel00OC.
daalt, tlan vertoont zich 0ok hier het ver-

schjnsel,dat wtlin ;g.2 aanschouwen:in
verkrjgt men een droppel,die wegens zjne w einige secûnden verandertdegeheelew ater1.
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massa in stoom , die wegens de aanwezige

dan

W3r-

warmer 780C., en aetler niet
hitte eene geweldige syanning verkrjgt,en mer dan 35O C. Past men dle proeven t0e
geene veiligheidsklep ls in staatt Om eene
geweldige uitbarsting te verhoeden. ln die
om standigheden is doorgaans het raadselaehtig springen van stoomketels gelegen,
hetw elk van verw oestingen vergezeld gaat,

op ligchamen,diebjdegewonedampkringsdrukkinggasvormig zjn en alleen op kunstmatige wjze in een dropvormig-vloeibaren
staat worden gebragt, dan ontwaart men

hoogstopmerkeljke verschjnselen.W j hebdie men anders - zelfs bj een overmatig ben gezien5datzwaveligzuurbjeenewarmte
bezwaren der veiligheidskleppen - nooit op- van -- 110 C.ofbj eene drukking van 4
merkt.Men kan een en anderaanschouweljk atmospheren vloeib:mr wordt.In dezen toevoorstellen door de volgende proeven.Men standkan men hetzutlrgeruimen tjd in de

m aakt een koperen ballon m et dikke w an- open lucht laten staan,en van heteenevat
den gloejend boven de syirittlslamp.Vervol- in het andere gieten, even als de overige
jensgietmen erwaterln,hetwelkterstond vloeistoFen.Laatmenechterop een roodgloeilneensphaeroïdalentoestandovergaat.Daarna Jend platina-schaaltjeeen weinig vanditzuur
sluit men de ballon met een stop en men vallen, dan verkrjgt het eene sphaeroïblaast de lamp uit. De geringe hoeveelheid dale gedaante? en zjne warmte klimtniet

waterdamp,diezich hierbj ontwikkelt,kan boven de- 1l0(zjn kookpunt),h0esterk
'
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den stop niet vexwrikken.W eldl*
a verneemt men de schaalook vel-hit.Heefthet zuur uit
m en een zachtgexaas,dat door het bevoch- den dampkring vochtigheid in zich opgenotigen derwanden bj den verlaagden warm- men,dan bljft deze na zjn verdampen in
tegraad wordtveroorzaakt,en terstonddaarna degedaantevaneen jsbolletjeachter.omdat
wordt de stop met geweld omhoog gestuwd het water bj - 110verstjft.Men ziethet-

(Fig.3).Plaatstmen inden stopeenedunne
glazen buis,dan rjsterbtldie proefeerst
een dun straaltledamp doordieopening 0mhoog (Fig.4),terwi
llo0k dandeuitbarsting
plaatsheeft,zoodrahetwaterbeginttekoken.
W tj hebben tot nu t0ealleen van water
gesproken, maar 0ok bj de overige vloeistoFen ontwaart m en hetzelfde verschjnsel,

zelfdeverschjnsel,wanneermen hetschaaltje
methetzuurin een gloejendenovenplaatst,
en er zoo lang laat staan,totdat de vloeistof nagenoeg verdampt is. Deze proefvan

Boutigny verwekteaanvankeljk nietweinig
opzien,maar de uitkomstisn0g verwonder-

ljker, wanneer men koolzuur gebruikt in

de plaats van zwavelig zuur.Men kan dat

wanneer zj met sterk verwarmde oppervlak- ondereenesterkedrukkingdrogvormig-vloeiten in aanraking worden gebragt.Intusschen baar maken.Men bewaart hetln dezen toeis haar warmtegraad bj den sphaeroïdalen stand in sterke buizen van gesnzeed jzer,
toestand niet 960,5,maar stpeds ietslayer die met eone kraan gesloten zjn.Branneer
dan haar kookpunt. Alcohol wordt nlet
melz deze opent,dan ontsnapthetzuur.Dw
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zjn kookjunt op 780 gelegen is behoe- gen bljven, en ze teritond weder uithet
ven wj nlette zeggen:dathetindeopene gloejend metaal verwjdert. Z00 lang het
lucht nietin dropvormig-vloeibaren

toestand vocht niet verdampt is, bevindt zich tuskan bestaan.Hetverdampt er met 00n0 V0r- schen de hand en hetmetttaleenelaagw ater,
bazende snelheid e11 bindthierhjeenegroote die niet warmer kan worden dan 1000C ,hoeveelheid warmte,die hetaan zjne om- eene temperatuur,die m enw eleenigeoogeneving onttrekt.
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.j de naam van het

.' ,

tusschen het ei en
hetwater.Na eeni-

dat zj natworden

meeldraden en doo1*
eenigeandereeigenschappen. Daartoe
behoorendegeslach-

r

oudste geslacht der

Bejerschehertogen
afkom stig van den

stamvader Aq
eiloll,
een veldheer en
bloedverwant van
Cltlodwly , koning
der Franken. Dat
geslacht heeft van
den val van het

Oost-Gothische rtjk
(554 na Chr.) t0t
Karelaan deGroote

(788)over Bejeren geregeerd.Zieverderop

Be
Aiieren.

U it het medegedeelde volgt,datm en zongincourt (Jean BaptisteLouisGeorge
der eenig nadeelde hand in gesmolten me- Seroux d'), uit een adelljk geslacht den
taal kan steken,mits men deze bevochtigt, sden April1730teBeauvaisgeboreu,wjdde
afdroogt, zoodat er geene droppels aan han- zich eerst aan de ltrggsdienst en vervolgens
16*
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aan de opvoeding van Ouderlooze broedexs

kooper enverkooperoverdenmarkt-enbeurs-

en bloedverwanten.Zjn edel gedrag noopte
Lodewnk .
)
r'
F, hem t0t staatspachter (fermier général)te benoemen.Diebetrekking
bezorgde hem eenaanzienljk vermogen.Nu
legde hj zich t0e,alseen vurig beminnaar

prjs op den vastgestelden dag derlevering.

der schoone kunsten, op het verzamelenvan

Daar de agiotage een lokaas is voor de
speelzucht en voo1* het verlangen om spoe-

dig en gemakkeljk rjk te worden,strekt
zj zich doorgaans uit over aanzienljke sommen. Niet ten (mregte heeft m en haar m et

een kabinetvan schilderjen en teekeningen, de nam en van beursspel,'?z'ïzi#itxv#dî en zwenverkwikte zich in den omgang met uitste- delarl
j gebrandmerkt.Zj benadeeltdensoliekende kunstenaars en letterkundigen,reisde den handel en brengt velen tOt den bedeldoocr een groot gedeelte van Europa en ver- staf. De wetgeving heeft op verschillende

trok in 1778 naar Italië,waar hj zich te wjzen pogingen gedaan om haarte weren.
Rome vestigde,en eenpaarbelangrjke wer- Zj moest daarom naareen deugdeljk kenken uitgaf,nameljk: HistoLre de l'artpar merk zoeken van dienkanker.Nu eensmeende
!'e.
:monuments#@?z2.:sadlcctfezzcdanIVeà'
ccl: zj het te vinden in de afwezigheid van de

1%sqv'# son renouvellementct;X Ve,uitgege- te leveren waren en papieren:dan wederin
ven van 1810t0t1823in foliomet225platen)en de onevenredigheid tusschen de verhandelde
Receuil (f:fraymentsdedcvly/f
zrdantiq'
tteen waarden en de geldmiddelen der handefdrrd euite, in één deel in kwarto met 37 laars,maarzj stuittedaarbj op vele'moejeplaten.Hj overleed te Romeden 24stenSep- J
li
jkheden;zj kon deagiotage nietaan bantem ber 1814.
en leggen zonderde vrjheid van den handel te belemmeren.
A gincourt (Slag bjl,zieAzincourt.
A gio ofeigenljk agqioiseen woord,dat D e agiotage w ordt op eene verbazend

aanvankeljk het verschil aanwees tusschen groote schaal gedreven.Dikwjlsishetbeden prjsvan een stuk gemuntgeld en zjne drag der op levering verltochte waren veel
innerljke waarde als metaal.Men vertaalt grooter dan de hoeveelheid,die Op den verhet door opqeld.In die landen?waar goud- eveningsdag te bekomelz z0u zjn.Dikwjls
en zilvergelb beiden in gebrulk zjn,doet strekt zj zich uittOtvoorwerpen,diemet
het goud bj verminderde waarde van het Onze behoeften niets to maken hebben,z00
zilver veelal opgeld. In Frankrjk bekomt a1s uit den beruchten tulpenhandel in 0ns
men voor 1000 fïfancs in goud 1024inzilver; Vaderland gebleken is.
het goud-agio is hierderhalve 24 per nlille. In de eerste plaatsbepaalt zich de windMen ontwaart eene dergeljke betrekking handel t0t de efecten of staatspapiel-en1 intusschen gotld, zilver en papier.In Oosten- zonderheid t0t de m indersoliede,om datdeze
rjk ontvangt men voor l00 gulden in dtl- aan grooter afwisseling van koers onderw or-

pen zjn.Voorts omvat zj hetliefstzl
zlke
katen 1221/! btll'
den in papier,zoodathier voor
het goud-aglo 32/
tbrengselen, die, W0g0nS de wisselvalaprocentbedraagt,- het
zilver-agio is er twee pxocent lager. Een ligheid van tlen oogst tegenover de noodza-

dergeljk opgeld heeft men in Noord-Duitsch- keljkheid van een gewoon verbruik ,desgeland op de pistplen en in Saksen op de du- ljkszeerveranderljk
' zjn vanprjs,bjvoorkaten.In Hamburg rekent m en m A ken cou- beeld koren, olie,koolzaad?spiritus.In de
rant en marken banco - de m ark banco is Rjnstreken, in België en in ons Vaderland
eene denkbeeldige munt. V00r l00 marken speculeert men veelin olie,- in Frankrt
jk
banco moet gewoonljk meer dan l00 naar- i
n
r
a
a
p
o
l
i
e
e
n
s
l
j
r
i
t
t
l
s
,
i
1
1
No
o
r
d
Du
i
t
s
c
h
l
a
n
d
ken courantw orden betaald,en ditm eerdere n graanen spirltus,- en in Rusland in talk.
is de H amburger bank-agio.D e gpud-en zilDe vereveningsdagen zjn doorgaansdoor
ver-agio m et betrekking t0t het bankpapier

hetgybruik en teParjsdooreen regerings-

is in delaatsteJaren vooralin Amerika be- beslult vastgesteld. Te Berljn?bj voorbeeld,
kooptmen rogge terlevering ln Novemberlangrjk geweest.
A giotage is eene speculatie Op hetrjzen December, becember-lanuarj, Januarjen dalen van koopwaren Of van staatspapie- Februarj,hetvooljaardesvolgel
zdejaarsenz.,
ren, waarbj nietzelden yebruik wordtge- en elk van die tjdperken heeftzjn bepaalmaaktvan Ongeoorloofdemlddelen- bjvoor- den afrekeningsdag.Te Parjskoopten vem
beeld van het verspreiden van valsche gerucbten - , om eenegewenschte rjzing of
daling te veroorzaken.M en bedoeltdaarmede
zoodanigen handelin diekoopwarenofstaats-

koopt men staatspapieren door de makelaars
ter levering Op den laatsten der loopende of
der hierop volgende maand.De voormalige

ct
s
oo
uc
lk
Lj
ss
oib
eb
re
hrsbj 0nS beunhœzen, in Engeland
genaamd,.kocllten ook op levepapieren,waarbj de dag der levering wordt
vastgesteld, terwjl er geenerleivoornemen ring na 1,2,3,4 dagen enz.O0k de l&oebestaatom die levering werkeljktenuitvoer veelheden, die men koopt, zjn aan vaste
te brengen.De Xooperen verkooperverevent gewoonten gebonden.Zj bedragen te Stettin
op den vastgestelden dag enkelhetverschil en Berljn voor tarwe,rogge en gerst 1250
tusschen den overeengekomen koopprjs en of2500schepels,voorhaver 1300of2600scheden alsdan genoteerden markt- of beursprjs. pels,voor spiritus 10000 quart (ellk van 1,45
Is deze prjs hooger,dan heeft de kooper- kan))voorraapoliel00centenaars(à50kiloljis hj lager,dan heeft de verkooper gewon- te Parjsvoor raapolie 5000kilo Ofeenveelnen. De agiotage is dus enltel een hazard- voud hiervan,voorspiritus25vaten (pièces),
spel, eene soort van weddingschap van den en bj staatspapieren hetvolgendeofhetveel-
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v
oud daarvan: 2250 francs41/2proc.rente, vondhjbjzjnmedekoning Leonidas11:di0
2000 francs 4 proc.rente,1500 francs2proc.
rente,500 ducatiNapolitaansche5proc.l'
ente,
2500 francs Piemontesche 5 proc.rente,1500
francs Piemontesche 3 proc.rente, 200 piasters Spaansche 3 proc.rente,welkehoeveelheden overeenkomen m et een kapitaalvan
50,000 francs, voorts 25 stuks actiën Vall
verschillende banken en spoorwegm aatschap-

aan de weelderige zeden van hetoosten verslaafd was en denJeugdigenKoningverdacht
zocht te maken.lntusschen bezorgdeAyisaan

zjnvriendLysanderhetephoraatendroeyeene
wet voor, waarbj alle schuldvorderlngen
vernietigd, het aantal burgers vermeerderd

en alle landerjen van Laconië doorhetl0t
geljkeljk Onder hen verdeeld zouden wol'pjen, zo0 '
als de Bank van Frankrjk,het den. Hiertoe wilde Auqi'
% alzjne vastebeCrédit mobilier,het Crédit follcier enz.Van zittingen en daarenboven 500 talenten afL
st
aan.
De
we
t
wer
d
eve
nwelmèt de meerden koop en verkoop wordteen behoorljk

contract opgemaakt, van hetwelk
en dtls
oûk van de daarin vermeldeverpligtingen
zich kooper en verkooper door afstand aan
derden kunnen ontdoen. Dit gesohiedt dol)r
endossement.
Diltwjls behoudtdekooper Ofverkoopel-,
vooraldeeerste,hetreqt,om hetcont
racttegen

derheidvan slechtséênestem dool
'deGeronten
ofOtldsten Ve1*Wol*
pon.De vrienden der llervorming verloren geenszinsden moed.Leonédastdoor Lysander van eene misdaadbetigt,
m oest de vlugt nemen en werd dool'zjl)
schoonzoon Cleombvotus 11 vervangen.00k

de vjandige ephoren werden verwjderd,en
eene bepaalde geldeljke Opolering nietig te toch leed het plan van Ayisschipbreuk op
verklafen. Die geldeljke Opofferlng draagt de zelfzucht van zjn zoon Ayesélaus.Deze
den naam van rouwkoop Ofvanpremle.
had groote schulden en velegoederen.Hj
Men noemt hen, dle zic'h met agiotage haalde zjn neef over, om devernietiging
ophouden, ayiotenrs. Aan hoeveelvoor- en der schtllden eerst door te zetten.Nu zag
tegenspoed zj onderworpen zjn,bljktuit Ayis zich verpligt,om met zjn legerhet
het volgende voorbeeld:Een meelhandelaar Achaeïsch Verbond bj testaan;wélverwierf
teParjsuitde Ruedu Boulay haddesoch- hi
j zich de liefde zjner soldaten,zoodathj

tends te 8 ure 15000 francs verloren,te 9 de strengste tucht k0n invoerent maar de
ure 20 gew onnen,te 1 ure na den middag najver van den bevelhebber Arat'
usverhin30000 en des avonds te 7 ure 140000 ge- derde hem ,iets van belang te volbrengen.

wonnen, terwjl hj den volgenden l
uorgen

Bj zjn terugkeervond hj dezalken aanmerkeljk veranderd. Agesilaushad Openljk
A gis.Onderscheidenekoningen van Sparta verkondigd,datde verdeeling derlanderjen

20000 francs verlgor.

droegen dezen naam. De eerste, een zoo1& eene hersenschim was,en zich aa'nveledaden
van den Spartaanschen koning Enrysthenes, van gewel
dschuldigpemaakt.Deontevredenleefde Omstreeks hetjaar 080 vöpr Chr.- heid van het mislelde volk barstte l0s,en
De tweede,Agis I genaamd,was een zoon Leonidas werd teruggeroepen.Ayesilalts nam
van Arcltidamus en een broeder van Ayesi- de vlugt. Agis en Cleombrotus zochten in

bzf,
s II. Hj regeerde van 426 t0t397 vôôr een tempeleeneveiligewjkplaats.LaatstgeChr.j dus grootendeels gedurende den Pelo- noemde,een schoonzoon van Leonidas,werd
yonnesischen oorlog.Eerstdeedhj eeninval doordevoorspraak zjnerechtgenoot gered,
ln Attica,maar toen htJin 418meteen uit- en A.gis, door valsche vrienden buiten den
muntendsegertegen Argosgezonden werd, tempel gelokt,voor de regtbank gesleept,
liet hj zich verleiden tOt het sluiten van waar hj zich met ierheid vexdedigde,maar
een w apenstilstand. De dreigende Ontevre- ter dood veroordeeld en geworgd (240 vöör
denheid,desvolks wisthjweldrad00rglans- Chr.). De Spartanen waren wreed genoeg,
rjke overwinningen t0tbedaren tebrengen. om zjne moederen grootmoeder op dezelfde
Hj overleed in 397. Aqis11 was een wjze om hetleven tebrengen.Ditgeschiedzoon van Arel
tidamus 111.i1j verbondzich kundigdramaisdooronderscheidenetreurskel-

m et Onderscheidene Perzische vorsten tegen

dichters-vooraldOOr2(#Jri.
- çretiggebrulkt.

Aleœander de Groote.Hj leed eeneneder- Agnano. Het meer van dlen naam is in
laag bj Issusen sneuvelde in hetJaar223 Italië ten westen van de stad Napels gelein een bloedigen veldslag tegen Antipater.- gen.Het heeft een omtrek van bjna 2000
Agis III werd in hetJaar 244 vöör Chr.de en eene diepte van 20 Ned.el. Hetis veror olgervan zjn vaderEudamidasII.Toen moedeljk ontstaan door een weggezonken
hp de teugels van het bewind in handen krater,enzjnewaterenbedekkeneengedeelte
nam ,bevond zich Sjarta in een ellendigen van de voormalige stad Agnano. ln zjne
toestand.De burgerj wasweggeslonken en nabjheid vindtmen den kratervan Astroni,
verarmd of leefde in overdaad en losbandig- de baden van Santo Germano,hethol'
van
heid, terwjl het leger uitslaven en huur- Pausilippo met dampbaden van 400 R., de
lingen bestond.A9i8,schoon eerst20jaren Solfatara,de beltendeHondsgrot,en n0geene

oud,gevoelde,daialleen van eenegrondige andere:stikluchtbevattendegrot,die80Ned.

hervorming redding te hopen was.Hj zocht ellang,15 elbreed en 2 elhoog is.
de w etten van Lycuryus,de voormalige eenAgnaten Ofzwaardmagen zjnmanneljke
voudigheid en daarmede den vroegeren roem bloedverwanten, die in de manncljke ljn
desvolksteherstellen.Hj gingmeteengoed van den gemeenschappeljken stamvader afvoorbeeldvoo1'enwerddoorzjnenaastebloed- stammen. Het Romeinsche regt noemt de
verwantenkrachtigondersteund.Minderbjval fam iliebetrekking dier m annen apqvtatéo en
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onderscheidt deze van de ooqnatio ofnattlur- te leiden. Zj stierfden 9t
len Februarj 1450,

ljke bloedverwantscllap. De grondslag der vermoedeljk door vergiftiging. Hare drie
agnatioisdevaderljkemagt,dleaanmannen dochterswerden door krarelYIlen dogrzjn
alleen toekomt. De agnaten zjndezoodani- OpvolgerLodews
,k X1erkend.
j
Aynes,hertogin vanMeran,wasdeberuchte
gen, die onderdezelfdevaderljkemagtvan

het stamhoofd zouden staan,indien dezen0g gemali
n van praafOtto t'cz
lOrlamilnde.Na
leefde. E< kunnen dusook vrouwen alseind- 1293 leefdeztlalsweduweop den Plassenleden deragnatio bjkomen, maarzj zetten burg bj Kulmbach. om haar lluweljk met
de agnatio niet voort in haar kroost, dat den burggraafAlbrecltt de Schoone van Neu-

onder de vaderljltemagtisgesteld van een renberg te bevorderen, vervielzj t0teene
ander stamhoofd. Heeftmen,bj voorbeeld, vreeseltjke misdaad. Zj bragt hare twee
dezen stamboom :
kinderen 0111 het leven. Ntlwerd zj dool.
Albrechtverlaten,enzj stierf te H0f in de
Jan.
gevangenis, Volgenshetvolksgeloofvertoont
zj zich op den Plassenburg ln degedaante
./
fdzlt
lrik W illem A cril
van eene w itte vrouw .
1
1
l
Aynesi (Maria Gaetana):in 1718teMilaan
klol
tanna Lodetvyk Oorsdîi,
geboren,wasop haar 9dejaarmetdeLatjnDkrk,
sche en op haar lldeJaar metde Grieksche
taalgrondig bekend.Zjlegdezichvervolgens
dan zjn aldo mannen agnaten, behalve t0e Op de Oostersche talen,op de bespiegeCornelis, en ook Jol
tanna en M aria zjn lende wjsbegeerte en op de wisltunde. Op
vrouweljke agnaten. Bj de Romeinen kon- haar 30steJaar hadzj reedseenigewerken
dengeadopteerdepersonenhetregtvanagnaten

verkrjgen.

Over de wiskunde - eene verhandeling Over
de kegelsneden en de eerste gronden der

Volgens hetLonyobardrschleenregthebben analyses uitgegeven:zoodatzjteBologna

alleen de nakomellngen van hem , die het t0thethoogleeraarsambtgeroepen werd.Zj
eerst met een leengoed begiftigdis,a1sagna- begroefechterhare talenten in een klooster,
ten regt Op dat leengoed, en volgens het waar zj in 1799 overleed.- Hare zuster
Duitsche reyt de zonen van den laatsten M aria T/ldrddïc heeft eenige cantates en
leenheer. Zle verder op leenstelsel.
Operasqp muziek gebragt.
Agnes. Een van de BritscheSdlly-eilan- A gnltio is in de regtswetenschap het
den draagt den naam van 8t.a#.gzl:.
:. Voorts erkenen van iets - van een geschrift ot'

als echt, a1s Juist,als
kennen wj onder dien vanSantaAgneseene van eene daad
Heilige der Roomsch-lfatholieke l
terk. Zj regtvaardig. D e agnLt'io wordtnietdoorallen
leefde in den tjd van keizer D'
ioeletianus en opdezelfdewjzevanrecognltioOnderschciden.
weigerde?als Christin,metden Heidenschen
A gnone ofAnqiona iseene stadin het
zoon van een aanzienljk Romeinsch ambte- voorm alig koningrjk Napelsmet 11000 innaar in hethuweljk te treden. Nu werd ztg wonersen veçlnjverheid.
om haargeloofvervolgd,vreeselgk beproefd Agnus D el of lam Go## noem t men een
en eindeljk t0tden brandstapelveroordeeld. kort gebed, door den Roomsch-lfatholieken
priester vöör de communie uitgesproken,
voorts eene m edaille van was met hetkruisdragend lam , door de pausen in het eerste
en elk zevendeJaarvalzhunne regering gewjd,ennaPaschenonderhetvolk verdeeld,als ook het lam en de 72,
a11, die men a1shet
zinnebeeld der overw inning van Jezlts op
schilderjenjbas-reliéfs enz.aantreft. In de
Grieksche kerk is Agnus Deide doek ,die
ztjn dpod voogdesOverHendrikIV.Zjstierf den avondm aalskelk bedekt.
A gones waren de Grieksche l
tampspelen,
in hetJaar 1077.
Agnes, koningin van Frankrjk, dochter de Olympische,Pythische,Nemeïsche,Isthvan den hertog van Mera,n en gemalin van mische enz.,dieop gezette t/denwerdenge-

D aar de vlamm en haar ongedeerd lieten,
bragt men haar methet zwaardom hetleven.
Hare geschiedenis is afgebeeldineenuitmuntend bas-reliéfvan Alyaedçin de St.Agneskerk Op de PiazzaNavona te Rome. Voorts
verm eldt de geschiedenis:
AynesvanZ'OCJt)SI,dedochtervan W illem F-,
hertog van Guyenne)sedext 1043degemalin
van den Duitschen keizerHendrLk IlI enna

PltilippusHfwf
zq
sflzj nadat deze zjne eer- houden. Zj bestondeninworstelen,wergen,
ste vrouw Inyelborga verstooten had. Later ringsteken en loopen,en in demuziek,dlchtmoestzj voordeze plaats ruimen en stierf en danskunst.D e kam pregters,Agonavchae,
in 1201.

hielden daarover het opzigt.
A gong (Abang, GoenongKarang Asam)
Albreeht1.Zj werégeborenin1280enwas, ofP iek van B ali is'een vuurspuw ende berg
als gemalin van Andreas III,koningin van 0p de Oostkust van dat eiland in hetrjk
Hongarje. Zj werdspoedigweduweenstierf Karang Asam.Hj is tusschen de 3 en 4000
in hoogen ouderdom in 1354 of 1264.
Ned.elhoog.Op zjn t0p iseen tempelgesticht,
Agnes SorelofSoreau,deaanzienljkedoch- en deBalinezen beschouwen dezen berg als
ter van den H eer de St.Gerand,w erd in zoo heilig, datzj dien naauweljks durven

AynesnanOoyfeprï/k,dedochtervankeizer

1409 in hetdorp Fromenteau geboren. Zj beklimmen. Zjne zuideljke hellingen zjn
w erd de minnares van koning K arel V ll bebouwd. Hj is vooral bekend geworden
van Frankri
jk en wisthem steeds ten goede door eene uitbarsting in lletjaar 1808,en

AGONG- AGRAM.
uit zdn westeljkenkraterzietmen n0g somtjdsrook oystjgen.
Agonie 1s de naam ,diendegeneeskunde
geeftaan den doodstrjd.Dezekenmerktzich
(
loor eigenaardige verschjnselen:(l00r beGwelming ofmagteloosheid,door gereutelin
deborst,waaruithetsljm nietlanger donr
hoesten verwjderd wordt, doo1
' eene verwjding ofzamentrekking van denoogappel,
door koud zweet,dooreeneljkkleur,door

--
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vollrts de Tai-mahalofhetmatlsolêt
lm Va11

Slach Jeltan, (
lat zieh buiten de stad aan
den oever ;er rivier verheft en met wit
marmer is versierd, - dan het eigenljl
te
mausoléum , op eene hoorte gebouwd en
omgeven door terrassen, dlemetgepoljste
marmeren platenbekleed ztjn en naarfraaje
tuinen afdalen. llet geheele gebouw is van
wit marmer, en 20000 werklieden hebben

22Jaren lang aan zjne voltoojing gearbeid.
hetveroaauwen en vexdwjnen van denpols- Merkwaardigzjndaarenbovenhetoudemausoslag en door het koudworden van het lig- lêum , in een uitgebreiden lusthûfgelegen ,
chaam ,- dikwjls00kdooronrust,benaauwd- alsmede de Hoofd-moskee (Dsjama-medsjid)?
heid,krampen,jlhoofdigheid en vexwaxde en Onder de nieuwere gebouwen hetpaleis
voorstellingen.Dedoodstrtjd isveelalzachtj van den Gouverneur en eenpaarChristeljke
wanneer de stervende (lool
'ouderdom enuit- kerken.
putting bezwjkt,- hjkanmoejeljkworden Het klimaat is er van het begin van N0enlangduren,waarjeugdenkrachtwoxstelen vember t0thet einde van Maartzeergezond,
tegen hetgeweld eenervreeseljkeziekte. doch in de overige maanden- vooral in den
Agosta (Augusta) is een stad op Sicilië regentjd- ongezond.Destadtelt125000inin de provincie Siragossa,nabj kaapSanta woners en is de zetel van den LuitenantCroce. Ztjteltongeveer10000 inwoners en Gouverneurdernoordeljkeprovinciën.Zotlt
heefteene goedehaven. W jvermeldenhaar is er eenbelangrjk handels-artikel,en vele
vooxal,omdat in hare nabjheid de zeeslag inwoners houden zich erbezigmethetweven
geleverd is, waarin onze admiraal M iohiel van zjden en katoenen stoFen.
H.drictîaq
sz-#dRwytersneuvelde.Ditgeschiedde
Agra begon te bloejen, toen Sikander
op 4en 22sten Agril1676.
Zo#i,gebieder derAfghanen te Delhi(1488
Agoult (Marle Christine Sophiede F1a- t0t 1517), haart0t zjne residentie verhief.
vigny, gravin d'
), eene Fransche schrtjfster In 1526 kwam zj onderde heerschappj van
onder den naam van Danielt
sferpe,isin 1805 Baber, wiens kleinzoon Akbar (1559) haar
te Frankfort aan de Main yeboren,waar t0tmiddelpuntmaakte van zjn gebied.Haar
haar vader,de burggraafI'
lavvny,eenvoor- glans begon te tanen, toen Anrltn-q Zebe
malige page van M arie zzlfoîoeffeenoëcier zjnen zetelvan daarnaarDelhiverplaatste.
in het leger der Franscheprinsen,gehuwd Na deontbinding van hetrjkvandenGroot-

waBmetMarie.
& ïA-cw1.Ztjwerdopgevnedin
hetkloostervan hetttHeilige Hart''teParjs
en txad in 1823 in het huweljk met den
gxaaf #'Agowlt. Zj reisde in Zwitserland,
Italië en Duitschlan; en sehreefonderscheidene fraaje novellen in hetfeuilleton Van
zba J?redde (1841 tot 1845)?terwjlzj o0k
M n deRevnef
fe,sdeuœM ondesenaan deRerue
indlpendante bdangrjke opstellen leverde.
Na(le Febrtlarj-omwentelingvan 1848schreef
zj hareLettees./epyàlicoïse:en eeneHintoiee
dela r/rpllïïos de1848.Blwenalwordenhare
Enquissesmorales(1849)hoog geroemd.

A1ogolvielAgra ten deelaan denRa4iavan
Bhoertpore,en n0glater kwam zj onderhet

bestuurvaneenFranschman,Perrongenaamd.
In 1803, toen de Engelsch-oostindische
compagnie oorloogde met.Scindia, voerde
een Nederlander H essing er het bevel in
naam van Perron,maax de stad moest zich

in de maand october van datJaar overgeven
aan den Britschen generaalLake. In 1825

werd zj tothoofdstaddernoordeljkeprovinciën verheven, en in 1857,bj den opstand,
was zj getuigevan eenbloedigenslag,door
de Engelschen,bj hun uitvaluithetFort,

A gra is de hoofdstad van eene groote aan de opstandelingen en de metdeze ver-

provincie van Britsch Indië.Dezeprovincie
draagt denzelfden naam en telt op eene

eenigde seapoys geleverd.

Ar am ,in hetkroatisch Zaqor en inhet
oppervlaktevan 1864 FJyeographischemjlen Hongaarsch Zagrab genaamd, 1B hetmeest

omstreekB een millioen mwonerB. De stad zuidwesteljk en llet grootst van de drie
ligt Op 27O 58' N.B.en 97O 35'45, 0.L. gew esten van Kroatië en telt op ruim 31 D
van Greenwich, aan den regteroever der geographischemjlenomstreeks72000inwoners
Dslumna in eenebekoorljkelandstreek. Zj llet land is er in het noorden heuvelachtig,
was - zooals uit den omtrek der m uren terAvjlhetdalder Savevruchtbare vlakten
bljkt -- voorheen veel gronter dan heden en uitgestrekte maoerassen bevat. K oren,
ten dage. Vele huizen hebben er 3 of4ver- houten tabak zjn er devoornaamstevoortdiepingen; zj zjn van rooden zandsteen bxengselen.
ojgetrokken en vormen enge,kromme,maar D e hoofdstad van dit gew est en tevens
zlndeljke straten. Langs deriviex is eene van geheel Kroatië draagt denzelfden naam
breede hoofzstraat,vanwaarmen mettrappen en ligta'
andenvoetvanhetboschrjkeSzelmanaar het water afdaalt. Men vindter onder- gebergte en niet ver van den m ond der
scheidene prachtige gebouwen, z00 als het vischrjke Krapina, waar deze zich uitstort
Fort, in de l6(
1e eeuw gesticht, met het in de Save.Zj isde zetelvan den Banus,
fraaje paleisvanSlachJeltanenmetdeParel- van hethnogste Geregtshofen van den Bismoskee,die we1van rooden zandsteen opge- schop.00k bestaaneruitmuntendescholen,en
trokken) maar m et witm armer bekleed is, in 1867 verrees ex eene Zuid-slawische aka-
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demie van wetenschappei.Men verdeelthaar uitbreiden van hun grondbezit. Toen Cleero
in de Bovenstad,waar dehuizen zichamphi- consul w as, w ilde de tribuun T .. Servlus
theatersgewjsbovenelkanderverhefen,inde Rull1J8 de akkerwet vernietlwen, maar te
Benedenstad,die in de vlakte gelegen is,en vergeefs. De Consulverjdeldezjnepoging

indeBissel
toppelqke.
sfld(opatowina),inwelk
laatste gedeelte zich grootsche gebouwen in
een Gothischen stjlverheFen.Erzijn bjna
17000 inwoners,en in harenabjheid liggen
de warmq badenvan Stubitza.
Agrarlsche w etten (leges agrariae) of

met drie redevoeringen. Het syreekt van

zelf, dat na den valder Reptlbllek aan die
wet nietmeer gedacht werd.
Tegenwoordig noemt men ayraristltevneften de zoodanige, die den eigendom en de

verdeeling van den grond,zjn gebruik en

akkerwetten noemde men in het Oude Rome de hiermede verbondene regten en pligten
dezoodanige,welkeeene meergeljkmatige regelen. De Staat kan voorschriften geven,
verdeeling moesten bevorderen der landen die de verdeeling van groote grond-eigenvan den Staat,die t0teigendom Ofgebruik dommen bevorderen en desplitsingvankleine

derburgerswaren bestemd.Bjhetontstaan verhoeden.Hj kan bepalingen maken 0mvan Rome werd niet alhetland verdeeld, trent den afkoop van tiendenjOmtrentden
maar een derde van het geheelbleefalsge- koop en verkoop van landen, omtrenthypo-

meenteland (ager publicus), tegen betaling theken enz. Voortskan hj maatregelen nevan eene zekere geldsom ,vool-algem een en men,om hetverbouwen van schadeljkegegemeenschappeljk gebruil
tbestemd. Ve1*vol- wassen, hetuitroejen van bosschen enz.te

verhinderen, om den in- en uitvoer van de
landbouw-voortbrengselen te bevorderen enz.
Bj0nsgeeftmen thans diennaam aan deverwachte wetten, die het grondbezit op Java
zullen regelen.
gers in gebruik afstond. Toen dePlebelers A graulus ofAglatlrus was eene dochter
het burgerregt hadden verkregen en in het van Actaegs, koning van Attica,en de geleger dienden, ontvingen zj htm deelvan malin van Cecrops. Op den Acrppolis te
de veroverde gronden.Zj zagen zich hier- Athene waseen heiligdom aan haargewtjd,
V3n verstoken, toen,na hetverdrjven der waar de Jongeli
ngen bj hetontvangen van
koningen,de aristocratie de magtin handen schild en speer zich met een eed van trouw
kreeg. De Patriciërs betaalden zelfs geene aan het vaderland verbonden. O0k werden
pacht. De eerste, die zich tegen dat onregt er terharer eere feesten (agraulia)gevierd.
verzette,was de consul SpuriwsC'J.
s.
&ï'l4,
9TrisAgravlqdos (De)vormeninSpanjeeene
gens werden de overwonnen landen en de
zoodanige,die bj overeenkom st w aren afgestaan, aan den ager ptlblicus toegevoegd,
oft0tlanden van denStaatverklaard,welke
men tegen betaling van pachtaan de bur-

cellizzld, maar zjne pogingen leden schip- ultra-lfatholleke partj, die zdfsdeherstelbretlk op den onwilderPatriciërs.Z0oging ling derinquisitieverlangt.Zj maakten 0phet 0ok meer dan één volkstributln,totdat stand in hetJaar 1827 en werden door vele
us Sfolo eene w et geesteljken sterk onderstetlnd, maar doûr
eindeljk door 0.Lieini'
erdinand VII in onderscheidene gevechten
w erd voorgesteld en aangenomen (lex Li- I'
cinia)1 volgens w elke niemand m eer dan geslagep en alzoo totrustgebragt.
500 Jugera gemeenteland in bezit hebben en
A grlcola (CnelusJulius),eenRomeinsch
meer dan l00 stuks groot en 500 stuks staatsman en veldheer,werd in hetJaar 40
na
Chr.te Forum Julium in Gallia Narbonklein vee naar de gemeenteweide zenden
zou. Tevens werd hetgebruik dier gronden llensisgeboren.Hj streed in Brittannië,bevooralleburgerstoegankeljkgemaakt.Lan- gaf zich vervolgens als quaestor naar Azië
gerdan eene eeuw had deze wetzegenrjke en bekleedde na zjn terugkeer de ambten
gevolgen. Na dien tjd gexaaktezj in ver- van volkstribuun en praetor. W eldra 'begetelheid; de edelen (nobiles) begonnen noemde keizer Vespasianus hem t0t opperhunne bezittingen uit te breiden,en duizen- bevelhebber van het Soste legioen in Britden, van grondbezit beroofd,verkeerden in tannië,waar hj zich doorbeleid endapperRome in de diepste ellende. Daarom zocht
Tiberius Dempronius GrcccAv', als tributln
desvolks(133 vöôr Chr.),de wetvan Licini'us te veruiepwen en sloeg voor,dat alle

heid zöö onderscheidde,dat de Keizer hem
t0t den stand derpatridërsen t0tstadhouder
van Aquitanië verhief. Na verloop van 3

Jaren werd hj constll te Rome en daarna
grondbezitters 'tgeen zj boven de 500Ju- stadhouder van Brittannië. Hier herstelde
gera bezaten tegen schadeloosstelling aan hj de rust der ingezetenen en breiddede
den Staatmoesten afstaan,die het Onder de Romeinsche heerschappj aanmerkeljk uit.
armen verdeelen zou.De edelenzochtenzjn Zjn roem wekteden achterdocht vankeizer
Voornem en te verjdelen en de uitvoering Domitianus.Hj werd teruggeroepenenoverder Avet te vertragen,en de Tribuun werd leed in hetjaar93,vermoedeljktengevolge
bj een volks-oploop vermoord. TienJaren van vergif Zjn schoonvader Tacitus heeft
later streefde zjn broeder CajnsGrlcc/zld eenewereldberoemde levensbeschrjving van
naar hetzelfde doel, maar hj vond tegen- hem achtergelaten.
stand bj de edelen en geenemedewerking
Rudol
f zgricolc, eigenljk Roelof A k,
ydbj hetontzenuwde,uitgemergelde,omkoop- man, een van de voortreFeljkste en gebare volk, zoodat o0k hj zjne zorg voor leerdste mannen der 15de eeuw ! werd in
het algemeene welzjn metden d00d moest 1442 te BaEo,een dorp der Gronlnger 0mboeten. Nu gingen de edelen voort met het melanden) geboren. Hj bezgchtde scholen

AGRICOLA.

249

te Groningen en vervolgenB de hoogeschool op den zssten Maart 1400 te Glauchau gebo-

Nadathj eenige Jaren de rectors-bedeerde hj te Leipzig in de geneeskunde,
waarna hj eene reis deed naar Italië en
zich vervolgens als geneesheer vestigde te
leiding had gegeven t0t een nieuwen bloei Joachimsthal in Bohemen. Hj doorkruiste
va'
n de beoefening der oude letterkunde. hetSaksische Ertsgebergteen legdeaandereLangen tjdtoefdehj teFerrara,waarhjde gering deslandsonderscheideneplannen voor
gunstgenootvan den hertog Ilere.
alesd'Este. terverbetering vandemjn-ontginningen.De
Na eeue afwezigheidvanvelejarenkeerde keurvorst Mauritz sc,
honk hem eenjaargeld,
hj naarGroningen terug,waarhj,metde en Agricola begaf zich naar Chemnitz,waar
betrekking van geheimschrjveren raadsman hj den zlstenNovember1555 a1sgeneesheer
beltleed,zich in de vriendschap van denuit- en burgemeester overleed.- Hj heeft de
te Leuven,waarhj zich metjvertoelegde
op de studie der Latjnsche en Gxieksche
schrjvers. Vervolgens begaf hj zich naar
Parjs en eindeljk naarItalië,waarde val
van hetoostersch-Romeinschekeizerrjkaan-

ren.

trekking te Zwickau had waargenomen)stu-

uitwendige kenmerken aangewezen, waarde belangen der stad Groningen te bevor- door zich de delfstoFen onderscheiden.Hj
deren,verscheen hj aan heth0fvanKeizer verdeelde ze in zamengestelde en eenvouAfaœ'
lmiliaan 1. Niet lang daarna Ontmoeten dige,en deze laatste in aarden, zamenklon-

stekenden W essel (7cidzç&rfverheugde. om

wj hem als den medgezelvan Jol
tannvon terinqen?steenen en metalen. Zjne scheiDalber.q,kanselier van den keurvorstvan de
Pfalz en Bisschoq van W orms. In laatstgenoemde stad en ln Heidelberg hieldhj na
1182 bj afwisseling zjn verbljfen jverde
doorvoorlezingen en raadgevingen vooreene
grondige beoefening der wetenschappen. Op

zjn aandringen stichtte Dalbe'y te Ladenbtlrg eene boekerj,welkelater in die van
Heidelberg isopgenomen.In dien tjd deed
hj zich door een geleerden lsraëlietonderrigt geven in het Hebreeuwsch en bragthet

kundlge Onderzoekingen wezen flegrensaan,
die t0t in het midden der 18*e eeuw niet

overschredenwerd.Intusschenk0nhjzichniet
len,bj voorbeeld,bovenhetgeloofaanberggeo
er
se
te
T0t
zj
ne
ocr
ams
ho
nn.
:De
re
me
tavloli
ana
(Bas
etle!eschriftenbela6l)endeorfy
etcc,
ydi:subterraneor'
um (Basel1546!1558).
Johann a4-t
/ricpll, eigenljk Seltnltter of
k%e
hneldev en naar zjne geboorteplaats00k
wel de M a-qister rczlEisleben (MagisterIsverheFen boveà souauaige d'vaze vooroordee-

in weiniqe maanden z00 ver,dathj eenige lebius) genoemd, aansehouwde het levenspsalmen ln het Latjn vertaalde.Ditleidde licht op den loden April 1492, studeerde te

hem t0thetonderzoek van denBjbelent0t W ittenberg, hield er godgeleerde voorlezinde overtuiging!dat vele misbruiken en dwa- gen en voegde zichbjLqtherena
velanckton,
lingen waren lngeslopen in de heerschende

onl m ethen hetgroote hervormingswerk t0t

Kerk.ongetwjteldz0u hj alseen v00rl00per der Hervorming zjn Opgetreden,ware
hj nietna eene tweedereisnaarItalië,die
hj met Dalberg ondernomen had, op den

standte brengen.Hjtoefdet0t1525inlaatst-

genoemde academiestad enbegafzich toen,op
aanbeveling van Lntlter,naar Frankfortaan
de Main, om er de zaken der Evangelische

28stenOctober1485,doorden doodweggerukt. godsdienst te reyelen. W eldra werd hj be-

Ilndolf Hçricoll was taalkenner en wjs- emd t0t godsdlenstleeraar te Eisleben en
eer en onèerscheidde zich doorzjn sierlj- no
t0t onderwjzer aan het gymnasitlm aldaar.

ken schrjftrant.Hj bleefongehuwd,geheel
en alzich wjdend aan de wetenschap. Ook
in de muziek en schilderkunstwas hj niet
onervaren.Eene uitgave van sommige zjner
geschriften is door A lard%s van A msterdam
bezorgd, te Keulen (1530)in het licht verschenen, en te Groningen herdrtlkt.DesideWlld Erasm'us kent hoogen l0ft0e aan A-qricola? en H ermolaus Sf/rlt
zrtf.s, een geleerd
.
patrlarch te Venetië,heeft op hem een grafschriftvervaardigd,datlx-iqlilgsfzlA yttadeed

Plaatsen teHeidelberg Opéezerk,waaronder
hetstoFeljk Overschot van onzen geleexden
landgenootrust.Overzjn levenenzjneverdienstenheeftF.J.Tresling(Oroningen1820)
eene Latjnsche verhandeling geschxeven.
aH artin H-t
/rico/tz, een voortreffeljk taal-

Hj bleef er t0t 1536 en vergezelde inmiddels graaf A lbrecht van M ansteld naar den
rjksdag te Spiers(1529)en vervolgensnaar
dien te Augsburg (1530). In godgeleerde
twisten gewikkeld,nam hj in1526zjnontslag en keerde naar 'W ittenberg tertlg,waar

hj van keurvorstFrederLk de Grootmoedige
een Jaargeld ontving en zich noginnigermef
de H ervormers verbond. V ooralLntker w as
ongemeen m et hem ingenomen en bevalbj

zjnereisnaarSchmalkaldenukerkenschool,
vrouw , kind en huis''in zjne hoede. Dit
duurde slechts kort. Aqricola opperde ern-

stige bezwaren tegen ie leer van Luther,

en toen hem wasaangezegd,dathjteW ittenberg moestbljven totdathj zjne stellingen bewezen had, nam hj de wjk naar
kenner en godgeleerdet maar bovenal een Berljn,waar hj door den keurvorst Joauitstekend musicus,aanschouwde in 1485 te cAivl11 t?laBrandenbnrg gastvrjontvangen,
Sorau het levenslicht en bekleedde te Maag- t0t hofprediker benoemd en methooge kerdqnburg den postvan cantorenorchest-direc- keljke waardighedenbekleedwerd.W elherter als
teur. Van zjne talrjke gesehriften zjn die riep hj zjne bezwaren tegen Lutl

hetbelangrjkst,welke Overdemuziekhan- even zoovele dwalingen, maal'zjne vroegere eenstemmigheid met de Hervormers
delen.Hj overleed den 10d,nJunj 1556.
Geory alwrïcolt
z,eiqenljk Balter,degrond- was verdwenen.De breuk werd n0g grooter
legger der mineralogle en m etallurgie)werd in hetJaar 1548.Karel F had op den rjks-
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dag te Augsburgop zich genomen,de kerkeljke en godsdlenstige tweespaltd00rmidde1 van een algemeen concilie uit den weg
te ruimen Hiertoe achtte hj eene godsdienstige beljdenis,die aan den wensch van R.
Kathplieken en Protestanten beantwoordde,
het beste middel. Aan Aqréeela werd opgedragen)om metdeR.Katholieke bisschoppen
JltliltsP.jltb
qk enMiclnaël&#0v'
Jvdeenvoorloopig formulier van eenigheid op te stellen.

Girgenti ligt op de plaatsder oude Acropolis en is omringd doormuren,die uit gedeelten van antieke gebouwen zjnopgetrokken. Zi
j is de hoofdstad van een gewest,
dat denzelfden naam draagt en op 76yi I
D

geogra/hische rajl 234000 inwoners telt.
Alen zlet er echter geene schaduw van hare
vogrmalige grootheld. Hare bevolking bedraagt naauweljks 18000 zielen,die ergevestlgd zjn in armoedij'
e woningen,welke

Hj gafhierbj zooveelt0e aan de eischen kromme, enge en morslge straten vormen.

derR.Katholieken,datgemeldfbrmulier,be- Op den t0p des bergs, waar voorheen de
kend onder den naam van hetA'
aqsbwrqsche tempel van JupLter zich verhief, staat nu
Cp/drï-,algemeen afgekeurd en Sj zeifals de hoofdkerk.Daarenboven heeft men er 40
een verrader der Evangelische Kerk be- kerken,15 kloosters,een seminarium en een
schouwd werd.Na veelwerken en strjden lycét
lm.W jn,Oljfolie,graan en zwavelzjn
overleed hj teBerljn op den 22stelSeptem- er de belangrjkste handelsartikelenj die in
ber 1566.
de haven te Scaccia,.waar zich de eenige
Dezegeleerde heeftvoordeProtestantsche vuurtoren der zuidkust van Sicilië bevindt,
Kerk rusteloos gejverd en veelgedaan.A1s aan boord wordén gebragt.

Hoogst merkwaardig zjn er de tempelDuitsche taalbjgedraqen.Hoogstbelangrjk derpilc zjn alleen de fondamenten overgeiszjnboek:KDiegemelnendeutschenSpriit'
h- bleven,- van dien van Juno Zfzcinil vindt
wörter mit ihrer Auslegung.'' Daarenboven men n0g muren en uitmuntend bewaard geheeft hj leerredenen,verklaringen van Bj- bleven ztlilen. Drie honderd schreden van
bel-teksten, strjdschriften, vertalinyen uit daar vindt men den tempelder Concordia,
hetLatjn enz.uitgegeven,en sommlgevan en ten westen van dezen dien van Hercnles.
zjne geesteljke liederen zjn totnu t0ein Digtbj dezen verheftzich degrootetempel
van Jupiter; de gecanneleerde zuilen van
degezjngboeken bewaard gebleven.
A grlgentum (Acragas), eene van de dezen hebben zulk een omvang, dat een
belangrjkste steden der Oudheid,lag op de m ensch in de groeven kan geborgen w orzuidkustvan Sicilië.Zj was door eene D0- den. N0g verder westwaarts ligt de tempel
rische volkplanting in het jaar 582 vöôr der Dioseuren,waarvan zich nog vjfzuilen
schrjvexheefthj zich een regtmatigenroem

verworven en veelt0tOntwikkeling van de

rlïz?ezl. Van den tempel van Ceres en Pro-

Chr.gesticht en bedekte met haregebouwen verheFen en daarnaastn0g een tempel,die,
het geheele terras tusschen de rivierenHyp- volgens het gevoelen van velen, aan de

sas (thans Fiume Drago)en Acragas(thans moeder derDioseuren wasgewjd.W elk e6n
Fiume diS.Biago)en teldetegen heteinde ruim en uitlokkend veld voor den beminnaar
der 5de eeuw vöör Chr. niet m inder dan der Oudheid!
800000inwoners. De rjke burgersgaven er Agrimonia is een ylantengeslacht van
zich over aan de w eelde. W elheerschte er de familie der roosbloem%gen (rosaceën)met
een democratische regeringsvorm ,maar van een vjoobbigen kelk, vjf bloembladen en
tjd tottjd moestdestad zich buigen onder tw ee vruchtbeginsels. D e eenige soort,die,
het Juk van tyrannen. T0t deze behoort voor zoover wjweten,in 0nslandvoorkomtj
zoowel de afschuweljke Pltalaris (566 tot is c.eupatoria L., ook welleverkrnid çe534) als de hooggeroemde Theron (488 t0t naamd.Zj draagt, als hare vruchten rjp
472).Het verval van Agrigentum dagteekent zjn, eene roedevormige aar, stekelharige
van het Jaar 405 vöör Chr.,toen deze stad vruchten en afgebroken-gevinde bladeren.
door de Carthagerswerd verwoest.W e1was Dit overbljvend kruid heefteen aangenamen
zjj spoedig weder z00 magtig,dat zj het reuk; het werd voorheen als geneesmiddel
oygergezag verkreeg over alde staten van gebruikt. Dit geldt echter n0g meer van a.
Slcllië, maar zj werd tevens de prooi odorata M ill., die in het zuiden van Europa

van elken vreemden overweldiger. De bur- groeit.
gers van Agrigenttlm verdreven den tyran
Agrippa. Van de beroemde Romeinen,
Phinas met behulp der Carthagers. Maar die dezen naam droegen, vermelden wj in
nu stond de stad 00k open voor de helpers, de eerste plaatsMeneniu: Zllcfz
ldAe
jrippa,
die er hun arsenaal van maakten bj den een patriclër, diein hetJaar 503vöor Chr.
plil,
: consul was,een zegeaanvang van den eersten Punischen 00rl0g. met P. .Po#/#l.

In 262 werd zj door den Romeinschen con- praalop de Sabjnen verwierfen eentriomfsul Lavtln%s en kort daarna weder door de togt in Rome hield. Hj vooral bewoog in
Carthagers veroverd. In den tweeden Puni- 494 de plebejers, dieoproerig gewordenen
schen oorlog kwam zj weder in de magt naar den H eiligen Berggew eken w aren,om
der Romeinen en bleef van deze afhankeljk vreedzaam terug te 'teeren. Hj stierf zp0
t0t aan den val van het W estersch-Rom ein- arm ,dat hj op kosten der Republiek begrasche rjk. Toen werd zj doordebarbaren ven werd.
verw oest,en op hare puinhoopenverhiefzieh
Voorts noemen wj Marcns F@.
:Jwi'
:J
Giryenti, dat van 825 t0t 1086 in de magt A-qrippa, den vriend, veldheer en schoonwas der Saracenen.
zoon van keizerA'
aynst%bs. Hj werd in het
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--vruchteJaar 68 vöör Chr. geboren en bezpcht met moeder van FranLois 1. Toen ZP

den Jeuydigen Octacéanus dezelfde schoolte
Apollonla in Epirus.Na hetvermoorden van
C'
aesar bevorderde hj metalzjne magtde
pogingen van zjn vriend, om de opperheerschappj te verwerven. In hetJaar 28
vöör (rhr.bragthj hetonrustige Gallië t0t
onderwerping,behaalde eenJaar daarna bj

100s van hem bereerde,dathj,al
ssterrewigchelaar, de ultkomst van den veldtogt
in Italië zou voorspellen,moesthjzjnebe-

trekking nederleggen.Nu begafhj zichnaar
de Nederlanden,waarhj door de landvoogdes M argaretha t0t historiograaf werd aangesteld. Na den d00d dier Vorstin schreef

Naupacttls eene overwinning op devl0otvan hj te Antwerpen een paar belangrjke
den magtigen Seœtus .Po-.pj/'kfd, veroverde werken:D6 ,ài!0.
so,1ic en Detlc/lïfcfescien-

(82) de stad Methona in Afrika en bezorgde dïcrl-, welke laatste eene bjtende satire
in den beslissenden slag bj Actium (31)aan bevat op den toenmaligen stand der wetende vloot van Octaréanvs eene schitterende stthappen.Een jaarlang moesthj daarvoor
zegepraal.DankbaarbekleeddeAhqltstushem
m et de hoogste waardigheden en gaf hem

boeten in de gevangenis te Brussel. Daarna

zjne dochterJ'
ulia ten huweljk. Tottweemaal t0e was hj consulj en hj heeftveel
bjgedragen t0tverfraajing van Rome.Later
dempte hj aan hethoofd der legioenen de
oproerige bewegingen in nabjgelegene wingewesten, en hj overleed in hetjaar 13

de partj van Lutlter tepen demonniken in
beseherming, verzette zlch in zjn boek D6
pcczflfcpséloqonhia tegen hetgeloofaanhek-

vextrok hj naarLyon,maar00khierzuchtte
hj w eldra in den kcrker. Op voorspraak
van vrienden werd hj ontslagen. Hj nam

sen1en stierfln 1585te Grenoble- vermoevôôr Chr.: beroemd als een dapper veld- deljk in een hospitaal!
A grippina. Onder dezen naam kennen
heeren geachtalseen regtschapen man.Hj
had drie dochters;eene van deze huwdemet wj in de eersteplaatsde gemalin van keiTiberétts,en eene andere metGermanicus.- zer Tiberius.Deze laatste liet zich van haar
scheiden,Om Julia,dedochtervanAugustus?
Zjn zoon
P osthnntus, na het overlgden desvaders
geboren, werd op aansporing van Liviat de
tweede gemalin van keizer Auyustus,door
dezen, die hem eerst als kind had aangenomen, naar het eiland Planasia verbannen.
Die vrouw, vreezende, dat deze Agrippa
aan haren voorzoon Ttberiusdekeizerskroon
zou ontrtlkken, deed hem in zjne balling-

t0t vrot
lw te kunnen nemen, waarna ztl
zelve met Asini%s Polllo in het huweljk
trad.- Voorts vermelden wj Agrippin@ de
o@fdere, de dochter van M arcus Fiz.st/pifzd

Agrippa en van Jwlia. Zj was de klein-

dochter van A u-qustns, de vrouw van Gerpzlaïcsf,x en de schoondochter van Tiberi%s.
M et moed en beradenheid vergezelde zj haschap 0m hetleven brengen (14 vöör Chr.
). xen gemaal Op zjne togten en bevond Zich
Drie Jaren later verscheen een pseudo- aan zjne zjde,toen hj voorvergifbezweek.

Agrlppa,die aanvankeljk eenige aanhangers Gloejende van wraakzucht keerde zj met
vond, maar spoedig door Tibevius uit den de ljkbt
ls van den vermoorden echtgenoot
weg werd geruimd.
Behalve op deze Romeinen,wjstde geschiedenisOnsop Heinrich Oprzldlitf.sAgrippa
17001 Netteshei
m een Nvjsgeerig schrjver:
geneesheer en alchimistderlsde eeuw.Hj

naar Italië teruy. Zj werd echternaar het
eiland Pandatarla gebannen, w aar een centtlrio haar, wegens belediyende uitdrukkingen jegens den Keizer,mlshandelde. Toen
nam en volvoerde zj het besluit,om zich

gondië het hoogleeraarsambt in de theologie
en verklaarde er het zonderlinge boek van

Keizer Cq)'1Js Cttli.çll/zwaséénharerzonen.
De dochter van laatstgenoemde,Agrlpp'
lna

w erd in 1486 te K eulen geboren en leidde

door onthouding van spjs en drank om het
een avontuurljk leven. Na vele omzwervin- leven te brengen (33 na Chr.). Volgens angen bekleedde hj in l509 to Dôle in Bour- deren Aierd haar alle voedsel gew eigerd.

Reucltlin d
tDe verbo '
?7ïr'
#Jco.''Hjhaaldezich de jongere, tevens de kleindochtervan Tiechter den haat der m onniken 0P den hals berins,waseene derverfoejeljkstevrouwen

en moest de Wjk nomen naar Londen,Waar die de geschiedenis kent. Reeds was zj
hj een verweerschrift opstelde tegen zjn tweemaalgehuwd geweest,toen zjhetdoolgrootsten tegenstander Catilinet.Na een kort allerlei listen z0o ver bragt,dathaar 00m ,

vertoefteKeulen,begafhj zichnaarItalië: keizer Claudins,haart0tzjne gemalinverwaar hj bj hetlegervan Keizer M aœiml- hief.NIlachtte zj geenemiddelen teschanfitzcl de betrekRing van hoofdman en zelfs deljk,Om haren zoon uitheteerstehtlwede orde van het Gulden Vlies verwierf.Ver- 1jk,Nero genaamd,op dentroontebrengen.
volgenswerd hj te Pavia doctorin de reg- Claudius stierf door vergif, toen hj zjn
ten en in de godgeleerdheid, en hield er zoo1z lrittannicus de voorkeur scheen te gevoorlezingen over de tooverkunst. Toen de ven,en haar plan gelukte. Maar nu maakte

monniken en zjne schuldeischershem lastig zj zich door hare wandaden en doorhare
vielen,en hj wegenszjn geschrift4Def:.1
'- heerschzuchtgehaat,zoodathj haar op een
pllci rc/ïpz?e coylîosvendiDd/zrp''op de gunst landgoed doorkrjgsknechten deed vermoorvan den m arkgraaf van M ontferrat rekenen den (59 na Chr.). Hare geboorteplaats,Cokop,spoedde hj zich naar Metz,waarhj j0n%*(l' T/zïprzl-? ontving van haar den naam

Syndicus werd.00k van hierverdreven door & !o?lic Agrlppkna,hethedendaagscheK6ulen.
het bjgeloof? vestigde htl zich als genees- Agropyrum of tartcgras is een geslacht

heer te Lyon en werd later ljfarts van de van df
lfamilie dergrassen (gramineae).llet
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draagt eene aar met geregeld overhoeks ge- delvi
ndhalm (a.spica venti)meteene lanpe
?laatstebloempakjes,diemettweekafblaad- witte naald aan het buitenste bloemknople.
Jes voorzien en tegen de middelspilaange- W i
j geven hier eene afbeelding van gemeen
:,hetwelk bj 0ns bjna overalis
drukt zjn. Bj 0ns zjn de vûornaamste ,:Jrv@.:.çr4,
soorten:Het béesaehtLy flrzc-grc.
v(a.jtlnceum) verspreid; men ziet in a de geheele plant

op de duinen, hetstekend fcrê
zwrc.
g(a.pun- (0p l/Adernattlurljkegrootte),inbeensttlkje
gens) aan de kust, en vooralhetkr'
ui
pend van depluim (viermaalvergroot)en inceen
dcrzngrm.
:(a.repens),algemeen bekendonder bloemple (tienmaalvergroot).
den naam van k'
week.
Agtelek 9 een Hongaarsch dorp, is beAgrostem m a is een plantengeslachtvan roemd w egens de druipsteen-grotten,diezich

fle fhmilie der anjelierbloemigen (caryophyllaceae): dat zich door zjn e'énbladigen?ledcrachtlgen kelk en door vjfmetnageltjes
voorziene bloembladen onderscheidt. De .qeM edol: bol
derik (agrostemma githago), Ook
w el boldert, nagelbloem , dolilc of koornroos
genoem tl: heeft een ruigen kelk met vjf
bladvormlge slippen en roodachti
r blaauwe

in zjnenabjheid bevinden.Zj behooren t0t
de m erkw aardigste van Onswerelddeel.Eerst

na 1785 zjn zj naauwkeurigonderzocht.De
ingang bevindt zich in een steilen rotswand

en is in den laatsten tjd veelrtlimergemaakt. W anneer d
rmtegraad binnen en
.e wa

buiten die holen aanmerkeljk verschilt,rjzen er dampen uit het water omhoog,die
bloembladen. Deze plant groeit ln Ons Va- de overhangende rotsen met rjp bedekken.
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derland, vooral in de kleistreken, tusschen Daarom noem t men ze in de Slawische taal
derogge en tarwe.Harewitachtige,behaarde bazaolo Of nevelplaats. Men vindt er een
bladen kan men in hetvooljaar gemakkeljk doolhof van gangen en grotten. Eene van
van die der granen onderscheiden.Men wiedt deze,debloemtuingenaamd,is300Ned.ellang
haar in dat Jaargetj uitden akker,om ze 32 el hoog en 30 el breed en vorm t eene
als een melkgevend voedselvoor dekoetjen reuzenzaal met drtlipsteenvormingen, die Op

bloemen en heesters geljken.Eene andere
tegebruikrn.
Agrostls (struisgras) is een plantenge- ruimte,de Kerk genaamd,ismetstalactieten
slacht van de familie der grassen (Vlxmi- en stalagmieten versierd,en deJeugd (
ler
neae) met tweebladigen ltelk en tw eeklep- omliggendedorpen vermaakterzich,bjhet

pige bloemkroon. Tot de inlandsche soorten schjnselvan spaanders,metmtlziek en dans.
behooren: Uitgespreid Jfryïzmçrt
u (a.difusa) ln andere grotten verhefen zich fraaje obem et eene uitgespreide pluim en vuilpaarsche lisken,die den klank eenerw elluidendeklok
bloempakles, - wit q
s/rvl.
s
.
çrca (a.alba) met (loen hooren, w anneer m en er tegen slaat.
eene fraaje, regelmatig gerangschikte pluim A1 de holen zjn n0g nietonderzocht. De
en paarsch-roode Of bleeke bloemen,- ge- lucht is er zuiver en frisch. Vledermuizen,

meen .
sfrfziq
sg?
./: (a.vulgaris)metkleinerblad kikvorschen en padden zjn erdeeenigebeen ijnerbloeipluim dan hetvoorgaande,en woners. In den bodem heeft men beendemeest altjd paarsch-rood van kleur,- en ren gevonden van voorwereldljke dieren,
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vooral van den holenbeel', en men heeft e1- gen de bul Unigenit'yd,- dat alles regtzelfs menschenbeenderen ontdekt.
vaardij'de volkomen zjne benoeming t0t

Aguado (Alexandre Marie,marquis de
l'jkste bankiers te Parjs,werd in 1784 te
Sevilla geboren. Hj was de afstammeling
van een aanzienljk Israëlietisch geslachten
wjdde zich eerstaan de krjgsdienst. Gedurende den Oorlog der Franschen in Spanje
diende hj onder deze laatsten en w erd be-

kanseller van Frankrjk.In die betrekking

las Maximas del Guadalquivir), een van de verzettehj zich metkrachttegendenwindhandelvan Latv en vieldien ten gevolge in

ongenade bj den hertogvan Orleans,zoodat
hj in 1718 naar zjn buitenverbljf in ballingschap w erd gezonden. àlen riep hem in
1720terug,Om t0therstellingvanFrankrjks

verwarde flnaneiën mede te werken. Onder
vorderd tOt overste van een regiment en t0t het bewind van den minister D'
ttbois (1722)
adjtldant van Soltlt. Later volgde hj het moest hj wederom naar zjn landgoed verleger van Napoleon naar D uitschland en nam trekken.Hj leefde a1sambteloosburgert0t

hetJaar 1727.Toen hersteldede kardinaal
I'leuryhem in zjne vroegere waardigheden,
endebekwameregtsgeleerdebehieldzjngrooten invloed t0t aan zjn dood,die êen odcn
eigenschappen- moed?beradenheid en com- Februarj 1751 voorviel.
sea. de gebinatiegeest- ?waardoorhj zich alskrjgs- Volgens VoltaLre was Aq
4 ueR
man had onderschoiden.Eerst bepaalde hj leerdste staatsman,die Frankrjk Ooitbezat.
zieh bj een commissiehandel in Fransche Hj kende de meeste nieuweEuroyeschetavoortbrengselen, maar weldra (1816)wjdde len en daarenboven hetLatjn,Grleksch en
hj zich geheelen alaan hetbankiersbedrjf Hebreeuwsch.Van de geschiedenis en regtsen den esectenhandel.Spoedig behoorde hj geleerdheid had hj eene grondige studie get0t de eerste lkannen val
z de beurs;meer maakt,en Op het gebied der letterkunde en
dan één dagblad werd dool'hem bezoldigd, der wjsbegeert: was hj geen vreemdeling.
enzjnegelukkigespeculatiënbezorgdenhem Eene hervorming der wetten washethoofdgroote schatten. Hj bragt eene Grieksche doel van alzjn werken. Hj heeftnietanleening t0t stand en hielp de Spaansche re- dersnagelaten dan den rûem van zjn naam
gering bj herhaling uitdengeldeljkennood, en eene keurige boekerj.Zjne geschriften
zoodatde Spaansche effeeten,door hem aan zjn,onder dentitelOenvresdeMr.le C#:de markt gebragt,zelfszjn naam drûegen. valier #'a4.gld.
:,
:Jv,bj herhaling uitgegeven.
A gulhas. Cabo Agulhas ofAguilhas,00k
Xeteerbewjzen overstelpt,metxidderorden
we
l
Ka
a
p
La
gullas genoemd en onder den
behangen,overleedhj den 14denApril1842,
eene fraaje verzameling van schilderjen en naam van Naaldkaap bekend, is eene van
een vermogen Tan digt bj de 30 millioen de zuideljkste punten der zuidkust van
gulden achterlatende.
Afrika. Zj ligt 20 geographische mjlen ten
A guas Caliente:,de hoofdstad van het ztlid-oosten van de Kaap de Goede H00p op

deel aan den slag bj Leipzig'.Naden val
van het Keizerrjk nam hj zjn ontslag,
vestigde zieh te Parjs,legde zich t0e op
den handel en Ontwikkeldedaarbj dezelfde

Departement van dien naam ,is aan de even

34*51' Z.B. en 37126 O.L. van Greenwich.

z00 genoemde zjrivier van de Ri0 Grande Hetzuideljk uiteindevan Afrikaiseigenljk
de Santiago in Mexico gelegen in een breed de Naaldbank (Bai0 de Agulhas),waarlangs
dal,datzicheenpaardt
lizendNed.elbovenden de Kaapstroom (Agulhas Ct
lrrent ofGreat
zeespiegel verhefï, en telt 33000 inw oners. Lagullas-stream)zjne wateren voortwentelt.
Geen noordow ind verstool't er - aan de Die bank,
optloope
40 ge
voor
nde
ogr
?aphi
is wse
che
geusmj
har
e
de kustot
len
westeljke helling der Cordilleras- dezacht- Van
heid van lletklimaat.D estad isdoorvrucht- ondiepte voor den zeeman zeer gevaal-ljk.
bare tlzinen en boomgaarden en verder door
A guti (Dasyprocta Ill.b is een diertje,
uitgestrekte maïs-velden Omgeven. Zj heeft 4at eenigzins ovel*eenkomt m et onze hazen
w egenshare verbindingsw egen eene uitm un- en bjna alleen in Zuid-Am erika gevonden
tende ligging voor den handelmet het bin- w ordt. Het behoort t0t het geslacht der
nenland. en in hare nabjheid Ontspringen zoogdieren en tOt de Orde der knaagdieren

V'al*m o bronnen,die velebadgastenderwaarts en onderscheidt zich door een langw erpiglokken.
ronden k0p,een ronden hals,rankepooten,
Aguessau (HenriFrançoisd'),kanselier vierteenige vöôr- en drieteenige achtervoe-

vanFrankrjk encommandeurderkoninkljke ten,borstelig en op hetachterljflang haar
orden, werd den 27sten November 1668 ge- en een kol'ten staart. Het leeft er 'in de

boren te Limoges, waar zjn vader de be- bosschen en w ordtjverig vervolgd,zoowel
trekking bekleedde van intendant. Op twin- om zjn vleesch als ()m de schade)die het
tigjarigen leeftjd werdhj te Parjsvooreen berokkent aan de veldvrtlchten vooralaall
der sehrandarste regtsgeleerden gehouden, het suikerriet. Ztjn geluid is e0n sterk en
en in 1700 ontving hj zjne benooming t0t herl
zaald geyiep. Is er iets, dat zjne 0pprocureur-yeneraal.Doelmatigehervormingen, m erkzaamheld w ekt,dan plaatsthetzieh in
door hem m hetrjksbestutlren in deregts- eene zittendehouding,en bj hetgebrtliken
pleging aangebragt,weldadige zorg Jegens van voedsel hcudt het dit m et zjnevoorde armen tvooralgedurendeden gestrengen ?ooten vast. Hetwjtle krjgt eenige malen
wintervan 1709),deberadenheidenvrjmoe- m h:tJaar 3 t0t 8 blinde Jonpen, zoodat
digheid,waarmedehj de regten verdedigde diedieren zeersterkvel'menigvuldlgen.Bekend
der Gallieaansche K erk eiz zich verzette te- zjn 4e ecl
tte Jgsfi (4.agutiL.),4ie geel-
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achtig bruin ismetzwarte stippen,van 0n- zj met een Sleeswjk-Holsteinschen grondderen wit, en op het achterljf, waarhet bezitter Joltan A?
z#t?J/'t
:lln Aslefeld, en in
haar zeer lang is,oranlekleurig;hj wordt 1709 verscheen haar tweede roman ttMaria
eenhalveNed.ellangenhalfzoahoogenzwerft Aliller'' die algemeenen bjvalvond.Haar
rond in de wouden van Brazilië,Paraguay hl
zweljkymet een drietalzonen gezegend,
en Guyana/terwjlhj o0k weltam gemaaltt was niet gelukkig,en de beideetthtgenooten
wordt, - de ztvarte Jglfi (d. nigricans verlieten elkander in 1807 zonder geregte-

Natt.
),diewat kleinerisdan de vorige en ljkescheiding.Zj vestigdezichinSleeswjk,
zwart haar heeft metwitte vlekken ,- en waar zj van een gering jaargeld en van
de Patagonisehe aqwt
l ot'mora (;.jatago- hare pen leefde en de beschermengelw as
*
nica L.),nagenoeg heteenige zopgdler van van alle ongelukkigen,hetsieraad van den

zjn ongastvrj vaderland; hj ismetbruinachtig grjze, zwarte en witte kleuren versierd en van opstaandeOoren en lAnge!dunne
?ooten voorzien.W egens zjne fraaje pels
lshj zeergezocht.

gezelligen kring en de yunsteling van de
Deensche vorsteljlte iàmllie. Zj schreefer
eene reeks van romans, die zich door een
rein en diep gevoel en door menschenkennis

onderscheiden. Toen haar Jongste zoon in
A hasverAAqll
is volgens de Jûngste ont- 1821 het gymnasium te sveimar bezocht,

dekkingen de ebreeuYvsche vprm van den keert
le zj naar hare geboortestreek terag.
Perzischen vorstennaam X erœeî en kom tin Zj wjdde zich hier aan de opvoeding van
het Oude Testament meermalqn voor.Het een drietal otlderlooze knapen - eene taak,
schjlltdat wj gemeld woord als een titel haar opgedragen dooreenestervendevriendin.
moeten beschouwen,wantvolgensDan.IX :1 Later reisde zj in Zwitserland en Italië.
is Ahasverus de vadervanDar1'v,
vden Meder, Nietlang na den dootlvanharenechtgenoot,

nameljk van Cyaœares ff, goodat hj nie- die haar een aanzienljk vermogen achter-

mand anders kan wezen danAbtyayes koning liet, stierf zj te Teplitz op den 27sten
der M ediërs. Op deplaats,d1ewi
J-bi
j Esra Julj 1849.
Ahlefeldt (gravin Elisa Davidia Marga(IV:6) vinden!wordtdeopvolgervan Kores
(cyruè, nameljk Cambyses bedoeld. W ie retha von),uit een 0ud geslaeht gesproten,
Ahasnerus is,dien wj inhethoek van Esther dat sedext den aanvang der l4tle eeuw in
aantrefen ,is nietmetzekerhqidtebepalen - Sleeswjk-llolstein en Denemarken bloeit,
was eene dochter van graaf Friedriclz von
vexmoedeljk Xerœes.
xfF
lcdpdrv:is o0k de naam van den inNvo- Al
tlLfeldt.
ft
zz
/4rzpî,
g en werd Oj den 17deuNoner van Jeruzalem , die volgens de legende vember1790ophetsl
otFrankköropLangeland
Jezus van zjnevdeur veljoeg,toen deze er geboren.Zj ontving eeneuitstekel
zdeopvoebj zjneuitleidingnaarGolgothaeenigeoogen- ding en maakte in 1808opdebatlplaatsNennblikken w ilde rusten.DeonbarmhartigeIsraë- dorfin Keur-Hessen kennis met den Pruissiliet werd veroordeeld om rusteloos te zw er- schen majoor Adov von Z?
'
d/zol
p,diebetoo-

ven tot aan den tjd der terugkomst van den verd werd door de bevallige D eensche. Een
Gekruisigde.Deze legende gehjnt in de l3de paar jaren later huwden zj, en toen von
eeuw ontstaan en door M qtthaeus z'clrïq
sïe';- .L#/zoln in 1813 ter bevrjding desvaderlands
sis, een m onnik,heteerstverhaaldtew ezen. een Jager-corps oprigtte, werkte Elisaniet
Er bestaat eene dergeljke Arabische legende weinig mede,om de DuitscheJongelingschap
van een zekeren Fadltilak. Van hetgeloof op te wekken t0tden strjd.Na het sluiton
aan hetbestaan van dien uwandelendenJood'' van den vrede vestigden zj zich eexstteBerhebben in de 16de en 17(
le eeuwen vele be- ljn,toen te Koningsbergen en vervolgenste
driegers misbruik gemaakt.Götlte ziet i11die Miinster.Geen van beiden scheptebehagenin
legende den toestand beschreven van den het verkeer in eene kleine stad,e11 dit gaf
verstandsm ensch,die,verstoken van hetge- aanleiding t0t huiseljke Oneenigheid.Deze
loofaan ietshoogers,twjfelend en morrend openbaarde zich vooral,toen de diehter lmzjn levensweg bewandelt. Met meer regt ntermann hunne woning bezochten zich aanbeschouwen anderen Altmsverws als den ver- getrokken gevoelde door de z'
jkbegaafde
tegenwoordiger va'
n het Joodsche volkjdat vrouw.Op voorstel van Lt
itzoto,die eene
in een z#rervendentoestandzjnbestaanvoort- andere wlllle htlwen,kwam het in 1824 t0t
sleept. Behalve in den volk:roman? die zi
jn eene scheiding - een stap,dien beiden later
naam draagt,vinden wd degeschi
edenisvan hebben betreurd.E lisavergezeldeImmertnann
den ddwandelenden J00d''behantleld door E.u- naar Maagdenburg en vervolgens (1817)naar

#ène8aein zjneuMystpresdeParis'',waarin
hem eene dwandelendeJodin''istoegevoegd,
dooronderscheideneDaitscheromanschrjvers
en dichters,alsmede door onzen J.J.L.ten
AW/din zjn ttAhasvert
lsop den Grimsel''.
A hlefeld (Charlotte Sophie Luise W ilhelmine von) geborelzron Aeif
zcA,eeneDuitscheschxjfster,aanschouwde hetlevenslicht
te Stedten bj W eimar op den 6deuDeeember
1781.Zj wasdedochtervaneenHannoversch
hoofdoëcieren gafreedsop lGjarigen leeftjd
een rûman in hetlieht.Een jaar laterhuwde

Dtlsseldorf,maarsloeg zjn voorsteltoteene
huweljksverbindtenis hardnekkig af.Zj bewoonden een buitenverbljf in de nabjheid
van laatstgenoemde stad.In 1838 verliet zj
haren dicllter en na eene reis door ltalië

vestigde zj zich te Berljn,waar zj genût
zocht in den Omgang metwetensehappeljke
mannen en den zosten Maart 1855 overleed.
A hlw ardt (Christian W ilhelm),een uitstekend letterkundige, werd den 22sten N o-

vember 1760 te Greifswald geboren,Hj was

achtereenvolgens rector te Demmin ,te An-
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klam , te oldenburg en te Greifswald en be- opitlln en in gouden en zilveren stofen.

kleedde eindeljk inlaatstgenoemde stad het Ahm ednagar is desgeljks een district
hoogleeraarsambt in de oude letteren. Hi
j in het presidentschap Bombay en bevat op

heeft vele geschriften in het licht egesren 470 E
@ geographischemjlen bjna een milen zich vooralbekendgemaaktdoorzpnever- lioen lnwoners.De hoofdstad,die denzelfden
taling van verzen van M akmere, Ariosto, naam draagt en 20000 inwoners telt, bezit

Oc-oFw:enz.Hjoverleedden 12denApril1830.
Zjn zoon, Tl
teodor TF'ïlAel-:een verdiensteljk beoefenaarderoosterschetalen,werd
den 4den Jtllj 1828 te Greifswald geboren.
Hj legdezich hieren teGöttingenmetjver
t0e op de Semitisehe taaltakken en wjdde
zich na zjne promotie aan het Onderzoek
der Arabische handschriften,die in de Her-

togeljkebibliotheek te Gotha en Op de Keizerljke bibliotheek te Parjsaanwezig zjn.
Eerstwerdhj onder-bibliothecaris(1857)en

vervolgens tweede bibliothecaris en h004leeraar in het oostersch (18sl)aan de unlversiteitte Greifswald.Hj heeftonderscheidene geschriften uitgegeven,welke handelen
over Arabische letterkunde en vooral over

eçnEngelschekerk,eeneschoolen eenegroot
hm
otel.Zj werd in 1493 op de bouwvallen
eener oudere stad gesticht en in l803 aan

deEngelscheq afgestaan.
Ahm ed-slach , de grondlegger van het
rjk derAfghanenOfDoerani,wasdezoo1
zvan
Seman-krltan en werd in 1724 tusschenHerat
en Kandahar geboren.Hj verwierfzich de
gunstvan Nadir-sjach,entoendezevermoord
was (1747),begaf hj zich naar Kandahar,
waar hj in eene vergadering van aanzienljken t0t koning van Afghanistan (zie dit
artikel) werd gekroond.Na hetvoeren van
vele gelukkige Oorlogen stierf hj in 1773,
aan zjn zoon Timur een rjk achterlatende,
dat zich van de westeljkegrenzen van Kh0-

rassan t0t aan Sirhind en Van de Oxus
Arabischepoëzj.
A hlquist(August.Engelbert),eenuitste- t0t aan de Perzische en Indische zee uit-

kend taalkundige, werd den 7deà Augustus streltte.
1825 te Kuopif
) in het Finsche gewestSavoA hn (Johann Franz),den l5;en Decemlaksgeboren.Hjstudeerde teHelsingforsen ber 1706 te Aken geboren!genoothetonder-

wjdde vervolgens alzjnekrachten aan de wjs aan hetgymnasium zjnervaderstad en

taak, om de Finsche taaltakken grohdig te wjdde zich vervolgens,op verlangen zjner
leeren kennen en tevens een nieuw leven te oudersjaan den koophandel.Hierinvond hj

schenken aan de volks-letterkunde van zjn echter weinig behagen,en zjne grondige
vaderland. Hiertoe schreef hj met eenige kennis van hetFrallsch en Engelsch bezorgde
anderen het tjdschriftSuometar.Hj bezocht hem in 1824 de betrekking van leeraar in de

de overgeblevene afstalnmelingen derW oten, nieuwe talen aan zo0 even genoemd gymlegde zich te Dorpat op het Esthlandsch t0e nasium. Om aal
z Jonge lieden volgens zjne
en reisde gedurende 5Jaren (1853tot1858) eigene methode een doelmatig taal-onderwjs
met veelm oeite en ontbering door hetn001*- te geven,xigttehj zelfeen instituut0p,hetden van Rusland en het westen van Siberië welk een dozjnJaren bestond.Na dien tjd
om zich met de talen en gewoûnten der al- moest hj eene plaats .
alsleeraaraannemen
daar gevestigde volkeren belkend te m aken. aan de schoolte Neusz.Verbazend groot is
Hj heeft Qndel'scheidene werken - waar- het aantal spraakkunsten en taaloefeningen ,
Onder vele van gramm aticalen inhoud,als- die hj ten behoeve van hen,die de nieuwe
mede een bundelfraajeFinschegedichten- talen van Etlropa willen aanleeren,heeftin
in het licht gegeven en is thans w erkzaam het licht gegeven.De jverige man overleed
als hoogleeraarin de Finsche taal-en letter- den zlsten Augustus 1866.
kunde aan de universiteitte Helsingfors.
A horn (acer) is de naam van een planAhm edabad, een district van Britsch- tengeslacht, dat uit boomen en heesters beIndië, t0t het presidentschap Bombay be- staat en m et eenige buiten 0ns werelddeel
hoorende en gelegel
z in hetlandschap Goed- groejende geslachten defamiliederaeeri
'z2::4

slerate aan de golfvan Cambay en aan de vormt.Men raadplege,watwj op dien famibeide boorden van de Sabermatti, telt 205 lienaam hebben aangevoerd.W j geven hier
(E)geographische mjlen en 650000 inwonexs. de afbeeldingen van takles van den:
De hoofdstad van dien naam , die zich op
Esel
tdoorn-altorn(a.pseudoplatanusL.,f
lg'1,
den linkeroever van z00 even-vermelde rivier op '
/a der natuurljke grootte).Dezeboom ,
verhef't,w as voorheen de hoofdstad van het die weleens80Ned.elhoog enhûogerwordt,

geheele landschap en in hetmidden der l7de
eeuw de schoonstestad van Hindostan.Thans
wonen er slechts 130000 inwoners,hoew el
hare muren een Omtrek hebben van 3 uren
gaans. M en vindt er ruim e,regelmatig aan-

heeft s-lobbige, Ongeljk gezaagde bladeren,
die van boven donker groen en van onderen

zeegroen zjn,hangende bloemtrossen (c)en
afstaandevruchtvleugels (1).3Ien vindthem
bj ons in Gelderland, in den Haarlemmergelegde straten,talrjkewaterleidingen,0n- merhout, in het Haagsche bosch,bj Alkderscheidene ha
otels en prachtige moskeën. m aar enz.

Bj de stad ligtdefraajevjverKokarga,door
m armeren trappen omgeven. D e stad is in
1426 doorsultan Ahmed-facl
zvan Goedsjerate gesticht. In 1572 werd zj ingenomen
doorAkbar,keizervan Delhi:maarzjbleef

Aeer 'lc/frnpyt
fe.
ç L. (flg. 2, Op de helft
der natut
lrljke grootte)met5-t0t 7-lobbige
bladeren (l), puntige lobben en opstaande
bloemtrossen (c)! terwjl de vruchtvleugels
waterpas zjn ultgespreid (c en #). Deze

beroem d door haren handelinlndigo,katoen, soort w ordt niet zoo hoog a1s de voor-
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gaande. Zj wordt in Duitschland aangekw eekt.
Kleinenahornofveld-ahorn(a.campestreL.,
flg.3op dehelftdernatuurljkegrootte)met

zaakten bjkansgeen gereedschapvereischt,

el.Hj groeit in hetgraafschap Zutphen,bj
Harderwjk, in den Haarlemmerhout,in de
duinen bj 'sHage enz.
Raiker-ahoen (a. saccharinum L., ;g.4

den Februarj en Maart,- in de volgende

zoodat ieder, die slechtsboomen genoeg ter

beschikking heeft,erzich gemakkeljkmede

bezig kan houden.Volwassene hoomen geven
kleine bladeren, stompe lobben, opstaande in de Vereenigde Statenjaarljlts gemiddeld
bloemtrossen en waterpas afstaande vrucht- 2 pond suiker,- enkele boomen wel eens
vleugels.Hj wordtzeldenhoûgerdan 10Ned. 10 pond.Men verzamelt het sap in (lemaanmaanden is de hoeveelheid sap geringer en
het bevat ook minder suiker.Dat men van

dit sap o0k bier enazjnlkan bereiden,zul-

og 1/a der nattlurljke jrootte)methartvor- len wj naauweljksbehoeven tezeggen.
mlge,drielobbige:diep lngesnedene bladeren
Ahrens (Heinrich)besehouwtmen z0oal
en overhanyelzdebloemtrossen.Hj groeitin niet als den grondlegger, dan toch als het

Noord-Amerlka en leverteruitzjn sap eene hoofdvaneenewjsgeerig-regtsgeleerdeschool.
aanzienljkehoeveelheidsuiker.Menverkrtjgt Hj werd in 1808teKniestedtbj Salzgitter
deze Op eene zeer eenvoudige wjze.Men in Hannover geboren en ontving zjne 01)boort niet ver boven den grond een gatin leiding te W olfenbiittelen te Göttingen.Htj
den stam ,plaatst hierin eene buisvan vlier- prom oveerde in laatstgenoemde stad m et een
hout en laat het sap in een bak loopen.Het proefschrift GDe Confoederatione germanica
sap wordt uitgedamptt0t dediktevan siroop. (overdenDuitschenB0nd)'',waarinhjhetgeFig.1.

Fig.2.
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Men giet deze in vormen, waal'
nazj van voelenvoorstond,datdeBondsdag ineeneverzelf t0t eene harde, bruinachtig xoode sui- gadering van afgevaardigden uit de Stenden

ker verstjft.Dezekristallisatiegeschiedtin moest worden herschapen. Zjne vrjzinnige
den tjdvan een etmaal.De voxmen.diede denkbeelden w aren wanklankenv00<deD ultgedaante van een grooten trechterofvan een
kegel hebben, staan met de punt naar
beneden, en m en maakt na verloop van
24 uren een stop aan die punt open om de
Ongekristalliseerde siroop in een Onder-

sche aristocraten.A nrens werd gekrenkt en

achteruitgezet, zoodat htl in de gelederen
der Oypositie belandde en aan de bekende
beweglng te Göttingen (1821)deelnam.Hj

begaf zich op de vlugtnaar België en vers
t
a
a
nd
e
n
p0
t
t
e
l
a
t
e
n
re
g
l
o
o
pe
n.
Da
a
r
n
a
volgens naar Frankrjk. TeParjslegde hj
wordt het suikerbrood u1t den vorm geno, zich metjvert0eOp de kennisderFransche
m0n en in eene droogkamer gebragt. Om taal, ol
u er alsverkondigervan de wjsbedaaraan eene witte ltleur te geven,bedelkt begeerte van IkMrause te kunnen Optreden.ln
men in den vorm zjn breedgrondvlal
tmet 1836 begon hj voorlezingen tegeven over
natte klei. wier vochtigheid door den ge- de Duitsche wjsb'
egeextesedertArcpf,en hj
heelen kegel heelzdringt en de siroop mede- vondzo0veelbjval,dathem doordeFransche
sleept. O0k kan men de ahorn-suil
ter,even regering hethouden van een ctlrstlsoverpsyals de xietsuiker, dûox middel van beende- chologie werd opgedragen.Laterhadhjkeus
renkool raëneren. Men ziet, dat het ge- tusschen een hoogleeraarsambt buiten Paxjs

heele bedrjf -- nameljk de bereiding van en een waehtgeld.HtJkoosditlaatsteen werd
ahorn-suiker - zeer w einig om slag verool.- in 1839 hoogleeraar in de wjsbegeerte te
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Brussel,nadathj zjnereeks vanvooxlezin- Iin hetstrjdperk tetreden. Hj vexsmaadde

gen onder den titeltdcours de psychologie'' l
1den vrede,doorOrmwzdaangeboden,enzonk,
(Paris 1827 tt
lt 1838)had uitgegeven.Zjn vel.schriktdoorde uitsprakenvanhetHeilige
tcoursdedroitnaturel''(Paris1838,3meed. oorspronkeljke woord- H onover,doorZer1848) werd in onderseheidene talen overge- vaneAkerenegeschapen - indenvreeseljken
bragt.In 1841werd hj naarLeiden,in1843 afgrond, om er 3000jaren in een doodslaap
naarUtrechtalshoogleeraarberoepen.Deze doortebrengen.lndientjdsehiepOrmnzd,geaanbiedingenweeshj
.
Fi
holpen doorzjnezes
van de hand,waarna
g.3.
Ams
jasyagdsj(jeujje.
hj in 1848debenoe,
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mel en de aarde en
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ming t0tlid van het
Parlement te Frankfort aannam. In het
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regts-enstaatsw etenschappen te Grëtz.

onbeproefd,om door
bevordering van het

Met hoeveeljver en
belangstellinghjzich

kwaad de schoûne
schepping' van Ov-

op dat gebied be-

oekleineahcrn.

muzd te Ontheiligen

weegt,bljktuitzjne

en tevernietigen.Dit

ttorganische Staatslehre auf philosophisch- gelukte,in weêrwilvan del
z tegenstand der
anthropologischer Grundlage''- een werk , goede geesten, zo0 uitstekendj dat allerlei

waarvan het eerstedeelin 1850 te Mreenen natuurljke en zedeljke verdorvenheden en
de pers verliet.

ellenden zich ingang verschaften in het ge-

Ahrim an is volgens de Oud-persische schapene en inhetvolgendetjdperkvan2000
godsdienstleerhetopperhoofdderboozegeesten jaren het booze zelfsdeOverhandhad over
en de bron en oûrsp1-ong van alle

kwaad. Hj heeft
geenszins - en Ormuzd,hetopperhoofd
der goetle geesten,
evenmin - van eeuwigheidbestaan,maar

is indertjdd00r 'x

heteeuwigeOorspron- m
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pesuiker.allazn.

en methetrjkdeslichts,enhierdooxverkreeg

als een phoenix uit
hare asch, prachtig
en smetteloos ver-

rjzen.

Ahrwk-n.VanAltenahr,waarhetschiefer-

htjde bewustheid van zjn aaxd en van zjn gesteente zich aan beide oevers der Ahr
tegenstand tegen hetgoede.Nu ontwikkelde met de zonderlingste vormen verheft, t0t
htJ
' zjne ontzettende krachten en schiep de aan Sinzig,waarlaatstgenoemdexivierzich
booze geesten,de Dews en de Doroedqi, om uitstoxt in de Rjn, ziet men alle berghellinmet hen tegen Ormnzd en de goede geesten Igen met prachtige wjngaarden bedekt. De
1.
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zomerhitte wol'dt er schier verdubboltlOp de

Isluviz en Galiano in deKamer der Granden

rotswanden,diezich terrasgewjsverheffen, de ontwerpen van M endlzabal. Vermoeitl
en degrondiserdaarenboven metdenwarmte doorden ondervonden tegenstand,verliethj
opslorpenden leisteen bedekt zoodatereene i
n 1812 zjn vaderland en vestiyde zich te
soortvan wjngewonnenwordt,dieingeheel Bordeatlx.Zjn leven iseengetulgenistegen

Duitschland en o0k in hetbuitenland vooral diehalfslachtigepolitiek,welkeharenslaafherin Engeland,zeer wordt geroemd. De witte en derwaarts slingert zonderhem te veroorAltew3
jnisweinigbekend)maarderoode,Al
tr- loven,iets goeds voor volk ofvorstt0tstand
l/dicAdrfgenoemd,Onderscheidtzichdoorzjne te brengen.

donkerekleur,zjnvoortreFeljkengeurenzjn
aangenam en gloed. D e beste soort groeit
bj W allporzheim ;zj verdientwegenskleur
en gloed, kracht en bouquet den voorrang.
O0k bj Altenahr,Demau en Bodendorfzjn
uitmtmtende groeiplaatsen. Goeden witten
Ahrwjn heeft men bjRech,enmiddelmatige

Ailanthys Desf.is een plantengeslacht

van defamillederzanthoxyleën en bevatZuidAziatische boomen met onparig gevinde?we1
eens 2 Ned.ellange bladeren,een s-deeligen
kelk,eenes-bladigebloemkroon,10m eeldraden,
3 t0t 5 vrachtbeginsels en eene éénzadige

vleugelvrucht. Belangrjk is a. jltzz
l#kflod,
te hulsbehoort,maarook bj ons 10t0t13
Ned.elhoogwordten,wegenszjnebladeren,
dieeene Ned. ellang zjn,en wegenszjne
yroene, welriekende bloemen een sieraad is
ln onze tuinen. Hj groeitin allegronden,

soorten Op dehoogsteplekken,waarderoode Desf:een boom,diein Oost-lndieenChina

Bouxgondische wjnstok nid wil groejen.
Groote moeite en zorg wordt er aan den
wjnbouw besteedDewjngaardeniers(
lragen
vruchtbare aarde in manden naar dehoogste
gedeelton. De W allporzheimer,Dornley en

Gsrkammer zjn soorten,die op den disch die eenig voedselopleveren:en verduurtzelfs
der vorsten.eene plaats verdienenten 00k de eene koude van 2:1/2O C.
Bodendorfer is zeer geacht. D e naam A hrA ilardus (F0ck0),abtderkloostersvan
blelehertisafkomstig tlitden tj% toen men den H . 'dfrl.: en .PtZCZJII.:, in het bisdom
den wjn op vaten bragt alx renshj zich Munstergelegen,werd in hetJaar1405door
met de kleurstofder basten verbonden had, paus Greyorins benoemd,om de 22Benedieterwjlmenerthansvöördientjddekleurstof tjner-nonnenkloostexsinFrieslandtebezoeken
laat uittrekken, waardoor de wjn donker en erperken te stellen aan deschandeljkste
rood w ordt.

ongeregeldheden, die in de benoemings-bul

Ahum adq (D0n Pedl*o Giron,Marquesas onverholen w orden vermeld.

de las Amarlllas, hertog van),de telg van

A illy (Pierre d'),ook Petru,
gdeAlllaeo
een oud Spaansch geslâcht,wasop zjnl8de genaamd) was bisschop van Cambray,kardijaar reeds oëcier bj de Koninkljkegarde naal en een dergeleerdste mannen van zjn
en bewees in den bevrjdingsoorlog ondex ti
jd.Hj werd in hetjaar1350teCompiègne
W ellinyton,a1schefvan den generalen staf, aan de oise geboren,studeerdeteParjs en
goede diensten. Na den terugkeer van Fer- verkreeg er in 1380 den doctoralen graad in
dinand '
VII begafhjzichnaarzjnegoederen, de godgeleerdheid. In 1389 werd hj er
omdatzjnegematigdconstitutionelegevoelens lkanselier der Universiteit,en in 1898 ontving
den K oning niet aangenaam waren. Later hj debenoeming t0tbisschop van Cambray.
aanvaarddehj gedurendekorten tjd depor- Hj reist
le bj herhaling naarAvignonennaar
tefeuille val
l oorlog, en hj werd.daarna Rome om aan den strjd der twee Pausen
t0t lid benoemd van den Regeringsxaad 4e- een einde tem aken,enopdekerkvergadering
durende de minderlarigheid der Koningln. te Pisa (1409)verdedigdehj met Gersonde
Alszoodanig bestreed hj demaatregelepvan stelling,dat de Kerk ,kraehtensde instelling
het kabinet M artinez cîd la Aos/z tegen de van Ch.ristns,ook zonderpauseen zelfstandig
oproerige provinciën. Htjwas er nietv(
)or, ligchaam is, zoodat hj voor de afzetting
dat ex Granden in de Kamer del.Proceres
zouden worden toegelaten,maardeFrapsche
gevolmagtigde, graaf Rayneval, bragt hem
weldra t0t andere gevoelens. Hicrdoor ver-

stem devanBenedictgsXIIIen Gregori'ttsX ll.
Paus Johannes XXlI1 verhiefhem t0tkardinaal. Op de kerkvergadering te Constanz

verhiefhena t0thertog van Ahumada. Toen
Afart
de !tJoglïvan
osahet
taatstoone
elverliet,
wel
'dinez
de her
Altsumada
weder
belast
met de portefeuille van 00rl0g,maar zjne
hervormingsplannen leden schipbreuk Op de

der scholastieken,oqtrad tegen I1i.
%z. Van

stond hj wederom metGerson aan hethoofd
l0or hj de volksgunst,maar hj bleefdoor derhervormingspartj,diehetgezag vanhet
zjnewelsprekendheid enbekwaamheidschit- condlie boven dat van den paus w llde vastteren in de betrekking van voorzitter vande stellen. Minderlotïeljk wasde jver,waarKam er der Proceres.De Koningin-regentes medehj,ui
thaattegen derealistisehepartj

Constanx begafhj zlch, alslegaatvan den
pas verkozen paus AfartinusV ,naarAvignon

en stierf er in hetJaar1425. Hj waseen
geleerd, schrander en in vele opzigten vrjverwarde geldmiddelen en opdeonbekwyam- zinnig man,die de wjsbegeerte van debanheid zjner ondergeschikten.ToendeHertoq den der theologie zocht te bevrjden en de
z1n zoon t0tkapltein-generaalvan Andalusie Kerk te verbeteren. Zjne werken ztjn in
en militairen gouverneuxvan Cadixbenoemde, 1490 te Straatsburg uitgegeven.
verhieven zich zoo vele stemmen tegenhem
Ailva of Aylva is de naam van een oud
dathtjzichgenoodzaaktzag,ztjnebetrekking, Friesch geslacht, dat vele merkwaardige

neder te leggen. Daarna bestreed hj met mannen heeft opgeleverd,die in buxgerljke
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en militairebetrekkingën zjn werkzaam gQweest. Van hen noemenwjIlesselvanzlilt
lt
z,
baron van hetHeiligeRoomscheRjkencommandant derStaatsche troepen inoost-Friesland, waar hj in een opstand doorschoten
werd (21 April 16C0), - zjn zool Hans

bereikte. D0 meeste besclzilderde glazen,die

raalvan Friesland,gouverneurvanKoevorden
en onderhoorige forten,colonel en drossaart
van Lieroort, een dapperkrjgsman,diein
de Nederlandsehe oorlogen van 1672t0t1678
en van 1689 t0t 1697 grootediensten aan den
Staat bewezen heeft. Nagenoeg aan alle be-

caarlte Rome,in de St.Paulus-kerkteLonden,in deNicolaï-kerk teHamburg,teBoston

jaar 1601,teLeuven in kwartier,werd hj

Aiysworth (James W illiam Harrison),

deJongste tjd metl0fheei
'
tvermeld,werden
dool* hem vervaardigd. Onder deze noemen

wjdie,welke dool
-koningLndeœj;kr#z
lBeqereninhetJaar1848aandenD0m teKeulengeschonkenzjn,endie,welkeAinmullervoorde
TIGIJ:- baron van Ailva, luitenant-generaal Hoofdkerk te Glasgow heeftgeleverd.Voorts
der Vereenigde Nederlanden,luitenant.admi- vindtmen zjnekunstgewrochten inhetVatiin Amerikaenelders.Ookheefthjvoortrefeljke bouwkunstige schilderjen in olieverf

geleverd.ttl;eStephanus-kerkteW eenen,van
binnen gezien'',doorhem in 1848op deTenlegeringen en veldslagen
in 'tbjzonder toonstelling te Miinchen gebragt, behoorde
aan die van Fleurus- nam htjdeel. In het er t0t de beste doeken.
door een steigerend paard afgeworpen on een ultstekendEngelschromanschrjver,werd
overleed aan de gevolgen van dien val!
Op den 4den Februarj 1805 te Manchester
Ilobbe Jedcic: van H ïJt)J, luitenant-generaal geboren. Hj zagzjne kindsheidvoorbjgaan
en gouverneur van Maastricht,eenmantaan oj heteenzame,oudeverbl
jfBeechhill1nabj

wien de Koning vanFrankrjktweeveldstuk- zpne geboorteplaats gelegen, en ontvlng er

ken zûnd met het npschrift (tDonum virttltis het eerste onderwjsvan zjn 0om Harr%son.
Ailvae(Eeregiftvool'Ailvasdapperheidl-''Hj Reeds vroqg schreef hj tooneel-stukjes en
overleed den l5den December 1772, en tjdschrift-etikelen.Voorderegtsgeleerdheid
Hans W illem baron t
gtzzlAilva,heervanHorn- bestemd,Segaf hj zich naarLonden,maar
huizen, Kloosterhuizen en Cammingahuis, hj werd er weldra geheel en al door de
luitenant-generaalin dienst vanden Staaten letterkundegebneid. Opraadvanzjnvriend
overleden den 3den Mei 1776.
Eber,met wiens dochter Fanny hj huwde
A in isdenaam van eenerivierinhetzuiden (1826),opendehj zelfeen boekhandel,doch

van Frankrjk.Zj ontspringt in hetJura- hj lietdezen spoedig varen en begafzichop
gcbergte,vloeit door deDepartementenJura reisnaar ltalië en Zwitserland. Na zjn teen Ain en stort btj Antron zich uitin de rugkeer schreef hj zjn roman((R00kw00d''
Rhône. Het Depàrtement, dat haren naam die met grooten bjval werd Ontvangen. De

draagt, grenst ten noorden aan de depal.
tementen Jura en Saöne-Loire, ten oosten,
aan Zwitserland en Savoye:ten zuiden aan
het departementIsère,en ten westen aan de
departementen Saöne-Loire en Rhône. Het

lzuiveringwekkende geheimzinnigheden , die

aandemaniervanMissRadcljfeherinnerden,
en do keurig geschilderde tafekeden uit het

dageljkschlevenvielenalgemeenindensmaak.
Op dien roman volgde eenereeksvanandexe,

heeftop ruim l05 D geographische mjlen die meerendeels met teelkeningen van Crnikongeveer 870000 inwoners.Hetisin 5arron- :AJS: en andere kunstenaars.zjn versierd.
dissementenverdeeld en heeftBoul'gt0thoofd- Weldrabela:tte hj zich metderedactie van
stad.Debodem isergedeelteljk heuvelachtiy, Bentley'sJ.
fït
scelllpt
!
/,totdat hj in 1842zjn
maar bestaat in het westen voornameljk ult Ainswortlt's zvfwlziz?e in de w ereld zond.
vruchtbare vlakten. llj levert marmex en Tevens werd hj in 1845 eigenaar van het
gips,veen en potklei,lithographischen steen New mountltly pptz-gczïpevan Colbnrn.In die
en jzemerts.Bovenal bloejen erlandbouw en tjdschriftenverschenendevoprtbrengselenvan
veeteelt,terwjlhethierendaarnietontbreekt zjnen geest (Jack t
g/leppcrd, Guy .
Flzpkd.
v,
aan fabrieken. Behalve wjn wordt er veel the vldr'.
s Dalt
ghter, Trsxtfz/r Castle enz.
)
ac
ht
er
eenvol
gens
i
n
he
t
l
i
cht
.
M
e
t
ee
ne
vol
l
evlas enhennep uitgevoerd,terwjldezjdeteelt
er zich in delaatsteJarenmeeren meerbegint dige uitgave van zjne werken is reeds in
uittebreiden.Hetbepartementisvan twee 1848 te Londen een aanvang gemaakt.
belangrjltehahdelswegen - van Straatsburg
Zjn broeder, W illlam Frczlcï.
qALnsworth9
naarMarseilleen vanBordeauxnaarGenèvedoorsneden.

die zich als geoloog een grooten naam heeft
verworven,werd Op den 9(
1enNovember1807
Ainmûller (Max Emanuël),die dekunst te Exeter gebgren. Bj zjnegeneeskundige
van op glas te schilderen Op nieuw uitge- studiën voegde hj de beoefening dernatuurvonden en in beoefening gebl-agtheeft,werd kundigewetenschap,en dezewerdhoofdzaak,

den l4t
lenFebrt
larj 1807teMlluchengeboren nadathj den doctoralen graad in degeneesen legde zich toe, onder daleidingvan Fr'
le- kunde verworven had. In 1827 reisde hj
tîrïcA von GJr/xdr,op de bouwkunde.Later naarParjsenzwierfvervolgensdporAuvergne
wjdde hj alzjnekrachtenaanhetschilderen en de Pyreneën, om er den bodem te onderop glas, - eene kunst, die vöör eeuwen zoeken.Bj zjn terugkeerin hetvaderland
haren bloeitjd heeftyekend,maarlangzamer- aanvaardde hj de redactie van hetJoltrnal
hand in vergetelheid ls geraakt. Hetgelukte gf zzlfslrcl and u
çeolpgfcclscience en hield te
hem,talrjkezwarigheden teoverwinnen en Edinburg voorlezingen over geologie.Toen
nieuwe hulpmiddelen te bedenken,waardoor in 1832 en 1832 in Engeland en Ierland de
4ie oude kunst hare tegenw oordige hoogte cholera woedde,wjdde hj zich aan de hulp
17*
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derljders,aan hetûnderzoek der ziekte en
tevens, tjdens zjn verbljf in Ierland:aan
geologische nasporingen.Jn 1825vergezelde
hj als geneesheer en geoloog den overste

werden naar z#n voorschriftvervaardlqd.De
Jongste,hoogst belangrjke graadmetlng in
Engeland is op zjn aandrlngen geschied.
Voortsdeed hj wetenschappeljkerelzennaar

Cltesney op eene expeditie naarde Euphraat Turjn, naar Gothenburg en naarPobesin
en trok vervolgens) door K oerdistan, het Spanje,om er zonsverduisteringen waarte

Taurisch gebergte en Klein-Azië.ln hetJaar nemen.Schoon hj volgenszjne aanstelling
1838 werd hj door het Geographisch genoot- gehouden is, zich in de eerste plaats t0t de
schap m et Itassam en TA.R assel nogmaals vaste sterren te bepalen,heeft hj geen van
naar Klein-Azië gezonden, bepaaldeljk om de ovexige deelen der sterrekunde verw aarden loop van de H alys na te gaan en een loosd.De middelljn en deoppervlakte der
bezoek te brengen aan de Nestorianen.De planeten,hare loopbanen,hare wachters,de
uitkomsten zjner waarnemingen zjn verza- z0n, de m aan en de kom eten w aren beurte-

meld in zjne beide werken: Researehes fzl lings voorwerpen van zjn onderzoek.Hj is
Assyria en Travels J?:# researcltes izl A sia daarenboven een schrander Aviskunstenaar en
plizlor, Mesoyotamia, OAtzldcel andArmenia. heeft 00k o? het gebied der natuurkt
mde

O0k andere wérken heeft hj uitgegevenj veelbelangrkksgeleverd.Sommigevan zjne
welke op die oorden betrekking hebben.
geschriften zjn bj herhaling gedrukten in
Aintab is eene stad in het Aziatisch- verschillende talen overgebragt.
Turksch ejaleetMerasj in hetnoordeljk ge- Axsja,dejongstegemalinvanMohammed,
deelte van Syrië.Zj ligtaan den voetvan wist zich de liefde van den Profeet in hooge
den Taurus en aan den oever derSadsjoer mate te verwerven.Zj genootin haarhuis
en telt 20000 inw ûners. In het m idden der eene onbeperkte vrjheid en vergezel
dehastad verheft zich 01)een heuvele#n verstexkt ren man Op zjne zwerftogten. Na zi
jn dood
slot;kanalen met stroom end w a geven er behield zj wegensharebekendheid metM ofrischheid,en zj isdoor de rots uren van Fztzwkzdc#: leer een belangrjken invloed en
den Taurtls tegen gure w inden beveiligd.De verkreeg zelfs den titel van profetes. H et
inwoners zjn ArmeniërstGrieksche Christe- Tvas haar Nverk, datuslitde schoonzoon van
nen?Koerden en Ttlrken.Deomstrekenzjll Mol
tammed van de heersehappj uitgesloten
fraalen leveren veelkoren en tabak.
en haar vadera1sopvolgerdesprofeetserkend
Aira L. twindhalm) is een geslachtvan werd.De oorzaak van haren afkeer van Ali
defamilie der grassen en van deafdeelingder w as gelegen in eene gebeurtenis,die 1&oodhaveryewassen.Hetdraagtslankehalmen met lottig hadkunnen afloopen.Aiql'averwjderde
sierljke,bloemrjkepluimen.Deboyti
gef,
nim#- zich eens gedurende den nachtuithetgevolg
ltalm (aira iexuosa)groeitin 0nsland zeer van den Profeet en keerde den volgenden

ttlf,
sldAz)ftertlg.
alyemeen in bosschen,op zandgronden en ochtend metRiftvanBenMoatt'
heldevelden. 'Deze plant onderscheidt zich Zj zeide, datzj om water te zoeken voor
door hare telkens driedeelige pltlimen met de voorgeschrevene reiniging, haren draagbogtige bloem stelen en zilverglanzige bloem - stûelverlaten en daarbj een kostbaren hals-

pakjes.Als voedselvoor het vee behalve band verloren had.Bj hare nasporingen had
voor de schapen bekleedt zj geen hoogen zj den draagstoel en de geheele karavaan
rang.Voortsheeftm en a.cceo i/o.
stx,dieeen gemist en was van vermoejenis ingeslapen
vochtigen bodem verlangt en donkergroene, bj den weg, waar z00 even genoemde
ljnvormige bladeren draagt,-- a.canescens Sifzan haar gevonden had. Mreinigen sloedie van een lossen zandgrond houdt en gen geloof aan dat verhaal, en M ohammed
blaauwachtiy groene bladeren, halmen 0n riep de ttvier zuilen van zjn raad'' bj
pluimen bezlt,enz.
een, nameljk Abubekr, Omar, Osman en
Airy (GeorgeBiddell),eenuitstekendEn- Z Jï, om hun gevoelen over de schuld Of
gelsch sterrekundige,werd den 27eten Julj onschuld van Aiqiatehooren.Dedrieeersten
1801 te Alnwick in Northumberlandgeboren. spraken haar vrj, maar Ali gaf op eene
Hj legde zich met jver t0e op de wis-en dubbelzinnige wjzete kennen.datM ol
tam-

natuurkunde en gafreedsin 1825 eene ver- med zich van haar moest laten scheiden.De
handeling in het licht over de tand-raderen. Profeet nam genoegen in de uitspraak der
Nazjnebenoeming t0thoogleeraarendirec- meerderheid en bevestigde de onschuld van
teurvan de sterrewachtte Cambridge(1828) Ais
ja in een afzonderljk hoofdstuk van den
legde hj eene ongemeene werkzaamheid aan >coran.Die gebeurtenis deed hem intusschen
den dag,en deze vermeerderde,toen hj in de volgende bepalingen vaststellen:'
W iezich
1836 metlaatstgenoem de betrelkking aan het aan echtbreuk schuldig m aakt, w ordt geobservatorium te Greenwich werd bekleed. steenigd, t0t Avettig bewjsvoorechtbreuk
Hi
diende zich van de bouwstoFen,die zjn vierOoggetuigen noodig,- wie iemand
.j be
er sedert het midden der vorige eeuw waren van echtbreuk beschuldigt zonder het bewjs
opgestapeld,en maakte de uitkomsten zjner te kunnen leveren,wordt met80 stokslagen

berekeningen bekend in zjn boek:Reduction
tkeolderpcfioayon themoon (2 dln.L0nden 1837).Bjzjnesterreklmdigewaarnemingen voegde hj meteorologische en magnetische. Hj vermeerderde op zjne sterrewacht
het aantal instrtlmenten, en vele van deze

gestraft,- de vrouwen moeten een slujer

dragen,- en waar waterontbreekt,m ogen

zj ter reiniging zand gebruiken.
Toen Aiqia zich na den dood van Osman

tegen de verheëng van AlLt0t Khalifhard-

nekkig bleef verzetten) werd zj gevangen

AISJA-AITZEMA.

261

genomen en naar Medina gebl'
agt. 00k ge- den dtllortus Kewensis'' en overleed den
durende hare gevangenschap bleefmen haar 9den october 1849.

den meesten eerbied betoonen.Zj stierfin
Aitonia Thunb.iseenplantengeslachtvan
het jaar58 derHedsjra en werd naastMo- de familie der malvaceën met een vierdeeli-

begraven.
genkellt,eenevierbladigebloemkroonen eene
Aisne (De),eene rivierinFrankrjk,ont- vierkante,eenhokkige,veelzadiyebesvrtlcht.
springt in het departement de la Meuse, De a. clpdzàyi,s met lancetvormlge bladeren
vloeit dopr de departementen Marne?Arden- en vleeskl
eurige bloemen is eene bekende
nes,Aisne en Oise en valtboven Compiègne sierqlant Zj
s afkomstig van de Kaap en
in de rivier de oise. Het Depavtemext van verelscht deslw
inters eene w armte van 4
dien naam grenst ten noorden aan hetdepar- t0t 60 C.
tement du Nord,ten noordoosten aanBelgië?
Aitzem a. Van dit Friesch geslachtvel'
ten oosten aan de departementen Ardennes
en M azne, ten zuiden aan het departem ent
Seine etMarne en ten westen aan de departementen OiBe en Somme. Het telt op l34

D geographische mjlen omstreeks 565000

inwoners. Behalve eenige kalk-en leemachtige heuvelsvindtmen ereenvlakken,vruchtbaren bodem ,deor rivieren en ltanalen mild

besproeid.Erzjn uitgestrekte bosschen met

veel wild, m eren m et een overvloed van
watervogels,marmorgroeven,Veenderjenenz.
Meer dan de helft der Oppervlakte van het
Departementw ordt door den graanbouw ingenomen;o0k wordt er veelkoolzaadenh0p

geteeld.Defabrieknjverheid bepaalterzich
hoofdzakeljk t0t weverjen,glasblazerjent
pottebakkerjen,olieslagerjenen suikerraënaderjen. Het telt 5 arrondissementen:
St.Qllentin, Vervins, Laon, Soissons en

ChAateau-rhierxy.DehoofdstadisLaon.

lstulfOfAstol,dekrjgshaftigekoning

ëer Longobarden,regeerde van 749 t0t 756.

melden wj in de eerste plaats Foppe ûf

I'oppius 'tlcs Aitzema. Deze, die zich reeds
vroeg door schitterende gaven Onderscheidde
en aan drie hongescholen het hoogleeraaxsambt in de regten bekleedde, w erd in den
aanvang del-l7deeeuw eerste resident van
den StaatderVereenigdeNederlandenteHamburg. Van hier werd hj in 1680 naar den
hertog van Friedland gezonden,om een Ver-

drag vanwederzjdscheonzjdigheidtesluiten.
Laterbevond hjzich aan hetHofval
zDene-

marken, Onz den Koning t0tafschaëng van
den tol op de Elbe te bew egen,en vervol-

g
ens bj çen KeizerteW eenen (l62s),Om
een tractâat van netltraliteit te sluiten en
tenbehoevevan prinsFredevlkHendrikpogingen aan te wenden om hetgraafschapM eur:

alsleengoedteverkrjgen.Aanvankeljkscheen
hj in beideaangelegenhedentezullenslagen,
maarSyanjeen Frankrjk wierpenbelemmeringen ln den weg,en hjverkreegnietsdan
v0or zich zelven den titelvan Vrjheerdes
Rjks. DOOr zjne tegenstanders belasterd?
werd hj in hetvolgendejaardoordeStaten

Begeerig om zjneheexschappj uittebreiden
overgeheelItalië,veroverdehj weldraRavenna. Paus Stepltan'us 11, voor de veilig- opontbgden, maar onsehuldig bevonden en
heidvanRomebeducht,riepPepqn,denkoning met eene nieuw e zending belast.Toen het

derFranken,te hulp.Deze verscheen in 754 vervûlgens bleek: dat Aitzema metanderen
en belegerde den vorst der Longobarden in het eiland Ameland van den Keizer tex leen
Pavia?het beleg opbrekende,toen hj van ontvangen had, beschouwden velen hem als
zidfIJ./'voldoende beloften met betrekking een verrader?die zich had laten omkoopen.

tot den Pauseljken Stoelontvangen had. Aitzema,bjnanergensveiligeninzjnVaderToch trok de Longobard in 755 met zi
jne land het allerminst,nam de wjk naarPraag
soldaten naar R om e, maar zag zich, door en vervolgensnaar W eenen)waarhi
jweldra
Pepjn aangetast,gedw ongen,afstandtedoen overleed.
van al zjne veroveringen.De Pausverkreeg
Een andere telg van dat geslacht,Il-es.
%el
de heerschappj over de gewesten,die aan vanzïfzezzptz,behoorde in hetjaar1584onder
de Longobarden w erden ontruktenvoorheen'
onder het bestuur der Grieksche exarchen
hadde
na
gn
eke
stanane
.r
Ht
jnn
me
oes
Fr
ke
n.techterdeoppermart
de<
Aistul
f overleed m

hetvelgendeJaardoor eenva1vanzjnpaard.
A iton (W illiam),in 1731bj Hamilton in
Schotland geboren,genoothetonderwjsvan
Pl
tili
n Miller,die hetopzigthad Overden
botanlschen tuin te Chelsea.Hj zelfwerd

de gezanten, belast m etde taak om de OppermagtoverdeNederlandenaan eenevreemde
m ogendheid,eerstaan den Koningvan Fxank-

rjk en vervolgens aan de Koningin van Engeland :op tedragen.Hijwistlaatstgenoemde,

die evenzeer als FrankrjksYorst hetaan-

bod van de hand wees? t0t het verleenen
Van

meer bjstand tebewegen.Hj was een
van de aanzienljke Friezen,diehetwaaghortulanus van den krtlidtuin te Kew die den,op eigen gezagdeopperheerschappjdes
onderzjn8o-jarigbestuureenealgemeenever- lands noqmaals aan Elisabeth.van Engeland
maardheidheeftverkregen.Derorfv:kretvensis, aan te bleden. Die Friezen wexden echtex
een hoogst belangrjk werk,doorhem uit- nietdoor de Staten als gezanten erkend,en

gegeven, bevat de beschrjving van 6000 zj bejverden zich,terbereiking van hunne

planten, waaronder zieh 14 nieuwe geslach- bedoelingen,om Leicester tOt een togtnaar
ten en bjna 500 nieuwe soorten bevinden. Fxiesland aan te speren. Deze was hiertoe
Hj overleed in 1793,
bereid,maar de gemagtigden der Staten van
Zjn zoon,W'
llliam Townsenda4ifpl?
,,volgde Friesland kwamen daartegeninverzet.Hessel
hem op in zjnebetrekking,bezorgdein de rtzs Aitgema, president van het H0f van
aren 1812 en 1813 eene tweede uitgavevan Friesland,werd in zjn huisa1sgevangene
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bewaakt 0n van zjn ambt ontzet.Later aan hetnoordelgk uiteinde eeneruitgebreide
echterschjnthj hersteld te wezen in zjne Golfgelegen,telt ruim 12000 inwoners, die

waardigheden,daarwj vermeld vinden,dat
hj op eenereisnaardeStaatsvergadering te
Breda overleden en aldaar begraven is.
Eindeljk maken wtj gewag van Lieuwe
TGn zifze-t
z, in 1C00 geboren te D ockum ,
W a3r zjn vader M einardus van Aitzemaburgeraeester was. Léegwe was naauweljks 16
Jaren oud,toen zjne Poémata '
/ffrez3ilil in
hetlichtverschenen.Laterontvinghj door
den invloedvan zjn 0om FoppevanHïfze-c

in visscherj, handel en wjnbouw hun bestaan vinden. Zj is de geboorteplaats van
Napoleon T, wiens marmeren standbeeld er

verrjstOp een voetstt
lk vangranietenwiens
honderdlarig geboortefeestereerlangmetltlister zalw orden gevierd.HethuisdeT familie
Bonaparte (Casa Bonaparte)isthans een nationaaleiyendom.

Ajan lshetOosteljkektlstlandvanAfrika

van Kaap Gardafui totaan de rivier Magode betrekking Van Raad 0n President der doko. Het is bar en schraal bevolkt. De
Hanzé-steden te 'sHage. Ambtshalve reisde voornaamsteplaatsen zjn erBerberaenBenhj bj herhaling naarEngeland.Een grooten der-lfossim.
roem heefthj zich verworven doorzjn tlit- Ajang is de naam van een gebergte op
gebr
eid werk: Saaken van Jfclf en oorlogh Java in de residentie Bezoeki. Dit kalkge'
1> en.omtrent d6 Ferddsbg#: N ederlanden: vaarte verheft zich in het zuid-oosten met
hetwelk met den Vredeltandelen Herstelde den Tjemoro Kendeng t0t eene hoogte van
Leeltw 16 deelen in kwarto telt. Hetloopt 2300 en in het noordwesten met den Argiover de jaren 1621t0ten met1ss1 - een poero t0t eene hoogte van ruim 8000 Ned.

tjdperk,waarin de schrjver zich bjna 0n- el.Men vindt erenkele koëjtuinen en een
afgebroken te 's Hage bevond,waarhj Op gl*oot aantalkokosboom en.

Ajax.Twee helden uitden Trolaanschen
hj werens zjn ambten zjne vriendschaps- oorlog droegen dezen naam ,vooreerstAiaz,
6s en Eriopis,te Naryx in
betrekklngen toegang had t0t velç beschei- de zoon van OLlel
den,die voor anderen ongenaakbaar bleven. Locris geboren.VolgensHomerusstreedhj,
Behalve genoemde werken schreefhj zjn schoon klein van gestalte en ligtgewapend,
Btrl
jdende Zde/zt
/. Hj overleed te '
sHage met onverschrokken moed,als een snelvoeden 23sten Februarj 1669. Zjn groot ge- tige looper en een behendige speervoerder,
schiedwerk isdoor Lambert t
gt
ylrz?
:,
x t0t het naast zjn naamgenootin devoorstegeledeJaar 1679, en door een onbekende t0thet ren, dooddevele Trojanen en Ontrtlkte hun
Jaar 1687 voortgezet.
het ljk van Patrocles. Bj zjn terugkeer
A ix , eene stad in hetFransche departe- leed hj schipbreuk;eerstredde hj zich op
tement Bouches du Rhône, ligt aan den een klip,maarPosekdon stiethem metzjn
de hoogte bleefder gebeurtenissen en waar

oever van de Arc in eene vruchtbarevlakte, drietand in de diepte, zoodat hj door de
die door heuvelsisomzoomd. Zj heefteen zoute baren verzwolgen werd. De Locriërs
ouderwetsch maar fraaivoorkomen en is de bewezen later dien heldhaftigen stam genoot
zetel van den Aartsbisschop van Arles en eeneeerbiedigehulde enhielden in hunneslagEm brun. M en vindt er onderscheidene be- Orden steeds eeneplaatsopenvoorzjneschim.
De andere A)
az,de zoon van Telamon en
langrjkescholen,eenebibliotheekmet100000
f'
deelen en 1100 handschriften en een muséum. Eriboea,was afkomstir van heteiland SaTotde schoone gebouwen der stadbehooren lamis. Hj wasna Ach%llesdedapqerstevan
de hoofdkerk m et een antiek b:ptisterium , het Grieksehe leger en onderscheldde zich

het paleis van Jtlstitie, het stadhuis en de
schouwbtlrg. Er wonen ruim 26000 menschen van welke een grootdeelzjnbestaan
vindtin katoenspinnerjen.De warme baden
van Aix zjn algemeen bekend.W egensdeze

werd er de stad onderden naam van GAqt
lae
Sextiae''door den proconsulCn.A
gezfïf
xd Caleiltf.
sgesticht(123 na Chr.)op de vlakte tusschen Aix en Arles ligt het slagveld,waar
M ari%s eene overwinning behaalde op de

Teutonen (102 vöôr Chr.).

door zjne ligchaamskracht en door zjne
hooge gestalte,weshalve hj teregtdeGroote
werd genoemd.Hetlotbepaalde,dathjtegen Rector z0u strjden,en deTrolanen sidderden,toen zj hem zagen. Eersttrofhj

Hectpr met een steen en wierp hem op
den grond.De beide helden greyen naarhet

zwaard,maarzj werden geschelden..- Toen
de wapensvan den gesneuvelden Achillesaan
Otftydyeîldtulysseslwerdentoegewezen,ontstak

Ajaœ in eene vreeseljke woede en doodde

Denzelfdennaam draagteenestadinSavoye, hj zich met zjn eigen zwaard. Hj wasde
3 uren gaans ten noorden van Chambery in stamvader van hetgeslachtAjantis,dataan
een bekoorljk dalgelegen. De warmebron- Athenevelegrootemannen- waaronderr ïlfïnen, die er ontspringen, waren reeds aan ades:Cimonen Aleibiades- heeftgeschonken.
de Rom einen bekend onder den naam van
Aler-Bangi is eene a'
dsistent-residentie
JAquae Gratianae''ofdt
D omitianae''
.De 0m- op de westktlst van Sumatra. Een district
streken van dit stadje, hetw elk n0g geen dezer adsistent-residentie, hare voornaam ste
4000 inwonerstelt,zjnmerkwaardigweyens rivier, hare hoofdstad, eene baai en een
de stalactieten-holen van den berg Mouxlen berg dragen er allen dienzelfden naam.

wegenstalrjkebouwvallen tlitde dagen der
Ajuga (zenegroen)iseenplantengeslacht
van de fam ilie der lipbloemigen. H et heeft
Romginsche heerschappj.
D accio, de hoofdstad van het eiland een vjf-spletigen kelk eneenebuis-enmondCorsica, aan den voet eener heuvelreeks en

vorm igebloemkroon,wierbovenlip zeerklein
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en tweetandig en wier onderlip drielobbig en werd in 1542 te Amerltot geboren. H *
P*
is.W j kennen in 0nsVaderland heteporf- was de Opvolger vaûzjn vaderHomaioen
krwipend zezld-ggpen (ajuga reptans)metspa- den stichter des xjks,maarkwam wegens
telvormige bladeren en ongesteelde, witte, zi
jn lzjarigen leeftjd eerstOnderdevoogdj
lllaauwe of vleeschkleurige bloemen, wier van zi
jn visier Beiram. Toen hj zelf de
kransen eene eindelingsche aar vprmen. Zj teugels Van het bewind ill handen kreeg,
is in Noord-en Zuid-llolland en Gelderland breidde hj zjn gebied aanmerkeljk uitover
in w eilanden en duinpannen te vinden. M en hetnnorden van Hindostan,zelfsoverKasj-

schrtjft haar geneeskrachtige eigenschappen mir.Daarna verbeterdehj hetbinnenlandsch

toe.Deze vindt men ook bp andere soorten, bestuur 0n WaS 0V0nZ0er het schrikbeeld

bjvoorbeeld bj a.pewdrdz3,
si.
v L.,a.F.
!/rt
zz?
#ï- zjner ambtenaren als de atkod desvolks.
dalis L.,a.c/lc-tzdylîfy,sL.enz.
Onder zjne langdurige reyering kwam
A kaba (Ailah,Elath)isdenaam vaneene het rjk t0t eene welvaart,dlehetvroeger
golfen van een sterk kasteel in Arabië.De of later nooit kende. H!j had een staand
GoV is een arm van de Roode Zee en tus- legervan 600000 man en,bjna 400millioen
schen S8Oen 29080'N.B.gelegen.svaal'zj gulden vloeiden jaarljks in zjne schatkist.
zich met de Roode Zee vereenigt,verheft Agra werd,alsresidentie,onderzjnbestuur
zich heteiland Tiran, en niet ver van hare deschoonstestadvan lndi
ë en Ontviny den
oevers, die hiel- en daar met steile w anden naam VallAkbarabad.HierOverleedhjlnhet

terhoogtevan 6-t0t700 Ned.elverrjzen, Jaar1s05.
ontw aart men twee reuzengevaarten - den
A kelei (aquilegia) is de naam van een

Sinaï en den Horeb. Het k
îlot ligt Op den plantengeslachtvan de familie der boterbloe-

oosteljken oeverongeveerdriekwartieruur migen Lranuncnlaeeaej.De kelk der akelei
gaans van hetuiteindedel'Golf.M ehemet-All is vjfbladig,de vjfbloembladen zjn kap-

heeft het laten herstellen,en erbevindtzich vormig,de buis is kogelvormigen stompm et
thans eene kleine bezetting t0t beveiliging een omgekromden t0p?terwjlde5vruchtbevan l'eizigers - vooral van hen, die zich ginsels van 10 schutblaadjesomgeven zjn.
naar M ekka en M edina begeven.
Sommige soorten groetjen in Europa. In

A karnanië is het westeljkste gedeelte 0ns vaderland kennen wj alleen deyewone
akelei (aquilegia vulgaris L.Fig.1.a. Op

van het oude Hellas,in het oosten doorden
Achelous van Aetolië,in het noorden door
de Ambracische golf van Epirus gescheiden
en ten w esten en ztliden door de lonische

1/a de<natuurljke grootte) metdrielobbige,

blaauw achtigebladen,wierlobbendriedeeligen

stomp-gezaagd zjn,metmeeldraden,dieniet
zeebespoeld.Zjne oudstebewonersdroegen veellangerzjn dan debloembladen,ennlet
den naam van Taphiërs,Teleboërs,Lelegers haakvormigesporen(l)(Ziev0lg.b1.).Zjismet
en Kureten. Volgens de sage Ontleent het hare blaauwachtig-violette bloemen in Zuid-

zjn naam aan Akarnan, een zoon van Alk- Holland,vooralaan de zoomen derbosschen,
maeonuitArgos,die ten tjdevan den Tr0- te vinden. O0k heeft men verseheidenheden
Jaanschen oorlog eene volkplanting op deze m et licht-blaauwe en ongespoorde bloem en.
kust vestigde. De Akarnaniërs hadden een ln de tuinen treftm en ze aan m et dubbele

gemeenschappeljk geregtshof te Olpae. ln bloemen dielicht-rood ofwitvan kleurzjn.
den Peloponnesischen oorlog kozen zj mee- Vooxts heeftmen a.alpin@ L.(Fig.2 c.op
rendeels de zjde de<Atheners. Laterstre- 1/, der natuurljke grootte)metveelfjnere
den zj met Pl
tilippus 111 van Macedonië bladeren,w ier lobben driespletig ztjn en met
teyen Romeen leden methem de nederlaag boogvormige sporen (4) aan de bloembladen.
bj Cznocepltalae(197 vöörChr.)Na dever- Zj groetjen met hare blaauwe blûem en btl
woestlng van Corinthedeelden zj in hetJot honderdtallen Op de rotsw anden der Alpen
van geheel Griekenland.
en verschaFen er den reiziger een heerljk
Tegenwoordig isAkarnaniëhetnoordeljk schouwspel.
gedeelte van hetkoningrjk Griekenland en Dit geslachtlevertuitdenvreemdefraaje
grenst ten Oosten aan Aetolië en ten noor- soorten aan de tuinen,bj voorbeelda.ccscden aan Turkje (Albaniu). ln hetnoorden densis L. met praehtige roode bloem en en
verhefen er zich woeste uitloopersvan 4en regte sporen,- a. riritfio/lorc met groenPindus, door welke de Aspropotamos zich achtig-gele bloemen, uit Siberië afkomin eene enge kl00f een w eg heeft gebaand. stig,- a. Jg/riz/z?dr'l Liidl., welke op die
In de meerzuid-westeljkevlakte liggen er van Canada geljkt!maarnog veelsierljker

de meren van Ambracia en Oseros. Nog is,- a.formosa .J1:cA.met scharlakenroode
verder zuidwestwaartsverrjstde Akarnanl- èn donker-gelebloemen,uitKamtslatkaherBohe Olympus met digte wouden, zeewaarts w aarts gebragt,enz.

uitlooyendc in Kaap Actium.Hetgeheelege-

Aken (Aachenj Aix la Chapellq Civitas

west ls schraal bevolkt en zelfs dehoofdstad aquensi
s,Aquisgranum),deoude,merkwaam
Filo Amphilochicon (het oude Al*gos) betee- dlgestad,waar de D uitsche Keizersw erden
kent w einig.
gekroond,is dehoofdstadvaneendistrictvan

A kbarN dat wil zeggen:de zder groote, hetPruissische Rjngewest. Datdistxicttelt
eigenljk Dsielal.
r##is Mohammed,wasvan op rtlim 75% Eqgeographischemjlomstreeks
1555 t0t1605 Keizervan hetrjk derM0n- 436000 inwoners.Aken liqt aan het ontgolen in Hindostan. Hj is de meest b0- moetingspunt van den Belglschen en Rjnroemde vorst uit hethuis der Groot-Alogols spoorweg, l80 Ned. el boven den spiegel
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der zee, in een vruchtbaar dal, d001- de vens vindt men er een aantalkoude baden.
W orm besproeid. De stad,in eene oude en
De omstreken derstad zjn zeerfraai.De
niewwe verdeeld, heeft breede straten en bekoorljkewandelpaden worden erzorgvulfraaje huizenyterwjldemuren,wallen en dig onderhouden. Voorts doet men er uit-

poorten der middeleeuwen bjnaverdwenen stapjesnaarden Louisberg,naar denSalvazjn. Hetvoornaamsteplein is er de Groote torberg,naar den Frankenburg enz.D e stad

markt met het bronzen standbeeld van Earel zelve behoort t0t de oudste van D uitschland.
de Groote,en onder de merkwaardige ge- Haar naam - Aachen - staat met Aa en
bouwen komt vooral de oude eerwaardlge dit met aqua in verband en wjst ons op
Miinster in aanmerking, waarhetstofeljk harebronnen.lndedagen van Caesarwoonde
overschot van laatstgenoemden Keizer in 814 er de Germaansche stam der Eburonen. De
is ter aarde besteld. Met het bouwen van stad, vermoedeljk ten tjdevan Keizer IIadie kerk is in 802 een aanvang gem aakt, tfrit
zz3vd gesticht,was dikwjls de zetelder

maar zj islatergedurig vergrooten veran- Frankische koningen,maarzj is vooralha-

derd. Voorts is het stadhuis hoogst belang- ren luister verschuldigd aan Karelde Groote.
Dezeverleende
rjk,in welks
groote zaal n1
aan hare burDuitsche Kei- d'
gers belangrjzers en 11Keike voorregten.
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D aarenboven
verkreeg Aken
het regt van
asyl,zoodatallen er veilig
waren,die eldersgevaarliepen,inhanden
vallen. In de
middeleeuw en

(

j'
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hand-enkrjgs-

derJustitie te

1

vinden.Erzjn

en naaldenfabrieken.
D e m inerale
badenvanAken

i'

ëî

telde zj meer
dan 100000inwoners.D eHervorming vond

er grooten bj-

val. Toen de
krooning der
Duitsche Keizers te Frankfortgeschiedde
en een felle
brand in 1656
omstreeks4000
huizen in asch
legde, kw am

ztjn algemeen
beroemd.zjbevinden zich gealflilgicvulgarin.
AquétegLacy5>.
deelteljk in de
de bloejende
stad cn gedeelteljk inhetnabjgeleyen Burt- stad meer en meer in verval. Tweemaalis
scheid.In de stad vindt men de Kelzersbron ereen belangrjke vredegesloten,de eerste
met eene warmte van 56OC.benevens vele tusschen Frankrjk en Spanle op den 2den
a'
ndere meteene geringere temyerattlur.De Mei 1668, en de tweede bj heteindevan
bronnen te Aken en te Burtscheld leveren te den Oostenrjkschen successie-oorlog op den
1en October 1748. Eindeljk werd ervan
zamenlaarljks44000Ned.teerling-elwater,en 18t
deze hoeveelheid bevat 35000Ned.centenaar den 3osten 8eptember t0tden l8denNovember
zouten.Debestanddeelen van debaden teAken 1818een congresgehouden,waaropFrankrjk
zjn vooralchloornatrium (keukenzout),k00l- toetrad t0t de zoogenaamde ulleilige A11izuur natron, zwavelzuur natron, zwavel- antie.'' De wateren van Aken worden 00k
zuur kali, koolzure kalk , koolzure m ag- nu n0g door velen bezocht, en de talrjke
nesia en kiezelaarde. W egens een aan- badplaatsen, die in de laatste halve eeuw

zienljk zwavelgehalte is het bronwater eldersgestichtzjn,hebben erden toevloed

niet aangenaam om te drinken. Het werkt van vreem delingen n0g geenszins doen af-

gunstig op de klieren, sljmvliezen,ademhalings- en spjsverteringsorganen enz. Te-

nem on.

A kiba (Ben Joseph),een geleerde rab-
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bjn en een kweekeling van rabbiGamallëlj zich,we1 is Waar,eeneJuistevoorstelling
leefde in de eerste en in het begin van de van de wjze, waarop het geluid in den
tweede eeuw onzer jaartelling. Gedt
lrende dampkring wordtvoortgeplant, maar weten40 jaren stond hj aan hethoofd der Israë- schappeljke grondslagen daarvoor verkreeg
lietische hooge schoolte Jabne in Palestina men eerstin lateren tjd,toen Baoo en Gaen g>f, naar men verhaalt, in dat tjdperk D?6ï daarop hunne aandacht gevestigd vielonderrigtaan :4000 leerlingen. Hj bereikte den en Newton door berekening aantoonde,
den ouderdom van l20 jaren en kwam Om dat de voortplanting van hetgeluid afhanhetleven bj den oystand,veroorzaaktdoor keljk isvan de veerkrachtderluchten der
./Jr Coo
hba, die zlch tlitgafvoor den Mes- overige geleidende l
iqchamen. Omtrent de
sias. RabbiAkiba geniet wegens zjne be- snelheid van het geluld zonden Newton,Lalangrjkegeschriften - vooralwegenszjne l
jrange en Eltler onjuiste opgaven in het
toevoegselen t0tden Talmud en wegenszjn lcht, die door Laplace werden verbeterd.
boek (
tlezirah''- een grootaanzien.

Cltladni verhief de akoustiek t0t eene zelfl

A kkerm aalshout. Men geeft dezen standige w etenschap,TFaaraan laternietveel

naam aan eiken hakhout,datom de1Jaren nieuws is toegevoegd. Savart bepaalde het
nabj den grond wordtgekapt.De stammen aantal trillingen, dat noodig is voo1' een
en dikke takken w orden daarna geschild of hoorbaxen toon, Cayniard de Zcftllr onvan den bast ontdaan. Hiertoe kaptmen ze derzocht de omstandigheden,waarbj vaste
in stukken ter lengte van ongeveer 7 palm.
D ie sttlkken w orden geklopt totdat de bast
het hout loslaat- 'tgeen in het saprjke
voorlaar nietveel moeite kost. D e bast,in
bosles gebonden,gaat naar den run-molen,

en vloeibare ligchamen geluid geven, en
Trevelyan, Leslle en Faraday gaven inlichtingen Omtrent het geluid van verwarm de

metalen,wanneer zj metkoude metalen in

aanraking worden gebragt.De leerderklank-

waar hj bj '
t gewigtwordtverkocht. De fguren werd vooraluitgebreid door Faraday
eklinken derligchamen
afgeschilde stammen en talkken,desgeljksin en M arz.Over hetmebosjesgebonden,leveren in eendroogentoe- hebbenwjbelangrjkenasporingenvanW heatstand onder den naam van (ttalhout'' of stonet- Overdevormingdervooaalgeluidenvan
Jnaakte mannetjes''een uitmuntend brand- 'sm enschen stem zeerm erkwaardigevan W tlJ.S.. De theorie Van hetgeluid is behandeld
hout,en de dunne,onqeschilde takken,des- Z'
geljksinbossen vereenlgd,zjnalsl'jsbossen door W eber,P ellison,Ampère, SfreAll'e en

zeer gesghiktvoorden Oven van den bakker. anderen. Zie verder in het artikelgeluid.
A km let is eene delfstof,die t0tdeaugiet- Aksakon (Sergêi Timoféjewitzj), een

familie behoort.Het kristalliseertin langwer- Russisch schrjver, werd den lstenOctober
pige: meestalin kwartsingedrongene,acht- 1791 teUfageborenenontvingzjneopleiding

zjdige zuilen metzeerscherpe octaëdersaan
heteinde.Zjnehardheid is6 t0t6,5,-.zjn
soorteljk gewigt 3,2 t0t3,3. Zjne kleuris
bruinachtig-,grjs-ofgroenachtig-zwart.Het
heefteenglasglans,enzjnedunneschilferszjn
doorschjnend. Het smelt gemakkeljk voor
de blaasbuis en wordtin een ijngewreven

aan het yymnasium en vervolgens aan de

universiteltte Kasan.Inhetjaar1807begaf
hj zich naarPetersburg,waarhjlidwasder
wetyevendecpmmissie.DaarnahieldhjOnderscheldenejaxen zjn verbljfOpzjnegoederen
in het gouvernement Orenburg en vestigde

zich in 1826 teMoskou.Eerstlaat(1847-

toestand door zout-en zwavelzuur sterkaan- 1856) gaf hj zeer belangrjke romantische
getast.M en vindtvolgensBerzeliusin l00 dee- schetsen uit van Russische toestandentnadat

len 55,25kiezelaarde,31,25jzeroxyde,10,40 hj zich te voren met de vertaling van dranatron,1,08 mangaanoxydeen 0,72kalkaarde. matische stukken had bezig gehouden. Hj
A koustiek oî de leer %an het geluid is overleed teMoskou den 12den Mei1859.

een gedeelte der natuurkunde, dat tot de
leer der bew eging behoort. D e voornaamste

Zjn zoon Constantl
jn heeftzich desgeljks
alsschrjvereenregtmatigen roem verworven
len
onderwerpen derakoustiek zjn:De wetten Hj aanschouwde hetlevenslichtOpdenl0(
der geluidgolven (oscillatie-en vibratie-bewe- April 1817 en studeerde aan de universiteit
jschreefpnderscheidenestukken
gingen van de afzonderljke deeltjes van een teMoskou.Ht
geluidgevend ligchaam ,klankigtlren,knoop- voor hettooneel, en stierfteZantein Detsemljnen,voortplanting der geluidgolven in den ber l8G0.
dampkring,snelheid en terugkaatsingvanhet

Een broeder van laatstgenoem4e,Iwange-

geluid),- dewetten dertrilling vanmusicale naam d, bezocht in 1857, op last van het
toonen (toonen van gespannen snaren,longi- Russisch geographisch genootschap,deJaartudinaal-trillingen van snaren en staven, markten van Ukraine en heeft daarvan eene
tpngwerken, interferentie der geltlidgolven, beschrjving gegeven. Sedert 1861 staathj

schokken en verbonden toonen),- het ont- aan het hoofd van het Moskovisch dagblad
staan en de verspreiding der toonen in ver- Denj(de Dag).
schillende middenstoffen (snelheid van het A ktinograaf (De)iseeneenvoudigwerkgeluid in vaste'en in vloeibare ligcham en, ttlig,doorP ouilletuitgevonden,hetwelk dient

overgang der trillinren van vaste in vloei- Om den duurvan den Zonneschjn ofdetjdbareen gasvormigellgchamenenomgekeerd), stippen van het verschjnen en vexdwjnen
-

de stem en het gehoor Eene theorie van

der z0n te bepalen. H et bestaat uit eene

het geluid zoekt men bj de Ouden te ver- platte ,vierkante,van binnen zw artgeverfde
geefs. Pytltagoras en ArL.%toteles vormden

kast, die inw endig m etphotographischpapier

2s6
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is bekleed. Bj eene doelmatigeplaatsingdier w ouden begroeid, maar m eerendeels zeer
kastvallendooropeninyentdienaarhetoosten vruchtbaar. Behalve de rivieren diewj in
zt
liden en westen gerlrt zjn,zonnestralen, den aanvang van dit artikelhebbenvermeld,
die op het phosographlsch papier den duur vloejen er deBlackwarriôr,deChatahoochee
van den zonneschjn aanwjzen.
de Yelloww ater,de Eseam pia en dePerdido,

A ktinom eter (De) is een toestel,door terwjl00k de Tenesseemeteengrootenboog

Pouilletvervaardigd,welke dientom dewet- het noorden van dezen Staatdoorsnjdt.De
ten van de uitstraling der warmtegedurende besproejing iserdusuitmuntend.Hetklimaat
den nachttebepalen.Hj bestaatuiteenther- is er over het geheelzacht en aangenaam ,
mometer,die in eenemetalenbuisisgeplaatst, maar in hetzuiden gedurendedezomermaanwelke laatste door middel yan hetweinig- den weleensdlukkend)terwjlaandekusten

geleidenddonstegen den toevoervanwarmte gevaarljkekoortsen heerschappijvoeren. De
ls beveiligd. Plaatst men dien toestelin de winter is er gematigd, zoodat de rivieren
opene lucht,dan moetzjn thermometereen zelden digtvriezen. D e landbouw is er de

veellageren warmte-graad aanwjzen dan de hooftlbron van bestaan,vooraldekatoen-teelt.
Omringende dampkring. Uitde proeven?die Voorts verbouwt men er suikerriet, rilst,
men metden aktinometergedaanheeft?bljkt m aïs,tabak,tarw e,rogge,haver,m eloenen,
het,dat dew armtegraadvandezen nagenoeg bataten enz.De veeteeltstaateropeenlagen
in dezelfde verhouding atheemt als die des trap,dûchdeyrachti
gewotldenzijnerbewoond
dampkrings,zoodatbjeenelagetemperatuur door velerlel wild,terwijlderoofdieren er
vandezen de uitstraling in deruimtenietmin- t0t de zeldzaamheden behooren. Naar delfdersteik isdan bj een hoogenwarmtegraad. stoFen heeftmen er n0g weinig gezocht.De

Akyab,alskrjgskundigpuntenhandels. fabriekmatige nijverheid is ergering,maar
havenvangrootbelang,iseeneilandje)datbe- de handel wordtervanJaart0tjaarlevenhoortt0thetlandschap Arakanaan degolfvan

diger. Dit gewest wordt bestuurd d00r een

bengalenhehoorendet0tBritsch-Achter-lndië. senaat en een vertegenwoordigend ligchaam,

Alaard, ook Alaerd en Alardusrana1'zl- terwi
jl de uitvoerende magt isopgedragen
aan een golzverneur,die om detweejaren
vanAgrieola(zieonderdiennaam)en had 0m- door het volk verkozen wortlt. Deze Staat
gang met de geleerdste m annen .van zjntjd, zendt 7 afgevaardigden en 2 senatoren naar
waaronder zich O0k Erasmusbevond,dievan het Congres. Hetland is ervan spoorwegen
nterdam genoemd ,was uitgever der werken

hem getuigde,dathj metdetongvergoedde, en kanalen doorsneden,enzi
jnegeldmiddelen
wataan zjn gehoorOntbra'
k,hierbjdoelende bevinden zich in eenbevredigenden toestand.
op'smanshardhoorigheid.HjstierfteLeuven De bevolking bestaat meerendeels uit Bapin 1543 of 1544. Geestig ishetgrafschrift, tisten en M ethndisten,die er te zamen om dathj op zich zelven vervaardigde:
streeks 1100 kerken l
lebben van hetyeheele

getal, dat ruim lS00 bedraagt. Er ls eene
universiteit te Ttlscaloosa,, - voorts heeft
't w elk beteekent:
m en er het H oward-college te M arionenz.
D e zetel van het bestuur is M ontgom ery!de
Al#e aardedekthem ,die ât-aard gehecten wss.
Staatis verdeeld in 2districten en 52countles.
A labam a (De)iseenerivierindenNoord- Alabama isuitEuropareedsin1540bezocht
Amerikaanschen Staat, die denzelfden naam door den Spanjaard Inernando de Ranto,die
draagt. Zj Ontstaat door de vereeniging dit Oord na weinige maanden verliet, Om dat
der Coosa en Tallapoosa?die in Georgiëont- hj er geen goud vond. In 1698 landde er
springen,stroom t zuidwestw aarts)neemt de #'H erville, een Franschman, w aarna erin
Cahawba op en vereenigt zich met de Tom- 1702 een fort werd gebouwd. Vöôr 1802 bebigbee,waarna zjonderdennaam vanMobile h00rd0Alabamagrootendeelst0tGeorgië.Deze
zich mettwee armen uitstort in de Golfvan Staat Stelde in laatstgemeld jaaral het land
Mexico.Zj isenkelvot)rkleineschepenbevaar- t0n Weston Van de Ohatahoooheeterbesohikbaar,en langshareOeversvindtm enm erkw aar- king van de Unie. lletveranderde toen ill
dige geraamten van voorwereldljke dieren. een gebied, hetwelk in 1817 in twee terriD en naam A labama draagt o0k een van toriën w erd gesplitst,van w elke heteenede Zuideljke Statenvan Noord-Amerika.Hj het tegenwoordig Alabama - in 1820alseen
grenst ten noorden aan Teneksee,ten oosten zelfstandige Staatin deUniewerdgpgenomen.
aan GeorgiëenFlorida.,ten zuiden aan Florida
Alabap ,00k AllabanofHalabangenoemd
en de Golf van Mexico?en ten westen aan is een dlstrict op Sumatras westkust. Het
Missisippi, en ligt tusschen 30O 10'en 85O behoort t0t de residentie der Padangsche
N. B. en 85o l0' en 880 30' W . L. van Bovenlandenenstaatmetzjn8000zielenOnder
Greenwich. Ditgewesttelt01!2286D geogra- een opzienerder cultures.
phischemjlenOmstrèekseenmlllioeninwoners. AlagoasiseenekustprovindevanBraziliën)
Hetland is meerendeels eene hoogvlakte,in tlISS0h0n 90 en l00Z.B.en 260 en 37BW .L.
het noorden van een tak vanhetApalachisch van Greenwich gelegen. Zj grensttenX00W
gebergte doorsneden en naarhetzuidenlany- den en ten w esten aap Pernambueo, ten
Zaam afdalende. Het noordeljke gedeelte ls zuiden aan Sergipe en ten oosten aan den
Tot. JeJSJf:12?/4,ç?-litnllus &/l vocatut-,

vruchtbaar, het middelste heuvelachti: en Atlantischenoceaan.Zjheeftog530(
E)geograhier en daarmetprairiën bedekt,enhetzuide- phische mjlen ruim S00000 lnwoners, die
ljkelaagmetuitgestrektedennen-encypressen- zich m ethetverbouw en vansuikerrietlkatoen
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enz.en met het hakken van verkooybare hunne regten er nietdoor verkort werden.
houtsoorten bezig hotlden. Na hetverlagen A land nam die voorwaarde aan , raaar toen
der Portugezen zjn handelen njverheid er graaf Jan en van Wrlr.sdldzlverschenen,o11tnde hj het,datzoodanigevoorwaardeg0aanmerkeljk verminderd.Dehoofdstaddraagt mkeaakt
w as.D eD ordrechtenaarsberiepen zich
denzelfden naam en ligt aan hetnoordelhk
uiteinde der Baai van Manguaba en ten ztli- op hunne regten, zoodat de Graaf en zjn
vriend vertoornd de veste verlieten, nadat
den van een uitgestrekt meer.
an den Baljtlw wasopgedragen,deoverheid
Alahan Pandjang is e0n district en a
der stad te dagen voor 'sGraven Vierschaar

vallei Op Sumatras westkust en behoort t0t
de residentie der Padangsche Bovenlanden.
Het is omstreeks300Ned.elbovendenspiegel
der zee gelegen en bevat slec'hts eenige ver-

te D elft. Zi
j verschenen, m aar w ilden niet
toegeven,zoodatdeGraafbesloot,Dordrecht
tebelegeren.Toenhetbelegopgebroken werd,
armde dorples, tusschen de rjstvelden ver- zag Aland zich doordebolegerden omsingeld.
strooid.Eene rivier en een dorpindatdistric'
t Hj moest zich overgeven en werd, toen
m0n hem binnen Dordrecht bragt,door het
dragen denzelfden nazm.
A lais? eene arrondissements-hoofdstad in graauw vermoord.
het Fransche departement Gard,ligtaanden
Alands-eilanden (De) vormen eene
voet der Cevennesenaan den linkeroeverder groepy die aan Rusland behoort en in de
Gardon. Zj teltruim 20000inwonersenvele Bothnlsche golftusschen Zweden en Finland
bloejende fabrieken.Zj wastjdens de her- gelegen is. Zj bevat80 bewoonde eilanden
roeping van het Edict van Nantes een van en 209 Onbewoonde klippen, die te zam en
de hoofdzetelsder Protestanten,zoodatLode- oy een gebied van 22 Llgeographischemjlen
ln'
'
ijk XlV ereene citadeldeed bouwen,Om 13000 inw oners tellen. D eze, Zweden van
de ingezetenen metdenm ondvanhetgeschut afkomst, bedienen zich Van de ZTveedsche
t0tbekeering teroepen.Alaisisvermoedeli
jk taal en houden zich bezig met landbouw ,

hetAlesiaderouden.lnharenabjheidvindt veeteelt,visscherj en koopvaardj.Degrond
is er steenachtig en de laagvruchtbareaarde
men een paarjzer-houdendebronnen.
Alam anni, eenberoemdItaliaansch dich- zeer dtln. De boomgroei bestaat er voornater,aanschouwde den S8sten october 1495te meljk uitdennen,sparren,bexken en elzen.
Florence het levenslicht. Hj wasde spruit Men telt er meer dan l00soortenvan vogels.
tvoornaamsteeiland,Alandgenaamd,heeft
van een aanzienljk geslacht.De liefde t0t He
de vrjheid bragt hem er t0e, om deelto omstreeks 10000inwonersendraagtden Getanemen aan eene zam enzwering tegen den berg en den Asgarda-berg, twee niet zeer
kardinaal Giuliano,den stadhotldervanPaus hooge grani
etgevaarten.De hoofdstad, des-

LeoX ,maarde toeleg werd ontdekt,enhj gelhks Aland genaamd,is door de Russen

nam de vlugt,eerst naar Venetië en vervol- gestichtenbevat3000inwoners.BjdeAlandsgens naar Frankrjk. Toen zjne vaderstad eilanden viel den 27sten Julj 1714 een zeeln 1527 in opstand ltwam .om harevrjheid slag voo1'tusschen de Russen OnderApraœin

te veroveren,snelde hj derwaarts,maarte
vergeefszochthj ernaarbevorderaarszjner
voormalige plannen. Devervolgingen zjner
vjandendedenhem dewjknemennaarGenua,
en van hier begaf hj zich naarProvence,
waar hj dienstnam bj FranLois 1,koning
van Frankrjk (1530). Deze zond hem in
1544 alsgezantnaarIcarelV ,en f
lok Henri11
schatte hem hoog. Hj vergezelde het H0f
naar Amboise, en stierfaldaarin 1556. Hj
behaaldegrooten roem metzjnleerdichtttlua
coltivazione',- voortsgafhjeenigeandere
gedichten uit, benevens eene verzameling

van kleine stukles Onder dentitelvan ttopere
Toscane''@ Zjne verzen ondcrscheiden zich
doo1'eeneongemeenezoetvloejendheid en welluidendheid,maar nemen gpene hoogevlugt.
A land ofAlaud was in hetlaatstderl3de
eeuw baljuw van Zuid-llolland eneenjverig
voorstander van WoltaartvanBorselen.Toen

en deZwedenonderEhrenskjöld.Indemaand

Augustus 1854 werd de Russische generaal
Bodisco er te water en te land aangegrepen
d00r de manscxappen der vereenigde Engelsche en Fransche v100t Onder Napier en

Baragway J'/JïTJï/z.ç, zoodat hj zich weldra
moest overgeven.DevestingBomarsandwerd

bj die gelegenheid verwoest.
Alanen (Alani, Alatlni of Albani) is de

naam van een groot volk,dat van de Sarmaten 0n Scyten afstamde en aanvankeljk
in denKaukasusgevestigdwas,zoodathettoen
met regt A lbani of bergbew onersw erd genoem d. Het had zich reeds in de dagen van
P tolemaelbs ten w esten van de Z00 Van
Azof,maar 00k in het noorden van Rusland

en naardezjdevandenlmaus(Paropamisus)

verspreid.In de 4(1eeeuw ,vöörda'tdeHunnen
Europa Overstroom den,w arendeuitgestrekte
vlakten tusschen de W olga en de D0n met
graafJan 11 metlaatstgenoemdezichin1:98 de tenten der Alanen bedekt. Bendcn van
meester had gemaakt van het slotte llssel- deze waren t0t diep in het noorden,t0t in
stein, werden de gevangenen ten getale van de jsvelden van Siberië doorgedrongen,ter16 naar Dordrecht gevoerd,waarvolgenshet wjlandere zuidwaarts door Perzië waren
verdrag de helftterdoodz0uwordengebragt. getrokken en er hunne togten uitstrekten
Jland verscheen erinzjnewaardigheid,Om over de Indus heen t0t aan de oeversvan de
over het l0t der gevangenen te beslissen. Ganges.
De Alanen, een woest en rondzwerven;
De regters te Dordrecht wilden echterniets
meer toegeven dan dat hj met hen zitting rllitervolk,de Kozakken-horde der Oude W ezou houden, - en dat weluitgunst,zoodat reld, versmaadden den landbouw en kene n
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geene vaste woonsteden. Vleesch en melk
Alant (inula L.)isde naam vaneenqlanstl-ekten hun t0t voedsel,overdekte wagens tengeslacht van le familie der korfbloemlgen
tot w oonplaats en alle grazige streken t0t en onderscheidtzich dooreenhalf-bolvormigen

vaderland.Hunne vermènging met de Ger- kelk metoverelkaârliggendeblaadjes,door
manen droeg niet weinig bj totveredeling gele, tongvormige,vrouweljke randbloemen
hunner gelaatstrekken; hunne donkere huid en tweeslachtige,trechtervormige schjfbloewerd blanker en hun zwart hoofdhaar met men meteen vjftandigen zoom en door een
blondheid versierd.Htlnne zeden waren minder ruw dan die der Hunnen,maarzjdeden
voor deze niet Onderin vrjheidszin en heldenmoed.Een ontbloot zwaard,inden grond
gestoken, was het eenige voorwerp hunner
godsdienstige vereering en de skalp hunner

naakten vrtlchtbodem. De sgorten van dit

vermeldin deeersteeeuw onzerjaartellingin den tjd der Romeinsche keizers. In de
dagen van Vespasianus drongen zj doorin
Medië en Armenië en noodzaakten zj F-oIo-

Die wortelis groot,ll
itter en specerjachtig

geslachtzjn kruiden,dieinMidden-enZuid-

Etlropa groejen.Demerkwaardigstevandeze

is de bitterealant (inula helenlum L.
) met

stengel-omvattende,eenigzinsgetande,eironde
en gerimpelde,van onderen viltige bladeren.
gedoode vjanden hetkostbaarstesieraadhun- Haar wortel is onder den naam van radiœ
ner paarden.De Alanen vinden wj reeds Aeîdzdfi van ouds in de apotheek in gebruik.

qesus., koning van Parthië, hulp te zoeken

.

bj deRomeinen.Gedurende den Oorlog met

de Marcomannen,die Onderderegerinq van
M arcus aif
zrefis/,
splaats greep,deden zp een

en draagt groote, gesteelde wortelbladeren.

De bloemen zjn grooten eindelingsch.Men

heeft haar ook in 0ns Vaderland op voch-
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bloejenden
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invalin Dacië en drongen doort0tAquilela.
om hetrjk tegen dergeljke ongelegenheden

/

- q%

te beveiligen, sloot keizer Tavitusmet hen
een verdrag.

!

Debelangrjkste gebeurtenisuitdegeschie-

e'

denis der Alanen is hunne ontmoeting met
de Hunnen. Deze had plaats aan den Oever

ç1.-

van de D0n in een bloedigen strjd.DeHun-

nen behielden de overhand.De Koning der
Alanen werd gedood, en dezekondenkiezen
tusschen de vlugt ofde onderwerping.Een
gedeeltederoverwonnenen trok naardenKatlkasus en een ander gedeelte naar de kust
der Oostzee, waar het zich metde Germanen vexbond en m et hen zuidwaartst004,
om de R om einsche gewesten Galliëen Spanle
te veroveren.D och een groot deel der overwonnene Alanen verbond zich op eervolle
voorwaarden metde H unnen.W atlater verbe
Oos
l
iend
tene z
j dte-zenen vereenigden zich meteene
W est-Gothen,die in 376het
Romeinsche grondgebied betrad en er Van
keizer Valens bescherm ing en w oonplaats
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zocht te verkrjgen. In den slaq bj Adria- stengel (a) voorvan debittere alantop %
nopel (378) was vooralde ruiterkderAlanen
de oorzaak van de nederlaag der Romeinen. van de natuurljke grootte met een wortelEene andere hordeAlanen,metGermaansche blad (b4 er achter.Een der randbloempjes

stam men verm engd,rtlkte in 406 onderaan- zi
en wj in c,een der schjfbloemljesin
/,
voering van Ràadaq?i.
%dnor het dal der Po d,en eene rjpevruchtin e.Dezezjn 11
t
0t
2 maalvergroot.
naar Florence en betegerde deze stad.W el
De
bi
t
t
er
e
al
ant
was
onde
r
den
naam
van
werd zj door Stiliolto teruggeworpen,maar

ippocrates bekend, en
zj teistcrde gedurendetweeJarenGalliëmet J)Jy!nv reeds aan Il'
hare strooptogten en vestigde zich eindeljk, zj vervult bj Dioscorides eene belangrjke
met de Vandalen vereenigd?in het zuidwes- r01.De wortelbevat was,g0m ,inuline enz.
ten van Spanje, in Lusltanië.Hierwer- De geneesheeren gebruikten dien bj hardden zj bedreigd doorde overmagtderW est- nekkige verkoudheden,en vooralbjdeveeGothen en overwonnen door de Gothische artsen staathj zeerin aanzien.
koningen Athaulf en W allia:zoodatzj 0pAnderealant-soortenzjntLnwlagermanieaL.
hielden een zelfstandig volk te wezen. ln

m et een stengel ter hoogte van 4 t0t 6Ned.

m ,m etlancetvormige?van onder viltachden slag bj Châlons (451) strjden zj onder pal
een eigen koning, Rangipan genaam d, a1s tige bladeren, - i.salictna L .,die w atm in-

trouw elooze bondgenooten der R omeinen.Na der hoog wordt,- i.brittanica L Of lancetden dood van hun laatsten koning Bior,in bladige alantm etvan onderen behaarde bla-

den 8lag bj Bergamo teqen Ricimer (464) deren en 0Ok in ons Yaderland groejende,
gevallen,verdwjnen zj u1tdegeschiedenis. terwjl men i. bfrons L.uitdePyreneën,
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2C0

ï.graadlpova I'
1.
'ïI#.uitdenKaukasus)deb6- uit de bexgpassen en ontsnaptemetzjnegeAlcr#: alant (i.nculus ChristiL.
),0ok bj vaN
ny
enen en meteengrootenbuitnaarEpirus.
let lang daarna verscheen een keizerljk
0ns voorkomende) en î.s'
naveolensJlcg.t0t
de sierplanten rekent.
bevelschrift,waarbj Alarict0t?raefectusot'
Alarcon y M endoza (Juan Ruizde), onderkoning van oosteljk Illyrlë w erd beuit een edel Spaansch geslacht gesproten, noem d,terwjl een ander bevelschriftvooraanschouwde te Tasco in Mexico hetlevens- schreef,datde tuighuizen voor hem geopend
licht.ln 1622vestigdehj zichin Spanjeen moesten worden,zoodat hj zjn leger Van
bekleeddeerin 1228 eene betrekkingbjden Romeinsche wapenen k0n voorzien.Toen hj

Koninkljken Raad van Indië.Hj heefteen vervolgens (390)door de Barbaarsche stamgroot aantaltooneelsttlkken in het licht ge- hoofden t0t koning van alle W est-Gothen
geven,van w elke som mige zeer worden ge- werd gekroond,gevoelde hj zich op nieuw
roemd.Zjn welwatoverdreven gevoelvan t0tOorlogs-onderneminjen geprikkeld.Reeds
eigenwaardemaakte hem gehaatbjzjnetjd- in hetjaar 400 trok hp,schoon niet zonder
genooten,en hj moestallerleisoortvanver- een bloedigen strjd,door PannoniëinItalië.
volgingen en teleurstellingen ondervinden. W elligt maakte het verlies, dat hj in de
Hj overleed in 1689, en eene verzameling Alpen-passengeleden had:eenterugtogtnoodvan zjne geschriften is van 1848 t0t1852 te zakeljk,wanteerstdrieJarenlaterverschjM adrid in hetlicht verschenen.
nen zjne benden wederaan dezuidzjdeder
Alaric deedr.
ç/e,koningderW est-Gothen, Julische Alpen.De teruykeervanAlarioverW aS een Van de m erkw aardigste vertegen- spreidde angsten vrees ln geheelItalië.Vöör
w oordigersvan dekrachten,diehetW estersch- dat k
%tilieho zich metzjnelegioenenenbondRomeinsche Keizeryjk dedenvallen.Naauwe- genooten tegen A laric wapenen kon, had
ljkswas Tlteodosiusoverleden (705),diemet deze het stroomgebied van de P0 bereikt en
krachtige hand de W est-Gothen,doorzjne bedreigde Milaan, van waar de keizer met
voorgangers als bondgenooten erkend, had zjn sidderenden hofstoetnaarGalliëdewjk
beteugeld,toen Alarie,dejeugdige en eer- nam.De ruiterj van Alariezou hem ongezuchtige vorst der '
W est-Gothen,Ondervoor- twjfeld hebben ingehaald,indien de muren
w endsel, dat de Onderstandsgelden nietten van Asti hem niettjdig eene schuilplaats
behoorljken tjd werden Opgebragt,aan de hadden verleend.Reedswas deKeizergezind
Romeinen den oorlog verkondigde en zjn om te capituleren, toen Stiliclto opdaagde
volk tegen de voormaligebondgenootenonder t0t ontzet, de belegeraars t0t den aftogt
de wapenen riep.D e hoop op buit loktenog noodzaakte en Alarlc dwong om nabj het
vele andereBarbaarschestamm en van deover- hedendaagsche Turjn,bj Polentia,een slag
zjde van de Donau en uithetverrenoorden, te leveren (S9 Afaart 403), dievan denvroeen w eldra Overstroomden deze horden de gen m orgen t0tden laten avond duurde zonRomeinsche gewesten totvoor de muren van der tot eene beslissing te leiden.A laric vem
Constantinopel.Detwintigjarige Alaric,t0t schanste zich des nachts in een w agenburg,
Opperbevelhebber van het gansche leger ge- maar ook hier werd hj door deRomeinen
kozen, was in de wapenschoolvan Tlteodo- aangevallen en eindeljk voll
tomen geslagen.
ditz.vgevormd en had reeds vroeg een gew el- Zelfszjnegemalin vielden overwinnaarsin
digen haatingezogen tegen Rome.Reedssid- handen. ln dien berooiden tûestand vatte
derde m en te Constantinopel voor dien inval A laric het verm etelbesluit op, Om met het
der Barbaren. M aar in plaats van de hoofd- overschot van zjn leger,metzt
jne ruiters,
stad aan te tasten, begaf A laric zich naar naarRome tetrekken.Dûch ook bjditdreiGriekenland, dat zjne poorten zoowel bj gend gevaar was Stiliclto de redder des vaThermopylae als ûp de Landengte voor hem derlands. Hj begreep, dat het onmogeljk
opende zonder hem t0twapengeweldtenood- wastmetzjn ui
tqeputleger deruiterbenden
zaken.CorinthetArgos en Spartagaven zich van A laric spoedlg genoeg te achterhalen,
over op genade en ongenade.Athene kocht zoodat hj dezen een voordeeligen vredeaanzjne veiligheid voor zjne schatten.Overal bood. âlaric nam het aanbod aan en verliet
w erden de schoonste gedenkteekenen der hetlandmethetvoûruitzigt,dathjJaarljks
Griekschek'
unst verwoest,en zelfstak Alaric eene aanzienljke geldsom van de Romeinen
den prachtigen tem pelvan DemeterteEleusis ontvangen zou. lntusschen poogde hj zich
in brand. De laatste hoop om hetdubbele reeds op dien terugtogt meester te m aken
Keizerrjk te redden,was gevestigd op de van Verona,den sleuteltOt de Alpenpassen.

krachtvan hetW esten.DeW est-Romeinsehe
veldheer f/ilicAo, wien m en in den beginne
geen verlofhad willen geven,Om denvjand
bj zjn doordringen in Griekenland tegen te
houden, ruktethansmetzjnejlings bjeen
geroepene legioenen A laric te gem oetenhet
gelukte hem :het leger der Gotheninhetgebergte van Arcadië op eene ongunstige plek
te Overrompelen en te Om singelen.M aar ter-

Dewaakzaamheid van Sttliel
toverjdeldezjn

oogmerk.Alarie leed op nieuw eenebloedige
nederlaag en trûk met het ellendigoverschot

zjn legeroverde Alpen terug.W eldra
vaaaktehj nieuwekrjgstûerustlngen enriep
Van

deBarbaarsche stammen Op t0t eengezam en-

ljken togt naar Rome.Stilicho zochtdoor
onderhandelingen het gevaar afte wenden,

en hj wist AlarLc te bewegen, een verbond

rtjl Stilleho, van de zegepraal verzekerd, met het 110fte Ravenna tesluiten,waarbj
zleh m ettonneelvertooningenvermaakte,brak
A laeic plotseling'op,verdrong de legigenen

deze m et de w aaxdigheid van praefectus in
lllyrië w erd bekleed.Toen Alaric de bedoe-
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ling van kStiliclto doorzag, om hem in een

en Apulië.Van hierstrektehj zjnmagtigen
Oorlog methetOostersch-Romeinsche rjk te arm uitnaarSicilië en zag in zjne verbeelwikkelen,zondhj uitzjn legerteAemona ding Afrikareedsrebogen vool-zjn scapter.
aan den Keizer van het W esten eene lange

Een storm verstroolde de vloot der Gothen,

ljstvan eischen en dreigde metden oorlog, en Alariostierfvôôrhet eindedesjaar(410)
indien ze nietvervuld werden.Desidderende teCosenza in den ollderdom vannaauweljks
Keizervolgde den raad van Stilicho en gaf 34 jarel
z.In de bedding derBtlsento,door
toe. Toen de gevraagde geldsom men na het
vermoorden van StLliclto niet geregeld werden betaald, drong A larlc w ederom door in
het hart van den W est-Romeinschen staat.

Hj plunderde de steden Aquileja,Altinum ,
Concordia en Cremona,en toog regtstreeks

naar Rome, welke stad hj door eene doelmatige verdeeling zjnerkrjgsmagtvanallen
toevoer van levensm iddelen beroofde.D ek0ningin der steden m oest om genadesm eeken

(408). Alârie eischte, dat alhet gotld en

Romeinsche gevangenen afgedamd, begroe-

ven de Gothen hetljk van hunnen vorst.

Daarna gaf m en aan de rivier haren v00rm aligen l00p,en de gevangenen w erden gedood,opdatniemand de begraafplaatsaan de
Romeinen zou kunnen verradeu.
A laric w erd opgevolgd door zjn zwager
A tJ,Jt4l./',die zjne benden naarOpper-ltalië
voerde m ct Ifonoriqs vrede maakte en in
4l2 naar Gallië en Hispanië trok - wingew esten, die door den Keizer aan de Gothen
t0t w oonplaatsen waren afgestaan.
ln dezelfde eeuw leefde Alarie det'
tveede,

zilver en alle vreemde slaven zouden worden uitgeleverd, en toendeRomeinscheafgevaardigden hem Onderdanig vroegen:JW an- die als koning van hetW est-Gothischerjk

neergj,OKoning,ditallesvan 0nseischt,
wat laat gj 0nsdan over?''gafdetrotsche
veroveraar ten antwoord: Jllet leven.''Hj
stelde zich echter met een betrekkeljk ge-

in Spanje en in het zuiden van'
Frankrjk
zjn vader EuricltinhetJaar484 opvolgde.
Nietlang nahetaanvaarden van zjne regering leverde hj Syagriusuit,eenstadhouder

ring losgeld tevreden en betrok de winter- die naar het W est-Gothische h0fteToulouse
kwartieren in hetvruchtbare Toscane.waar dewjk genomen had,aan Cl
tlodwéq,koning
hi
J- ztjn leger versterkte met 40000 slaven der Franken.Ditverhinderdeniet,datlaatstv>n Barbaarsche afkomst,diehj Romehad genoemde vorst tegen A laric te velde trok
afgeperst, en m et nieuw e benden H unnen en hem in de vlakte bj Poitiers eenegeen Gothen,die door zjn zwager Atl
taulf voelige nederlaag toebragt.Hierw erdA laric
derw aarts werden gebragt.
gedood.De '
W est-Gothen verloren alhetland
Alavic was nu geneigd den vrede te slui- van de Loire tot aan de Pyreneën, maar
ten met Rol11e, maar de onhandige Keizer kregen hetgedeelteljk wederin hun bezit,
brak de onderhandelingen af,en de schrik- toen Tl
teodoric, de koning der Oost-Gothen
wekkendeveldheertrokinhetjaar409weder en een bloedverwant van Alarie, hun ter
tegen haar oy.De Senaat gaft0eaan zjn hulp snelde en voogd werd van Amalric,
eisch, om kelzer Ronoril
ts te onttroonen en A larles zoon en opvolger.Alaric de tweede
den stads-praefectA ttalus m et het purperte w as een verlicht en vredelievend vorst,die

bekleeden,Op wienAtltaulf,âlspraefectd0r het welzjn van zjne Onderdanen.zocht te
ljfwacht,hettoezigtmoesihouden.Destroo- bevorderen. Gedurende zjne regering werd
p0p, die den naam van keizer droeg,w erd een uittreksel vervaardigd uit den Codex
nu met een ontzettend leger voor de poort Theodosianus,datn0g langen tjd daarna in
van R avenna gebragt,w aar eengezantsehap hetzuidenvanFrankrjkt0tgrondslag strekte
van H onoriltsversltheen,om over eene ver- der regtspleging.

deeling van het Rjk tusschen die twee vor- A larm ,een woord,datvanhetFransche
sten te onderhandelen.Attalus gaf '
bj die # l'arme (te wapen)afkomstig is, beteekent
gelegenlleid bljken van eenezo0 verregaande de plotseljke oproeping dersoldatenin oogenonbeduidendheid,dat Alario in devlaktevan

blikken van gevaar. Alarm w ordt gemaakt

Riminieene algemeel
zevergaderiny van R0- m et de trom , den llool-n of de trompet
meinen en Barbaren belegde,waarln A ttctlus en ook wel eens door het lossen van een
openljk en op demeestvernederende wjze vuurwapen. Bj het hoorellvan de alarmvervallen w erd verklaard van den troon.D e trom of van de alarm trompet begeven zich
1rP0rwerdendoorden Senaat dekrjgslieden naarhunneloopplaatsen,waar
diadeem enhetPl
plegtig aan Alaric ter hand gesteld,die een
en ander als een onderpand van vriendschap

aangetreden en appèl gehouden wordt. In

door wraakzucht gedreven,trok ten derden
male naar Rome. 'W eldra Ontsloot zich de
Salische poort voor de Barbaren,en methet
aanbreken van den 24sten Augustus 410 nam

Amerika en thans t0tde Vereenigde Staten
behoorende,isten westen dool'desm allestraat
van Tsannah van Unimak ,een der Aleoetische eilanden,en ten zuiden door den straat

hetdageljksch leven heefthetwoord alarm
naar Ravenna zond. De Keizer:van zjn de beteekenisvan rumoer.
mededinger ontslagen,was dw aasgenoeg de
Alaska ofAlaqika;een schier-eilandaan
aanbiedingen vanAlaricaftewjzen,endeze, de noordwestkust van hetvoormaligRussisch

de verwoesting een aanvang,dieOnmeteljke Sjelesjow van het eiland Kodlak gescheiden.
kunstschatten deed verloren gaan.Zesdagen
duurde het w erk der vernieling.Eerst den

Het heeft eene uitgebreidheid van 400L geo-

graphische mjlen en eene kustlengte van 50
zevende dagverw/derdezichAlaric,metbuit geographische mjlen.Hetis doorsneden van
heladen,en zjnlegeroverstroomdeCampanië een bar,vulkanisch gebergte,dat eenmerk-
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waardige scheidsmuur is van tweederleikli- den slag van Albufera (1811)vexliethj de

maat, daar aan de zjde van deBehring-zee zjdevan JosepltNapo.
leon,schaardezichaan
de walrus a1s de bewoner der poolstreek,en diederindependenten en werdadjudantvan
aan dezjdevan deStilleZeedecolibrialsde Wellinpton.ln die betrekking woondehj de
vertegenwoordiger van hetkeerkringsgewest v.erschlllende gevechten bj en redde bj het
zich vertoont.
bestorm en zjner geboortestad deze van een
A latau of Bont Gebergleis de naam va'
n dreigend verderf. W ellington benoemde hem
tweebdangrjkeberggewesten,die,doorhet op het Blagveld t0t generaal.In 1814 vergedal der l1i gescheiden,aan de grenzen van zel
de hj hetzeqevierendeBritschelegernaar
China en Rusland gelegen zjn.HetDsonqa- Frankrjk en hp woonde er den slag van
ridc/z of Cis-lIeldiq
:c/
z berggewest, in 1857 Totllousebj.
door Semenow opgenom en,looptvan hetzuidNa den vrede van ParjskeerdeAlavanaar
w esten naarhetnoordoostenendraagtsneeuw - zjn vaderland terug.Hj was echter bj het
toppen ter hoogtevan 4000 Ned.el,terwjl H ofniet gezien;zelfs w ierp m en hem in de
een groot aantal schilderachtige dalen zich gevangenis, waaruit hj door tusschenkomst
westw aarts openen naarhetttzevenstroom en- van W ellington werd verlost.Op verlangen
la1
&d'' Of tthet Siberisch Italië.''Het Trans- vandenPri
nnvanOranje- laterWillem IIflez
ldidc/zbexggeaest,desgeljksin 1857 door werdhj benoemdt0tambassadeurvanSpanje

semenow en in 1859 door Gobulew bezocht: te 'sHage,maar reedsin 1819teruggeroepen.
verheft zich als een reusachtige muur ten Toen in 1820 de opstand uitbarstte,verbond
zuiden van de I1ien heeft toppen,die den zich A lara m etAvguelles en Galiano t0therM ontblancinhoogteovertreffen,terwjlzjneda- stel der constitutie van 1812,streed in 1822
lenmetdonkeredennen-woudenzjnbegroeid. tegen de koninkljke garde en stemde te
Hetdistrict Alatau,hetland van degroote Sevillavooreene onmiddelljkeafzetting van
Kirgisen-horde en van de Zwarte Kirgisen Ferdinand. Na de nederlaag der constittltio(Boeraeten), bevat het Zevenstroomen- en nelen werd Alava door de Cortes t0t1id de<
Trans-lli-land; het telt op eene oppervlakte Commissie benoemd die teCadixmetFrank-

van 3364 D geographischemjlen 150000in- rjk onderhandelde.Toen erin strjd metde

woners.Volgensde Ukase van 25 December beloften desK oningseenebloeëige vervolging
1862 is het opperbestuur over dit gebied op- tegen de constitutionelen w erd ilzgesteld,
gedragen aan een militairen bevelhebber,die nam Alava metvele anderen de vlugt naar

zjn verbljfhoudt in de vesting '
W ernoje, Gibraltar en vervolgens naarEngeland.Hj
welke in 1854gestichtennadientjdt0teene leefdehier en in ons Vaderland van den Onstad van meer dan 4000 inwonersaangewas- derstand zjner vrienden, totdat hj in 1834
sen is.Met dit vaste punt zjn de Russen door koningin Cltristina teruggeroepen ent0t
hetverst in Midden-Azië doorgedrongen.
pair des Rjks verheven werd.Onder hetbeA lava (Vittoria)iseen Spaansch gewest wind van Martinez deIJ .
110.
9@ werd hj t0t
en wel de zuideljkste der drie Baskische ambassadetlr teLonden en Onder M endizqbal
provinciën.Het behoortt0tCantabrië,grenst
ten noorden aan de provinciën Biscaya en
Guipozcoa, ten oosten aan Navarra,en ten
zuiden en westen aan oud-castilië.Het telt
op eene oppervlakte van 56 (E)geographische

t0t minister van buitenlandsche zaken be-

noemd.Hj weesdezebetrekkingvandehand

en werd lid van hetvertegenw oordigend lig-

en Bayonne, en slechts aan de znideljke

chaam.VruchtelooszochthjLodewî
jkT/liîïp,
ç
van Frankrjk t0t eene tusschenkomst in de
Spaansche aangelegenheden tebewegen.Toen
eindeljk door eene nieuwe omwenteling de
constittltie van 181:aan Spanjewerd opgedrongen, verklaarde hj = zonderling genoeg!- dathj die niet kon aannemen.Hj
nam zjn ontslag uitalle openbare betrekkin-

ls er zacht en gezond,en de hellingen der

Alba of Albe is hetkoorhemd van wit

mjlen eene bevolking van ruim 100000 zielen, die in 1 hoofdstad, 91 steden en 340
dorpen gevestigd zjn.Het is een bergachtig
land, doorsneden van de groote w egen van
Borgos naar Bilbaoen vanBorgosnaarTolosa

grenzen doordeEbro besproeid.Hetklimaat gen en overleed te Barèges in 1843.

ttnica,linea
bergen zjn er metwelige eikenwouden be- linnenj ook camisio, poderis en l'
dekt. M en verbouw ter tarwe en m aïs,vlas

dalmatica genaam d, dat als zinnebeeld der

en hennep,tprwjl de wjnstok en de Oljf- reinheid doorde geesteljken derChristeljke

boom er voorspoedig tieren. M en vindt er kerk over het zwartegewaadgedxagen wexd.
belangrjke jzer- en kopermjnen benevens H et was in de 4de eeuw reedsin gebruik.
zoute bronnen.De hoofdstad is Vittoria.
Hetis behouden in de Roomsch-Katholieke
A lava (MiohaëlRichard d'
)eenSpaansch kerk,en in deAnglicaansche enLuthersche
krjgs-en staatsman,werdin 1771teYittoria (in Dtlitsf
thland) nlet geheel afgeschaft. Jn
geboren. Reeds vroeg kooshj de zeedienst de Grieksche kerk is hetdoor hetsticl
tarion
en w erd weldra bevorderd t0t kapitein van Vervangen, dat gewoonltjk van gekleurde

een fregat. Nu ging hj overt0tde dienst zjde vervaardigd is. De alba behoorde Ook

te lande en bezat den rang vanoverste,toen
NapoleondeSpaansche Bourbonsvanden troon
w ierp.Alava Om helsde m et geestdriftdezgak

t0t het krooningsqewaad der Duitschekeizers,en zj werd IndeoudeChristeljkekerk

gedragen door hen,die pas den'doop had-

van den nieuwen beheerscher.Hj werd lid denondergaan,alseenzinnebeeldvanzedeljke
van denRaad van Bayonneen onderteekende reinheid. Na verloop van acht dagen werd
tle constitutie,door Frankrjk verordend.Na het witte kleed afgelegd en op eene gewtjde
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plaatsppgehangen.Daarindientjd dedoop TobiendeBolana,dieallen,metuitzondering
veelalop Paschen wexdtoegediend,droeg de van de eerstgenoemde,kustrivierenzjn.00k

zondag na Paschen reedsin de vierde eeuw heeft men er uitgestrektemeeren,z0oalshet
den naam van dominica ïzlalbin.
Bojana-melr,hetochri-meerenz.Aandekust
A lba is de hoofdstad van een distrid van vindt men vele goede havens en eenige aandien naam in de Sardinische provincieCuneo zienljkegolven,z00alsdievanArta,Avlona,
(Coni). Zj is het oude Alba Pompeja en D urazzoenvandeDrino.H etklimaatiserruw
teltthansbjna 9000inwoners. Hetdistrict op het gebergte en aangenaam - hoew eldik-

heeft er 122000 inwoners op 18 o geoqra- wjlsbrandendheet- indedalen.Hiergroejen
phische mjlen. O0k ligteene stad vandlen de sappige vruchten van het zuiden en zelfs

naam in deNapolitaanscheprovincieAbrazzo de palmboomen der keerkringslanden.Debeulteriore 11 aan den voet van den Vellino. volking bewoont erzoowel de bergen alsde

Zj ishetotldeAlba Fucentia en heeft4000 dalen. Talrjke steden en sterkten kroonen
inwoners.- OverhetotldeAlba .
:04.:.zullen erde hoogetoppen,endiesterktenzjnveelal
wj spreken in hetartlkelAlbano.
bewoond door den klephten-hoofdman,dil)op
Alba (Hertog van),zie Alva.
den roofridder dermiddeleeuwen geljkt.De
A lbacete is de hoofdstad van de even meeste ingezetenen behooren er t0t den 00rzoo genoemde Spaansche provincie in het spronkeljken stam derAlbanezen ofSkypeta-

koningrjk Murcia. Dezeprovinde teltruim

214000 inwoners op iets meer dan 280 D

ren.Dezeisinhetnoordenvrjzuivergebleven,
maar in hetzuiden metdeGrieken vermengd,

geographische mjlen,en harehoofdstadheeft terwjl er o0k de talen dierbeide volkeren
om streeks 12000 zielen.
in gebruik zjn. De Albanezen zjn beljders

A lbani tFrancesco),een schilder van de van deMohammedaanscheofvan deGrieksche
Bolognesche school en 0en tjdgenoot der godsdienst.Zjzjn middelmatig van lengte,
Carracei,Tverd in 1578 te Bologna geboren. breed van borst,gastvrj en dapper van

Zjne leermeegterswarenCalvaert(eenNederlander)en de Carracc'
t* Zjnmedeleexlingen
de vriend zjnerJeugd was Guido Aezsi,die
vervolgenszjn mededingerwerd.Hjleverde

aard. A1swapenen dragen zj twee pistolen

levendig.Men zegt,datzjnetweedevrotlw
hem 12 kinderen schonk , die zo0 schoon
waren,datzj hem t0t modellen voorzjne
fraaiste voorstellingen konden dienen. Hj
overleed te Bologna in hetJaar 1660. In de
Galerj te Dresden,te Milaan,te Parjsen
eldersbewondertmen zjneprachtigedoeken.

woningenzjneenvoudigenbestaandoorgaans
uittwee vertrekken. Zj hot
lden zich hoof2zakeljk bezig metlandbouw en veeteelt. ln
de vruchtbare dalen groejen maïs,tarwe,
tabak,koolzaad enz.,terwjlhunbodem tevens
uitmuntende druiven en oljven en voortreffeljk timmerhoutoplevert.
Albaniëistegenw oordig verdeeldin driepasJalieks,nameljk Janina,llbessan en Skoetari.
De voornaamste havensteden zjn Durazzo,
Avlona en Parga,terwjl Skoetari,Akhissar,

in den gordel, een atagar of korte sabel,
eene lange kromm e sabelen eenlanggeweer.

Zj hebben weinig achting voorhunne vrou-

m eer dan 50 altaar-stukkenjm aarschilderde wen.Zj kleeden zich in een katoenenhemd
hetliefstdichterljketafereelen uitde fabel- en broek,in een witten lakenschen mantel,
leer en uithetherdersleven.Zjneteekening bedekken hethoofd met een tulband en veriszeerjuist,zjn kolorietbevallig,zachten sieren zich meteenprachtigengordel.Hunne

A lbania was in de dagen der Oudheid
eenK aukasischgewest,doordeAlbanibew oond
en door de Albanus besproeid. H et grensde
ten oosten aan deKaspisehezee,tennoorden
aan Aziatisch Sarmatlé, ten zuiden aan de llbessan, Berat, Ergirkastri en Arta m eer
Cyrus en Araxes en ten westen aan Iberië. in het binnenland, en Perserin, Ochri en
Tusschen de rivieren Albanus en Casiuslag Jani
na in de berystreek gelegen zjn.
in het binnenland de hoofzstadCabalaca(Ca- De oude geschledenis van Albanlëisw einig

bala)nabj een bergpas, die den naam van bekend. Aanvankeljk draagtditgewestmet
ttpylae Albanicae'' of (tPïlae'Sarmaticae'' deOmliggendelandendengemeenschappeljken
droeg. De Romeinsche kelzers hadden er naàm van Epirus, en de geschiedschrjvers
hunne stadhouders.
maken melding van de'dapperheid m aar o0k
Albanië(inhetAlbaneeschSkyteri,inhet van de onderlinge verdeeldheid der di
'tàr
Turksch Arnant) ligtaan de Adrlatische en gevestirdestammen.LaterdrongdeGrieksche
lonische zee en heeft op eeneuitgebreidlleid
van

beschavlng er door,die erinvele bouwvallen

1660 (E) geographischemjlen nagenoeg hare sporen heet'
tachtergelaten? en wj zien

2% millioeninwoners.Hetgrensttennoorden Albanië eerst aan de Macedonièrs en vervolaan M ontenegro en Bosnië,ten oosten aan
Serbië,M acedonië en Thessalië,ten zuiden

gens aan de Romeinen (200Jaar vöör Chr.)
Onderworpen. ln laatstgenoemdtjdperkveraan Griekenland (Livadië) en de Golfvan hieven er zich bloejende volkplantingen:
Arta,en ten westen aan dez0oeven verm elde Apollonia (thans Polina) werd de zetelder
zeeën. H et is eene bergstreek Inet steile wetensehappen en Dyrrhaehium grooten rgk
rotswanden, diepe kloven en gevaarljke door den handel. Toen de Barbaren het
afgronden. M en heeft er het Argentaro-ge- W estel
'sch-Romeinschekeizerrjkvernietigden,
bergte in het noorden,hetPerserin-gebergte verdween ook in AlbaniëdeR omeinscheheerin het oosten,het Tumerka-en Voloetzage- schappj,enhetvolk,deordebinnendringende
bergteinhetzuiden.Hetw ordtmildbesproeid horden overwel
diqd,keerde t0tdentoestand

(l00r de Drino,de Vojûesza,deScombi:de Yan barbaarschheld terug.Nahetjaar 1000
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vindenwjint1epeschiedenisvanhetoostersch- werd.HieropkeerdezichResjit-paqi
,amethet
Romeinsche Kelzerrjk deAlbanezenntleens geheele Turksche leger tegen de Albanezen,
als muitelingen,dan wederalswoestehorden en doorverraadbaande hjzich den wegt0t
en 0ok welalsbondgenooten vermeld. Bj zjn doel.'Hj noodigde de stamhoofden der
den naderenden val van dat Rjk neemt Albanezen, Om te Monastir met hem eene
delangdurigestrt
jd derAlbanezentegeneen vergadering te houden en minneljke schiknieuwen vi
l'and
tegen de Turken - een kingen te beramen.Zjn eerewoord schonk
aanvang.Reedsin 1280 vochten zj metde hun vrjgeleide; zj verschenen ten getale
Slawen en Hongaren tegen de volgelingen van 400 en werden trouweloosvermoord.Nu
van Mohammed,en in denbloedigen slag bj werd Albanië Onderworpen.Een nieuwe0pKossova(1280),toen deheerschappjderTur- stand in 1843 werd door Omar-pafa geken in Europa bevestigd werd, bezweek de
kern van het leger der Albanezen.In die
dagen trokken hunne stamm en naar de Ontruimde gewesten van Attica, Thessalië en
Moréa en boden er later een dapperenweêr-

dempt. O0k later kwam er meer dan eens
verzet onder de Albanesche bevolking,die

somtjds geweldig geteisterd werd door de
Turken. Vele staatkundigen voorspellen aan
de Albaniërseenegrootschetoekomst,zoodra

stand aan de Turken,die doorBajazeten zj,Ontslagen van deTurkschedwingelandj,
M oeradwerden aangevoerd.'W erden deAlba- hunnekrachten vrjeljk kunnenOntwikkelen.
nezen overweldigd,dan trokken zj naarhet O0k hebben zjinvelegewestenvanGriekengebergte,Om hunlze Onafhankeljkheid tebe- land de meerderheid,zoodaterzelfshun taal
waren. Het glansrjkst ttjdperk hunnerge- isbewaard yebleven.
schiedenis is verbonden mot den naam van
Albano ls eene kleine stad met110ggeen
Bkanderbeg,dendapperenvorst,diegedurende 700 inwoners,in denKerkeljken Staat,ten
25jaren (1442 t0t 1467)metmoed en bera- zuidoosten van Rome, in de Campagna di

denheid tegen de magt der Turken streed, Romagelegen.Hetverrjst opdeplek,waar
terwjl zi
jn schoonvaderAcatLna T/pit
x het weleer Alba-longa zich verhief.Dezelagaan
zuiden van Albanië bbveiligde.Zelfs na den de helling van den hedendaagschen Monte
dood van Skavtderbeg bleven de Albanezen Cavo,nabj hetLago d'Albano. Xen zegt,
volharden,enhunneverdediging vanSkoetari dat zj, de moederstad van Rome, 300
is beroemd alshet laatste heldenfeit van dat Jaar vöôr de stichting van dezeisontstaan.

tjdperk.De vrede,in 1478doorVenetiëmet Men heeft eene ljst van 14 koningen van
de Turken gesloten,hersehiep Albaniëin een Alba-longa,dieallen den bjnaam vanSylvlus
Turksch gewest, maar herhaalde opstand dragen, terwjl erna dien tjd didatorshet
bewees,datdeAlbanezen zichmoejeljkaan gezag in handen hadden. Destadwerdeindeonderworpenheid konden gew ennen. Intus- 1jkdoor TullItsSbdfïlil.
qverwoest.
schen gingen vele Albanezen, vroeger alle
Christenen,t0t de Alohammedaansche godsdienstOver.Velenamen dienstbtjde Turken
en vormden w eldra de kern vanhetTurksche
leger. ToendeRussenin1770denOpstandder
Grieken aanmoedigden, zonden de Ttlrlken
hunne Albanesche benden naar Xorêa,die er

Het tegenwoordig Albano isomgevendoor
een krans van prachtige villas, die in be-

koorljke tuinen aan de helling van hetA1-

baansche gebergte geleqen zjn.T0tdemeest
beroemde behooren dle van BarberinL en
Corsini Wegons de kunstsehatten van Ouden

en nieuweren tjd.In den omtrekvanAlbano
negen Jaren lang teugelloosbleven woeden. vindtmen eene menigte bouwvallen uit den
In dien ttjd begon AlL,de gevreesde vorst bloeitjdvan Rome,z00 alsde Overbljfselen
vanbTe
Hj
peleni,zjnemerkwaardigeloopbaan. der villas van Pomqelsus, van Domiféanus,
ragt Albanlë Onder zjne heerschappj voortsvan een amjhltheateren srandegrafen zocht deze gedurende een veertigtallaren tombe der Iloratiërs. Niet ver vandâârverte bevestigen. HtlhaddeAlbanezendaardoor heft zich Castello Gandolfb, het zomerverzoozeer aan den oorlog gewend,datzj,toen bljfvan den Paus.
de Gxieksche omwenteling uitbarstte,aangeH et M eer van Albano,de krater van .een
loktdoor hetuitzigtOp roofen plundering,ge- uitgedoofden vulkaan,isnagenoeg rond,diep

deelteljk de zjde der Tul
'ken,gedeelteljlt en vischrjk,en zjneOeverszjn metprachdie der Grieken kozen,waarbjdegodsdienst tig geboom te begroeid.
hunne keus beyaalde. De voorvechtersder O0k eene andere Italiaansche Btadj niet
Griekschevrjheld werden toen in grooten Ver van Padua gelegen draagt den naam
getale door hunne Mohammedaansche stam- van Albdnn. Zj heeft 5000 inwûners en is

genooten gedood.
beroemdweyenshare warmeenkoudebaden.
A lbany ls in de eerste plaats de naam
Na den slag vân Navarino en de bevestiging t
ler Onafhankeljkheid van Griekenland van een Noord-Amerikaansch gebergte, een
waron de Albanezen op de Turkenverbitterd tak van hetAl
leghany-gebergtetAyallachel
zl.
en verllieven onder aanvoel'ing van Arslan Het looptlangs de St.Laurens-rivler,vormt
BeyenM ustapha#pasjavanSltoetari,devaan een gedeelte der grenzen van M aine en Be-

van den Opstand. Daoed,pasla van Bagdad, neden-canada en vereenigt zich bj Vermont
had zich m et hen s'erbûnden, ep M eltemed

met de Groene Bergen.

H.Jiûnderstellndehen uitCaïrometzjngoud. VervolgensisAlbany eenerirLervan Britsch
Ttlrkjezou van allekanten worden aange- Noord-Amerika;zjontspringttennoordenvan

tast. Z00 w as de staat van zaken,toen te hetBoven-m eerenstortzichuitindeHudsonsAdrialopel de vrede met Rusland gesloten baai*
1.
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Voorts is zj de naam derltogfdstad van 5 uren 46 minutcn en 24 seconden,zoodat
den Noord-Amerikaanschen StaatNew-York, o0k hier de fout slechts weinigeminutenbeaan den regterOever der Hudson gelegen en droeg.00k wjddehj zjn onderzoek aan de
eene van de belangrjkste steden derUnie. excentriciteitvandeloopbaanderzon,enschoon
Zj is de zetel derwetgevende vergadering
en teltbjnas0000 inwoners. T0tharo sierljkegebouwenbehooren:hetruimekapitool,
van witmarmerOpgetrokken,- hetstadhuis,
desgeljks van marmer en meteen vergulden

hj zich nietk0l
llosmaken vanhetstelselvan
Ptolemaeus, berekende hj met de meeste

naauwkeurigheid de loopbanen derplaneten.

Voolalheeft 11j zich verdiensteljltgemaakt
Jegensdetrigpnometrie,daarhjinplaatsvan

koepel gekroond, en de beurs, van graniet koorden de yinussen t0t maatstafgebruikte.
gebouwd. Men vindt er 33 kerken, eene
Albast iseene delfstofuitdekalk-familie.
universiteit en vele andere inrigtingen van Twee soortenvanalbastkomen voornameljk

onderwjs.De handel is er aanzienljk en
wordt dool- hare gunstige ligging en door
talrjke spoorwegverbindingen,alsmede door
hare bloejende njverheid ongemeen bevor-

in aanmerking,nameljk het kalk-albast,dat
n0g dageljks in de stalagmieten en stalactieten der tl
raipsteenholen bj voorbeeld

in de grot van Antiparos,in de Baumannsderd. De stad is haren Oorsprong verschul- höhle enz. Ontstaat 0n gewoonljk geeldigd aan eene Nederlandsche volkplanting, achtig wit, door donkere en lichte strepen

die eerst den naam droeg van Beverwjk, afgewisseltl,grofkorrelig en zeerdoorschj-

later dien van W illemstad.De W est-lndische nend is (,n o0k als kalksinter in de baden
Compagnie deed erin 1628 hetfortOranje van St.Fillippo in Toscane gevormd wordt,

verri
jzen. ln hetjaar1644 kwam zj in het
digen naam ,en in 1797werd zj t0thoofdstad van den staatNew-York verheven.Ook
in den staat Kentucky ligt een stadjevan
dien naam m et omstreeks 5000 inw oners.
Eindeljk is Albany een district der Kaapkolonie.Hetliyttusschen deVisch-rivieren
de Boshuan-rivler en telt op 85 D geographischemjlen 16000 inwoners.Debodem is
er heuvelachtig en metvruchtbareweide-en
boschqronden bedekt,en vele Britschelandverhulzers begeven zich derwaarts. Zjne
hoofdstad is Grahamstown en zjne haven

en het gips-albast, eene op marmer gelj-

bezit van Engeland en van harentegenwoor- kende, doorschjnende soort van gips, die

Port-Elisabeth aan de Algoa-baai.
A lbany (LouiseMarieCarolineOfAloysia,
gravin va1) eene dochtervan prins Gustaaf
Adolf '
pf
zzl Stollberg-Gedern,die in den slag
bj Leuthen snetlvelde,aanschouwde het le-

uit kalk, zwavelzt
lur en waterbestaat. Zj
is zelden schitterend wit? maar gewoonljk
grijs,schoon ook wel eens geelachtig,roodachtig wit,enblaatlwachtig grjs, en meerm alen gevlekt, geaderd en gew olkt. W e-

gens hare groote digtheid is zj zeergeschikt
om gepoljst te worden,en deze eigenschap

geeft haar eene hooge waarde. Het kalkalbast is zeer hard, en op gips-albastkan
men met den nagelkrassen maken.Hetgipsalbast wordtin Duitschland,in Italië,in de
Karpathen,in Engeland en elders gevonden.
Het wordt vooral in het noorden van Italië

en bepaaldeljk teFlorence t0thetvervaar-

digen van velerleivoorwerpen gebruikt.Men
geeft hieraan door m iddelvan zeepwater een
schoonen glans.M en kanhetalbast00kkletlvenslicht in hetJaar 1753 en huwde in het ren met m etaal-oplossingen en m etplantenJaar 1772 met den Engelschen pretendent stoFen: die in alkoholzjn ontbonden.Men
Karel .l'#zflr# Rtuart, den kleinzoûn van zegt, dat m en albast z00 hard kan m aken
Jacobns IL Haar huweljk was zeer onge- als marm er, w anneer m en het in een oven

lukkig. ln 1780 zocht zj eene schuilplaats
in een klooster, en na den dood van haren
gemaal(1788) hield zj te Florence haar vem
bljf,waar zj den 29stcn Januarj 1824 overleed.Haarnaam bljftlevenindewerkenvan
den dichterAljlnri,metwien zj eeneberispeljke betrekking onderhield.
Albatani (Mohammed Ben Geber),O0k

droogt en dan bj herhaling in rivierwater

dompelt.O0k heeft men aan voorwerpen van
albast hardheid zoeken te geven doorzem et
eene soort van waterglas te bedekken. Ge-

broken voorwerpen worden zamengeljmd

door m iddel van albastpoeder,dat m en m et

eene gom-oplossing vermengt, terwjl 00k

een mengsel van eiwit en gebluschten kalk
Albategnius genoemd,was de grootste sterre- aanbeveling verdient.
kundige Onder de Arabieren en wordt door
Men heeft eene soortvan m atglas,datden
Lalande onderdeS0sterren dereerstegrootte naam van albasi-ylas draagt en Op het poraan den hemel der sterreknndigen geteld. selein van Rêal
tml
tr geljkt. Volgens sommi-

Ht/werd in hetJaar 850 te Batani in Meso- 4el heefthetdezelfde bestanddeelen alskapotamiu geboren, bekleedde het ambt van
stadhouder der Khalifen in Syrië en stierfin

ll-glas,maar eene grootere hoeveelheid kiezelzuur, zoodat het m at voorkom en door

hetJaar 920. Zjne waarnemingen heefthj
gedeelteljk te Antiochia, gedeelteljk te
Araeta in Alesopotamië gedaan, zoodat hj
ook M ohammedesAractensiswordtqenoemd.
Hj ontdekte het voorwaarts schulven der
nachteveningspunten en bepaalde den tjd
vool-éêl
z graat
lop 79Jaren, dus slechts één
oftwee Jaar te kort. Voortsberekendehj
de lengte van het zonnejaar op 365 dagen

hetEjnverdeelde kiezelzuurontstaat.
Albatros (DiomedeaL.
)isde naam van
een vogelgeslachtvan de orde der zw em vogels en van de familie der storm vogels of
buisneuzigen. Deze vogel is ongeveer zoc
groot als eene zwaan,maarveelminderfl'aai

van liychaamsbouw.Hj behoorttehuisop

het zuldeljk halfrond en vliegt met eel
ze
verbazendegemakkeljkheid.Hjonderscheidt

ALBATROS- ALBERONI.
zich door een sterken, scherpkantigen en

een enkel wit ei, w aarop de albatros sla-

aan het uiteindegekromden snavelmetzj- pende, met den k0p onder de vleugels,zit
waarts en bj den wortel gelegeneneusga- te broeden. Men zegt, datdejongen eerst
tent- voorts door zeer lange,smalle vleu- naverloopvan eenjaargoedkunnenvliegen.
gels, door drieteenige zwemvoeten zonder
W j geven hierbj eene afbeeldingvanden
aehterteenen en door een zeer digten veder- gewonen albatros. Dat deze aanmerkeljk
dos. D e m eest bekende soort is de gelvone kleiner is dan zjne natuurljkegrootte,bealbatros (Diomedea exulans L.),wiensuit- hoeven wj naauweljkstezeggen.
gespreide vleugels, van punt t0t punt geBehalvegenoemdesoortltentm endenvqfoenmeten, wel 3 Ned. el lang en naauweljks nnavellgen albatros (d.chloxorynchosTemm.),
een paar palm breed zjn. De Oude vO- die met uitzondering van de vleugels geheel
gels zjn, met uitzondering hulznerzwarte wit is en een zw arten snavel draagt m et
vleugels,geheel en al wit,terwjldejon- eene gele punt,- denkortstaartiyenzzlllïr/.
g
gere dieren weleens donkerbruin gevlekt of (d. brachyura Temm.h, die de zt
litleljke
metboogvormige banden versierd zjn. Tus- Poolzee bewoont en 00k tusschen Japan en
schen de vederen bevindt zich een wit en

(1e Zuidzee-eilanden gevonden wordt,- den

zeerfljn dons.Desnavelis1
*ood en aan het qewenkbraauwden albatros (d. melanophrys
uiteinde geel, en het regenboogvlies donker Temm.), diesneeuwwitis,maarzwartgebruin.
kleurd bj de oogen en een blaauwachtig
Geen vogelkan het vliegen zoo uithouden zwarten rllg 0n 0011 lei-zwarten staart bea1s de albatros, Hj zw eeft met schier 011- zit,- en den roetklenrl
gen albatros (d.fulim erkbaren vleugelsla'
g om de schepenheen en ginosa Temm.),die leikleurig grtjsisendonvel.gezelt ze wel eens honderdemjlen ver. kerbrtline vleugels heeft. D e zeelieden vangen den albatros met vischhaken ofangels,
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Deatbatros.

Hj is de eenige bekende vogel, die den
evenaarOverschrjdten zichaan beidezjden
het genot van den zomer verschaft. M en
vindt hem hettalrjkstvertegenwoordigdaan
llet zuideljk uiteinde van Amerika. De zee
is ztln vaderland,en hj verlaat dit gebied
slechts gedurende korten tjd,Om ejeren te
leggen op sehier ûntoegankeljke klippen.

die, in een stukje vleesch verborgen en
aan een snoerbevestiyd,achter het schip
dobberen.Zjn vleesch ls echter onbruikbaar
W eg011S delltralAigell Smaak.
Albergati Capacelli (Francesco),een
Italiaansch bljspeldichter,werd in 1728 te
Bologna uiteen 0ud en aanzienljk qeslacht
geboren. Hj wjdde zich Op zjn bultenverbljfZola t0tin 17s6 aan debeoefening der
letteren, vertrok vervolgens naar Verona,
toefde eenigen tjd te Venetië! en keerde

toen naar Zola terug,waar hj den 16(
len
Maart 1804 Overleed. Op zjn landgoed hAd
hj een schouwburg laten bouwen,die 300
personen k0n bevatten. V00r dat tooneel
schreefhj 00n aantalbljspelen,die weldra
algemeenen bjval vonden en in 12 deelen
zjn verzameld en uitgegeven.11dcçgioamieo
(de verstandigevriend)en 11cicrlcford-@!dieente (de kwaadsprekendebabbelaar)worden ook nu n0g oygevoerd.
A lberoni (Jullus), kardinaal en eerste
minister ten tjde van Pltill
ppus T'
r van
Spanle en de sluwste staatsman van zjn
tjd? werd in 1664 te Firenzuola op het
gebled van Parma geboren. Ztjn vader was
een arme wijngaardenier,dievoordeopvoeding van den rjk begaafdenJongelingweinig
k0n doen.In eene kloosterschoolte Piacenza
leerdehj watLatjn. Laterverkreeghtjde

Alleen op een kalm en w aterspiegelverwaar- betrekking van opzigter overdekloklten der
digt hj zich om te zwemmen.Doorgaans domkerk aldaar en werd er,Op aanbeveling

vliegt hj,en datschjnthem even zooge- derdomheeren,t0tpriester gewjd.Hj vermakkeljk tevallel
zbtjeenevolkomenewind- wierf de gunst van den Bisscllop van Piastilte a1sbj hetwoeden van den storm.Hj cenza, en deze belastte hem m etde Opvoevoedtzicllm et kwallen,dllode visschenenz. ding van een neef. D eze taak bevorderde
T0t zjne broeiplaatsen kiest hj t
le een- nietweinig zjnewetenschappeljkeontwikzaamste eilanden van den Atlantischen Oce- keling. H j werd opgemerkt door den graaf
aan en van de Stille Zee,z00 als Tristan
d'
A cunha, Auckland, Campbell en andere.
H et nest bestaat uit een h001) stroo met
droog gras en dorre bladeren. Hetheeft 0n-

Roneotlérl, Bisscllop van St. Donino en

vergezelde in 1703dezen staatsman Opzjne

diylomatische togten.Bj zulk eene gelegenheld Ontmoettehj den hertog van 71
-tf4#ôme,
'

der eene middelljn van 2 Ned.elen boven een Fralzsch veldheer. D eze benoemde hem
eene van 7 palm.Doorgaansbevathetslechts t0t zjn kapelaan.Alberonivolgdehem naar
18*
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ALBERONI- ALBERT.

Frankrt
lk en vervolgens a1s secretarisnaar te wreken ovel'den invalin Schotland ,dien
de Nederlanden,ja, in 1711 naar Spanje. de Spanjaarden ten gunste van de Sflcrf:
Hier spreidde hj zulke grootetalenten als hadden ondernomen. Te midden dier dreistaatsman ten toon en verkreeg er zulk

gende om standigheden,dien0g ergerw erden

een gewigtigen invloed,dathj,alsde ver- door den haat deraanxienljke Spanlaarden
trouwde des Hertogs, deel nam aan alle

en d00r de ontevredenheid van het volk,

staatkundige Onderhandelingen. Na den (
100d verloor Alberoni geenszins den moed. Alaar

van zjn beschermheerkeerdeAlberoninaar toen zjne hoop Op buitenlandsche hulp geFrankrjk terug,maarreedsinhetJaar1713 durig schipbreuk leed en de lasten des 00rspoedde hj zichjmet den grafeljken titel logs telkens drtlkkender werden,begon het

begiftigd, als ambassadeur van den Hertog vertrouwen van den Koning en van de K0van Parma naar Madrid en bevorderde,na ningin hem tebeyeven.Zjnevjanden maakden dood van Koningin M arla Zp'
llidl nan ten hiervan gebrulk om hem te doen vallen.

Een koninkljk bevelschriftberoofdehem van
Madrid en binnen 2 weken Spanje te verlaten. l1j begafzich naarItalie
-,maarzjne
tegenstanders klaagden hem aan te Rome,
en hj werd door Clemens XI ter verantw oording geroepen. E erst na den dood
van dien Paus werd hj doo1-het Collegie
van Kardinalen op eeneeervollewjzevrjvenal eene verbetering der binnenlandsche gesproken.Hierdoor klom zjn aanzien Op

vt
zepyp,hethtlweljk van PhilippusmetElLParma. Het gevolg van dit huweljk was
zoowelde verwjderingderinvloedrjkeprinses Orsinials de verheëng van Alberonit0t
eersten minister van Spanle. Nu regeerde
hj, door de Koningin gesteund,met schier
onbeperkte magt, en hj werd grande van
de eersteklasse en kardinaal. Hj zochtb0z

zcldf/lFarnere,de nichtvanden Hertog van zjna ambten en geboodhem ,binnen8dagen

aangelegenheden t0t stand te brengen door nieuw. Clemens X II benoem de hem t0t lealle wanorde uitde fnanciën te weren,een- gaat van Ravenna 0n BenedLetlts YfF t0t
hçid en kracht te geven aan hetbestlztlr,de legaat van Bologna.Na een driejarigbestuur
njverheid te bevorderen doorNederlandsche van dat gewest, begaf hj zich naar Piawerklieden derwaarts te lokken en eene cenza,waarhj zjne laatstekrachtenwjdde

nieuwevlugttebezorgen aan denhandel.Hj aan den bloei van een seminariumjdathj
verbeterde het leger, bouwde vestingen, ten behoeve derJongelingschap hadgesticht.
lette op orde en tucht en schiepeenenieuwe Hj overleed er den zsstenJunj 1752,een
vloot.Een en ander wisthj door besparing ontzettend groot vermogen nalatende, dat
t0t stand te brengen, zoodathet heffen van volgens zjn uitersten wilgrootendeels aan
nieuwe belastingen vermeden werd.
Pltilippus T'
rvan Spanje werd uitgekeerd.
Xindel- gelukkig was hj in het bestuur A lbert is de naam van een Zuid-Afrider buitenlandsche zaken.Gedreven door de kaansch district,hetnoordoosteljkstgedeelte
crzuchtige wenschen van den Koning ende der Kaapkolonie, dat ten zlliden aan den
Koningin, vatte hj het voornemen Op Om Stormberg grenst,ten oosten aan de KraaiM ilaan, N apels, Sicilië en Sardinië voor rivier, ten noorden aan de Oranje-rivier en
Spanje te veroveren. Hj bragt eene talrjke ten westen aan de Stormbergspruit-rivier.
vloot en een groot leyer in gereedheid en Het heeft eene Oppervlakte van 700 D geo-

bezette plotseling Sardlniö (1717). Te ver- graphische mjlen en vormt een bekoorljk
geefs bragten Frankrjk, Enyeland en de landschap m et een ongem een vruchtbaren
Nederlanden hunne bezwaren ln tegen deze bodem ,dien men uitde nabjgelegenegroote
schennis van het tractaat van Utrecht, rivierengemaltkeljkbevochtigenkan.Debete vergeefs klaagde de Paus OY0r de trou- woncrszjnmeestalafstammelingenvanNederweloosheid van Spanle A lberon'l veroverde landsche kolonisten.
in 1718 Sicilië,en bedreigde Napels.Thans
A lbert iseen manneljkedoopnaam ,diej
'
,
deed Engeland ter verdediging der Italiaan- even als Adalbert,udt
fellt'
rf,Albreoht(zie Op
sche gewesten den voorslag,dat de oudste dezennaam)debeteekenisheeftvanGedelgebozool
z der Spaansche Koningin,Don Ccr/pz, ren-''De merkwaardigstemannen,welkedien

de heerschappj zou verkrjgen over Parma,
Piacenza en Toscane?bjaldien hetOostenrjksche stamhtlis uitstierf in demanneljke
lt
ln,terwtjl Sardinië aan Savoye en Sicilië
aan Oostenrjk zou toebehooren. T0t handhaving van ditplan werd de Quadruple-alliantie tusschen Engeland,Frankrjlk,Oostenrjken0nsVaderlandgesloten.DeSpaansche
zeemagtwerddaarna(1718)bjKaapPassaro
(
loor de Engelsche vloot geslagen, en toen
het vermetele plan van Alberoni, Om den
hertog ran Orleans in hechtenistenemen en

naar Segovia te brengen, verjdeld werd,
zondFrankrjk weld'
ra (1719)een legerover
de Pyreneun. terwjl de Oostenrjkerszich

van Sicilië meester maakten en de Enyelschen eenc landing deden in Galicië om zlch

naam gedragenhebben,laten wj volgen.
AlbertdeGroote(Albertusmagnus),graaf
van Bollstëdt,een beroemdwjsgeer,natuuronderzoekeren schrjver,werd in hetlaatst
der lsde Of in het begin der l3de eeuw te

Lauingen in Zwaben geboren.Hj studeerde
te Pavia, werd in 1223 Dominicaner monnik,gafonderwjsa'
an Onderscheidenekloosterscholen in Duitschland, hield te Parjs,
waar hj den doctoralen graad verwierf,
voorlezingen over Aristoteles en m aaltte zich
beroemddoorzjne geschriften.In 1249zaghj
zich aan het hoofd geplaatst eener schoolte
Keulen, in 1254 werd hj provinciaalzjner
Orde en in 1259 bisschop te Regensburg.Uit
liefde t0t de wetenschap keerde hj na verloop yan 2Jaren naarKeulen terug,om er

ALBERT.
in de stille klpostercel zgne kennis uitte al de audienciën btl, die de Koningin aan
breiden.Zjn geest verzwakte vroegerdan hare ministers verleende, zoodat de beide

zjn ligchaam ,en hj overleed in een staat vorsteljke echtgenooten alsêénpersoonwer-

van onnoozelheid op den .
25sten Novemher den beschouwd. Gedurende het leven van
1280. srelerlei sagen zjn Omtrentdien man Welllnyton bemoeide hj zich niet met de
bewaard gebleven,bj voorbeeld,dathjqraaf krjgs-aangelegenheden,maar toen Hardlnye
W illem van H olland gedurende den wlnter met het opperbevel werd belast,voerdehj
in een bloejenden kloostertt
lin heeftOntvan- hervormingen intdie steeds door Wellinyton
gen,- dat hj van metaaleen menscheljk waren tegengehoudeh.Dezeinmenginghaalde
hoofd vervaardigdheeft,datspreken k0n enz. hem in 1854 dehevigsteverwjten derdagZjne geschriften- gedeeltelp
-k toelichtingen bladpers op den hals, en men beschuldigde

op de werken van Aristotelestyedeelteljk
handelend over natuurljke historle,en gedeelteljk vankerkeljk-godsdienstigenaardzjn in 1651 in 21 deelen doorPlerreJammy
teLyon uityegeven.

hem zelfs,dathjin den toenmalipen Ogrlog

Polen,werd denllden Julj 1728 te Moritzberg bj Dresden geboren. D00rzjn htlweljk (176s) met de aartshertogin ChrlstLne)
eene dochter van keizer knr@ns 1 en landvoogdesder oostenrjkscheNederlanden,verkreeg hj hetvorstendom Teschen inoostenrjksch Silezië, maar hj hielddgorgaanste
Brusselzjn verbljf.Inden00rl0gmetFrankrtjk in 1702voerde hj hetbeveloverdebelegeringstroepen voorRjssel,maarhjmoest
het beleg Opbreken en verliet België na de
nederlaag bj Jemappes.Hjzeident1dekrjgsdienst vaarwel en leefde aan heth0fteW eenen,waarhj den llienFebrt
larj1822Overleed.Zjne gemalin, xeeds in 1708 gestorven, schonk aan eene der voorsteden van
W eenen eene kostbare waterleiding:en hj

overwinnen en zjne benjderst0tzwjgen te
brengen door den adel van zjn karakter,
door de ontwikkeling van zjnen geest en

Rusland begunstigde.Die aantjglngen wer(
len echter grondig weêrlegd.

Had hj aanvankeljk testrjden tegen het

volksvooroordeel, dat vooral in Brlttannië
AlbertOtxsz-ïr,hertogvanSaksen-Teschen, den vreemdeling geringschat Of met waneen zoon van Augustns Jff? koning van trouwen gadeslaat,hj wistzjnevjanden te

doorde zt
liverheid van zjnebedoelinyen.De

innig geliefde echtgenoot der Koningln werd
m eer en meer de gunsteling des volks.Tal-

rjke inrigtingen van Onderwtjsen van weldadigheid kwamen Onder zjnebescherming
tOtstand.In hetjaar1847 werdhjgekozen
t0t kanselier der Universiteit te Cambridge.
Hetdenkbeeld dergrooteW ereld-tentoonstellink in 1851 is van hem uitgegaan; reeds
twee jaar te voren had hj hetuitéêngezet
in eene redevoering, in de dsociety Of arts''

gehouden.InJunj1857verleendedeKoningin
hem den titel van tprince-consort''. Den

25stenJanuarj 1858huwdezjneoudstedochen met de Koningin, die hj 00k bj hare

zelfbesteedde groote schattenaaneeneprach- termetprinsFriedrielbW ilhelm van Pruissen,

tigeverzameling van sohilderjen.

Albert Frcaz Auyust Karl.
12-cs$fJI,prins zamenkomsten met onderscheidene vorsten
van Saksen-Koburg-Gotha, de gemaal van vergezeld had,begafhj zichnugedurignaar
koningin Fïcfpril van Gxoot-Brittannië,was Dmtschland.Metbewonderihg staardegeheel

de tweede zoon van hertog Ernstvan Sak- Europa op een treffend verschjnsel - Op
sen-lfoburg-Gotha en van dlens eerste vrouw een vorsteljlt echtpaar, dat, omringd door
Dorothea Jiof
xzq
sd van Saksen-Gotha.Hj werd een talrjk kroost, zich in de stralen van
den z7sten Augustus 1819 ojhetslotRosenau onvermengd huwel/ksheil koesterde. Maar

b
dljgeKo
burg geboren,OntvmgeenezorgvulOpvoeding en studeerde te Bonn in de

geen geluk is bestendig van dutlr.Prins y1.!-

regten. ln hetJaar 1828deed hj metztjn
vader en met zjn broeder eene reisnaar
Londen, Om dekrooning derl8-jarige FicforLa bj te wonen,en in den herfstvan het
volgende Jaarhel
'haaldehj dien togt.Reeds

heid aangetast,Overleed te W lndsor op den
14ëen December 1861.HetBritsche volk be-

bert,aanvankeljk dooreeneligte Ongesteld-

treurde zjn dood alseenenationaleramp,en
de Koningin-weduwe was Ontroostbaar.Talrjke standbeelden verrezen en verrjzen nog
in N ovember verkondigde de K onlngin aan steedsterzjnereer,en de gedachtenisbljft
haren Geheimen Raad haar besluit,Om hem levendir van den edelen man,die wegens
hare hand te schenken,enden101
(enFebrtlarj zjne ultgebreide kennis en zedeljke groot1840 werd het huweljk te Londen gesloten. heid - wegens de gaven van verstand en
De Prins werd in Engeland genaturaliseerd, hart een vreemd volk aan zich wist te veren een Parlem entsbesluit bezorgde hem een binden en t0t voorbeeld kan dienen voor

Jaarljksch inkomen van 20000pond sterling. allen, die zich vorsteljk wtmsohen te geHj werd benoemd t0t l'idder van de Orde dragen.
van den Kouseband, t0t grootmeester van
Albert (Heinrich)ofAlberti,eenDuitsch
de Bath-ûrde,t0tgversteenkapitein-generaal dichter en toonzetter,werd den 28sten Junj
der artillerie te Londen,t0t Ovarste van het 1604 teLobenstein geboren.Hj studeerdete
llde xegimenthuzaren envandegardeSchot- Leipzig in deregten en wjdde zich vervol-

sche fuseliersjt0t veldmaarschalk ?t0tOpper- gens te Dresden en daarnateKoningsbergen,
hofmeester van hethertogdom Cornwallisenz. waar hj organistwas in de domkerk, ge-

In hetjaar 1842verkreeqhj den titelvan heel en al aan de muziek.Hj overleed in

dtconsort ofhel.mostgraclousMajesty-' Hj laaltgenoemde stad opden 6(lenOctober1668.
w erclnulid vandenGeheim en Raaden w oonde Van zjne gedichten,die hj zelfop muziek
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heeftgebragtjzjn ondergcheidene het
len ten
daAl
gebn0gqekendbjhetvolk.
ertl (Joannes),in 1698te Assen geboren,ontving zjne opleiding aan de hoogeschool te Franeker, waar Lambert & : en
C. Vitringa hem met ongemeenen jverbezielden voor de studie van het Grieksch en
van degodgeleerdheid.In 1740 werdhj be.

roepen t0t hoogleeraar in de godgeleerdheid

scheidene inriqtingen van onderwjsen vexschillende fabneken.Hetaantalinwonersbedraagt er ongeveer 13000.

Albigenzen is eigenljk denaam vanalle

tegenstanders van hetleger,datin 1209door
paus Innoeentélts 1I1 ter kruistogt wel'd uitgezonden tegen de kettersche secten in het

zuiden van Frankrjk,alsmede die van de
Katharen en vaak van de W aldenzen. Die

te Leiden?waarhj den l3t
lenAugusttls1762 kruistogt gaf aanleiding t0t hetvermoorden
overleed.ZjnegrondigekennisderGrieksche van den pauseljken legaat en inquisitem*
taal bevorderde niet weinig de uitlegkunde Petrusvan tltd.
sfelafdzl,diemethetultroejen
des Bjbels.Behalve aanteekeningen op het der ketters was belast.Men schoofde schuld
NieuweTestament,heefthtjeen ttGlossarium van die etlveldaad op Raymond VI?graafvan
Graecum in N.T.libros''uitgegeven.

Toulouse)en ditdiendeden Paust0teen voorwendsel Om pp nietlw een kruistogt tegen

Alberti(Le0l
1Battista),eenFlorentjnsch
1898uiteen 0ud en aanzienljk geslachtgeboren.Hj wasmeteene verwonderljkeverscheidenheid van talentenbegaafd. Nietalleen
washj een van debeste Organisten vanzjn
tjd,maarzelfsbragthj Ald'
asJ.
fczl$
Ifï'
l
I.
sin

prediken.W ie er aan deel namen,Ontvingen
volkomen aiaat?en zooweldeze toezegging
a1shet vopruitzigtOp plundering en buitdeed
weldra een leger van 50000 m an uitalle ge-

was.VooralBchitterdehj op hetgebied der
schoone bouwkunst.Hj zochtden zuiveren
Griekschen stjlwederom in tevoeren,z0o
als bljkt uit onderscheidene kunstgewrochten,bjvoorbeeld dedubbeleLoggiavanhet

ingenomen,waarna men de ingezetenen?ten
getalevan S0000,meêdoogenloosvermoordde.
De burgers van Carcassonne Ontkwamen ge-

bouwkundige, schilder en dichter, w erd in

dien Graaf, zjne vasallen en onderdanen te

sten van Frankrjk bjeenvloejen. Toen
den waan,dat een doorhem geschreven t00- we
begaf Raymond de moed.Hj deed boete en
neelstuk,Philodoœius getiteld,van een puden leverde7vasteburgten in (
1ehandenderkruisbljspeldichter,Lepidus genaamd,afkomstig vaarders.Maar hierdoox nam de ellende geen
einde.Hetschooneen volkrjkeBesierswerd

dtlrende den nachtaaneendergeli
jklot.Graaf
paleisRucellai te Florence,waar 0ok andere Rogervan Besiersen Albiwerd,ondervoorwerken van hem aanwezig zjn,en in de w endsel dat men met hem wilde onderhankerk van St. a193#reJ.
: en Sebastiaan te elen,in boejen geklonken en hj stierfMantua.De San-Francesco-kerk teRimini: in d
waarschjnljk door vergif- indegevangenis.
spitsbogenstjl opgetrokken, wordt als zjn
In dien o0rlog wordt de naam van Albim eestersttlk beschouwd.PausNécolaasF raad- genzen het eerst vermeld.M en bestem pelde
pleegdehem steedsbjhetverfraajenvanRome. daarmede de kettersche bewoners van het
AlbertiOverleedteFlorence(volgensanderente graafschap Albigeois,m aar lateraldeketterRome)inhetjaar1472,een voûrtreFeltjk boek sche secten,die in hetzt
ziden van Frankrjk
tdD e re aediflcatnria''nalatende.
ren gevestiyd.Na deûvermeestering van
AlbertinaA gnes,eenedochtervan prins wa
Besiers en Alblw as de oorlogn0gnietgeëinFrederlk H endrik van Orcxo/een vanAmal'
la digd. Rimon rcl M ont.fort, de bevelhebber
olos Solms, werd geboren den ZGbtenApril van het legerderkrtlisvaarders,een dw eep-

1624.Zj genooteeneuitmuntendeOpvoedlnj',
verloorin hetjaar1647 haren vaderen dme
jaren laterharen eenigenbroeder,W illem II.
ln 1652 huwde zj met W ille'
m F'
reddrik,
graafvan Nassau,stadhpuder van Friesland
die haar in 1664 ontviel. Nu wjddezj zich,
geheel en alaan de opleidingvan haren zoon
Hendeik Cct
vsgzlïr:laterstadhoudervan Friesland,en van hare beide dochters,Amaliaen
Soph'la 'Ir''
CJA:J?ZIiSII.Haax zoon,in het Onge-

ziek en k1
'jgszuchtigman,trokmetzjnebuitgierige benden npgm aals naar Toulouse en
Foix.GraafRaymond wasdoordenPausver-

vallen verklaard van zjne goederen en het
krtlisleger metdevolvoerinyvan datvonnis
belast (lS11).W elverbondzlchdeGraafmet
zjn neef lletr'
us van Avrayon, maar (
leze
verloorhetleven indenslagbjMuret(121s).
Nu washetland in demagtderKatholieken,

en Yontfort werd wegens zjne diensten,
lukkige Jaar 1672 n0g slechts 15jaren 0ud, aandeK erk bew ezen,metLanguedocbeleend.
schaarde zich,door haaraangemoedigd,Onder M aal' de bevolking bleef getrouw aan haren
deverdedigersdesVaderlands.Zj wasOnge- voormaligen Heer,zoodat M ont.fort vruchtelukkig genoeg,zoowel dezen als hareoudste l0Os trachttenaarhetrustig bezitvan zjne
dochter door den dood te verliezen.ln het heerschappj en vool
.(
le mt
lren van hetdoo1*
sterfjaar van Hendrék Ct
dk
xielïr (1696) Over- hem belegerdo Toulotlse den laatsten adem
leed zj zelve Op den 28stenJt
mj te Oranje- uitblies(1218).
wotld en werd te Leeuwarden begraven.
Een nieuw leger,zamengesteld uitwoest
Albi(A1by)isdehoofdstadvanhetdepar- en bloedgierig gesptlis, w erd nu op R omeB
tement Tarn in Frankrjk en op een heuvel roepstem van alle kanten bjeengebragt,en
aan de rivierde Tarn gelegen.Zj wasinde na den dood van Raymond rrf nam z/n zoûn
middel-eetlwen dehoofdstadvan hetgraafschap Raymond VII de vaderljke taak op zich,
Albigeois,en nOg altjd prjkt er het otld- om zjne landen tegen dien magtigen vjand
grafelgk kasteel,dat in een aartsbisschop- te verdedigen. Doch de bevolking des lands
peljk paleis is herschapen.Er zjn onder- verminderde en hetaantalzjnermedestrjders
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nam af.00k dcKoning vanFrankrjkkoosde
zjdevan den Paus,en nu wasalleen inhet
sluiten van den vrede een tlitweg te vinden.
Deze kwam t0t stand (1229), en Raymond
verloor daarllj 2/avan xjn gebied - voorts
moest hj gelloorzaamheid beloven aan den
Patls en eene groote geldsom betalen ter 0pheëng van den Kerkeljken ban. Al zjne
bondgenooten zagen zich t0t dergeljke 0poFeringen gedwongen? en allen verbonden
zich plegtig, Om deketterj in hunnestaten
uitte xoejtàn.
DeAlbiylt
nzenhaddennutekiezentusschen
terugkeer l11den schootderKerk en devltlgt.
In 1220 verrees,Op last van Rome,deinquisitie te Tpulouse. W eldra waren de gevangenissen vlll,en de brandstapels kuetterden.

se1bj de dieren,zooalsbljktuitdewitte
konjnen,de witte muizen,de wittel'
aven,
de w itte dtliven, de w itte olifanten en (1e
witte paarden.Volgens GegFroy &.Ililqiee
bestaatereen volkomen,een gedeelteljk en
een onvolkomen albinism us.HeteersteOnderscheidt zich dool'eene volkom ene bleekheid
dergeheelehuid,- hettweededotll-eene del'-

geljke bleekheid,die zich t0tsommigeplek-

ken der huid bepaalt, en hetderde(100reene
geringere bleekheid. Het ontstaan van het
albinismus schtliltn0g in de dt
listernis.

Albinus(DecimusClodius),eenAfrikaan
van geboorte?maar Om zjne blanke kleur
met den naam van Albin'us bestempeld,zag

zich in Romeinsche krjgsdienstspoedig bevorderd, en w erd dool-keizer Commod'ds t0t

Dit verhaastte bj velen het werk der be- gouvernetlr van Brittannië benoem d.Na het
keering.D llizenden echter'zeiden hun vader- vermoorden van Pertinaz werd hj dool'dt
l
land vaarw d en bragten elders de kiemen

Rom einsche legipenen aldaar tot keizer ge-

der ketterti.De naam der Albigenzen verdwjntuitt
le geschiedenisin hetmiddender
lzdeeeuw.Maarin Piémont?werwaartsvelen
dewjk haf
lden genomen,zjnzjlater,Onder

kozen.k
%everusechter,doorzjneeigenetroepen desgeljksmethetpurperbekleed,greep
hem aan inGalliëenbehaaldeeenevolkomene
overwinning, w aarna A lbin'
as Onthoofd en

den naam van W aldenzen,devoorloopersder zjn ligchaam in de Rhônegeworpen werd.
H ervorm ing,herrezen.
Albinus was berucht als een geweldige
Albignac (Philiype François Maurice, vraat.
gxaaf d'), generaal ln Fransche dienst en
Albinus 1(Bernard), een beroemd hoogminister van o0rlog bj Jeeôme Napoleon, leeraar in de geneesktlnde te Leiden werd
koning valtW estfalen,werd geboren teMi1- den cden Januari
j 1653 geboren te Dessau,
haud den CdenJulj 1775.ln 1702behoorde waarzjn vader, ChrLstophoeus Albinlts,burhj Onder de emigranten en diende in het gem eester was.ln een zw ak ligehaam droeg
leger van Condl en vervolgens in dat van hj een schranderen geest.Eersttehtzis0noostenrjk.Tjdens hetConsulaatkeerdehj derw ezen en vervolgens naar de school te

naar Frallkrjk terug en nam dienst Onder Dessau gezonden,volgdehj zjnleermeester
de gendalmes der Keizerljke garde. Later Hendrik Albers naar Bremen?waar hj zich
werd hj vleugel-adjudantvan koningJerôme op de wjsbegeerte en de natuurkt
lnde toeen zag zitth w eldra tot opperstalmeester, legde. Vervolgens vertrok hj naar Leiden,
brigade-g.'neraal en minister van Oorlog be- waar hjhetOnderrigtgenootvanDrelincottrt,
vorderd. O0k werd hj verheven tot graaf Kraanen en k
VAJ#J. Daarna verzameldehj
vov
t.
Aie# (1810). Hetbevielhem echter te op zjne reizen eenschatvankennis,enwerd
i
n
1680
t
0
t
hoogl
eeraar in de gelzeeskunde
weinig at
ln het h0fte Kassel,Om erzjne
dagen doox te brengen.W eldra begafhj zich beroepen te Frankfort aan de Oder. Een
naar zjn vaderland en nam als chefvanden jaar later'
,werd hj er benoemd totstads-gegeneralen stafvan het 6de corpsd'arméedeel neesheer en t0tljfartsvan den Keurvorstvan
aan den togt naar Ru*land in 1812. Bj de Brandenburg.Hj bleefin deze betrekking t0t
restauratie koûs hj de zjde derBonrbons.In aan het overljden van dien Vorst (1688) en
1815 werd htjbenoemd tOtsecretaris-generaal keerde toen t0t hethoogleexaarsambt terug.

bj het flepartement van 00rl04yvervolgens ln 1694 w erd hem ditlaatsteookaangeboden
tot gouverneur-generaal der mllltaire school te Groningen,- welk aanbodhj op verzoek
te St.Cyr en in 1820 t0tluitenant-genexaal. van den toenm aligen K eurvorst van de Land

Hj ovqrleed den sostenJanuarj 1824.

wees.Toen later eenedergeljkeuitnoodiging

Alblro is een naam ,dien men aan men- van de Leidsche academie volgde, ontving
schen geoft,w elkezichdooreenebleeke huid, hj verlof om daaraan gehoor te geven.ln

zjdeachtig wit haar, een bleek-rood regen- 1702 aanvaarddehj erhethoogleeraarsambt

boogvlies en een donker rooden oogappelon- in de geneeskunde,hetwelk hj bekleeddet0t

derscheitlen. Deze laatste is bj de albinos
steedsin eene trillende beweging,en zj zjn
allen bjziende. Zj kunnen hetbestzien in
de seheltlering en veel beter bj maanlicht
dan bj lkelderen zonneschjn.Inhetalgemeen

aan zjn dood:dieopden 7denSeptember1721
plaats greep.Hj was gehuwd metSusanna
Clf/llrizktz,eene dochtervan Tltomas&-q/èzets

bj deNogers.VolgensBlnmenback isde001
*zaak vallhet albinismus(leucopathie)tezoeken in tle afwezigheid van het Malpighiaanschesljltk.Alelzontwaarthetzelfde verschjn-

een van deberoemdsteOntleedktmdigenzjner
eeuw. Hj aanschotlwde het levenslicht te

Rén.qs, hoogleeraar in de regten teFrankfort

aan de Ode1..Zjn huweljk was met vier

zjn zj middelmatig groot van jestalte en zonen en zeven dochters gezegend.
nietzeer sterk van gestel.X en vlndt hen in
Een van dezezonen wasBernardse-ç/rie#
elk klimttaten bj allerassen,maarhetmeest Albinus,desgeljkshoogleeraarte Leiden en

Frankfort aan de Oder in 1607,studeerde
eerst te Leiden en later te Parjs, en werd
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in 1721 t0t gewoonhoogleeraarindeOntleed- sterke Pavia gaf zich eerst Over na eene
en heelkunde aan d'
e Academie te Leiden driejarige belegering. Alboin koos het t0t

benoemd.Hj verwierfzich eengrootennaam
doordeprachtigeontleedkundigeplaatwerken,
diehj uitgafen waaraanhj zelfaanzienljke
schatten besteedde. Hj overleed in hetjaar
1770.
Zi
jnbroeder Chrlstiaan Wdropzrdv,
çAlbinns
was hoogleeraar in dezelfde wetenschaj te
Utrecht,waarhj in 1752stierf,terwjleen

hoofdstad des rjks,vestigde zich metzjne
Longobarden in hetheerljk Italië en stelde
de verlatene gewesten aan de andere zjde
der Alpen ter beschikking van de Avaren.

AlboLn werdin hetJaar 574 Op aanhitsing
van Rosamonde vermoord,omdathj in een

beschonken toestand haar gedwongen had,
om uit den schedelvan haar vader te drin-

andere broeder,Frederik Werpcrtf,als hoogleeraar te Leiden is werkzaam geweest.
Albion is de oude naam van Engeland
en Schotland en wordt thang alleen in dich-

ken. Zj deed hem desnachtsin zjneslaapkamer doorsteken,waarna zj de vlugtnam
naarden GriekschenExarchLonyLnns.l-eldra
kwam zj echter om het leven door vergif,
terljken stjlgebruikt.Volgenssommigen is datzj voorharen minnaar Helmickésbereid

die naam afkomstig van het Gallische woord had. DemoordenaarvandenLongobardischen
alban,dat hoogland?en volgens anderen van vorst,Peredeo genaamd,werdnaarConstanhetLatjnschewoordalbus,datwitbeteekent. tinopel gezonden en hier van hetlicht der
In laatstgemeld gevalz0u denaam betrekking oogen beroofd.
hebben opdewittekrjtrotsen,dieEngelands Albrecht iseendergeljkenaam alsAlbert
kust Omzoom en.
(zie op datwoord). HjwerddoorvelemerkDen naam van Albion draagt 00k 00n der waardige personen gedragen,van welkewj
Banggaai-eilanden in de Moluksche zee,als- in de eerste plaats de Duitselte Xdizer, Opmede de straat,die in dezezeedeBanggaai- noemen.Hiertoebehoorde Albrecht,deOudste
eilanden van deSoela-eilanden scheidt. Eris zoon van R'
adolf van Jflùdlrrt
/. Hj werd

eene goede wjkplaatsvoorgrooteschepenen geboren in hetJaar1248 en schitterdemeer
op denkoraalbodem eengoedeankergrond.- doorzjneierheid en gestrengheid dan door
Eindeljk isAlbiondenaam vaneenebaaiaan zjne wjsheid. Rwdol.
f had kort voor zjn
dezuidzjdevan hetKeeling-ofKokos-eiland d00d verzocht, dat hj metde kroon mogt
Direction.

worden begiftigd.MaardeKeurvorsten,stout-

Alblasserwaard (De)isin deprovincie moedig geworden doorde zwakheidvan zjn
Zuid-Holland tusschendeMerwede,deLek en ouderdom ,hadden de keuzevaneenRoomsch
hetland van Arkelgelegen. Hj heefteene koning uitgesteld. Na den dood zjnsvaders
oppervlakte van 23304 bunders,die grootendeels voor w eiland en voor den hennepteelt
gebruikt w orden,en ontleent zjn naanaaan
deAlblas,eene vaart,die bjAlblasserdarain

maakte A lbrecht Op eigen gezagzichm eester
van de teekenen der hoogste waardigheid.
llierdoor Nverden de lleurvorsten z00 verbit-

de Merwedevalt.Deze waard,%emiddeldl:7
Ned.elbeneden Am sterdam schpellgelegen,ls
meermalen onderwatergeloopen,bepaaldeljk
in de Jaren 1709,1726,174
,0, 1744 en 1809.

kozen. Door onlusten in Zw itserlandendoor
eene ziekte, die hem van een zjner oogen
beroofde,zag A lbrecht zich genoodzaakt om

terd, dat zj Adov rc;
; Nassau tOtkeizer
t0e te geven. Hj leverde de insigniën des

Alboin of Albevin, koning der Longo- Rjks uit en huldigde den nieuwen Koning
barden en de qrondlegger van hun rjk in alsleenheer. Herhaalde onlusten in Stiermar-

Italië,onderscheldde zich reeds alslongeling ken en devjandeljkheden van den Aartsbis-

door heldhaftige daden. De L ongobarden
voerden in die dagen,onder den sceptervan

schop van Salzburg verhinderden hem gedu-

hief. Toen vervolgens Navses,de Grieksche
stadhouder van ltalië,zich doorkeizerJ'
u8ti%ïJ.l# beleedigd gevoelde en Alboin t0t een
invalin laatstgemeld land aanspoorde,haastte
zich de K oning der L ongobarden, Om een

male werd aangeboden. De krooning had in
Augustus 1298 te Aken plaats.

rende zes Jaren, zjne aanspraak Op de
zjn vader Awdoin,heerschappj okerHonga- keizerskroon te doen gelden. lntusschenhad
rje, Oostenrjk, Kraïn en een gedeeltevan Adolfvan .
ll,
sà'
czlzich dealgemeeneontevreBejeren. Nadat hj den troon beklommen denheid op denhalsgehaald.Hjwerdafgezet
had, overwon Alboin o0k de Gepiden,aan dool' de K eurvorsten? die nu A lbrecht t0t
zjne oosteljke grenzen gevestigd.Hj stond Roomsch Koning verkozen (1208). De zaak
het land afaandeAvarenenvergenoegdezich werd beslist op hetoorlogsveld bj Gellheim
metden rjken buiten metde gevangenen, tusschen W ormsen Spiers,waar.
z
4t
fol/'sneubg welke zich deschoone Rosamonde,eene velde door de hand van Albreoht.Dezenam
dochter van Koenimond, den gesnetlvelden den schjn aan van grootmoedigheid;hj zag
koning derGepiden bevond,diehem zoozeer vrjwillig afvan dehem toegekendekroon,
bekoorde,dathj haart0tzjne gemalinver- die hem nuOpeeneeervollewjzetentweeden

PatlsBonifacl'
usVIl1 wraaktehetregtder

Keurvorsten,om de keizerljke waardigheid
te verleenen. Hj ontbood Albeechtvoor ztjn
groot leger te verzamelen,waarna hj in568 regterstoel,om zich wegensyi
loord,:pAdolf
overde JulischeAlpen trok metzjne woes- gepleegd, te verantwoorden en de boete te
te horden, die als een stortvloed hetw eer- doen,die hem door het Hoofdderkerk w erd

loozelandoverstroomden.W eldrawarenbjna opgelegd,terwjlhj aan de Dlzitschevorsten
al de steden t0t digtbj Rome en Ravenna verbood, A lbreeht te erkennen, en aan de

in de handen des veroveraars. Alleen het volkeren. hem te gehoorzamen. D e drie

ALBRECHT.

geesteljkeKeurvorsten van de Rjn kozen
de zjde van den Paus.Zj hadden reedshet
besluit genomen,om Albrecl
tt van den troon
te berooven,toen deze zichmetPhili
ppl
tsde
é'
cF
lposd,van Frankrjk verbont
len zloh van
de 0nzjdigheid van Saksen en Brandenburg

k
roon.Slechts1% Jaarmogtht
lzedragen
maar gedurende dlen tjd gafAlbreeltt,die

zich zoowel door een edel en beminneljk
voorltomen als door een wetenschappeljken
geest onderscheidde, trefende bljken van
zjne zt
lcht,Om hetalgemeen welzjn te beverzekerde. De Paus achtte het nu beter, hartigen. Toen hj door George, vorstvan
OnderhandelingenmetAlbreehtaanteknoopen. Serblë, te hulp geroepen werd tegen de

Deze verbrak het verbond met Frankrjk, Turken, trok hj meteen leger van 24000
erkendedathetKeizerrjk eenleengoedwas man naarHongarje.Hierbegon de roodevan den Heiligen stoel,zoodat 00k de Keur- 100p Onderzjne benden tewoeden. Hj zelf

vorsten in hunnebenoemingvandezenafhan- werd er doo1-aangetast en Overleed te Lankeljk waren,en beloofde dathj deregten gendorf op den 27sten october 1420.
van Rome met de W apenen verdedigen zou.
O0k aartshertogenenhertogenTanOpdfdprïjk
BonLfaci'
ttsslingerde den banvloektegenPhi- droegen dien naam.Van hen vermelden wj
Ièzvd,verklaardehem vervallenvandentroon Albreeht11 de Trrl/zeofd6 Lammeteen zoon
en schonk dezen aan A lbreeltt - eene aan- van keizerAlbrecht1. Hj werd geboren in
m atiging:waarover Pltilippuszichvoldoende 1298. Hti behoolt t0t de zachtmoedige en
wraak w lst te verschaffen. Albreekt thans welgezinde vorsten en werd bj zjn dood,
op zjn zetel bevestiqd,besteedde al zjne die den l6den Augustus 1258 voorviel,algekrachten aan deuitbreldingzijnerbezittingen. meen betreurd.Albreeht IIItbtigenaamd met
sflcz./,een zoonvandenvoûrgaande,
Hj voerde oorlogen tegen H olland en Fries- den J'ctzrt

land,tegen Hongarje:Bohemen en Thiiringen zonder zjn Oogmerk tebereiken.
0f)kdelaatstejaren zjnslevenswarenzeer
onrustig.Toenhjophetpuntstond,Om wraak
tenemen over denederlaag,diehjbjLucka
in Thiiringen (1807) geleden had, ontving
hj berigt van een opstand in Zwitserland.
Meteene geweldige legermagt wilde hj derwaartstrekken,toen dedoodzjnvoornemen
verjdelde.Hertog JohannTan Zt
vaben(Parricida),eenneefvanAlbrecltteneendriftigjongeling,deedzjneregtmatigeaanspxaakgelden

volgde met drie broeders zjn vader op.
Hj werd geboren in 1248. Tweevan zjne

derjarig was, smeedde hj met W alter von
zzf
scl.
dzlllc/z (zjn leermeester en raadsman),
Rudol
f von Tcl-,Rb
udolfvonpforf,Konrad
von TeyernleldenWalterrpp,Kastelereeneza-

Toledo. Van 1594 t0t 1596 washj onderkoning van Porttlgal,en hj begaf zich ver-

mederegenten stierven , en met den overgeblevene, Leopold JJT, sloot Albrecht een

tractaatvan verdeeling?waarbjhjheteigenljk oostenrjk voor zlch zelven behield en
Stiermarken, Karinthië en Tyrol aan zjn
broederafstond. Zjneregeringwaszegenrjk
voor het land. Hj overleed Op den 29sten
Augt
lstus 1295.
Albreoltt of Alberfns VI1,aartshertog van

Oostenrjk en dederdezoonvanlteizerHaœL-

op een gedeelte vanheteriandvanH absburg. mil
iaan 11 w erflgeborenin1559enOpyevoed
A lbveeht, w einig gezind Om daarvan iets af aan het H0fvan Philippus11van Spanle.lIj
te staan , beloofde hem Meiszen, dat n0g wjddezichaandengeesteljkenstand.ln1577
veroverd m oestw orden.ZoodraJolzannmeer- werd hj kardinaal,in 1584aartsbisschop van

volgens als stadhouder naar de Spaansche

Nederlanden,waar hj zich door zjne gema-

m enzw eringtegen A lbrecht.Toendezezich,op tigdheid vele vrienden verwierf. Nadat hj
een togt in Zw itersland, in een korenveld den geesteljken stand verlaten had,trad hj
in hetmidden derzamengezworenenbevond, iyl het huweljk met de InfanteIsabellq,de

werd hj plotseljk door hen aangevallen en Bzlarige doehtervan Pltiléps. Zj bragtals
gedood (1Mei1208).Demoordenaarsnamen bruidschat mede,wat zj nietbezat,nameljk
de vlugt, endeKeizerbliesden laatstenadem de Nederlanden,en hetgelukteharen gemaal
uit in de arm en eener bedelares,die zich niet,diete veroveren. Hj werd op denzëen
toevallig daar ter plaatse bevond. A lbreeh,t, Julj 1600 bj Nieuwpbortdoor PrinsM auriis
gehuw d m etE lizabetlt,eenedochtervan graaf rtzzpNassaugeslagen.ln1609w erdhetTwaalfM einhard van Tyrol, liet 5 zonen en even Jarig bestand gesloten,en Albrecht overleed
z00 vele dochters na.Eene van deze laatste, te Brtlssel in 1621 kort vöör het hervatten
de w eduw e van den Hongaarschen koning van den oorlog.- Eindeljk noemenwjnog

Andreas,wreektezich Opeenebloedigewjze AlbrechtFrïe#rfcFzRltdolf,den Oudstenzoon
op de moordenaars .t-. zelfs Op hunne kin- van den aartshertog Karel. Hj werd den
deren en vrienden.
sëen Augustus 1817 geboren.Hj diendebj
Een andere Duitsche Keizervan diennaam hetoostenrjkschelegeren werd in 1840t0t
was AlbeeolttII.Dezetalshertogvan Oosten- generaal-maloorenin1845t0tcommandantvan
ri
jk Albreeltt V , Averd geboren ill1807en Oostenrjk Ob en Untcr derEnnsbevorderd.
wasn0g eenkind,toenzi
jnvaderAlbrecàtJT'' Toen men hem in 1848 beschuldigdejdathj

overleed. ln 1422 huwie hj metElizabetl
z, bevel had gegeven Om tegen lzet volk van

de erfdochter van keizer M -qismnnd, door vuurwapenen gebrtlik te maken, legde hj

welkehj Moravië en hetregtvanOpvolging zjnebetrekkingnederenvolgdealsvrt
jwilliger
illHongarje en Bohemen vexkreeg. Hjwas dearmeevanRadetzky naarltalië.Hjonderniet eerzuchtig, en toen de keus der Keur- scheidde zich in den slagbjLuciaenwoonde
vorsten op hem viel,bew oog m en hem niet in 1849 de gevechten bj,die in denabjheid
dan metm oeite t0t hetaannem en derkeizers- van Gravellona,Mortara en Novara werden
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geleverd. ln 1851 werd hj benoemd t0t
gouverneur-generaal van Hongarje, eene
betrekking, die hj in 1860 nederlegde. ln
1866,toen Oostenrjk van twee kantenwerd
aangegrepen, voerde hj hetbeveloverhet
zuideljkelegeren behaalde de Overwinning
bj Custozza.Deze wasechternietvoldoende
om Oostenrjk teredden.- DeAartshertogis

De Graafoverleed in hetJaar1404 na eene
45-Jarige regering. Sommige geschiedschrjvers prjzen zjne vroomheid en zjne be-

ktlnsten en wetenschappen enbevorderdez00

Lausitz verheven, - eene beleening, die

kw aam heid als bestuurder des lands,m aar
de meesten beschotlwen hem alseen spilziek

en zwak vorst,diena den dood zjner ge-

malin door Aleid van./Ape/-t
/:et
:/(zie opAleid)
werd beheerscht.

gehuw d geweest met Uilde-qonde,eenezuster

00k eenige markjraren 1,/
:1 Brandenburg
,
van M aœimiliaan11vanBejeren.Zjoverleed dragen dien naam.zlertoebehoorenAlbrecht
den zdenApril1864.Zjne otldstedochteris of Adelbert I bjgenaamd de Beer Of de
in den echtverbonden methertogI'
il'
ès'
tll1 tgcitlpsd, graaf van Ascanië en grondlegger
'
Iyhrtemberg,en de Jongste,naar men zeide, van hetBrandenburgschehuis. Hj waseen
e en van Eilikq,eene
voor den Kroonprins van Italië bestepd,in zoon van Otto de rt/l'
1867 ten gevolgevan brandwpndenove'
rleden. dochtervan hertog M agnns '
t
ltz?
zSaksen.Hj
O0k een hertog van Beî
jeren werd alzoo w erd in 1106 te Ballenstëdtgeboren?volgde
genoemd,nameljk Albreeltt.
fT'
%de'
1
/
f5/2/ge- op l7cjarigen leeftjd zjn vader op en werd
heeten. llj werd geboren in hetJaar 1447. eenJaarlater doorzjn bloedverwant,hertog
Ilj was een vriend en beschermheer van Lotltariusvan Saksen,t0tmarkgraafvan de
veelmogeljkdewelvaartdeslands.Hjregelde doorLotltariusbevestigd werdnadathjmet
detroon-opvolgingin Bejeren,zoodatnahem de keizerskroon WaS versierd. Het Marksteeds deotldstevorstenzoon deopvolgerw erd

graafschap w erd later aan een ander toege-

van zjn vader. Hj was gehuwd metKoeni- kend, doch de gekrenkte Albreeht bleef ge-

gonde,eene dochter van keizerFrederikf.ff, trouw aan den Keizer en vergezelde hem

en overleed inhetJaar1508.
Op dezen hertog laten wj onzen graaf
Albrecht van Jyd/erdlvolgen,ofschoon deze
om streeks eene eeuw vroegerleefde.Hjwas
een ZOOn van keizer Lodewj
;
'k van Bejeren
envan gravin Maryarethavan Henegouwen7

eene zuster van onzen graaf W illem TF.
Gemelde gravin zag zich genoodzaakthare

heerschappj over deze landen af te staan

aan haren heerschztlchtigen zoon Willem T''-,

denaanleggerderHoekscheenKabeljaauwsche

op zjn krjgstogtnaarItalië (1182). Voor
zpne belangrjke diensten verkreey hj de
mark Noord-saksen en hj wist dlt gebied
in een 0orlog met Pribislav, Koning der
W enden,aanmerkeljk uitte breiden. Toen
Albrecl
tt bj de volgende keizers-keuze zich
voor Koenraad %,an AbFzdpdftzzl/rdzlverklaarde,
zoodatdeze de keizerljke waardigheid verkreeg,vielhem heteigenljke Saksenten deel;
maarhj moestwegensden terenstand,dien
hj ondervond,van hetbezitdler landen afzien. llj keerde naar zjn vroeger gebied

twisten. D00r dien afstand ging de regering
dezer gew esten uit het huis van Henegou- terug, behaalde nieuw e overwinningen op
wen in dat van Bejeren over.Dewoelzleke de W enden, deed zich m etden veroverden

Graafwerd weldra krankzinnig (zie op W il- grond erfeljk beleenen en verlegde zjn
lem4 en zjn Jongere broeder Albrecht in zetel van Stendal naar Brandenburg.In 1144
1858 t0t R uwaard aangesteld.D eze w as een

nam hj den titel aan van markgrgaf van
aanhanger der Hoekschen, zooals sgoedig s'rfzsf,fczlàzlfr.y en bragt zjneverdere levensbleek ln die steden, waar de Kabebaauw- Jaren meestaldoor metoorloqen.Hj voerde
-

sche partj het gezag in handen had.Dââr
zocht htj willekeurig het besttlur te veranderen. Toen D elft zich hiertegen verzette,
w erd de stad door hem belegerd en ingenomen.Duizend bargers en half zooveelvrouW 0n moesten hem op eene vernederende

wjze om vergevingbidden,en hj vorderde
daarenboven eeneaanzienljke schatting.Hj
voerde vervolgens oorlog m et E dl4ard,hert0g van Gelderland (1364) en met Arnout
rt
xzlH oorn,bisschop van Utrecht(1375).Na
den dood van zjn krankzinniyen broeder
(1388)werd hj a1sgraafgehuldlgd.In1395
bemoeidehj'zich metde twisten derSchieringers en Vetkoopersin Friesland,en zjn

deze vooral tegen de naburlge W enden en

Obotriten,die hj gedeelteljk verdelgde,gedeelteljk aan zjn gezag Onderwierp. Naar
de ontvolkte landen lokte hj Duitschekolonisten van elders. Eindeljk gafhj de teugelsvan het rjksbewind overaan zjn oudsten zoon Otto en stierf te Ballenstëdt in
hetJaar 1170.
Albrecl
tt Tf.
f, wegens zjne dapperheid
Ael
tillesenwegenszjneschranderheid Ul
ysses
of de Duitsch,e vos bjgenaamd,wasdederde
zoon van den keurvorstFrederik I vanBran-

denburg.Hj werd in 1414 te Tangerminde
geboren en verkreeg doorden dood vanzjn
oudsten broederJokann het vorstendom Baizoon W illem t/tr4 Oostervant,met 4s9 sche- reuth,terwjlhem in 1486 door afstand van
pen en een magtig legervan Enkhuiyennaar FrederLk 11 het kenrvorstendom Brandende Kuinder gezeild, behaalde er den l3den burg ten deelviel.O0k hj voerde vele oorAugustus 1396 eene glansrjke overwirining, logen en bevorderde de grootheid van het
waarna hj Stavoren deed zwichten.Albrecltt Brandenburgsche huis door de regeling der
voerde zjn laatsten oorlog tegen hetmag- erfopvolging. Hj vergezelde in 1486 keizer
tige Kabeljaauwschgezinde huis van Arkel, Frederik III, w egens de ketlze van M aœigedurende welken de stad Gorkum door vi/itzt:s t0t Room sch Koning,naarFrankfort
W illem rtzzlOostevvantvverd veroverd (1403). aan de M ain en overleed er op den llden
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Alaartvan laatstgenoemd jaar.Hj waseen bj Brunswtlk.Zjnebezittingen werden vel'
dappervorst,uitmuntendein alleridderljke overd en geplt
mderd,en hetRi
jkskamergeoefeningenten handhaafde m etvastheidOrde regt en de Keizer dedenhem ,alsverstoorder
van den landvrede,in den ban.Toen zwierf
en tuchtin zjnestaten.

Voorts noemen wj hier Albrecht, den hj bj zjne bloedverwanten rond,vruchte-

laatsten grootm eester van de ridders der lo0sgqld en krjgsknechten vragende,week
Duitsche Orde en den eersten hertog van vervolgensnaarFrankrtjk,en stierfin 1555

Prlissen. Hj werd geboren in 1490ten als
jongere zoon van den markgraaf I'
redeçik
van Ansbacl
twjddehj zich aan den geesteljken stand. In 1511t0tgrootmeesterverkozen,poogdehj aan deDt
litscheOrde,die

zondermanneljkeerfgenamenachtertelaten.
Thanskomenwjt0thethtlisderhertogen
van Brunswqk en Lûnebury.Hiertoe behoort
Albrecht de Gropfe, 0ok de Leeuw bjgenaamd. Hj werd geboren in 1236 en was
vooralin Oost-pruissen in hetbezitwasvan een zoon van Hertog Otto,bjgenaamd ket
Poolsche leenggederen,grootere onafhanke- Jt%z?#. Als l6jarig Jongeling aanvaarddehj
ljkheid te verschaffen, voerde oo1
*log met de regering en werd tevens om zjnedapPolen en zochthulp o!tdenRjksdagteNeu- perheid, betoond in den Oorlog van Otlokar
renberg (1521).Toevalllg hoordehjhierden rtrv B oltemen tegen Bela van .Sbn.gt
zr?
)jc,t0t
Lutherschen leeraar Osiander en hj werd riddex geslagen. Hj voerde onderscheidene
door diens rede z0o getroffen?dat hj be- Oorlogen en werd krjgsqevangenbjHendrik
sloot,Prllissen in een wereldljk hertordom rfzz3M eisg'en.Nadathj zlch metden afstand
te herscheppen en de Hervoxm de leer ln te van Onderscheidene steden en van eene aanvoeren. De orde voegde zich naar zjn zienljke s0m gelds had losqekocht) streed
wensch,en hj bragtzjnevoornemensmet hj tegen deHeideneninPrulssen,veroverde
jver en kracht ten uitvoer. Vooralzorgde en behield een aanzienli
jk grondgebied en
hj voorhetonderwjsqinallestedenstichtte overleed in 1279.
hj Latjnsche scholen en te Koningsbergen
onder de hertogen van M ecklenbury verdeed hj in 1540 een gymnasium en in 1544 meldt de geschiedenis Albrech,t I,den zoon
eene universiteitverrjzen,terwjlhjtevens van Hendrék 111van Mecklenburg.Htiwas
.

de uitgave van ntlttige schoolboeken bevor- de Btamvader van het hedendaagsche huis
derde.Zjnelaatstelevensjaren werden ver- van M ecklenburg en regeerde van 1229 t0t

bitterd door een hevigen strjd tusschen 1880. Hj en zjn broedex Joltann werden

Osiander, sedert 1549 hoogleeraax te K0- door keizer Karel IV t0t hertogen verheningsbergen, en den dw eepzieken Joaeltim ven.Zjne uitstekende deugden worden zeer
-V f
#Jïl.Toen de D uitschegodgeleerden,naar geroemd. - Yoorts vinden wj gewag gehunnemeeninggevraagd,departgvanM örlln m aakt van A lbrechl fT, den zoon van den
kozen,en deze,hierdooxhoogm gedig en 0n- voorgaande. Hj werd in 1373 t0t koning
beschaamd geworden,zich tegen de bevelen van Zw eden verkozen, nadat de koning
van den Hertog verzette,zoodat hj met M aqnus .'Jrikyozlen diens zoon H akon ongeeenige anderen uit hetlandverbannenw erd, schiktw aren verklaard om den troon te bezich utlbreohf den adel 0n het volk tegen kleeden. Albrecht moest een aanhoudenden
zag

Opstaan. Zj zochten htllp bj den vroe- strt
jd voeren metdie beide vorsten,en toen
hi
ch f)p zjn zetel bevestigd waande,
.j zi
maaktehj hetongenoegen gaandedesvolks
en werd in een strjd met de Denen door

geren leenheer, en er verscheen eene P00lsche eolurnissie1 die drie raadsheeren des
H ertogs als volksverleiders ter dood veroordeelde, een vierde verbande en a% örlin niet
alleen terugriep,Inaar t0tbisschopvan Sam land benoemde. Nieuwe raadsheeren W 01*den den Hertog opgedrongen. D eze stierf,
door smart verteerd, op den 20sten Maart

dezen gevangen genomen. Alleen door een
afstand van de koninkljke waardigheid kon

hj zjne vrjheid herkrtjgen. Htj braqt dat
oFer en stierf elfjaren daarna (1416)ln het
klooster D obberan in M ecklenburg.

1568 te Tapiau aan de pest. Zjne gemalin, Totde M arkgraven rys M eiszen behooren:
Anna aVaria rt
x4 Brunswl
jkt volgde hem na Albrecht I, de pzoo-ç-oetfi-t?etdie van 1190t0t
w einige uren.
1195 regeerde. Toen hj zag, dat zjn J()
nEindeljk vermelden wj hier Albrecht,bj- gere broeder begunstigd werd door zjn vagenaam d Aloibiades,mal-kgraafvanBranden- der,nam hj dezen gevangen.Mrelmoesthj
btlrg-Baireuth. Hj was de zoon van den hem op beveldes Kcizers in vrjheid stellen,
m arkgraaf Casimir'p4:4 Brandenburg en w erd maar hj zocht zich meester temaken van
den 28sten Maart 1522 te Ansbach geboren. eenegroote geldsom? df
lor zjn vaderin een
Hj waseen karakterloos,ruw en losbandig klooster in veiligheld gebragt.Zjn broeder,
mensch, die niets anders zocht dan de be- m et eenige andere vorsten verbonden,trok
vredigingzjnerboozehartstogten.Eerststreed tegen hem 0P. In den slag bj W eiszenfels
hj tegen, toen vöör de Protestanten. Hj en R eveningen leed Albreeht de nederlaag
maakte zich vervolgens schuldig aan afper- en ûntvlugtte,in eenemonnikspjgehuld,naal*
sing en rooverj,en toen hj een aanzienljk L eipzig. H endrik F'.f bedreigde zjne landen
leger uitrustte, Om zich langs dien ongeoor- m et een inval, m aar Albrecht Overleed n0g
loofden weg van geltl te voorzien,verbon- vöördat de Keizer zjn voornemen had ten
den zich eenige D tlitsche vorsten,om daar- uitvoergebragt(1195),vermoedeljk ten ge-

aan een einde te maken.Zj versloegenzjne volge van vergif, hem door zjn dienstbende eerst bj Sievershausen (1553)en toen knecht H unold 0p beveldes K eizers toege-
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Noord-Hollandsche stedcn geweldig boeten,
van 1288 t0t 1203 markgraaf van Meiszen. d00r haar aanzienljke sommen aftepersen
Deze, gehuwd met M argaretlta,eene doch- en hare burgers te dwingen, Op eene verter van Keizer Frederik JJ,maar verblind nederendewjzevergiFenistevragen.Gaarne

diend.- Voortsvermdden wtlAlbreoht11

door zjn hartstogt voor Koeniyonde t)0l
Eisenbery, wilde zjnegemalin methare en
zjne kinderen - drie zonen en ééne dochter - op den W artburg doen verm oorden.
De gehtlurdemoordenaarbekende zjn opzet
aan de vorstin en ontvlood naar Frankfort
(1270),waar hj kortdaarna overleed. AlJrdcAfhuwdevervolgens(1274)metKoenigonde
en deed haren zoon H pifz w ettig verklaren.
Nu Ontstond ereen geweldigestrjdtusschen
de zonen dier beide moeders en tusschen den
vader en de zonen zjner eerstegemalin.Na
den dood der tweede vrouw trad Albrenhtin
het huweljk met Elixabetlt nan zraqs/lcvoçk,
maar hj zag zich genoodzaakt, afstand te
doen van alzjnelanden en stierfin1241te
Erfurt, door allen verlaten en door kommer
Zepdlligd.
Van de ltertogen van ,
9c7rdds n00m0n wj
AlbreelttIII der/pe/rwspd#ùejin 1442geboren, den Jongsten zoon van Frederik de
Zcclf-/d#ùd?keurvorst van Saksen.Reeds
vroeg gaf hj bljken van grootetegenwoordigheid van geest,en hj sleetde daren zjner Jeugd grootendeels aan het kelzershof
van I'
rederik III te W eenen.Van dââr zjne
gehechtheidaan hethuisvan oostenrjk,die
erfeljk bleefbj zjnenakomelingen.Na den
dood zjns vaders aanvaardde hj met zjn
ouderen broeder Ernst het bewind. Hun
gebied werd na den dood van hun'Oom
W ilom 1II met Thiiringen vergroot. De
oudste broeder verdeelde het in Meiszen en

wilde hj zjn gezag in Friesland bevestigen,
maar de Friezen, van ouds ;er Op hunne
zelfstandigheid, betoonden w einig genegen-

heid, Om naar hem te luisteren.Eindeljk

schonk de heillooze verdeeldheid der Schieringers en Vetkoopers hem eene gunstigegelegenheid,om zich van het grootste gedeelte
van Friesland meester te m aken en den inwoners zware belastingen op teleggen.Deze

verschaften hem echter geen rjkdom ,daar
de soldj der krjgslieden aanhoudend zjne

schatkistlediyde. Toen hj zich op een landdag te Leipzlg bevond,belegerden de Frie-

zen zjn tweeden zoon Hendrik in Franeker
en bedreigden dezen metde galg,z00hjin

hunne handen viel.Albreehtsneldederwaarts'

en ontzettezjn zoon,maarhjoverleedkort
daarna (12 September1500) teEmden,gedeelteljk aan zjne wonden,gedeelteljkvan
verdriet, Omdat hj de soldj zjnertroepen
niet k0n voldoen en deze hem met uitlevering aan den vjand bedreigden. Zjne geldzucht en geweldenarj hebben hem in ons
Land een slechten naam bezorgd.
O0k een aartsbLsseltop van M aagdenburg

droeg den naam van AlbreektII.Hj sproot
uithetgrafeljk geslachtvan Kqfernburg,en
werd geboren in 1170.Na zjne studie
-n te

Parjs en te Bolorna te hebben volbragt,
werd hj t0t de blsschoppeljkewaardigheid
verheven en later met den kardinaalshoed
versierd.Hj was de stichter van den d0m
te Maagdenburg en de weldoener van deze

Thiiringen en gafaan den Jongeren broeder stad.
dekeus,volgenshetSaksische regt.A lbrecht
i* ullbreekt F , aartsEindeljk noemen BrJ
koos Meiszen metzjne volkrjkeen welva- bisschop van Maagdenburg en keurvorst van
rende steden, en daar E rnst dit gedeelte M ainz. Hj wordt gewoonljk Albrech,t mlz
;
gaarne voor zichzelven behouden had, ont- M aaydenburg genoemd en was de Jongste
stond er eene spanning, die 60Jaren later zoonvanJoltannesG cdro,keurvorstvan Branin vgandeljkheden uitbarstte. Btj den aan- denburg. Naauweljks 24 Jaren oud (1513)
vang van zjne regering huwdeAlbreohtmet werd hj metdebisschoppeljkewaardigheid
Zedena(& #osïJ),dedochtervan Podiebrad, bekleed.Rome schonk hem hetvoorregt,om
koning van Bohem en.Toen de Boheem sche aiaten te verkoopen, en hj belastte hierStenden hem na den dood van zjn schoon- mede den bekenden Tetzel.W el was htjeen
vader de kroon wilden Opdragen,toog hj hevige tegenstander van Luther, diein zjne
met 5000 ruitersnaarPraag,maarhj keerde geschriften hem Onmeêdoogend aanviel,maar
terug, toen de meerderheid des volks de hj vergundetoch aan zjne onderdanen vrjvoorkeur gaf aan den Poolschen prins W la- heid van godsdienst,mitszj zjne schulden
#i:lJl#.Van nu afbesteedde hj zjne krach- betaalden ten bedrage van een halfmillioen
ten in de dienst van het huis des Keizers. gulden. Niettemin gaf hj aan den Keizer
folfe den raad, Om de H ervorming m et gew eld
Eerststreed hj (1475)tegen Kareldeé'
en vervolgens tweem aal(1480en1487)tegen Van 5Vap0n0n tekeer tegaan.Hj Overleed
M attkias, koning van Hongarje, die zich teAschafenburg in hetJaar1545.
van W eenen had meester gemaakt. In het
Albrecht (Wilhelm Eduard),een uitsteJaar 1475werdhem doorKeizerFrederikIII kend regtsgeleerde, verdient eene eervolle
hetdragen van de hoofdbanierdesRjkstoe- vermelding,omdathj behoordet0tdezeven
vertrouwd.Latervochthj tegen deVlamin- Göttingsche hoogleeraren,diein 1837in vergers ter bevrjding van M aximiliaan. T0t zet kwam en tegen hetwillekeurigbesluitvan
belooning van zjne diensten werd hj door Koning Ernst yI.SI-gI,J van Hannover,Om de
den K eizer benoem d t0t stadhouder der Ne- Grondwet van 1833 op te heFen.
Hj werd in hetJaar 1800teElbing reboderlanden (1488) en t0t erfstadhouder van
en, bezoehtde universiteiten te Konlnj'sFr
king
iesl
andel
(nde
1498aan
).Ht
lbui
maa
ktepo
in
diede
bnetrvan
ek- r
een
de
tens
righe
bergenjBerljn en Göttingen en wjddezlch
het Kaas- en Brood-volk, maar deed de aan de wjsbegeerte,de geschiedenisen de
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zv
egtswetensehap.Hj werdbenoemdt0thoog- gemalin van A ntolnert:l Bourbon,J.:û*f0# ran
leeraar eerstteKoningsbergen envervglgens Vendôme.Dithuweljk waszeerongelukkig,
te Göttingen en ontvlng zelfs den titelvan w anthaar zwakke echtgenootwasdespeelbal

Hofraad. Zjn verzet berokkende hem het der verschillende partjen.Metgrooten jver
vexliesvan zjnebetrekking. Ht
jbeqafzich waakte zj overdeopleidingvanharenzoon,
naar Leipzig,waar hj eersta1spl'
lvaatdo- later bekend geworden als Hendrik IV van
cent w erkzaam w as en in 1840 t0tgewoon Frankl-jk.ongaarnegafzjharetoestemming
hoogleeraar benoemd werd, Tvederoma met t0t zjn huweljk,alsofzj een voorgevoel
den titelYan Hofraad. Hj behoorde t0tde had van devreeseljkebloedbruiloft.Zj overCommissie,aanwelked00r de Bondsvergade- leed eehtervôôrdien tjd,Op den 9ëen Junj
ring in 1848 het Opstellen van een Ontwerp 1572, te Parjs, waarschjnljk ten gevolge
Van
hi
j constitutie was opgedrayen. 00k werd van vergif.
door een Hannoversch klesdistrict afgeAbuca is de naam van een plantengevaardiyd naardeNationalevergadering,doch slacht uit de familie der leliën.Aldesoorten
reeds m Augustus 1848legdehj zjn man- groejen aan de Kaap.Enkele zjn alssierdaatneder.

Albrechtsberger (Johann Georg),een
beroemd orgelspeler en componist, werd in
1737 teKloster-netlbul'g bjW eenengeboron.
D0or den Pastoor dier plaats in het orgelsyel Onderwezen,maakte hj grootevorde-

planten naarEuropaovergebragt.D eschoonste
van deze is a. clfïdàwztx die eene N ed.el
hoog Nvordt en langgesteelde, groenachtig
'vitto zesdeelige bloemen draagt.

A lbucaser (Khalif-Ebn-Abbas-Aboel-Kasal
z),een beroemd Arabischgeneesheer,werd
rm gen en w erd organist te M ölk. Toen kei- reborenteZaharabjCordovaen sti
erfin1122
zer Joseplt Jf hem erhoordespelen,beloofde ln laatstgenoemdestad.Hj schjntdeeerste
tezjn geweest,die bj hetbereiden van gehj hem debetrekking vanHof-organist,z00- nees
middelen gebruik maakte van destillatie
dra deze openviel. Albreclttsberger verkreeg

die in 1772 en werd Z0 Jaren laterkapel- OfOverhaling.
vaeester in de St.Stephanus-kerk. Hjheeft Albula-pas (De) loopt over de hoofd244 muziekwerken nagelaten, die in het ar- keten derAlpen van Graauwbunderland,tuschief van den vorst Esterltazy-Galantlta be- schen het dal van Bergiin en hethoogste grusten.Daarenboven schreefhj eenige be- deelte van Engadin. Die pas is in de lente
langrjke werken over demuziek. HtJover- wegens veelvuldigesneeuw vallenzeergevaar-

ljk.Op den tOp van den pas vindt men een
leed te W eenen in hetJaar 1809.
Albrechts-orde(De)isden zlstenDecem- klein m eer,waaruit de Albula naar beneden

ber1850doorden KoningvanSaksen ingesteld
ter edachtenisvan Albreehtde.
à!7t
):7
c-ûe#i.t7e,
die ln het laatst der 15(1e eeuw in 0ns Vaderland stadhouder en tevens de stam vader
van hethedendaagsche SaksischeVorstenhuis
Avas.Zj Nvordt verleend aan hen,die door
burgerdeugd, wetenschap, kunst enz. aanspraak hebben op de dankbaal'
heid deslands.
Zj staatterbeschikking van den Koning en
de orde is zam engesteld uit groot-kruisen,

vloeit. Volgens B aedeker ligt die t0p ter
hoogte van rtlim 2200 Ned. el boven den
spiegel der zee.

Album ,afgeleidvanhetLatjnschewoord
albus(wit),noemtmen een witbladofeene

verzam eling van witte bladen, waarop m et
een bepaald doel iets geschreven moet wor-

den. Bj de Romeinen had men een album

Arcefpri,ç,waarop de praetoriale edictenwer-

den geplaatst,eneenalbumpontseum,waar-

eommandeurs van de lsteen :deklassy?rid- op men de belangrjkste gebeurtenissen ver-

ders en klein-klmisen. H et onderscheldings- meldde, die op den Staatbetrekking hadden.
teeken is in de eerste 4 klassen een gouden, In de middeleeuw en was hetalbum een stamwit-geëmailleerd kruis meteen yeëmailleerd boek of eene vriendenrol. In het eerste vond
middelschild,waarop de beeldtenlsprjktvan luen al de leden van een geslachtmethunne
A lbrecktm ethetrandschriftAlbertwnJli-o.9$I.ç. WAPOnS en deviezen, in de tw eede eenig
H et kruis is m et een groen geëmailleerden geschrift in proza ofpoëzj of ook we1eene
eiltenkrans versierd.H et ltleine kruisis een- teekening van de vrienden des eigenaars.In
voudiger en van zilver.H et orde-lint is don- den laatsten tjd hebben 00k sommige tjdschriften den naam van album aangenomen,
ker groen m et witte randen.
Albret (Jeanne d'),demoedervan Hen- btl voorbeeld het ttAlbum der Nattlur''enz.
dr';k IV, de eenige dochter en erfgename Vooralzjn in nnzen tjd smaakvollephotosc/ze akbums in gebruik, w ier w itte
van H endrlk 11 van Navarre en van M ar- .gg-tw /li,
dfl,tôran ValoLsen de zustervanI'
bladen in vakken zjn verdeeldtdiemenvtllt
.gcv'
r
a
n
s
.
6
aanschotlw de het levenslicht op den 7ëeh Ja- met de photographische portretten vanbloed-

ntlarj 1528.Reeds vroeg ondervond zj de
slagen vandenrampspoed.Een invalderSpanJaarden enhetvredesverdrag:dateropvolgde,
beroofden haarvanheterfeljk bezitvan het
kleine vorstendom Béarn.Hare m ûeder gaf
haareeneuitmuntendeOpvoeding?enzjmaakte

verwanten en vrienden.Eindeljk heeftmen

kostbare scltilder-albnms? waartoe doorgaans
uitstekende kunstenaars Van dezelfkleschoûl

htlnnobjdragen leveren.Zj wordenweleens
aangeboden als eene hulde aan vorsteljke
Ofverdiensteljke personen.
laterhareedelebeginselen dienstbaaraandebeAlbum ine ofeiwitstofiseen bestanddeel
vordering van de w elvaartharer onderdanen. van vele bewerktuigde ligchamen.Voorheen
Met harten zielwaszjdeHervormingtoege- onderscheidde men dierljke en plantaardige
daan. Op twintiglarigen leeftjd werd zj de eiwitstof naar gelang deze uithetdieren.Qf
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uit het plantenrjk afkomstig was,doch de neer men de albumine verhit ofmet alkohol
lzedendaagsche chemieheeftdieonderscheiding behandelt.Cok wordtzj doorazjnzuur,looilaten varen. De albumine is een hoofdbm stof, aniline, en kreosot uithare waterachstanddeel der bloedw ei, en men vindt ze tige oplossing gescheiden.Zj isdan witen
ook in anderedierljke zelfstandighedenqhet smakeloos.Door aanhoudende droogte wordt
wit der vogel-ejeren is nagenoeg zuivere
albumine. Zj bevindt zich in hetweivocht
in een vloeibaren staatenisdanzonderkleur,
geur ofsmaak,min ofmeer kleverig,en zj
schuimtniet wanneermen ze schudt.Zj is,
geljk alle dierljke zelfstandigheden,naverlt
lop van zekeren tjd aan bederfonderhevig.
Bj de plantaardige albumine vindtmen dezelfde versehjnselen.W ordtde albuminein

zj vast en broos en zj verkrjgtzelfseene
barnsteenkleur en eene zekerematevandoorschjnendheid.Legtmenhaardaarnain water,
dan erlangt zj hare voormalige eigenschappen en haarvroegervoorkomen.Zj isonoplosbaar- hoewel zj volgens Cherreuil0,007

witte massa,gestolleiwitgenaamd.Dewarmtegraad,waarbj de albumine stolt,schjnt
n0g niet naar eisch bepaald te wezen,daar
Cltevreuilruim 7sOC.en Dumasbjna 94èC.
opgeeft.00k alkoholdoetdealbuminestollen.
Zj vormt met de meeste zuren onoplosbare

men zie op datwoord - )envertoont,wanneerzjmetzuren,bases:alkoholenz.inaanrakingwordtgebragt,dezelfdevel'
schjnselen,

vanhaargew igtaanhetw aterafstaat- ?m aar

zj wordt ontbonden dool'den invloed der
warmte,waarbj zich eene groote hoeveel-

eene geconcentreerde oplossing blootgesteld heid koolzuur am moniak ontwikkelt.
aan de warmte, dan verliest zj hare door- D e gestolde albumine bezit alle scheikunzigtigheid en verandert in eeneondoorzigtige digeeigenschappenvandefbrine(vezelstof-

t
erwjl0okvool-'toveriqediebeidezelfstandigheden eene groote gelpkvormigheid bezitten.
Dumasen Caholtrsvonden in (1e albumineder

verbindingen.Z00 is het o0k m et de m eeste
bases.H are verbindingen m etbaryt en kalk

bloedweiinhonderddeelen 53,32koolstof,7,59
waterstof, 15,70 stikstof en 23,69 zuurstof.
worden door droogte zO0 hard, dat zj als Analysen van eiw iten planten-albumineleverkleefstof worden gebruikt. Vermengt men den zeergeljkvormige uitkomsten.Uitwelk
albumine m et geconcentreerde Oplossingen rjk de albumine ook afkomstig is, zj bevan aardachtige of metaal-zouten, dan stqlt vat,volgens M ulder,altjd zwavelen phos-

de vloeistof.Deverschillendgekleurde nee
mr- phorus.Zj wordtvooralgebruiktbjhetzuislag bevathet zuuren de baslsvanhetzout, veren of klaren van vloeistoFen,bepaaldeljk
w aarmede zich de albumine verbonden heeft. van siroop enwjn.W anneermendoorwarmte
De belangrjkste van deze verbindingen - eene zekere hoeveelheid albtlmine,die zich
albuminaten genaamd - is die met kwik- in een Opgelosten toestand in eene vloeistof
sublimaat.Deze is Tolkomen onoplosbaar en bevindt,doet stûllen, dan vormt zj hierin
ontstaat, volgens Berzelizts, zelfs in eene eene soort van vlokkig en vast schuim jdat
vloeistof,die nietmeer dan '/2000albumine alle onopgeloste zelfstandigheden omhult en
bevat?zoodatzj troebelwordt,zoodramen medesleept naar de oppervlakte. W anneer
erkwlk-sublimaatbjvoegt.W egensdezeeigen- m en dus sixoop wil klaren ? behoeft m en er

schap werkt het eiwit bj vergiftiging met slechts eene geringe hoeveelheid albumine bj
kwikzilver-chlûride of metbjtende zelfstan- te voegen en daarna een en ander te VerWarnigheden als een tegengif, w ant het maakt men.Bj wjn ishetreeds voldoende,eene
de vergiftige zelfstandigheid onoplosbaar,zûo- zekere hoeveelheid m et w aterverdtlndealbudat zj niet schadeljk werken kan.Vermengt mine er bj te voegen en er goed mede te
men bloedw ei met kleine hoeveelheden van
een m etaalzout en vûegt men er vervolgens

verm engen, want de looistof en de alkohol

in den wjn aanwezig, zorgbn wel,datde

een weinig yotaseh bj, zooveel alsnoodig album ine stolt en naarden bodem zinkt,w eris t0t Ontledlnp van hetzout,danplofthet waarts zj alle troebelmakende zelfstandigoxyde niet neer, maar bljft Opgelostin de heden m edesleept.
albumine; m aar wanneer m en de Oplossing
De albumine is alyemeen i
n debestandaan hetkoken brengt,dan stoltzj,en men deelen van het dierlpk ligchaam verspreid;
i
n
het
gero
nne
n
bl
oed
het
oxyde,
dat
vindt
wj vinden haar in de meeste bewerkttligde
door de potaseh is vrtj geworden.Dit ver- vloeistoFen,in hetbloed,in de melk ,in het
klaart 0ns, h0e zouten en m etaaloxyden, sap van hetsgi
ervleesch en zelfsin deziein het ligchaam gebragt ofdool'de huid 0p- keljkeafscheidlngen,bjvoorbeeldindenetter,
geslorpt, in het rondstroom end bloed Opge- en hetwater der waterzuchtigen,indeuril
ze
11om on en vervolgens met de afscheidingen bj sommige Ongestel
dheden (ziehetvolgend
verwjderd kunnen worden.Deeenheid van artikel).O0k iszj een bestanddeelvan vele
het eiwit met de albumine der bloedweiis w eefsels en vooralovervloedig indeherselzen
door sommiye scheikundigen betwjfeld,om- en zenuw en. ln vele plantaardige w eefsels
dat deze belde zelfstalzdigheden,m et eenige en sappen vilzdt men ze desgeljks,vool*
al
l'eagentia,,zoo a1saether en terpentjn-olie,in in de boom en,in somm ige Oliehoudende geaanraking gebragt,verschjnselen vertoonen, w assen,in de tarwe en in derogge.Om haar
tlie eenigzins van elkander verschillen.D aar van deze afte seheiden,m oetm en het meel
echter hunne overige eigensehappen volko- nat m alten en hiervan een deeg bereiden,
men geljk zjn,kan men zegerastbeschou- datm en Onder water kneedttotdatditlaatste
w en als verscheidenheden van dezelfde stof. niet meer troebelis.Dan bljft er eene kleMen verkrjgtgestremd ofgestoldeiwitywan- verige,veerkrachtige massaachter,diehoofd-
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zakeljk uit zetmeel en albumine bestaat. dool-Klopstock en anderen yebruikt.
W anneer men diemassabehandeltmetkokenAleantara-orde (De) ls eene der drie
den alkohol,dalz lost zich hetzetmeelhierin Otlde geesteljkeridderorden in Spanje.Zj is
op,enheteiwitbljftin eennagenoegzuive- gesticht in hetJaar 1056 dot
ll
'debroeders
ren toestaùd achter.

Saarez en Gomez, die op de grenzen van

Album inurie is het lozen van uxine,die Castilië een fort yebouwd en dapperteyen
vermenqd ismetopgelosteeiwitstof;zi
jOpen- de M ooren vel'dedlgd hadden. De stichtlng
baartzlch vooralbjdenierziektevanBvight Tverd door de gausen Alezander III en
en is een kenm erk van deze.D aarenboven

LueiltsI1I bevestlgd,waarnaGomezdewaam

vindtmen ze bi
jvelekoortsachtigeOngesteld- digheid van grootm eester beltleedde.In het
heden, bj tusschenpoozende kooxts, schar- Jaar 1217 verlegde de Orde haren zetel l
zaar
lakenkoorts,mazelen,pokken enz.,bjonge- het stadje Aleantara en Ontleende hieraan

steldheden van de ademhaling en van den

haren naam. Langer dan eene eeuw stxeed

bloedsomloop,en zelfs bj een gebrekkigen ziJ* m et heldenm oed tegen deM ooren.Later
toestand der klapvliezen van het hart,z00- werd zi
j verdeeld en kwam eerstwederender

dat de onderbuiksvaten te veel bloed bevat- den grootmeester Don Juan da Zfxzki&çc t0t
ten,bj waterzucht,bj verlamming vanhet eenheid. (1470). Nadat reeds Ferdinand de
ruggemerg en bjhetgebruikvansterkeurine- Katltollekebesttlurder derOrdewasgew eest,
aanzettende middelen.D e albumine isin het kwam het grootmeesterschap in 1540 voor
geloosde voeht opgelost,zoodathetbj ge- F0ed aan de Spaansche kroon. N0g altjd
noegzame w armte stolt.
ls de orde zeer rjk.HaarOnderscheidingsAlbuquerque (Alf0ns0 d')?een heldhaf- teeken is een groen gouden kruis van lelietige vlootvoogd, werd in 1468 te Lissabon vormige gedaaute, dat aan een groen ol'degeboren en was de grondlegger van de heer- lint om den hals gedragen wordt.

schappj derPortugezen inoost-lndië.Vooral
de kusten der lndische zee waren getuigen

A lcarrâzas, zt
jn wtjde kruiken met een
naauwen hals? btjzonder geschikt om het

van zjneheldendaden en hj wisthetgezag drinkw ater koel te houden. D ie eigenschap
van zjn Koning te doen eerbiedigenaan een vloeit voortuit de poreusheid van depotklei,
vjand,dietevergeefstegen hem optrokmet D eze is groot genoeg om een gedeelte van
eene scheeps- en legermagt,zestigmaalzoo hetvoehtdoordewanden telaten zjpelen,
groot als de zjne. Indisehe en Perzische w aarna het verdampten alzooeeneverlaging
vorsten eerbiedigden zjnedapperheidenzon- van den w armtegraad veroorzaakt, w elke
den hem gezanten en geschenken.Doch o0k zich aan het water m ededeelt.Die kruiken
hj ondervond,even alsColambus,deondank- w orden vooral vervaardigd bj Malaga in
baarheid del'vorsten.EmanuéldeGrOOJ:,voflr- Spanie,W aar poreuse klei aanwezig is.M en
heen dejverigebegunstigervan Abuqlterque, kan echter Vastere potklei poreus maken
zond een nieuw en onderkoninginzjneplaats door zemet1
/,0zolzt te verm engen.Bj het
naar Goa. E ene aansporing Om in de keem bakken lost het zout zich Op en laatvglkringslanden een zelfstandig rjk testichten, doende poriën aehter. Alen zegt datdiekruiw eesAlbuquerquem etverontw aardigingvande ken in Egypte uitgevonden en door de Ara-

hand.DiepgekrenktOverleedhjteG0aopden
l6denSeptembel'1515aanboordvanzjnsohip
en lieteen zoon achter,dien hj aanbevalin
de gunst van den Koning van Portugal.Hj
is een der heldhaftigste iguren in degesehiedenis van zjn vaderland.
A lcaeus was een Grieksch dichter,die te
Mitylene op Lesbos zjn verbljf hield.Hj
leefde in deJaren 6l0 t0t 602vöör Christus?
waseen grootvereel
-dervan Rapnho(zie op
dien naam)en behoorde totde 9 llerdiehters,
die volgens de geleerden der Alexandrjnsehe

bieren in Spanje gebrartzjn.

Alcasar(Ludgvicodl):eenSpaansehegod-

geleerde, werd ln het Jaar 1554 te Sevilla
geboren en reeds in 1569 in de Orde der Jezuïeten opgenomen. Eerst gaf hj onderwjs

in de wjsbegeerteenvervolgenstwintigjaren

lany in de godgeleerdheid te Cordova en te
Sevllla. Vooral bejverde hj zich om de

beteekenis te doorgronden van de uitspraken
der ((O enbaring van Johannes.'' Hierover

heeft hp een merkwaardig boek uitgeyeven.
O0k onderscheidene andere werken llethj

school den naam van (tgroot'' verdienden. na en Overleed te Sevilla in 1613.
Htiverzette zieh tegen de tyrannen van ztjlz Alcestis of Alceste? eene doehter van
vaderland en eindigde in den vreem de als koning P elias,w erddengenebeloofd,dieeen

balling zjn leven.Hj iszjn roem versehul- wagen met leeuwen en wilde zwjnen dorst
digd aan de uitvinding van den polyehordon

(delier),aan zjneverheveneOden,aanzjne
lofzangen f)p de goden en aan zjnekljgsliederen,die eene vurige liefde voo1
-de vrjheid en haat tegen de tyrannen adem den.
O0k zjneminnezangenwordenzeergeroemd,
en al zjne zangen onderseheiden zich door
zoetvloejendheid,ketlrigheid vanwoorden en
kracht.Slechtsfragmenten zjn er van overgebleven en doorM attltiae uitgegeven (Leipzig 1827).De alcaelsolte versmaatisnaarhem
genoemd,d00r H ovatius nagevolgd en o0k

bespannen. D it deed Admetus, koning valz
Pherae?methtllp van Apollo.DaarAdmetws

verzuimd had,bj zjn huweljk aan Artemis
(Dia11a)te offerell,vgndhj zt
llbruidsvertrek
gevuld met dol)relkaâr gekxonkelde slangen.
Doortl
zsschenkomstvanApolloverkreeghjde
toezegging,dathj bj de nadering van zjlz
stervens-uur aan den dood ontkomen z0u,
indien iem alzd zich vool*hem w ildeopofferen.

M'eldra werd hj dotll-eenegevaarljkeziekte
aangetast,maar zjne trotlwe gade wjdde

zich aan den dood, en Admetusherstelde.

ALCESTIS- ALCHEMIE.

ZjnvriendHeeaklls(Herculeslgreepechterden toovenaal-s enz.

in haargevolg.Ditbtg-

Do0denhieldhem zoolang vast,totdatAlcestis geloof,datdool-sommigeliedenzeerbegunstigd
uit het schimmenrjk wasteruyekeerd naar werd, voerde de dwaze bespiegelingen t0t
le en l6de
haren echtgenoot. Hare geschledenis werd haar toppunt. Vele vorsten der l5(
door Ihgripides vereeuwigd in het treurspel COIIW werkten zelve aan de opsporing vau
den steen derwjzen en hadden alchemisten
datharen nyam draagt.
Alchem le of AloltymLe, een woord,dat en astrologen in hunne dienst. M en zeide,
met het Arabisch lidwoordcliszamengesteld, datde m eest beroem de alchemist Raymondus
beduidt bj de Ouden de kunstom goud te ZZIIJII: te Londen ten behoeve van koning
maken,datwilzegyen,om Onedelemetalen Eduard I 50000 pond kwikzilver veranderd
in edele (goud en zllver)teveranderen.Men had in goud, waaruit de eerste rozenobels
beschouwde alle metalen als zamengestelde waren gemunt. Dealchemisten,diei
ngewjd
ligchamen en Onderstelde,dataan eenonedel waren ln hetgeheim vandensteenderwjzen,
m etaalniets andersontbrak dan eenevermen- droegen den naam van adepten en stondenin

ging,kleuring,volmaking en verijning,om grootaanzien.W anneerzjdoorallerleidwaze
bewerkingen eeniggeelkoperverkregen,hetwelk eenlgzinsop goud geleek,meenden zj
goed Op weg te wezen.Velengebruil
tten het
deralchemie wasvoornameljk gerigtOp de masker der adepten om zich ten koste van
vervaardiging van een tw eetalingebeeldege- ligtgeloovigen teverrjken.Deuitdrukkingen
heimmit
ldelen (areana).Een van deze àou ttde Oude Adam ,'' ttde reiniging door het
het in gotlcl te herscheppen.Daarom noemde
men de edele metalen 0ok welvolmaakteen
de Onedeleonvolmaaktemetalen.Hetvraagstuk

het vermogen helsben,om zoowel zilver als waterbad,'' (dhet afsterven van den ouden
onedelem etalen- voorall00denkwikzilverin goud te veranderen. Dit middel,welks
bestaan men Onderstelde, droeg den naam
van den eooden !c6?z'
lp,van de roode fizlcflvr,
van het groote eltw idferi'
?f- ,en m en schreef
daaraan de hoogste kracht t0e, niet alleen
om metalen te veranderen,maar 00k Om alle
kw alen te genezen en hetleventeverlengen.
Men noemde het daarom 0ok den steen #6r

mensch'' ttde melaatsche Naëman, die zich
zevenmaal baadt in deJordaan'
'voorts (tde

draak ''tt
dechags,''ttdeslang,''ttdeheerljkheid des konings,''ttdepurperenm antel''enz.,
die zekere bewerkingen en bepaaldezelfstan-

digheden aanwjzen?geven getuigenisvande

geheiluzinnigheid,waarin die zaak werd ge-

htlld.Minderbjbelvastegoudmakersontleenden hunne benamingen aan de fabelen der

wl
jzenenhetlevens-elixir.Hettweedemiddel- Ouden. Derondtrekkendealchemisten hadden
de steen der wjzen Op denhalventrapvan steedsgotldpraeparaten- zwavelgoud,goudvolkomenheid - witte l6ezlzp,de witte Jïsc- poeder,goud-amalgama
l
)j zlch, om die
tultrofhetkleinewzl-t
/ït
çfdrïsflzlgenaamd)diende bj hunne werkzaamheden ongemerkt met
Om alle Onedele metalen in zilver te her- Onedele metalen tevermengen,Ofzjhadden
sèheppen.
holle staven,die met stofgoud gevulden van
Vblgens eene aanteekening van k
b
kida'
.
sin onder metwas digtgemaakt waren.W anneer
zjn tttzexicon''heeft keizer Diocletianns,na zj daarmede hetlood in den smeltkroes omde verovering deroproerigeEgyptenaren (296 roerden,sm olthetwas?endekostbareinhoud
na Chr.),alle dààr aanwezige alchemistische stortte erzich in uit.D oor eeneaanhoudende
geschriften doen verbranden,0111deovel'w olz- gloeihitte verbrandde het l00d t0t asch ,nenen voor rjkdom en hoogmoedtebewaren. washetgoudt0teen am algam avermengd,dan
Hieruitbljkt,datdealchemiedenEgyptenaren w erd het kw ikzilver vlugtig, en het goud
nietvreem d was.H ermesFridzzldgidfl,sofToh,t bleef nagenoeg zuiver achter. W anneer wt
l
geldtalsde grondleggerhunnerkunst,zoodat tevens opmerken,datzelfsmannen als Tyelto
dezeookw eldettHermetische''genoemdw ordt. de Wrc,7zJ zich op het goudmaken toelegden,

DeEqyptischegeschriftenOverdatonderwerp, dan mogen wj onderstellen, dat vooralo0k
dieultde 5deof 6deeeuw Onzer Jaartelling de theorio van Geber m etbetrekking t0tden
afkomstig zjn,werdendoorGriekenvervaar- zamengestelden toestand der m etalen de oordigd. Va'
n hen drong de goudmakerskunst zaak was, dat men gedurende 4 eeuw en in
door t0t hunne overwinnaars,de Arabieren, 0ns werelddeel naarden tdsteen derwjzen''
en deze hebben haar t0t in de lzdeeeuw

heeft gezocht.
Degoudmakerskunstontvinginde18d8eeuw
hunner, Geber genaamd, eep werk over al- een grooten knak door de antiphlogistische
chemie geschreven, w aarin reeds eene aan- theorie. O0k ontbrak het niet aan m annen,
wjzing vankwikzilver-bereidingen voorkomt. die de bedriegers ontm aslterden en aan de
DoorEuropeanen,diedeArabischeleerscholen algemeen geliefkoosde nasporingen eene w ebezochten, en dool* Grieksche vlugtelingen tenschappeljl
te rigting zochtentegeven.T0t
werd eindeljk in de l2(1e en l2de eeuw het deze behooren Roger Wccp3; en A lbertlts
alchemistisch bjgeloofOverEuropaverspreid. J.fc-t
/ssl,
sindel3(
1e,kérolter,ConrLny,Gffïsdrf,
Het bereikte zjnegrootstehoogtein de l6de Gassendien K epler in de lsde,en nan H eleeuw . Lieden van elken stand - vorsten en mont en Lébarius in de 17tle eeuw . Allen
bedelaars,geleerdenendweepers?yeesteljken, hielden zich intusschen Overttligd van dem 0artsen en apothekers zochtenln stiltenaar geljkheid,om de metalen teveredelen.- De

vljtig beoefend. ln de 8ste eeuw heeftéén

den steen der wjzen. De goudmakerskunst meeste alchemisten van dien tjt
l waren gehad allerleiverwonderljkesnakelz- dooden- neesheeren ,die bj hun Onderzoek degeneeshezweerders,duivelbanners,sterrewigehelaars, kunde geenszins uit het Oog verloren en om

ALCHEMIE-ALCIBIADES.
die reden de ontdekkers werden van vele
chemisch-pharmaceutische praeparaten.onder
hen teltmen Arnold de T'GIIJ/PMJ inde12ëe,
Raymundus Zl!!Jf
:# in de 14de,Basilius Fclentin'usin de 15ëe, Tâeophrastnn Tcrcceldlf.s
en Tltnrneysser in de l6de,Glaltber,Brandt,
Knnkel en vele anderen in de l7t
le eeuw.
Omdat in die dagen chemie en alchemie één
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s-spletigen rand,waarvan de slippen 0111 de

andere grooterzjn.De meestbekendesoort
isdegelobde Jeelznezzkftlllzp(a.vulgaris)met
niervormige, geplooide, bolronde gezaagde
bladeren, nagenoeg onbehaarde stengels en
bladstelen en zuilvormende bloemen. Voorts

heeft men den kleinen Jeefxs
cds/rltzcltn (a.
aphanes)met3-deeligebladen,B-spletigeslip-

waren,Ja, deze als een hooger trap van pen en in de oksels geplaatste bloemen
gene werd beschouwd,hebben vele van die

een algemeen verspreid Onkruid op hooge

mannen eene belangrjke r0l vervuld in de gronden tusscllen het winterkoren.
chemie. De alchemisten leerden door hun
A lcibiades was éên derberoemdste manaanhoudend onderzoek, door het beproeven nen van Griekenland en in zjnveelbewogen
van allerleivermengingen,de eigenschappen leven de spiegelvan zjn onrtlstigentjd.Hj
van vele ligchamen zeer goed kennen en werd Omstreeks hetjaar 450 VO'ôr Chr.te
vonden veel,watztlniethadden gezochten Athene uit den vermaarden stam der Alchjen.
zjnReeds vroeg (447 vöôr
we
l eens nuttigerwasdan youd.DeHam- zaaeoniden gebor
burger alchemist Brandt, dle uit urine het Chr.) verloor
vaderin den slag bj
groote magisterium wilde bereiden,vond den Cheronéa maar terwjl de natuur aan dien
phosphorus (1677). De alchemist Böttleher jongeling hare kosteljkste gavengeschonken
werdgedurendezjnegevangenschapteDres- hadtOntving hj van zjn 00m Pericleseene
den (1702) de uitvinder van het porselein. uitmuntendeOpvoeding.Zjneschoonheid,welAnderen hebben kwik en antimonium-praepa- sprekendheid en rjkdom verschaften hem de
raten ontdekt,w aarmede zelfsdegeneeshee- algemeene hulde, maar hj werd hierdoor
1
*0n Vallonzen tjd wonderen doen,zoodat vervoerd t0t hoogmoed en losbandigheid,
men er zich niet over behoeft te verwonde- waarvan zjn vriend Socrates hem vruchteren, dat Theopltrast'
as P araeelsusgedurende l0os zocht te genezen. In den eersten veld-

de dllisternis der 16deeeuw metzjn.
eanti- slag,dieAlcibiadesbjwoonde,bjPotidaeaj
monium -middelen genezingen bevorderde,
waarover ieder verbaasd stond. Z00 heeft
niet alleen de chemie,m aar 00k de geneeskunde en detechnologieveeltedanken aan de
alchemisten, waaronder zich merkwaardige
mannen, zo0 als Geber, A lbertus JV tZ-t/AII'
:,
Liba.,Beqher enz.bevonden.
Ditalles weegt echter geenszins op tegen

redde Soerates hem het leven,eene dienstj

die bj Delit
lm met eene dergeljkewederdienstvergolden wexd. T0tloon zjnerdap-

perheid verltreeg Alcibiades de hand e0n0<
dochtervan den schatrjken H ipponicus, en
nu wi
lde hi
j de eerste zjn in den Staat.
Hj vleide hetvolk en haatte den vrede,0mdat deze niet bevorderljk was voor zjne

de ellende,door de goudmakerj verspreid. eerzuchtige plannen. Hj deed de Atheners
Zj wasin de middeleeuwen een hartstogt, bondgenootschappen slulten en wekte den
diemenigvorsteljkvermogenverslondenhare najvervan Sparta.In 4l9 werd hjgekozen
aanhangers ongeschikt m aakte Om opietsan- t0t Opperbevelhebber van het Bondsleger en
ders te denken ofiets anders te doen. W ie allengs maakte hj het lOtvan Griekenland

zich aan haar wjdde,moest zjn bjgeloof afhankeljk van zjn persoon.Eindeljk brak

m et rusteloos en vruchteloos zoeken en m et hj den vrede met Sparta,maar verloor den
bittere armoede boeten.
slag bj Mantinéa, zoodat de vrede in den
In den laatsten tt
jd heeft men de vraag Peloponnesus w eldra hersteld was. Nu riep
wel eens weder geopperd,ofhet ten eene- hj dedemocratische partj te Argos Op,om

male onmogeljk is, onedele metalen in goud
te veranderen ? Zj hangt zamen met eene
andere vraag,nameljk met deze,ofde metalen enkelvoudige ligchamen zjn? Van het

tegen Sparta te strjden, en verscheen met

eene vloot van 20 scheyen vôör diestad,

Om allen te kastjden,dle met Sparta heulden. Liefst wilde hj geheelGriekenland in
vlam zetten,Om zjne eigene eerzuchttebe-

tegenw oordig standpunt derchemiekan m en
die vraag nietmetzooveel regt Ontkennend vredigen. Vervolgens kwam er oorlog tusbeantwoorden als m en bew eren kan,dathet schen de Grieksche volkplantingen Op Sigoudm aken t0t nu t0e steeds mislukte,m aar ci
lië,en Egesta,door Syracuseen Selinus
er pleit veel meer voor de onmogeljkheid in het naauw gebragt,mep de Atheners te

dan voor demogeljkheid.De eigenschappen hulp. Het gelukte Alcibiades,zjnestadgeder metalen zjn overbekend,en om ze te nooten t0thulp-verleening tebewegen. Hj
ontleden, z0u m en nieuw e stoffen moeten werd met Nicias en Lamaehust0tbevelhebt
litvinden met sterkere vexwantschapt0téén ber der vloot benoemd en droomde reeds
d0r Onderstelde bestanddeelen. M aar al ge- van veroveringen op Siciliëj in Afrika en
lultte de Ontleding,wj weten,datdezen0g in Italië.

De aanzienljke vloot 1ag in den Piraells
verre verwjderd is van eenewinstgevende
gereed om te vertrekken,toen desnachts de
om zetting.
A lchem ills L. of leelttoenklaanw is de meeste standbeelden van Hermes(Mercurius)
naam van een plantengeslacht van defam ilie

w erden verm inktofvergruizeld.Diegebeurte-

derroosbloemigen (rosaceae)en vandegroep nismaakteeen diepenindrY ophetvolk.Aleiderpimpernelligen (sanguisorbae).Hetdraagt Iic#d.vwerd van medepligtigheid beschuldigd?
een buis- en klokvormigen kelk met een maar hj verdedigde zich z00 kloek,dathj
J.
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verlof ontving ()m uit te zeilen terwglvervolgens het onderzoek naar de aanleggers
dierheiligschennende daad z0u worden voortgezet.Meer en meerbleek hetevenwel,dat

te vernietigen,maarzjwasvanallehulpmid-

delen verstoken,zoodat Tltrasybélusen Tkra:,
y!1$1,
:,de bevelhebbers,dleibiade.
%vanSamos
a'fhaalden,en deze,na het houden van eene
AlcibiadestOtdeschuldiyen behoorde,en er krachtige aanspraak, t0t medebevelhebber
werd een schip naar Slcilië gezonden Om gekozen werd.Hj hield hettegen,datmen
hem terllg te halen.Hj volgde gewillig op naar Athene zeilde en bewaarde Op deze

zjneigenvaartuig,maarontvloodnaarSparta wjze zjn vaderland vooreenbloedigen bur(415).HetAtheenschevolkveroordeeldehem gemoorlog.Hierop volgde eene nederlaag der
terdood,en zjnegoederen werdenverbeurd AthenersbjEuboea,waalmadeverschillende
verklaard. Nu bleek de beginselloosheid van partjen zich verzoenden, en men algemeen
Aleibiades. Hj werd een verrader van zjn van oordeelwas,dat Alcibiades eene groote
vaderland,doordien hi.jdeplannen derAthe- dienstbewezen had aan Athene. Hj werd
ners aan Sparta bekend maakte.Deze Staat
zond Gylippus met eene vloot naar Syracuse, om de Atheners afbreuk te doen,bevestigde Decelea,onz van hier strooptogten
te doen in Attica en strooide het zaad der
tw eetlragt uit tusschen de bondgenooten en
tusschen de burgers van Athene.A leébiades

derwaarts teruggeroepen,maar alleen in den

glansderzegepraalwilde hj zjnegeboortestad wederzien.rroen het hem wederom mislukte een verbond m et Tis.îaplterneste slui-

ten,snelde hj metdevlootnaarSamos,om

de Spartanen op te zoelten. Deze waren

reeds bj Abydus met de Atheners slaagst
verloochende zjne afkomstenwerdinSparta en de verschjning van Alcibiades met 18
(
loorruwheid,zelfverloochening en zedeljke schepen bezorgde aan deze eeneschitterende
naauwgezetheid aan de Spartanen geljk.De overwinning.Nngmaalsspoeddehjzichnaar
nietlwe vereerder van Lyouryltsverwierfzich Tissaphernes, om dezen t0t eene vriendweldra grooten invloed bj het volk en bj schapsverbindtenis te bewegen,maardestadde Ephoren. Op zjn raad slootSparta een houder deed hem in hechtenis nemen. -4Jciverbont
l met den Perzischen stadhouder Tï.
9- biades ontsnapte, begafzichnaarClazomenae
saphernen, en hj verkreeg het opperbevel en vanhier naar de vlooten w0n in Julj
over eene vloot, die weldra in den Griek- 4l0den beslissenden slagbjCyzicus,waarin
schen Archipelkruiste enverscheidene eilan- de Spartaansche zeemagt vernietigd werd.
den afvallig maakte van Athene. De wraak Daarna veroverde hj een grootaantalsteden
van koning A.q'
ls van Sparta,wiens gemalin en verwierf zich een grooten roem en een
hi
J t0t ontrouw had vervoerd) en het veo onmetoljken buit.
moedentdathjeenedubbelzinnig'er0lspeelde, Nl
1eerstdachthj aan zjnterugkeernaar
vervolgden hem op de vloot,w aardeOppem hct vaderland. Thrayllus werd vooruitgebevelhebber Astyocltus het bevelOntving,om zonden, om alles voor te bereiden op zjne
hem van kanttemaken.Alcébiadestbjtjds komst,en Athene benoemde hem t0t Oppergewaarschuwd,nam devlugtnaarTissapker- bevelhebber.Den 6t
len Junj 407 liep hp den
nes. H ier, aan het Oostersch hof! gedroeg Piraeus binnen. H et volk snelde hem te gehj zich als een Aziaat en bragt zjne dagen m oet, begroette hem als den redder des vadoor in verslnd zingenot.Tissaplterneswerd derlands en bragt hem 'in zegepraal in de
eerst zjn vriend en vervolgenszjn werk- stad. In de volksvergadering sprak A leituig. Hj overttligdedezen:dathetzjn be- Jic#d.: op een diep bew ogen toon van al de
lang w as,het twistvuur tusschen Atheneen smarten, die hj gedurende zjne veellarige
Sparta aan te blazen.Alsgevolmagtigdevan ballingschap had doorgestaan: en w ist het

Perzië knoopte hj onderhandelingen aan met volk zoo diep te roeren, dat hj met eene
de Atheensche vloot,die voorSamosgelegen
w as,en dong naar degunstderoligarchische

gouden kroon versierd en t0t onbeperkt gebieder te w ater en teland uitgeroepen werd.

pal
-td
', die hem te voren had doen vallen. Zjn verbeurdverklaard vermogen kreeg hj
In weêrwil van den tegenstand der democraten , t0t w elke 0ok P hrynich,us, de bevelhebber der vlootbehoorde,dreven deaanhangers der Oligarchie door, dat Aloibiades
in naam van Athene Onderhandelingen m et

rtlim schoots terug.

Aldie eerbewpzen wekten den najver en
derden zjne oorlogszuchtige plannen, (
)m
hem zooveelmogeljk uitAthenete verwjTissapl
ternes zotl aanknoopen, terwjl het deren.De strjd metSpartabragthem naar
bevelover(
le vlot
ltaantweezjnervrienden Samos,maarLysander,deSpartaanschevlootde bezorgdheid der patriciërs. Deze bevor-

D lomedon en Leon werd toevertrouw d. Tis- voogd,dtlrftle den slag tegen Aleibiadesniet
saphernes stelde echter voor een bondgenoot- wagen. Toen deze zich naar Phocaea begeschapmetAtheneOnaannemeljkevoorwaarden. ven had,om met TltrasyblLlus Overleggingen
Inttzsschen hadden zich de aristocraten te te maken Omtrent het betalen der soldjj
Atheneplotseljl
t en metgeweldmeesterge- noodzaakte Antlochus, aan wien het opzigt
maakt van h0t bestuur. Zj besloten,Alei- over de vloot zoo lang was toevertrouwd,
l#tz#e.:nietterug te roepen en vrede te slui- in weêrwil van het uitdrukkeljk verbod van
ten met Sparta. Op de vloot evenwelbe- Alclbiades, Lysander t0t den slag. D e uithielden de democraten de overhand,zoodat komst van dezen was noodlottig voor de
hier de beheerschers te Athene vjanden des Athellers, 011 toen A lcibiades derw aarts
vaderlands w erden verklaard. D e vloot zotl snelde, om het verlies te herstellen, ontzelfs derwaarts stevenen, om de aristocratie week Lysander het gevecht.
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Hieroy verrezenteAthenedehateljkstebe- voor,dathj dieteDelplliaan Apollowilde

schuldiglngen tegen Aloibiades, zoodat deze

ten ofl'er brengen. Een dienaar ried den

zich in vrjwillige ballingschap begafineene waren toedragtder zaak, en Alemaeonwer;
Thracische vesting. Na den va1van Athene door de zonen van P lte-qeusvermoord.

spoeddehjzichnaarTAf
zrlcùt
z,tfhom doormid- O0k droeg een achterkleinzoon vanNeston
delvandezen bjArtaxerœestewordentoegela- dien naam. Hj kwam Omstreeks het Jaar
ten,wanthjwildedoordenbjstandderperzen 1100 te Athene en w erd de stam vader van
Athenebevrjden van de Spartaansche heer- hetxoerarjk geslachtderAlcmaeoniden.
Alcoy is eene stad in hetbinnenland der
schappj. Hiervan kregen de Spartanen de
lucht, en t0t Pâarnabasus kwam het ver- Spaansche provincie Alicante.Zj isallerbezoek, om A loibiades uit den weg te ruim en. koorljkstgelegen in eene weelderigehuerta
Deze droeg die schendige taak op aan zjn (tuin) aan de helling van den mild-besproeibroeder M agaens en aan zjn zoon Susaml- den Siërra Mariola. Hare 22000 inwoners
thres.Deze twee mannen durfden den Griek- houden zich hoofklzakeljk bezigmethetmaschen held nietaanranden,maarstakenzjne ken van papier. Aan de beek Salto de 10s
w oning in brand. A lcibiades sprong kloek- Aguas liggen 1
33 papiermolens,en men vindt
moedig op en baande zich,zonder eeniglet- er daarenboven Onderscheidene stoompapierse1van de vlammen te ontvangen,metzjne fabrieken. H et echte sigarenpapier w ordt te
w apenen een weg door de schaar der 1afhar- Alcoy vervaardigd.
tigemoordenaars.Dezedooddenhem uitdeverAlcudia, zie Godoy.

temethunnepjlen(404).Eenmeisle,Timan- Alcuinus (FlaccusAlbinus)wasdevriend
dr. gqnaamd, zorgdevoorzjnebegrafenis. en vertrouw eling van Karel de Groote en
A lclphron is een uitstekend Grieksch tevens een dergeleerdstemannen zjnereeuw.
romanschrjveruitde z(
1eOfvolgensanderen 1lj was de spruitvan een Angelsaksischen
uit de 5de eeuw onzerjaartelling. W j b0- stam en werd in 785 te York geboren,waar
zitten van hem l06 verdichte brieven, die hj in eenekloosterschoolzjneOpleidingOnthj voorstelt a1s afkomstig van allerlei lie- ving. Reeds vroeg onderscheidde hj zich
den, die te Athene ot'in haren Omtrek w0- door wetenschappeljke kennis en zuivere
nen. Zj hebben groote waarde wegens de zeden. De bisschop van York plaatste hem
bevalligeinkleedingzjnerverhalenenwegens in 758 aan het hoof'd der zo0 even gede sierljke en zuivere taal.Zj zjn door noemde school, en na den dood van dezen
J.A.W agneruitgegeven (Leipzig 1798).
beschermheerwerd hj naar Rome gezonden
Alcm aeon waseen zoon vanAmpl
tiareus (781), om er het pallitlm en den apostolien Eripltyle te Argos.Zjne moeder, door schen bevestigingsbrief te halen voor den
Polyniees Omgekocht, die haar het gouden
halssieraad van H armonia schonk,had haxen
man overgehaald om deelte nem en aan den

pasgekozen bisschop.Op deze reisOntmoette

hjteParmaKareldeGroote,dieden uitstekenden geleerdenaar zjn H0flokteenhem deel-

krjgstogt tegen Thebet ofschoon hj met genootm aakte van de weidsche plannen,die
de gave der voorspel
linq begiftigd, vooraf hj ter bevordering der beschaving had opgezegd had, dat hj daâr sneuvelen zou. gevat. Gedurig plaatsten zich de Keizer en
Stervende droeg hj aan ztjn zoon den diens zonen a1sleerlingen aan zjne voeten.
last Op, Om hem op Er'
lphyle te wreken' Dat voorbeeld werd door de aanzienljken
Toen de zonen der helden,die vöör Thebe nagevolgd,en in hetbarbaarscheFrankische
Nvaren gevallen, de Epigonen , zich gereed Rjk ontstonden schol
en in allegrootesteden.
m aakten, om ter wraak naar die stad te Ofschoon Aleuin'
as het onbepaald vertrouwen
de
s
V
o
rs
t
e
n
genoo
t, dreefhem een ontrekken,bragten zj de jjdele vrouw , door
haar den peplos van H armonlà - .een kost- weêrstaanbaar verlangen naar de stilte van

baar, slujervormig kleed - te schenken, zjn klooster teYork (790).Na verloop van
t0t het besluit, om ook hare twee zonen twee Jaren gaf hj echteraan de dringende
A lcmaeon en A mph'
lloehusblootte stellen aan roepstem des Keizers gehoor en verscheen
de gevaren van den oorlog. Na dezen veld- om eenige kerkeljke twisten te bevredigen
togt voldeed Alcmaeon aan zjn last;hj ver- en het onderwtjs te verbeteren. Nadat een
moordde zjne moeder,maar van dat oogen- en andernaar wensch geluktwas,begafhj

blik doolde hj krankzinniy rond, door de zich naar het ltlooster Tours en stichttehier
wraakgodinnen vervolgd.Elndeljkkwam hj eene school,die eeuwen langde voornaamste
te Psophis in Arcadie, waar Phegens hem

zetel was del' w etenschap in het W esten.

vrjsprak van zonde en hem zjne dochter T0taan zjn dood (l9Mei804)bleefhj aan
gbekleedt
Arsinoë ten huweljk gaf. Xaar het land het hoofd dezer inrigting. dlclilkf.

w erd door onvruchtbaarheid geteisterd, en eenehoogsteervolle plaatsindegeschiedenis
Apollo verkondigde,datA lemaeon geezzerust der beschaving.Nietalleen heefthjdestich-

zou vinden vôör hj een oord had bereikt,
hetwelk bj de vermoording zjner moeder
n0g niet door de z0n beschenen was. Hj
vonll dit in aangeslibd land aan den m ond
van de Achelous. Hierbegafhj zich in het
huweljk met callirhoê, de dochter van den
riviergod.Nu toog hj naar Psophis:om het
halssieraad en den peplos tehalen;hj wendde

ting van talrjke kloosterscholen bevorderd,

maarO0k rezorgd v00r devervaardigingvan
naauwkeumgeafschriftenvanbelangrjkewerken. Eene volledige uitgavevan 'tgeçn hj
zelf in geschriften heeft nagelaten - aan-

teekeningen Op den Bjbel, leerredenen,
strjdschriften, zedekundige,wjsgeerige en
sterrekundigeverhandelingen,levensbeschrjJ9*
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vingen van Heiligen,gedichten en 222 brie- gaf,veroverde hj Maaslandssluis,en btgde
ven - is door I'
robenius geleverd (Regens- verdediging dezer schans viel Aldegonde in

burg 1776).
de handen derSpanjaarden(1573).DezebrapA ldebaran is eene schitterende roode ten hem naar het kasteel Vredenburg m
ster in het 00g Van den Stier en de voor- Utrecht.Daarhetbekend was,dat de Prins
naam ste in de groep derPleiaden.Zjiseene aan DonoLgeschreven had,dat deze den ge-

derdrie vaste sterren,welke bj Halley het vangen Bossnop dergeljkewjzebehandelen
vermoeden deden gntstaan,dat(lok de vaste moest,als Aldegonde door de Spanjaarden
sterren eene eigenebeweying hebben.Toen behandeld werd,herkreeg hj reeds in het
hjnameljk deplaatsbepallngvanHipparel
tus volgende Jaar zjne vrjheid. Kort daarna
(150jaren vöôrChr.
)metdezjnevergeleek, volbragthj eenereisnaarHeidelberg,waar
vond hj beider versehil te groot,dan dat hi
j de eerste hoogleeraren opdeed V00r de

het eene foutk0n wezen.Latere waarnemin- academie te Leiden.
gen hebben het gevoelen van Halley bevesBj de Onderhandelingen over den vrede,
tigd.Hetisgebleken,datde beweginr van die in 1575 te Breda werden gevoerd,beAldebaran van die der overige sterren ln de vondzichA ldeyondealsgem agtigdederedelen.
groep der Pleiaden aanmerkelt
jk verschilt, Later werd hj met J'
t
çniu.
gdoorden Prins
zoodat zj Optisch en nietphysisch t0tdeze naar Frankrjk gezonden,f
)m erbjstand te
behoort.Men heeftopgemerktdat Aldebaran zoeken. Daarna w erd aan een gezantschap,
bj eene bedeltking doorde maan nietdade- bestaande uit Buis en M aalzon, Aldegonde
l
jk zich verscht
lilt,maar1 t0tl1/aseconde toegevoegd, om aan koningin Elizabetk van
als hetware aan den rand van dathemellicht Engeland eene krachtige hulp te vragen en
bljft kleven en eerst daarna plotseljk ver- haar, onder nader te bepalen voorwaarden,

dwjnt,- een verschjnsel,datmen t0tnu
t0e bj geene andere sterheeftwaaryenomen.
A ldegonde (Philips van Marnlx, heer
van St.),de telg van een adelljk Savooisch
geslacht en een uitstekendgeleerdeen staatsman, werd in 1578te Brusselgebûren.Hj
studeerde te Genève onder de leiding van
Calnî
jn en na hetbezoekenvananderehoogescholen begafhj zich wedernaar de Nederlanden, waar hj zich aan de krjgsdienst
wjdde.De grootegavenvanzjngeestbleken
uit zjne bekwaamheid a1s krjgsman, als
dichter,als prozaschrjver,als redenaaren
a1s staatsman.Hj was de regterhand van
prins W illem I van Oranle. De oude en
nieuwe talen kende hj grondig,en hjsprak
ze zonder moeite. W él was hj een groot
voorstander derburyerljkevrjheid,wèlverfoeide hj de inquisltie,wèl was hj,even
als zjn vorsteljke vriend,hoogstverdraagZaam Miaar tevens toonde hi
j zich te Zeer
Van den geest Van zjn Geneefsc,
hen leerraeester doortrokken,ol
u zjn zegyltekunnen hechten aan volkomene vrjheld.Bj den
aanvang van onzen strjd tegen Spanje bevûrderde hj met al zjnekrachten de zaak
der onafhankeljkheid.Hj wordt metDirk

Volkertg. CporsAdrf gehotlden voor den 0psteller Van het tdcompromis'' Of het sm eekschrift dat in 1566 door het Verbond der
edelen aan de landvoogdes .Y argaretha rcs
Parma werd aangeboden.Toen de hertog
van HJ'
:J in 1567 Onze grenzen overschreed,
nam A ldeyonde metveleaanhangersvanprins

de opperheerschappj overNederlanda3n te
bieden.Vooralschitterde M arniœ in 1578 op

den Ri
jksdag te W orms,waar hj,a1shet

hoofd van een yezantschap,in eenewelsprekende redevoerlng aan de vergaderde D uitsche vorsten al de rampen schilderde,die de
Nederlanden onder Alva, A egld#dsd en Don
Jan flcp,OostenriikhaddenOndervonden.Toen
de Algemeeno dtaten besloten hadden,den
Koning van Spanje af te zw eren en de bescherming dezer landen aan den hertog van

Anjo. op te dragen,bevond zich Aldegonde

Onder henj die gemagtigd werden om die
besluiten ten uitvoer te brengen.

ln hetJaar 1584 benoemde prins Willem I

hem t0t burgenaeester Van Antw erpen. Hi
j
verdedigde deze stad gedurende 13 maanden

tegen Parma,en toen hj haar eindeljk aan
de Spaniaarden overgaf,zag hj zich in zoo
lasterljke onaangenaamheden gewikkeld,dat
hj alle openbare betrekkingen nederlegde.
Eerstin 1590begafhj zichalsafgezantnaar
het Hofvan Frankrjk,en bj zjn terugkeer
werd hem 800 pond Ylaamsch toegekend als

achterstallige som van zjne vloegere Jaam
wedde.In hetjaar1594 werd hem door de

Algemeene Staten Opgedragen,Om van den
Hebreeuwsehen tekst der boeken des Ouden
Verbonds eene nieuwe vertaling te leveren,

waarvoor hem een destjds zeeraanzienljk
Jaargeld van 2700 gulden werd toegekend.
Zjn dood,diedenl5denDecember1598plaats
greep, verhinderde de voltoojing van dien
belangrjken arbeid.

Pltili
ps mcp, 5IarnQ ,van wien men meer
W illem I de wjk naarDuitschland.In 1572
stond hj Tveder hier te lande den grondleg- bjzonderhedenvindenkaninhetVaderlandsch
ger Onzer vrjheid getrouw ter zjde. Hj woordenboek van Kok en vooralinhetwerk
werd door dezen in genoemdJaarafgevaam van Broes,F.van A txrzz,heert)lsdf.Aldedigd naax deStaten te D ordrechttw aar,door gonde, ùï
jzf
?ltfdr aan de kand nan Jrrïlld- I
den invloed zjner welsprekendheid,derege- (2dln.Amst.1828- 1840),wasongetwjfeld
ring ten gunste van Oranjeveranderdwerd. een der geleerdste,schranderste en welspreDaarna zag hj zich belastmet het militaire kendstemannenvanzjntjd?terwjlhjvooral
bevelhebberschap te Delft, Rotterdam en uitmunt door zjnegeestigheld.Alsstaatsman,
Schiedam . Toen A lra,na het opbreken van dichter,godgeleerde en taalkundige heefthj
hetbeleg van Alkmaar,zich naar Leidenbe- schitterende bljken van bekwaamheid gQ-
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leverd. Niet alleen heefthj zich glansrtjk inhoud en d001* schoonheid van uitvoexing.
vexdedigd tegen den schrjvervan eennaam- Vele werken van Romeinsehe,Grieksche en

lo0sschimpschrift,maarvooralbljktuitzjn
geestigen ttBtjenkorfderH.Roomschekerk''
dat hj de kunst verstond,om pp scherpe
wjze de waarheidtezeggen.Zjneberjming
der psalmen van David geven gettligenisvan

zjn dichterljken aanleg.Daarenbovenwordt
hj doo1.velen voorden vervaardiger gehpuden van hetvoortreFeljke ttW ilhelmus-lied.''
Aldehyden zjn zuurstofhotldendeOrga-

ltaliaansche schrjjvelsverschenen bj deM a-

lfxfszlts,ses in hetlicht,en dieuitgaven bezitten wegensdenaauw keul-iglleidvandentekst
en de bevalligheid der lettervorm en eene
hooge waarde.Aldus J-fhpfzfi'lz,
< deOuderegaf

aan de Romeinsche letter (antiqua)fraajer

gedaante en vond de cursietldrukletter uit,

terwjlhjnieuweleesteekensinvoerde.Voora'
l
heeft hj de Grieksche letters verbeterd en

nische verbindingen,dic door deOpnamevan niets onbeproefd gelaten,om zich vanhelder
2 aequivalenten zuurstof in een zuur veran- papier en donkeren druk-inkt te voorzien.

deren en dusbtjgennegzame warmtezilver- De beste aldinen zjn tussehen dejaren1490
zouten reduceren en met ammoniak kristal- en 1520 uitgegeven.Het devies dexaldinen
vormende verbindingen aangaan.Haal'naam is een anker, om 't welk een dolfjn zich
is afkomstig van de aldehyd van alkohol kromt: somtjds methet randschriftsudavit
(azjnaldehyd,acetyloxyde-hldraat),welkeuit ef alskt. T0t de aldinen behooren ruim 000
alkohol ontstaat,wanneer hleraan door Oxy- meestal groote boekwerken. Men vindt ze
derende middelen,bj voorbeeld d001
*destil- grootendeels bjêên bj den boekhandelaar
latie m etbruinsteenenzw avelzuur,dewaterk Renouard te Parjs en bj den voormaligen
stofontnomenwordl(alc,
0h0ldvhydroyeniatus). Grûothertog van Toscane.
Deze is eene verbinding van 4 aequlvalenten
Aldridge (I1
'a),de zoon van een Negerkoolstof,4aequivalentenwaterstofen2aequi- hoofdman van een stam der Foelas begaf
valenten zuurstof en vertoont zich a1s eene zich met zjnvader,diein Amerika,Christen
dunne en zeer vlugtige vloeistof met een was geworden,naar Afrika!Om zjneaanaetherachtigen, verstikkenden reuk , zoodat spraak te doen gelden op ztlne bezittingen.
zj,in grootehoeveelhedeningeademd,kram- Hj keerdevervolgensterug naardeNieuwe
pen in de borstdoetontstaan.Zj kooktbj W ereld en legdezich te New-York metjver
21,80 C.en iszeer brandbaar, eene heldere t0e Op het vervullen van dramatische rollen.
vlam vertoonende.Haarsoorteljk gewigt is Later wilde hj zich wjden aan de godge0,79 en men kan ze met aether, alkohol leerdheid en bezocht in 1825 de universiteit
en w ater in alle verhoudingen verm engen. te Glasgow illEngeland.HjverliethaarechIn geslotene kruiken verdeelt ztj zich na ter spoedig en betrad het tooneelin de r0l
verloop van eenigen tjd in twee ligchamen, van Othello.Nadat hj meteene beschaafde
die dezelfde bestanddeelen bevatten entevens Engelsche dame gehuwd was,waagde hj
aanmerkeljk verschillen,nameljkineenvast het,in aanzienljke schouwburgen op tetreen in een vloeibaarligchaam.Zj Oxydeert, den en werd overalmet daverenden bjval
wanneer zj in aanraking is met luchten Ontvangen.In 1852 bezocht hj het vaste
licht, alsook door de werking van platina- land en vond 00k bj 0ns veeltoejuiching.
moor,t0tazjnzuur.Zj kan in hetalgemeen Hj had meerden ligchaamsbouw derAethioalseen middelding tusschen alkoholen azjn- piërs,zooals die door de Ouden worden bezuur worden beschouwd.Men verkrjgt de schreven,dan dien derNegers.Zjn hoofd veraldehyd het gemakkeljkstdoordestillatievan hiefzichferopdekrachtigesehoudersenboven
2 deelen gerectiiceerden wjngeestmet3dee- debreedeborst.Zjn spelmaakteindruk ,maar
len Engelsch zwavelzuur en 3 deelen brtlin- was we1wat ûverladen.Hj stierfin 1868.
steen.H et bereiden van volkom en zuivere
aldehyd kostechter veelmoeite.

Alderm an ,inhetOud-saksischaeldorman

(oudste),noemde men bj deAngelsaksen de
voorzittersvangenootschappeneninhetbjzûnder de huogste ambtenaren dergraafschappen

(shires)en de oudsten (senatoren)desRjks,
die in de volksvergaderingen (witenagemot)

A1e is de naam van eene soortvan lichtkleurig bier? dat in Engeland en Schotland
gebrûuwen en in groote hoeveelheden naar
Amerika,naar het vasteland van Europa en
zelfs naar Indië verzonden wordt.H et vindt
echter hetm eeste verbruik in Engeland zelf.
D epale-ale - de beste sûort- w ûrdtalleen
te Londen,Burton,Glasgow en Leeds vervaardigd.H et onderscheidtzich dooreenzeer

hunne stem uitbragten.Na de veroveringder
Denen werd deze naam door die van Iarl ijnen hop-smaak en kan lang goed bljven.
(Earl) vervangen.Thans dragen in Engeland Om ze te bereiden, kiest men do bleekste
en hier en daar in de Vereenigde Staten de mout en de blankste hOp en men draagtde

leden van den stedeljken raad den naam van meestmogeljke zorg voor eene doelmatige
alderman. O0k in 0ns land werdtîop som- gisting.Men gebruiktongeveerdrieNed.pond
mige plaatsen het hoot'
d van eene kluft of h0p op ieder Ned. mud mout en laat het
gild olderman genaaamd.
mouteenige uren koken,waarnam en hetOp

Aldinen zjn de gedrukte werken, die de gewone wjze afkoelt.Btj den aanvang

gedurende het laatstdervjftiende en gedul'ende de zestiende eeuw doorde persen van
hetVenetiaanscheboekdrukkers-geslachtM awlfiw: werden geleverd.Vooraldeoudstealdi-

der gisting zorge men voor eene warm tevan
l9Q C.en late deze langzaam klimmen,maar
niethooger dan t0t 25O C.De gist,die zich

hierbj aan de Oppervlaktevertoont,moeter
nen onderseheiden zich doordegeljkheidvan vtlorzigtig afgeschept worden, opdat de sui-
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ker zich niet alte spoedig Ontlede.Vervolgens late m en den warmtegraaddalen,w aarna
de vloeistof helder wordt. Deze moeteene
voldoende hoeveelheid suiker en zoo weinig

gen,leden schipbreuk op de standvastigheid
van dien vorst. Nietminder standvastig was

Lutlter,dien hj doorhetaanbod van goud
en eerambten t0t andere gevoelens zocht te
mogeljk'proteïne bevatten.Men brengt ze brenren.Zjne weêrstrevigheid tagen deHervervolgens in luchtdigt gesloten vaten in vormlng vernietigde 00k den vriendschapseen koelen kelder,waar bj de nagisting band met E rasmus. D eze had het gedrag
het koolzutlr in het bier wordtopgenomen. van Aleander openljk afgekeurd,maar hj
Is de gisting in de kuipen te vergevorderd, werd deswege door zjnvoormaligen vriend
zoodat Ongeveer al de suikerin alkoholen van ketterjbeschuldigd en zelfsbj den Keikoolzutlr ls omgezet, dan is eene nagisting zer aangeklaagd.op den rjksdag te W orms
onmogeljk en het bier bljft Qaauw van (1521)poogdeAleanderdoor eenegloejende
smaak. De Schotsche ale,die voorheen veel redevoering te bew erlken, dat Luther niet
aftrek vond, is zeer zacht, om datdaaraan uitgenoodi
gd, maar,alsdoorden Pausvem
bj hetbereiden honigwordttoegevoegd.Men oordeeld,ln den rjksban gedaanwerd.Toen
brouwt ale-soorten van verschillende sterkte, hem ditmislukte,wenddehj alzjnekrachten aan, om den Keizer t0t opheëng van
en de prjsishieraan evenredig.
W egens de groote zorgvuldlgheid, waar- hetaan Luthertoegezegdevrjgeleide tebemede de grondstofen worden uitgezocht en wegen, en zjn invloed op den Keizer was
wegens hare eigenaardige bereiding isde ale Oorzaak,dat de ban over hem uitgesproken
een zeer aangenameen algemeengeliefkoosde werd, die den Hervormeyin 't verderf zot
l
drank.ln sommigegewestenvan Zuid-Europa, hebben gestort,indien de schranderheid van

bj voorbeeld op Sicilië)gebruiktmen geen zjn vriend den Keurvorsthem niethadbe-

ander bier. Het opgeslorpte koolzuur geeft schermd. Aleander was 00k de vervaardiger
aan het zoete!door h0p gekruide vochteene vanhetW ormseredict.Nadienbelangrjken
ongemeene frlschheid.Velen drinken gaarne Rjksdag wjdde Aleanderalzjnewerkzaamaleen porter hal
fen AcJ
.
/:ZieverderOpbier. heid aan de onderdrukking der Hervorming

Aleander (lïieronymus),een geleerde en in deNederlanden.Hj dwong een priorvan

staatsman,aartsbisschop van Brindisi en met de Augustjnerorde,Jacobgenaamd en een
den kardinaalshoed versierd, werd geboren jverig verkondiger va'
nLuthersleer,Om deze

in hetJaar1480.Eerstlegde hj zich t0eop teherroepen,en deed uitdweepzieken jver
de geneeskunde en vervolgens te Pavia op twee Augustjner monniken wegens hunne
de godgeleerdheid en deletteren.PausAleœan- Onverbloemdebeljdenisvan deEvangelische
der VI riep hem in 1501 naar Rome en be- leer naar den brandstapel slepen.Tot 100n

noemde hem t0tsecretarisbj zjn zoon Cae- voor zjn jverbenoemde pausClemens P-fT

:Jr Borgia. Om staatkundige redenen afge- hem in 1524 t0taartsbisschop van Brindisi.

vaardigd naar Hongarje, bleef hj ziek te Zeven jaren laterverscheen hj wederom in
Venetld achter en vertoefde er6Jaren.Ge- Duitschland a1s pauseljke nuntius, belast

durende dien tjd leerde hj Trasmuskennen, m et de taak,om de vereeniging der K athoen deze behoorde weldra t0t zjne vrienden. lieken.en Protestanten te verhinderen. D e
In 1538 werd Aleander benoemd tot hoog- religie-vrede van Neurenburgbelem merdehem
leeraar aan de universiteit te Parjsjenzjne in de uitvoering zjner plannen.Hj keerde

voorlezingen overdeGriekschetaal-enletter- naar Rome terug, en paus Paulus III bekunde vonden erz00 grooten bjval,dathj noemde hem in 1537 t0t lid der Commissie
er t0t rector verkozen werd.Opuitnoodiging t0t afschaëng dermisbruiken aan zjn Hof
van den toenmaligenVorst-BisschopvanLuik en schonk hem den kardinaalshoed.In 1538

begafhj zich naar diens h0f en werd er,in begafhj zich ten derden malealslegaatnaar
de betrekking van kanselier,met hetstaats- D tlitschland en zocht eroveralden haattegen

bestuur belast.Hj verkreeg in 1510teRome de Protestanten aan te wakkeren.Hj overdoor zjn beschermheer de waardigheid van leed in 1542,niet lang na zjn terugkeer.
kardinaal en kwam daarbj in aanraking met Zjn dtlzexicon Latino-Graecum''ishetbeste
paus Leo X , die hem niet weder liet ver- van zjn tjd.O0k bezorgdehj uitgaven van
trekken. Hj bekleedde er de waardigheid onderscheidene Grieksche schrjvers,terwjl
van pauseljlten bibliothecarisen wjdde zich zjne talrjke brieven,dien0g maa'
r gedeel-

geheelen alaan de beoefening der letteren, teljk gedrukt zjn,belangrjk zjn voorde
totdat L%ther a1s hervormer optrad.Alean- geschiedenis der Hervorming.
der verklaarde zich heftig tegen dienieuwigAlem an (Mate0)iseen Spaansch roman-

heden en werdin 1519a1spauseljkenuntius schrjver,die omstreekshetmiddender l6(
le
naar Duitschland gezonden , om een einde eeuw te Sevilla geboren werd.Hj wasin
te maken aan de kerkeljke verdeeldheden. 1568ambtenaarbj de fnanciën en moestten
Hj spoorde den Keizeraan t0thetbevel, gevolge van een proceseen geruimen tjdin
dat in de Nederlanden de geschriften van de gevangenis doorbrengen.Nadientjdhield
Lnther ten vure gedoem d moesten worden hj zich bezig met letterkundige werkzaamen haalde drie geesteljke keurvorsten over, heden. Zjn qaauwdieven-roman Guzman de
het voorbeeld des Keizers te volgen.Zjne A@arache isln de eerste zesJaren na zjne
pogingen om ook den Keurvorst van Saksen verschjning in Spaie en elders26maalherdaartoete bewegen,Ja,om hem totinhechte- drukt en in onderscheidene Europeschetalen
nisnemingenveroordeelingderketterstedrin- evergebragt.

ALEMANNENN ALEMBERT.

Alemannen (De)vormden eenevereenionzer jaartelling voor de eerstemaalin de
geschiedboeken wordt verlneld.Nadien tjd
deed zj gedurig aanvallen op debezittingen
der Rgmeinen aan de Boven-lljn,terwjl
zj alle Btammen bevatte Aran het zuidwesteljk gedeelte van Duitschland nameljk van
hethedendaagscheBejeren,W iirtemberg en
Baden - van de Main t9t aan de Alpon.
Over den naam ,den oorsyrong en de begingvanDuitschevolkeren,diein de2f
leeetlw

standdeelen dezer vereeniglng heerscht eene

groote Onzekerheid.Hetschjntdatde Alem 3nn0n dezelfde zjn al
s de Sueven, die,
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paalde'wnonplaatsen en waren na hetmidden der 5de eeuw in Zwaben, Zwitserland

en den Elsas gevestigd.Toen zj vervolgens
in België wilden doordringen, werden zj

door Chlodt
vi.g, koning der Franken, over-

wonnen.DezeVorstverkleegnt
lheersehappj

Over het lan; der Alemannen: met uitzondering van het gebergte en van een ander
gedeelte,datzich Onder de hoede steldevan
Tl
teodoréc,den koning deroost-Gothen.Maar
0ok dit laatste werd later a'an den scepter
der Franken onderworpen.D e stamm en der
Alemannen leefden nu Onder devoogdj van
Austrasië.Later wilden hunne hertogen zich
onafhankeljk maken, en er Ontstgnd een

vereenigd met de Hermondllren,welkein de
3de eeuw uitdegeschi
edenisverdwjnen:en langdurige Oorlog,diemetdevolkomeneonmet andere stammen,het oude Vindelidè en derwerplng der Alemannen eindigde.DeherRhaetië allengs in bezit namen cn hunne togen werden verdreven en het land in een
oude namen met den meer algemeenen van kroondomein herschapen,waaruitallenqseen
Alemannen (de Hoogduitsche vertolking van hertogdom Alemannië ontstond, dat ln de
Geçmanenqverwisselden.Volgens sonzmigen 10de en lldeeeuw n0g al iets beteekende,
is die naam afgeleid van ttalle mannen'' maar later verdeeld werd en als zelfstandige
waarmede een zamengevloeid volk Of een staat niet meer voorkomt.
aantal N7eerbare mannen wordt aangeduid.
De Oude Alemannen hadden erfeljkeherLater bestempelde men alleen de Sueven, togen)dievanelkanderonafhankeljkwaren,
welke ten westen van het Schwarzwald maar in tjdvan Oorlogaaneengemeenschapwoonflen ,met den naam van Alemannen.
peljken aanvoerdergehoorzaamden.Zjwaren
W j vinden de Alemannen het eexst ver- zeer strjdzuchtig en geoefend inhetpaardmeld in de Romeinsche geschiedenis in de rtjden - voorts zeer afkeerig van deR0dagen Van Caracalla,die hen overwon zgn- meinen,van de beschaving en vanhetChrisder hen t0t onderwerping te brengen (211 tendom.Tjdenshunnezelfstandigheidgrensde
na Chr.
). Ten tjde van keizer Aleœander hun gebied ten zuiden aan de Alpen,ten
sererns deden zi
j e0n inval 0P het gebied westen aan het Jura-gebergte,ten noorden
derRomeinen,en eerstaanM aœlmlnl
ts(237) aan de rivieren de Kinzig,de Enstde Murr
gelukte het,hen overdegrenzen tejagen. en de W ernitz, en ten Oosten aan de Leck.
Niet lang na den dood vandezenKeizerverDe wetten der Alemannen zjn onder Da-

ni
euwden zj hunnetorten,enzelfshetkrjgs- gobert,koning van Austrasië,verzamcld.Zj
beleid van den Romelnschen veldheer Po8- zjn i
n de Latjnsche taalopgesteld, maar
f/
lvwzis: was nièt in staat, om hen op den

toch belangrjk voor de kennlsvan de taal
duur tebedwingen,ofschoon hj de grenzen en van de geschiedenis dier volkerenvereenides Rjks beveiligd had metbolwerken,die ging. De Alemannische ton-qval is in een
van Pföring aan de Donau t0t aan de Main

groot gedeelte van Zwaben en eldersbewaard

voortliepen en wiel-overbljfselen nun0gden gebleven, en Hebel heeft vele schoone genaam van dtDuivelsm uren''dragen.N u dron- diehten in het Alemannisch uitgegeven.
gen deAlemannen w estwaarts,trokken over
Alem bert (Jean le Rond d'
), een van

de Rjn en volbragten rooftogten in Gallië, de voornaamste wgsgeeren en wiskundigen
Ja,zelfsin Opper-ltalië.KeizerGalliénnsdreef der 18:: eeuw , werd geboren te Partjs op
hen terugy m aar kon niet verhinderen,dat den 16ëen November 1717endoorzjneouders
zj aan beldezjdenvan deBoven-Rjn zieh te vondeling gelegd.D evrouw vaneenaxmen
vestigden.ln hetJaar 270vielen zj metde glazenmaker nam het Onw ettig enverstooten
M arcomannen nogmaals in ltalië,behaalden kind van mejufvrouw T'
elcil endenartilleriede overwinning op het leger van A nrel'ianns commissaris Destouches medeljdend in hare
btl Milaan en Piacenzaen verspreidden overal w oning op en noemde het naar de kleine
wk
a
nqs
ktne
en
mes
nchr
vo
iko.rIdnt
eusschen moesten zj*de kapel,op wiertrap
.penhetwasnederqelegd,
krjgskuùstder Romei- Jean 16 2pv#.Zj koesterde den zulgellng
nen,maarterstondnahetoverljdenvanu4l- metmoederljke teederheid?zoodatdekleine
relianns (275),plunderden zj wederom de Jean 00k op lateren leeftkd zo0 lang mogeRomeinsche gewesten.Probnsherstelde erde ljk methaarbleefzamenwonen en haarver
heerschappj der Romeinen en stichtte er eerde,alsofzj inderdaad zjne moeder was.steden en verschansingen,maareenjaardaarDe onnatuurljke vaderkwam latert0tinna werd dat alles weder de prooider Ale- keer en bezorgde het kind een aanzienljk
mannen. De togten,die zj van hier in het Jaargeld. Nu bezocht deknaap hetcollegie
naburige Gallië ondernamen, hadden niet M azarinenwektedoorzjnevlugheidenschran
altjd gelukkige gevolgen, want zi
j zagen derheid,maar vooraldoor zjnevorderingen
zich dan 0ok wel aangevallen door de R0- in de w is- en natuurkundige wetenschappen,

meinen, bj voorbeeld onder Valentinianns de verbazing zi
jner leexmeesters. Reeds in
(368), die hun eene vreeseljke nederlaag hetJaar 1741 werd hj 1id van deFransche

toebragt.Toeh verwiexven de Alemannen be- academie en vervolgens - nahetbeantwoor-
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den eener pr/svraag - van de Academiete zich grootendeels bezig met devervaardiging

Berljn. Telkens gafhj nieuwe wis-en na- van kant (Point d'H.!:wçpz
d).O0k zjner0ntuurkundige, wjsgeerige en letterkundige derscheidene weverjen enspinnerjen,en in
werken in het licht, die van een grooten den omtrek vindtmen jzererts,vermilljoen
omvang van geleerdheid en van een volhar- en fraajekwartskristallen, diet0tsiexaden
dend onderzoek getuigen. Hj Ondernam met zeer gezochtzjn.
Diderotdeuitgavedergroote Dictionnaire enD e gravenen hertogenvanAl
ençonstamden
cyclopldique(S8deelen,Parjs,1751- 1772).ln af van Karel11 ecs Valoés,die ln1322door
1772werdhjsecretarisderFranscheacademie. zjn vadermetdat Graafschap werd beleend.
D' Alembert bezat wegens zjne verba- Deze tak stierfuit in1525,en in 1570schonk
zende geleerdheid,wjsgeerige schranderheid KarelIX dat graafschap,hetwelk reedslang
en edelen inborst vele vrienden, maarzjn t0t een hertogdom was verheven,aan zjn
afkeurend Oordeel over de leerstellingen der Jongerenbroeder?denhertogI'
ransvan.
z1.
ll'
pzf,
Jezuïtenen zjn wjsgeerig standpunttegen- die eenebelangrjker0lheeftgespeeld in de
over kerkeljke meeningen bezorgden hem geschiedenis van 0ns Vaderland.
talrjke vjanden.Hj werdmiskend,deFran- omstreeks het Jaar 1578,toen sommige
scheAcademiehield zelfszjnjaargeldin,en tegenstanders van Oranje het opperbewind
de encyclopaedie,waarin hj eene inleiding dezer landen aan den aartshertog MattltLas
en de wis-en natllurkundigeartikelsschreef, rJ4 Oo&tenrqkhaddenopgedragen,diewegens
bezorgde hem zooveel onaangenaamheden, gebrek aan krjgsvolk weinig k0ndoen,b00d
de hertog van AlenLon of n@n .4p./pM zjne
dathj zich na 1759 aan dien arbeidonttrok. h
W elwerden hem doorCatharinanan.
R'
l
fdlt
zad ulpaan.Hjverscheenmeteenvrjaanzienljk
en lïrederik de Jro/fd groote geldsommen legert verkreeg den titel van JBeschermer
en eerambtenaangeboden,indien hj zjn va- der àederlandsche vrjheid'' en wistaan de
Staten de belofte te Ontlokken, datzj hem
derland wilde verlaten,maarhjbleefteParjs h
en overleed aldaar den zosten October 1788 etbewind zouden opdragen,indien zj van
aan hetgraveel,omdathjweigerde?zichaan heerveranderden. Hj werd misnoeqd,toen
eene heelkundige Operatie te Onderwerpen. men hem geenevaste steden wilde lnruimen
Zjnedtoeuvxesphilosophiques,historiqueset entoenmenweigerdetweed00rhem benoemde
littéraires''zjndoorBastienuitgegeven(18dln, ledenin denRaadvanStateoptenemen. lnmidParjs 1805),en laterzjn zj verschenen bj dels was zjn broeder,Hendrik 111)koning
Didot(l6dln1821).Zjnetopt
lsculesmathéma- van Frankrjk geworden en de hoop opdiens
tiques''zjn in 1761-1780in8deelengedrukt. bjstand leidde t0t nieuwe onderhandelingen
.

Alemtejo iseene Portugescheprovincie, metden Hertog.0nslandwasin eenbenarden
die ten Oosten aan Spanje,ten noorden aan staat, en in 1580 vertrokken gezanten van
Beira en Estramadura,ten westen aan de Brabant, Vlaanderen, Holland, Zeeland en
Atlantischezeeenten zuidenaanAlgal.viëhare Friesland naar Frankrjkt waar zj op het
grenzen heeft.Zj teltop 47l(ngeogr.mjlen kasteel Plessis la Tour met den hertog van
ruim 300000 inwoners. Aan hare oosteltjke Alençon eene overeenkom st sloten , die na
grenzen verheFen zich groepsgewjs de Siër- deafzwering van P hilips11 bekrachtigd w erd.
rasdeMamed,dePortaleqre,deOssa,deEvora,
de M onte M uro enz., wler steile w andenaan
de westzjdevervangen worden doorvlakten
(campos). In hetzuiden verrjsthetgebergte
van Alyarviëterhoogte van 1300Ned.el.Zj
wordt ln het Oosten door de Guadiana?in

Volgensdieovereenkomstwerd hj metzjne

w ettige nakom elingen heer der Nederlanden
met eenige uitzondering van Holland en Zeeland,die reeds in 1576 het opperbewind aan

den prinsvan Oranjehadden opgedragen,en
van Utrecht. Daar deze drie gewesten hem

het noorden door de TeJ0 en inhetZuidwes- niet wilden huldigen, ontstond er spoedig
ten door de Saado besproeid. In het zuide- eene spanning. In 1581 verscheendeHertog
ljk en westeljk gedeelte ishetklimaatheet gedurende korten tjd in de Nederlanden en
en droog. W oeste heidevelden strekken er begafzich na zjn terugkeerinFrankrjknaar
zich uit,voorwier Ontginning n0g weinig is Engeland,om er de handvankoningin ElizaefFlte verwerven. Hj wasnaarhetuitwengedaan. Inhetoosteljkgedeeltcdaarenteyen dli
vindtmenvruchtbaredalenenweligbegroelde
ge nietzeer bevallig,enzj reeds48Jaren
bergen. Men verbouwt er tarwe en gerst, oud,zoodat het der staatktlnde ligtviel,m et

rtjsten maïs,- de wjnstok tierterOveral,
en de citroenen,limoenen,vjgenengranaatappels van Alemtejo zjn beroemd. Eiken,
kurkeiken,kastanleboomen,sparren en dennen vormen er aanzienljke bosschen. De
schapenteelt iser zeeraanzienljk,maarde
fa*briekmatige njverheid van weinigbeteeken1S. De voornaamste pl
aatsen zjn,behalve
Evora (dehoofdstadderprovincie),Portalegre

dathuweljk eèn jdelspelte drjven.
Toen AlenLon in hetvolgendeJaarin 0ns
Vaderland verscheen,vroeg hj t0tde voortZetting van den oorlog tegen Spanje groote
gel
k dsomnaen,en van dezjde van Frankrjk
wam niet veel hulp. O0k waren de FranSohe edelen misnoegd, Omdatzj volgensde
overeenkomstuitgeslotenw arenvanallestaats-

ambten.zj stookten den Jongen Hertog op,

en Estrem oz.
zoodat deze zich beklaagde overzjn gering
A lençon is de hoofdstad vanhetFransche gezag en hetbesluitnam , om zich hiervan
departement Orne aan de Sarthe, bevallig m et geweld raeester te saaken. In den aan-

gelegen en van 5voorstedenvoorzien.Erzjn vang van 1583 zochthj Antwerpen te over-

n0g geen 20000 inwoners, en deze houden rompelen) xaaar de waakzaamheid van den
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Magistraat en dewakkerheidderburgersdeden dooreenenaauwestraatvanheteilandAlasjka
den aanslag mislukken. Hj verloor hierbj gescheiden is. Daarenboven vindtmennoord1500 gesneuvelden, Avaaronder 200 edelen oostwaartshetgrooteeilandKadyak ofKodyak,
waren ,en 2000gevangenen.00k zjn aanslag hetwelk gewoonljk t0tde groep der Sjoeagop Blygge werd door verraad verjdeld. Te mins-eilanden gerekend wol'dt. De geheele
Dendermonde,Dixmuiden en Dt
linkerken be- reeks is een vulkanische verbindings-gordel
hielden de Franschen de overhand, te Oost- tusschendevuurbergen dertweewerelddeelen.

ende en Nieuwpoort werden zj dool
'de bur- De meeste kraters zjn er uitgedoofd,maar
gers verdreven.
sommige geven n0g rook envlammen,terwjl

Na het mislukken van den aanslag van
A lenLon,nm zichm etgew eldmeestertemaken

zich nu en dan zelfs Op den bodem der zee

het Fransche h0f eene groote verslagenheid.
Nadat de Hertog te vergeefs te Vilvoorden
met gezanten der Staten onderhandeld had,
zond Hendrik III een zekeren I'
rqnLois #'
M
Pout, keer m@sMirambean,naardeNederlanden,om de zaak te schikken. W e1 was het

te zoeken. Hooge boolnen behooren ert0tde
zeldzaamheden, en de geheele plantengroei
bepaalt er zich tOt lage struiken, gras- en
mossoorten. Beren, w olven, otters en be-

vuurmuilen schjnen te Openen.Zulkeenvervan hethoog gezag,begafhj zich metzjn schijnsel werd er waargenomen in hetJaar
leger,10000 man sterk,naarBergen en later 1795. De meesteeilandenhebben steilekusten
naarVilvgorden.Zjnvruchteloozetoelegver- en zienerbaren kaaluit.Inzulkevulkanische
wekte jlj-uaoveral verontwaardiging en aan vormingen behoeftmen nietnaarmetaal-ertsen

vers zjn er inlandsche dieren, en de zee

levert er,behalve zeehonden en zeeleeuwen,

deraadvan Oranjeendewenschvankoningin allerlei soort van visschen. De winter is er

Elizabeth,de Onderhandelingen met den her- zachter dan men Op die breedte verTiacht,
t0g van AlenLon te hervatten ,maardezezag, maar de zomer zeer kort en guur.

dat hj de volksgunst verbeurd had en vertrok naarFrankrjk.Degeschorstebetrekkingen werdenin 1584vanweêrszjdenwederom
aangeknoopt,maar voor goedafgebroken door
zjn dood, die den loden Junj van datjaar
voorviel.
Hi
j had zjn éénendertigste levensjaarn0g
niet
bereikt. Zjn deelgenootsehap aan de
Parjsche bloedbrtliloft'en zjn aanslag Op
Antwerpen zjn schandeljke vlekken op zjn

De Oorspronkeljke inwonersdezereilanden

zjn gedeelteljk Christenen en een gemenyd
rasvan Tartaren en lndianen. Zj zjn kleln

van gestalte, gespierd en w elgem aaltt en
hebben donkere oogen en sluik zw art haar.

Zj zien erwelwillend uit,enCooknoemthen
hetgoedaardigstevolkderwereld.Zjkleeden

zichmeteenrokvormiggewaadvan zeehondenvellen, datOm den hals wordtvastgebonden
en t0t op de knieën hangt. Hunne woningen

karakter. 00k heeft men veelgrondvoorhet ztjn holen in den grond,methouten daken
vermoeden,dat hj geen anderdoelhaddan voorzien.Htlnne voornaamste bezigheid is de

Nederland Onder deheerschaypj van Spanje Jagtendevischvangsten zj doorsnjdenmet

en Onder hetjuk der geestelkkheid te brengen. Het staatsbeleid van den schranderen
Zgvjjyer heeft00k toen devrjheiddesVaderl
Nands beschermd teren den (dBesehermer der
ederlandsche vrjheld-''
Aleoeten (De)isdenaam vaneenereeks
van eilanden,die zil!h met een boog,wiens
koordel40 geographischemjlen lang is,van
kaap Alaslkain Noord-AmerikatôtaanKamtsJatka in Aziatisch Rusland- van 165t0t1950
0.L.van Greenwich uitstrekt en 0y 50O
N.B.de Behringzee ofde zeevan Kamtslatka
afscheidt van den Stillen Oceaan,terwjlzj
tevens eene soortvan brugvormtvan Amerika
naar Azië. Zj telt Omstreeks 150 eilanden
meteene gezamenljke oppervlaktevan480Eq
geographische mjlen. Zj zjn in 5 groepen

hunneligtebaidars(booten),diemenwelmet

êénehanddragen kan,Ongemeensneldegolven.
Hun aantal bedraagt w elligt 10000 en was
voorheen w el 10 maal z0o groot. D ie vermindering wordttoegeschrevenaandepokken

en vooral aan het gebruik van brandewjn.
Ook hebben er de inboorlingen veel geleden
vandeafschuweljkedwingelandjderRussische
pels-handelaars, die zelve w ederom slaven
zjn van de hoofdagenten der Maatschappj.

Algppo ofIlalep is dehoofdstadvaneen

Aziatlsdl-rrurksch elaleet,datdenzelfdennaam

draagt,entevenseenederaanzienljkstesteden
van Syrië.Zj ligt30geographischemjlenten

oosten van Dam ascus in eene vruchtbaredalvlakte. Yöör de aardbeving van 1822, die

haar nagenoeg geheel verwoestte, was zj

verdeeld. De eerste is die der Commodore- in rang de derdestad vanhetTurkscherjk.
of Zeltrings-eilanden, waar Bel
tring in 1740 In haren omtrek vindt men fraajetuinen,
overleed; zi
j ligt op 55O N.B. en 60O O.L. en allehetlvelszjnermetboom-enwjngaareenigszinsterzjdevan den boog.Detweede den bedekt. Te voren was zj omgeven door
wordt gevormd door de Sasignan-eélandenmet een hoogen m uur en beveiligd dooreenecitaAttoe, Agattoe en Semitsji, - de derde del,welke laatste weder is Opgebouwd. De
dool- de Kkao- 0./Ratten-eilanden met B00l- straten zjn ernaauw ,maargeplaveid.Van
dyr)Kiska1 Amslitka cn Kryzeu-ostrow ,.
- de15000huizen,dieerzichvöördeaardbeving
de vierde door de N eylto-ofA ndreanow-eilan- verhieven,waren nadatOnyevals
lechts3000
den methetZeven-Kraters-eiland?het Brand- bewoonbaar gebleven , en dltaant
alis thans
eiland,hetBever-eiland,Tanaga,Umlakenz.- wedert0t5000aangegroeid. Erzjn20mos-

en de vjfdedoordeVossen-ofKavalang-eilan- keën,Onderscheidene Christeljkekerken en
den met Unimak, Unalasjka? Umnak enz. ééne groote synagoge: voorts 45 bazars
Het grootst van allen is Unlmak, hetwelk twee openbare boekerjen en meer dan 100
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bad- en koëjhuizen. Het aantal inwoners,
dat inhetmiddendervoorgaandeeeuw 350000
bedroeg,is thans t0top 800b0verminderd.
Alepp: is de zetel van eenpasla,van een

boog ter eere van koning T'
scfor Amadeus

(1768), de hoofdkerk, de sckouwburg,het

hospitaal en de brag over de Tanaro.Alessandria is door vestingw erken ongem een ver-

mollah,van e0n Griekschen patriarch en van sterl
tt. Zj ligtaan den spoorweg vanArona
een MaronietischenenJacobietischenbisschop. naarGenua,diebjhaareen zjtakuitzendtnaar

Bjna alle Europesche handelsvolken hebben Turin.Er is zeer veelhandel,vooralinzjde.
èr consuls. De stad staatdoorkaravanen en
waterw egen in verband m etBassora,Damasfus, Bagdad, Smyrna en Constantinopelen
was vool-al gedurende en na de kruistogten,
zoolang de weg naar lndië om de kaap de
Goede Hot)p heen n0g niet gevonden was,

Alessandria werd in 1168 door deLombardische steden als een voorm tltlr tegen de
magtvanFrederLk Wcr??tzrod'çcgebouwd.Eerst

Vooral de Venetianen en Genuêzen dreven er
een uitgebreiden envoordeeligen handel.Verschillende omstandigheden,waartoe de reeds
vermelde aardbeving, het woeden der pest
en de onveiligheid der karavanenw egen be-

moesten de Franschen Onder aanvoering van
den prins Conti het beleg opbreken, - en

heette zj Caesarla en verkreeg laterharen
tegenwoordigennaam tereerevanjausAleœander fff,diezichhiervestigde.Dlkwjlsmoest
eene stapelplaats van dekosteljksteEul'
opé- zj belegeringen vel-duren. ln 1522 werd zj
sche,lndische en Perzische voortbrengselen. doorden hertog Sforzaingenomen,- in1657

hooren,hebben er in den laatsten tj4 den
handel aanmerkeljk doen afnemen, en de
njverheid,die ervoorheenprachtigegeweven
stofen,vooralslaalsen tapjten,leverde,is

in 1707 werdzj doorprinsElngenlwsveroverd.
Keizer Jozef I schonk de stad in erfbezit
aan Savoye. De Franschen verhieven haarin
1796 t0thoofdsta; van het departement Marengo,en NapoleonTdeederdevestingwerken
uitbreiden. Na hetOnderdrukken derPiemon-

tésche omwenteling in 1821 werd zj jaren

in dezelfde verhouding afgenomen. Van de achtereen doorOostenrjkschetroepen bezet,
3000 weefstoelen zjn er thans slechts1500 en deze vernielden de vestingw erkcn m et
in beweging. Behalva de geweven stofen uitzondering van de citadel,hetbruggehoofd
worden er nu n0g gal-appels, kemelshaar, en een ringmuur met bastions. Na den slag
katoen,Oliejwas en paarlen uitgevoerd.
vanNovara(23Maart1849)blecfzjqedurende
Aleppo is doorde Phoeniciërs gesticht.De den wapenstilstand als waarborg In handen
oudste naam der stad was Chaleb,detweede der Oostenrjkers,maar werdnahetsluiten
Cltalybon. Zi
n den vrede door deze ontruimd.
j was dehoofdstad van Chaly- va'
bonites, een landschap, dat door de Chalos
Aletsch-gletseher (De) isdegrootste
(K0ïk)werd besproeid. Releuens Fïclfprver- vàn de 400 Zwitserschegletschers. Hj ligt
fraaide haaren noemde haar Beréa;zjbehield in het kanton W allisaan de zuideljke heldien naam totin 638,toen zj doordeAra- ling van dettlonkvrouw''en bedektderuimte
bierenveroverdwerd,diehaardenvoormaligen tusschen den Grimsel en den Gemmi over

naam Chaleb of Halep teruggaven. Tjdens een afstand van 20 uren gaans.In het oosde kruistogten vestigden de Seldsjoeken er teljk gedeelte ligthetAletsek-meerterhoogte

een sultanaat, dat in 1117 vernietigd werd. van 1500Ned.elboven deoppervlaktederzee.

In 1260 Wa,
S de stad reedsrjk en grooten Datmeer ontlastzich gedeelteljk in deViesch,
zj werd eene prooider Mongolen,terwjlin gedeelteljk in dediep gelegenejsgewelven.
1401 de horden van Timurleng erbinnendron- Van dezjde van dien gletscher is deJonkgen. Later kwam zi
j onder de heerschappj vrouw het eerst beklommen door de gebroeder sultans van Egypte en eindeljk in 1517 dersM eI
jer van Aarau (1811).
onder het bestuur van die van Turki
A lexander. Tot de beroemde m annen ,
.j
e. In
1850 ontstond er, w egens de conscriptie,
waarvandeniet-Mohammedanenzjnvrjgesteld,
een oproer tegen deChristenen,dieten getale
van ruim 20,waaronder zich de priestersbevonden, werden verm oord. De opstand w erd
door kracht van Tvapenen gedenapt,en bjdie
gelegenheid een l000-tal Arabieren gedood
ofgewond.
De Aleppo-ziekte is eene soort van uitslag
ofvanaangezigts-roosm etlangdurigeettering,

die dezen naam gedragen hebben,behoortin
de eerste plaats âlezander de Groo/e,koning

van Macedonië.Hj wasde zoon vankoning

Pltélippus en van OlympLas en aanschouwde
hetlevenslicht met de intrede van denherfst

in hetJaar 356 vöôr Chr.Gedurende8jaren
wasdeberoemdewjsgeerAristotelesdeleidsman zjnerJeugd,en devorsteljkekweekeling, door hem t0tde verhevenste deugden

Ojgeleid,bleefsteedsmetdankbaarheid aan

diebjhetopdroogenderkorstdiepelidteekens zpn leermeestergehecht.Hjwasaanvnnkeljk
achterlaat.Zj heerschtvooralindeomstreken evenafkeerig vanallelagelosbandigheida1sbevan Aleppo en Caïro.
geerignaardenroem vandapperedaden,enhj

A lessandria is de hoofdstad derItaliaan- bewonderde Diogenes, die hem geene andere
sche provincie van dien naam ,welkeop 92L gunsttevragen had,dan dathj eenweinig
geographische mjlen ruim 645000 inwoners ter zjde z0u gaan, opdat de zonnestralen
telt. De stad zelve, 10 geogr.mjlen van tot de t0n konden doordringen.A ckilles was
Turin gelegen, is zeer schoon en bevat 0m - zjn voorbeeld,en geljk dezePatroclgs,zoo

streeks 30000 inwoners.Hare fraaje,ruime beminde hj H epltaestion, den vriend zjner
straten en pleinen zjnhierendaarmetprach- kindsheid.Van zjne moeder had hj geesttige paleizen en fonteinen versierd. Totde dri
ften die? gevoelten erfdeelontvangen,
merkwaardigste gebouwenbehoorendetriumf- en in zjn ultwendig voorkomen washj het
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toonbeeld van een held. Reeds als knaap veroverd werd.--Hierbpsneuvelden 6000 Thebreidelde hj hetThessalisch paard Bucépha- banen en 500 Macedoniërs. De stad wer;
1us,waaraan niemand zich waagde.Heteerst verwoest met uitzondering van het htlis van
streed hj bj de belegering van Byzantium, Pindarws, en 20000 Thebanen werden als
en grooten roem verwierfhj zich in den slaven verkocht.DeoverigeGriekscheStaten

slag bj Chaeronéa (328),waarhj zich een verwierven vergifenis.
weg baande door de gelederen dervjanden, Gedurende den volgenden winter hield
deHeilige schaarderThebanenaanhetwjkon Aleœqnder zich beziy met de toebereidselen
bragt en dot
)rzjnedapperheid de zegepraal voor een krjgstogt ln Azië.Antipater werd
bezorgde aan de M acedoniërs.P ltilippusw as gedurende zjneafwezigheid methetrjksbetrotsch op zulk een zoon,m aarbeidergoede

stuur belast en een leger van 12000 m an

verstandhouding verdween,toen hj Aleœan- ter zjner beschikking gesteld.De Koning
#erd moeder verstiet en Cleopatra t0tzjne wilde van geen huweljk hooren vôôrhjden
gemalin verhief.
togt naar Azië had volbragt;zelfszjneinAleœander beklom in 286 den troon van komsten verdeeldehj Onderzjne vrienden.
Macedonië onder zeer Ongunstige Omstandig- (tW athot
ldtgj over,0Koning?''vroegPerheden. Hellas haakte naar de verloren vl'p- tîïccc.
ç! toen bjna a'
lles wasverdeeld.?De
heid,deBarbaren wapendenzich,om hetjuk hoop!'' gaf Aleœander ten antwoord. Toen
af te schudden. en de Macedoniërs hadden versmaadde Perdiocas zjn aandeel en zeide:
weinig lust om zich groote inspanningen te dtWj gaan metu ten strjd,latenwjdanook
getroosten.Daarenboven strekte Attaltts,de uwe hoop deelen!''
O0m der Koningin en door Plttli
ppt
us naar
Bj den aanvang dernieuwe lentetrokeen
Azië gezonden,om de Perzen te verontrtls- uitm untend Macedonisch leger - 30000 man
ten , zjne handen uit naar de kroon.Zjne voetvolk en 5000 rtziters - langs de kust
vrienden gaven hem den raad,om de heer- van Thracië naar Sestus, waar eene vloot
schappj over Griekenland telaten varen en van l60 t0t 180 vaartuigen m et drie roeim et de Barbaren en A ttalusOnderhandelin- banlten gereed lag voor den overtogt. Het
gen aan te knoopen.H i
j verwierp dien l'aad schip, w aarover A leœander zelf het bevel
als lafhartig en zjner onwaardig en maakte voerde, bereikte het eerst de kust.Van den

toebereidselen tOtden 00r10g.TerwjlHeoa- hoogen voorsteven slingerde deKoning zjn

ft
zelq
s,één van Aleœanders vertrouwde vrienden,aan den Overmoed vanAttaluseeneinde
maalkte,begafzich Aleœander zelfnaarGriekenland, trok door Thessalië en de Ther-

lansop hetgebied desvjandsen spronqzelf
in volle wapenrtlsting aan wal.Nahetvleren
van feesteljke wedspelen trok het leqer
verder. Lampsacus en Priapus gaven zlch

mopylae en hield zjn iegepralenden intogt over,maaraan deandere zjde vande Grain Thebe.De Atheners zonden gezantender- nicus stond een Perzisch leger van 20000
waarts, en Aleœander betoonde zich welwil- ruiters en even zooveel voetltnechten. ln

lend Jegens allen ondervoorwaarde?datzj het laatst van Mei of het begin yan Junj

afgevaardigden naardelandengtevan Corinthe
zouden zenden.Hier w erd in eenealgem eene
vergadering besloten, O0rl0g te voeren tegen
Perzië en Aleœander alsopperbevelhebberder
H ellenen te erkennen.D e Spartanen bleven

had er eene beslissende ontmoeting plaats.

Reeds bj hetdoorwaden van de Granicus,
in de rivier, nam de bloedige veldslag een
aanvang. Aleœander, in het digtst gew oel

strjdend,z0u er gevallen zjn,zo0 hjniet

achter, maar de K oning achtte dat volk te door Clittts w as ontzet.De Perzen voel
hten
w einig beteekenend Om het te stralen.Nu a1s leeuw en,maar telkens rukten er nieuw e

snelde hj naar Delphi,om hetOrakelteraad- Macedonische benden naar de overzjde der
plegen.D e Pythia wilde haren zetelnietbe- rivier; het centrum der Perzen begon te
stjgen,omdat de dag niett0t de gelul
tkigen wjken,en devlugtwerdalgemeen.DeGriekbehoorde, maar Aleœander plaatste haar met sche soldaten,bj de Perzen in dienst,wergeweld op den drievoet,zoodat zj uitriep: den nahunnegevangenneminginboejennaar
dtMjn zoon,gjzjtOnwederstaanbaar!''waar- M acedonië gezonden, Om er slavenarbeid te
op de K oning antwoordde:uDie godspraakis

verrigjen.Alleen de Thebanen werden in

mj voldoende.''
vrjheld gesteld,omdathun haattegenAleœanIn Macedoniëtertlggekeerd,wildehjeerst der regtm atig w as.Nu had de K oning naar
de naburige Barbaren onderwerpen. In de het binnenland van K lein-Azië kunnen treklente van 335 trok hj naar den Haemus ken, maar hj achtte het beter, zich eerst
(Balkan),veroverde den bergpas en maakte van de kusten meester temaken!omdateene
zich van de Donau-landen meester.Nu snelde Perzische vloot dreigend rondzwlerfdoor de
hj naarde grenzen van zjn vaderland,dat Aegéïsche zee.Sardes,derjkehoofdstadvan
door ClLtu8, een vorst der lllyriërs en door Lydië,vielin zjne handen,Ephese volgde,
Glaltcias, een vorst der Taulentjnen werd en in w eerw ilvan eene Perzische vlootvan

bedreigd. Beiden werden geslagen, en toen 400 zeilen w erd M ilete bestorm d en de vloot
Griekenland opstond op het gerucht, dat zelve gedwongen,om naarSamostewjken.
Aleœander in den strjd tegen deIllyriërsge- Carië werd ingenomen,en de Koning drong
sneuveld was,stond deKoningylotseljkmet voorwaarts t0t Sida, aan de zuidkust van
20000 man voetvolk en 3000 rultersvoorde Klein-Azië, en vervolgens naar het binnenpoorten van Thebe, dat van geene Onder- land, naar Lycië,welks hoofdstad Gordium
handelingen wilde w eten en storm enderhand bezweek.Nu genoot het legereenigen tjd
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eene gewenschte rust.Inmiddels werd eene
Grieksch-Macedonische vloot gebouwd. om
P lsarnabasusin toom te houden,die Athene
en den Peloponnesus m et de Perzische heer-

zetels van hetPerzische vorstenhuis.Nieuwe

buitvielhem hier ten deel,ennadathjzich
t0t Koning van Perzië had laten uitroepen,
spoedde hj zich naar Medië.Hierhad Darius
schappj bedreigde.ln hetvoorjaarvan 333 nogmaals de overbljfselen van zjn leger
vereenigden zich detroepen teGordium ,waar verzameld,maarhjwerddoorzjnelegerhoofAleœander den knoop van het l0t doorhakte den vermoord,en Aleœander stond metdiepe

metzjn zwaard.Van hiertrok hjnaarAn- smartbj hetljk desvorsten,bedektehetmet
cyra, onderwierp Paphlagonië, kwam Over zjnmantelendeedhettePersepolisbegraven.
W el deden de Spartanen eene poging,om
de Halys in Cappadocië en naderde Cilicië.
Hier bevond zich een Perzisch leger, dat zich zelve en Griekenland van hetjuk der
reeds vösr den aanval de vlugt nam , en Macedoniërs te bevrjden,maar zj moesten
Aleœander bereikte Tarsus,waarhj ten ge- boeten voor hun opzet. Geheel Perzië was
volge van grootevermoejenissen ofvan een nu aan Aleœander Onderworpen met uitkoud bad in de Cydnus ziek werd,maar0Ok zondering van Bessss, die zich Artaœerœes
spoedigherstelde.TerwjlParmenLo hetoos- noemde, éên der moordenaars van Dariwz

teljk gedeelte van Cilicië bezette,kreeg de Achter den reusachtigenParopamisus(Hind0Koning berigt dat de Perzische vorstDarLus Koe) had hj zjn legergeplaatst.Aleœander

m et een leger van een halfmillioen m annen

toog derwaarts en achterhaalde hem te S0g-

zich bj de-stad Sochiin Syrië gelegerdhad. diana, waar Bessns door zam engezw orenen

A leœander trok m et spoed van M allus naar overgeleverd werd,en het zegepralende M aIssus en van hier naar de stad Myriandrus. cedonische leger bereikte de laatste stad van

Dari'
us toog zjn vjand te gemoetOm hem

Perzië,Cyropolisaan deJaxartes(SirDarja).

te om singelen en in denrugtevallen.A leœanlntusschen Ontstond er Ontevredenheid in
der, dit vernemende,keerde terstond terug het leger,zelfs onderdevriendenvan Alexanen stuitte eenige mjlen ten zuidoosten van der; er werd eene zamenzwering ontdekt,
lssus op het Perzische legert dat zich in en er kwam Opstand.De kloekeberadenheid
eene dal-kloof bevond.Terstond wierpen de van Aleœanderredde het leger, en hj deed
Macedonische ruiters zich in den vloed en een moejeljken togt naarScythië.ln eene
grepen de Perzen aan, wier nederlaag z0.
0 veroverde rotsvesting ontmoettehj Roœane,
volkomen was,dat Dariu.
gSehild!mantelen de dochter van Osyartes, en verhief haar

boog verloor en een aanmerkeljken buit, t0t zjne gemalin. ln 227 werden dehuwealsmede zjne moeder,echtgenooten kinde- ljksfeesten met ongemeene pracht gevierd,
ren in de handen der Overwinnaars achter- en A lexander nam meer en meer degew oonliet. De overwonnene verborg zich met het ten aan van een oostersch despoot.
Thans wildeAleœanderzichvanIndiëmeesOverschotvan zjn legeraan de andere zijde

derEuphraat,enAlexanderdrongdoorPlk0e- ter maken en welheteerstvan Pendslaub:

nidë heen en belegerde Tyrus,dat na een
beleg van 7 maanden stormenderhand werd

Hj trok met 120000 man derwaarts en bexeikte in 326 de Indus. Daar vond hj de

ingenomen.Hierbj sneuvelden 8000 Tyriërs, brug gereed, en de koning van Taxila zond
2000 gevangenen werden gekruisigd en bjna hem de sleutels zjnerhoofdstad.Porus,de
alle overigen als slaven verkocht.Alle voor- heerscher over een gebied,aan de H ydaspes
stellen van Darilts werden door Aleœander gelegen,had zjne benden aan den oevervan
van de hand gewezen, en hj noemde zich deze rivierverzameld,maarwerd yeslagen.
Koning van Azië.In hetnajaartooghjlangs Hj zelf, door de Macedonische rulters gede kustvanPalestinavoorGaza,nadatvooraf vangen genom en,w ekte de bewonderingvan

Acre gevallen was en Jeruzalem zjne poor- Alexander, zoodat deze hem in zjne heerten gew illig geopend had.Daarna veroverde schappj bevestigdeen hierdoorinPorwseen
hj Egypte,trok naar Memphisen zaktever- trouwen bondgenoot verw ierf.D ertig dagen
volgens de Njlaf,waarna hj de grondsla- toefde hj aan den Oever van deHydaspes

en legde er de grondslagen van tw eesteden,
gen legde van Alexandrië.
Intusschen zat Davi%s niet stil,maar ver- Bucéphala en Nicaea, en drong met zjn
zamelde bj Arbelaeen legervan240000man. zegevierend leger door t0t aan de Hyphasis.
A leœander snelde derwaarts.Niet vervanhet H ier w aren de troepen w eigerachtig om veroude Ninive en van Arbela had de beslis- der te trekken, zoodat de K oning naar de
sendeslag plaats.Alleswerdvanweêrszjden pas gestichte steden terugkeerde en het land
op het spelgezet om de Overw inning te be- tusschen de beide laatstgenoem de rivieren
halen. Reeds was de vleugelvan Parmenio aan Pov'
ds overliet. Langs de Indus afzak-

aan het wjken gebragt, reeds stonden de kende,zag hjweldra de Indische volkeren
PerzeninhetMacedonischeleger,toenAleœan- aan zjn gezag Onderworpen,waarna hjmet
d6r metzjn phalanx in hetcentrum vanden zjne ruiters en ligte troepen terugkeerde
vjand doordrong en den roem zjneronover- naarPersepolisen Pasagardae.Nadathjhier
winneljkheid handhaafde. Darins ontvlood de willekeur der landvoogden had gestraft,
met 8000 m an naar E cbatana!en dekonink- nam hj bj Roœane o0k Statira,deoudste
ljke wapenen en schatten vlelen wederom dochter van Darius,t0tzjnegemalin,deed
in de handen der Macedoniërs. Nu gaven 1000 Macedoniërs metPerzische vrouwen in
Babylon en Suza zich over, en Alezander het huweljk treden en nam 30000 Barbabegafzick naar Persepolis en Pasargadae,de <en, op Maœ donische wjze gewapend,in
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ztlu leger 0g. Dit wekte den njd derMa- ren.Ztlnvader,grootvorstJaronlaw.f,gafhem
ceëoniè'
rs, dle bj eene wapenschouwing eene zorgvuldige opvoeding en belastte hem
openljk in verzetkwamen.DeKoping wist reedsbj zjnlevenmethetbestuurvan N0when doorzjneberadenheid tOtOnderwerping gorod.Nadendoodzjnsvaders(1245)verkreeg
te brengen, en er Averd een grootverzoe- hj deheerschappjvandezenenverwierfdoor
ningsfeestgevierd.InhetnalaarbegafAleœan- zjnegelukkigeOorlogen dennaam vanNewsky
derzich naar Babylon,om er deljkplegtig- ofreddervanRusland.Hjverhoogdedenroem
heden bj te wonen van zjn veldheerHe- vanzjnvaderlandenoverleednaeenezo-jarige
z/ltzeq
sfïol.Nietlang daarna,bjeenafscheids- regering.
feest,aan Nearehnsgegeven,werddeKoning
aangetast door koorts, die van dag tOt dag
toenam in hevigheid en hem na elf dagen

wegrukte (223).
Hetoverljden vandezen grooten vexoveraar verjdelde eene menigte plannen. Het
bleek, dat het zjn voornemen was, eerst
Arabi'
d te veroveren , dan Libye t0t aan de
Zuilen van Hercules, - voorts wilde hj
nieuwe steden stichten,eene pyram ide botlwen t0t grafplaats voor zjn vader en een
zestaltempels,- terwjl hj eindeljk naar
Sicilië, Italië en Iberië wilde trekken,om
alzoo een wereldrjk te stichten, waarvan
Babylon,m et meer dan vroegeren luistergetooid,de hoofdstad zou zjn.
Toen A leœander gestorven was,maakten
zjne veldheeren,aanvankeljk onder voorwendselvan voogdj Overhetkind,datn0g
geboren m oestw orden,zich m eester van de
verschillende deelen van zjn uitgebreid ge-

T0t dekeizersvanRusland,diedezennaam
droegen,behooren:
Aleœander I Ttsvfpîcifj./, de oudste zoon

van keizerPaul1.Hj werd den 23sten December1777tePetersburg geborenenregeerde
van 1801t0t 1825.Katltarina 11 gafhem den

schranderen en vrjzinnigen Laltarpe t0tleermeester,en dejongeling Onderscheidde zich
door groote gaven des geestes.W plvertoont

zich zjnekinderliefdebjhetyeweld?aanzjn
vadergepleegd,ingeen gunstlglicht,maarna

hetaanvaarden derregeringzorgdehjonvermoeidvoordeOntwikkelingvanzjnuitgestrekt
rjk.Hjhadmetdeonwetendheidvanhetvolk,
met de dweepzucht der geesteljkheid en met
destjfzinnigheidvandenadelveelteworstelen.
Hj rigtte 58 seminariën op,om aandepriesters eene betere vorming te geven,enzeven
hoogescholen,terwjl er op zjn bevel l00
gym nasiën en 2000 scholen van lager Onder-

wjsverrezen.
lnrigtingenvankunstenweten-

bied en voerden weldra onderlingOorl0g.Een sehap vonden in hem een beschermer, en
van hen deed Rozane en haren zoon Om het het was zi
jn vurige wensch!het harde l0t
leven brengen, en nu achtte ieder van hen der ljfeigenen te verzachten.Deze zjn in

zich een onbeperktheerscherop zjn gebied.
Hetlevenen dedaden van Aleœander zjn
door zjn tjd-en togtçenooten beschreven.
O0k de poëzj heeft zlch meester gemaakt
van die stof! zoodat in de middeleeuw en
eene uitgebrelde Alexanders-sage ontstond.

Een andere vorst? die denzelfden naam
droeg,was de Romelnsche keizer Aleœander

Esthland,Ljianden Koerland doordenKeizer in vrjheid gesteld, en hj deed in de
Duitsch-Rtlssischeprovinciënhetregthandhaven,zoodatdeingezetenen tegendew illekeur

vandenadelwerdenbeschut.Onderzjnbewind

ontstond in Ruslanduitde6millioen stedenbewonende btlrgers een derdestand,dieerlangzamerhand de kern w ordtder bevolking.

W j zullen niet stilstaan bj de talrjke
gdrerl', die tusschen de Jaren 222 en 235 menschlievende en vrjzinnige verbeteringen
na Chl*
. regeerde.Zjn volle naam luidde die Alea'andee in 'zjn rjk heeftingevoerd en
M arcnsHlrelïl.s A leœander A rdrl#,en vöör gaan over tot de vermelding van zjn.strjd
hj keizerwerd noemde men hem Aleœlanus. tegen Napoleon 1.W élwas Ruslands Keizer
Hj wasin 208 teAcco(Acre)geboren.D00r als bondgenoot van Oostenrjk bj Austerlitz
zjne voortreFeljkemoederJ'
ulia.
rc--ceo, en als bondgenoot van Pruissen btjEylau
zorgvuldig opgevoed, werd hj vervolgens, en Friedland geslagen, wélmeende hj,dat
als bloedverwant van keizer H eliogabalus, hj metNapoleon hetl0tder wereld op eene
door dezen als zoon aangenomen en t0t edele en menschlievende wjze zou kunnen
troonopvolger bestemd. Zjne regering was regelen,maartoen hj na eene zamenkomst
zegenrjk. W el was '
hj gestreng tegen ban- te Erfurtzjne dwaling inzag en Frankrjks
delooze krjgsknechten en Omkoopbade amb- Keizer in 1812 den beruchten togtnaarRustenaren?maarhj verwierftevensdoorzjne land Ondernam ,gaf Aletconder aan zjn volk
zachtheld en menschlievendheid de toege- de plegtige toezeggingtdathj nietmetden
negenheid zjner onderdanen.Hj verbeterde veroveraar z0u onderhandelen zoolang zich
z

de wetten, handhaafde de Orde en zorgde

n0g êén Franschman op Russischen bodem

zelfsvoor de Joden en Christenen.Hjwerd bevond, en hj hield woord,toen Napoleon

het slagtoFer van een soldaten-oproer. Te hem uit het Kremlin den vrede aanbood.
Sicila (Siklingen bj M ainz) bragten de legi- Na den val van Napoleon wist hj zich
oenen,dooraYaœiminnsOpgehitst,hunnenK ei- zelfsbj de Franschen aangenaam temaken.

zer en zjnemoeder Om hetleven (325).

Op het W eener Congres spaarde hj geene
m oeite, om eendragt onder de vorsten aan

VoortsvermeldenwtlAlexanderJ'
crpdltxl
tlift
ç
,
/ te kweeken.Voortszorgdehj datdenetltraNew8ky, grootvorst van Rusland, beroemd liteit van Zwitserland erkend werd,dat de
(l00rheldenmoed,wjsheid envroomheid.Hj Ionische eilanden eene zelfstandige republiek
w erd QphetkasteelteW ladimir in 1219gebo- werden verklaard, en hj schonk aan Rqu-
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sisch Polen eene grondwet, die erden her- Vooral voor het regtswezen heeft hj veel
haalden opstand Onnoodig gemaaktendever- gedaan door het verordenen van openbaarnietiging van het volksbestaan verhoed z0u heid bj hetbehandelen van regtszaken,en
hebben, indien zj eerljk was uitgevoerd. door het benoem en van vrederegters en het
Hetschjntdathetdenkbeeld van eeneHei- instellen van regtbanken van gezw orenen.

ligealliantieheteerstbjAleœanderisOpge- Voorts heeft hj het Onderwjssterk bevorkom en,diedaardooraandevolkeren eenw aar- derd en hierdoor eene nieuwe vlugtgegeven

borgdesvredeswildeschenken.W aarschjnljk aan de njverheid. Bj al die lofwaardige
eiten staren wj echtermetweêrzinjop de
stonddeKeizerbiJhetkoesterenvandiedenk- t'
beelden onderdeninvloedderdweepziekeme- hardheid, waarmede hj - vooraldoor M uvrouw Von Krûdener(zieonderdezennaam). rc,eie./ - de vernedering van Polen en de

Diealliantieheeftechteraanleidinggeqeventot vernietiging van de nationale zelfstandigheid

van het Poolsche volk heeftdoorgezet. H et
is daarom geen w onder,dat dehand van een
bedacht waren. Hj liet nu zjne vroegere dw eepzieken Po0l, Beresotvsky, hem op de
hervormingsplannen varen en breidde de p0- Parjsche Tentoonstelling een kogeldoorhet
reactie,w aartoe ook A lexander vervlel,toen
Onrustige gem oederen Op Omkeer van zaken

licie aanmerkeljk uit.Zelfs den opstand der
llellenen keurde hj afa1s een verzet tegen
hetwettig gezag.Dedood van zjneeenige,
innig geliefde natuuiljke dochter,de gewel-

hart zocht te Jagcn. O0k in Rusland,was
niet lang tevoren (4 (1s)April1864) door

heerschappj van Napoleon beveiligd.

hertog Alezll
zsFrsetfricA Cltrtstian.Hjwerd

een man uit den lageren adel en 1id eener
socialistische vereeniging, door Kar@kasow,
een aanslag Op het leven des K eizers gesmeed, welke door een boer,Kommissarem

dige overstrooming, die in 1824 Petersbuxg
teisterde, en het Ontdekken eener groote
Russisch-poolsche zamenzwering tegen het renaamd,verjdeld werd. over het geheel
huis Romanow griefden den Keizer geweldig lsmenvan gevoelen,datOOk dezeKeizerveel
en maakten hem ziek van neêrslagtigheid. te veelzjne toevlugtneemtt0t de uitbreiln September 1825 begafhj zich metzjne ding der policie endooreen stelselvanbespiegemalin - Zlizabetln, de derde dochter van ding,datOveraldevrjeveerkrachtdesgeestes
Karl .rl#'lt,i#, erfprins van Baden - naar verlamt, Ontevredenheid wekt en vroeg of
de Krim en overleed onderweg,door koorts laat eene uitbarsting te voorschjn roept.
aangetast, te Taganrog op den lsten Decem - Aleœander is op den z8sten April 1841 geber van datJaar.Hj heeftaanhetRussische huwd met M a,ria,de dochter van den overrjk eeneaanmerlteljke uitbreiding gegeven, leden groothertog van Hessen Ludwig JZ
veelgoeds voor hetvolk gedaan en den roem
Voorts noemen wj hierAleœander CcreT,
van zjn vaderland verhoogd. Daarenboven
heeft hj 0ns werelddeel tegen deonbeperkte hertog van Anhalt-Bernburg! een zoon van
Aleœander 11 .Nïl'tllc-/dz
pïfj/,de zoon van gèboren den zden Mei1805enwasvanjongs
keizer NieolaasI en van keizerin Aleœandra. afaan zw ak van ligchaam en geest.In 1834

Hp werd gcboren den 29sten April1818 en volgde hj zjn vader op en huwde in dat
Ontving onder de leiding van den dichter zelfde Jaar met de prinses I'rederika van
J
h'
oekowskL eene uitmuntendeopvoeding. Op JfoldfdbAl-f.plïicktqùsfrig. De zwakheid van zjn
en ztlen Maart 1855 beklom hj den troon. geest nam t0e,en den 8sten Mei 1855 droeg
Vöördien tjdhad hj weihig van zich doen hj het bestuur deslands op aan zjne Geden lgdenAugustus1863j
hooren en hj was algemeen bekend a1s een malin.Hj overleed.
m an van een zacht en w elwillend karakter. d
Weaa
zerna
Tvjzzejn
'iel
radnd 2,
all Dessau verviel. Op
Leopold Fréedrieltvon.lleqvqwsl
Bj het aanvaarden der kroon zag hj Rusland in den Oosterschen 0orlog gewikkeld. he'er van a'lde Anhaltsche gew esten.
Aan dezen kw am spoedig een einde,en nu
Aleœander .
rf
x#?
.
pk Georg F'rie#rïc/zEmil,
brak voor Rusland het m orgenlicht aan van p'rïs.v llcs Ilesnen en 5:i R hein, luitenant-

een vreedzamen tjd. De Keizerbevorderde veldmaarschalkinOostenrjkschedienst,tweede
niet alleen den aanleg van spoorw egen!die

broeder van groothertog L udwiy III van

thans hetrjk in alle rigtingen doorkrulsen, Hessen-Darmstadt, werd geboren te Darmmaar hj nam O0k - zonder op den tegen- stadt den l5deltJulj 1823. T0t 1851 diende
stand van den oud-Russischen adel te let- hj bj deRtlssischearméeenhuwdetoenmet
ten - afdoende maatregelen t0t afschaëng Jl
tlie,gravin van Battenberg.Eenjaarlater
van hetljfeigenschap. Ten Opzigtevan het is hj ln Oostenrjksche dienstovergegaan,
buitenland bewaart hj de zelfstandigheid des en hj heeftzjnebevorderiny vooraltedanRi
jks. Hi
j schjnt niet ongezind te w ezen, ken aan den veldtogtin ltallë van 1859.
0Mà zich aan Frankrjk aan te sluiten1 Z00AleœanderArtz.
rcg:prgeft
lïfAl'
,vorstvanSerbië,
als bljkt uit zjne zamenkomst met Napo- waseen zoon van CzerniGeory,den bevrjleon II1 te Stuttgart(1857) en uitzjn be- der des lands. Hj werd geboren den Sgsten
zoek op de W ereldtentoonstelling teParjs September 1806 te Topola in Serbië en ge(1867). Gedurende zjneregering isin Rus- noot hetonderwjsaan eene gewone school
land de vrjheid der drukpersaanmerkeljk in Bessarabië.Na den moord,aan zjnvader
uitgebreidt schoon n0g niet Van de C0n- gepleegd, trok hj met zjne moeder naar
zozpi/t
p' riep hem
suur ontheven,tel'
w jl er de dagbladen, na W alachile. aVichaël Oôreo
driem aal door den minister te zjn gewaar- naar zjn vaderland terug en benoemde hem
schuwd,zonder proces worden opgeheven. t0t zjn adjudant. Na het verjagen van
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Mlcâaè'
lwerd hj (1842) doûrdc Serbent0t liet.
vorst gekozen.Hierdoor was de invloed van
Rusland vernietigd, en de nieuwe beheelscher begon groote hervormingsplannen ten
uitvoer te brengen.die doordeonlustenvan

Aleœander III, die van 1119 t0t
1181 regeerdo.D eze w as te voren kardinaal
Roland, kanselier van Hadrlanlts Tr'r, een
man van een vastkarakter.Toen dekeizem

ljkepartj Vietoe III t0ttegenpausverkoos
hetJaar1848 werden tegengehouden. Toen en keizer Frederlk I zich als bemiddelaar
de Nationale vergadering van 1858 erop aan- aanbood,verwierp A lezander (lat aanbod als

drong,dat hj afstand z0u doen van zjne eeneongepaste aanmatiginq van hetwereldwaardigheid,nam hj de wjk naarBelgrado. 1jk gezag. Hj werd dlentengevolge te
Pavia afgezetenindenban gedaan.Aleœander
M iloq)'volgde hem 01
3.
Aleœander ./k-oedfl, vorst van Moldaviö. en slingerde den Keizer den kerkeljken ban
d en verbond zich met de 0pWalachi
je,werd in 1821 uit eenebojaren- naar het hoof'
familie geboren en op eene school te Bu- l'
oerige steden van Lombardje.Hj wasechcharest onderwezen. Hj kwam vervolgens ter niet voorspoedig in den strjd en moest
op de kadettenschool te Potsdam ,studeerde in 1161naarFrankrjk vlugten.Erkenddot)r
te Miinchen in de regten en bezochtParjs. de koningen van Frankrjk: Sicilië2Engeln zjn vaderland tert
lggekeerd, werd hj land en Spanjetbelegde hj in 1li2 eene
weldra stadhouder van Galacz en chef eener synode te Tours. Mfel kreeg hj na den
afdeeling van het departement van binnen- dood van Vietor een tweeden tegen-paus in
landsche zaken. D00r ztjn huweljk kwam P asehalis fff,docl1daar ook vele Duitsche
hj ill betreklting m et den hoogen adeldes vorsten zjne zjdo kozen, keerde l1j naar

lands. ln 1848 koos hj de zjde der patriotten en werd bj den intogt der Rt
lssen gevangen genomen.Hj Ontvlugtte naar C0nstantinopel, voegde er zich bj de Overige

Rometerug,waarhj metgejllichontvangen
werd. In Lombardje werd een steden-ver-

Hohenzollern-sigmaringen vervangen.

Keizer,die nu den Paus erkende,werdvan
den banvloek ontheven. A lerander, die t0t

bond tegen den K eizer gesloten en door
ileœander Ondersteund. Toch onderwierp de

u

ballingen en keerde naden aftogtderRussen

Keizer de Lombardjersen maaktezich,na
naar zjn vaderland terug.Nu koos hj de den slag bj Monte delPorco,meestervan
krjgsdienst, klom weldra op t0t den rang Rome,waar Paschalis den H eiligen stoelinvan minister van 0orlog en wertl in 1859 te nam .roen echterdopestin hetkeizerljke
Jassy en te Bucharest t0thospodargekozen. legerwoedde en vooralna den slag bjLegHjaanvaarddeonderdennaam vanAlexander nano, die ongelukkig voor den K eizer uitJohann 1 hetbestuur over debeide vorsten- viel, kwam de vrede tot stand, waarbj
dommen,maarwerdreedsin1865uitzjnrjk I'rederik zich verootmoedigde voordenPaus,
verdreven en in 1866 door karel1,vorstvan en deze den voet op zjn nek zette. De
Aleœander is de naam van nietminderdan nu t0e te Alessandria,doordeLombardjers
@*11*
J
.A leœander f,die van voor hem gesticht, zjn verbljfhad gehou8 Pallson. D eze ZI
100 t0t 119 geregeerd heeft en alsmartelaar den, keerde naar Rom e terug en vergestorven is.- A leœander 11,die van 1061 zoende zich zelfs met zt
ln derden tegen-pat
ls
tot1()73 den pauseljken stoelbekleedde.Te Caliœtn.î fff, die rustig te ltflme mogt bljvoren washjAnselmus,bisschopvanLucca. ven. Tegen (1e kettersche W aldenzen be-

Hj was de eerste,die uitsluitend doorde
kardinalen, zonder eenige m edewerking van
het wereldljk gezag, gekozen werd. De
keizerljke partj, daardoor gekrenkt, be-

legdehj in 1179eenesynode,maarhjOver-

door de keizerljketroepen ondersteund,verdreef Aleœander uit Rome, maar w erd vervolgens door den markgraaf Gotfrled '
pt:l
Toscane geslagen. Toen A leœander zich in
het rustig bezit zag zjner hooge waardigheid, besteedde hj al zjne kracht aan de

heid. Toen Manfrei van Sicilië hem niet
wilde huldigen,verkochthj dienskoningrjk
voor eene groote s0m aan den Koning van
Engeland. Maar Manfred versloeg de Pau-

leed in 1181 vöördat hj veeltegen hen had
kunnen verrigten.-- Aleœander fV,die van

1254 t0t 1261 regeerde. Hj was te voren

noem de den bisschop van Parma, Cadola'as bisschop van Ostia. Hj Onderscheidde zich
genaamd: als Ilonorius 11 t0t paus. D eze) doorgrooteaanm atiging en geringe bekwaam -

selpke troepen, veroverde Terra diLavoro
en dreef den spot m et den banvloek. Het
verbetering derK erk en vattehetvoornem en Romeinsehe vollt geraakte zelf in Opstand
op:om deze geheelen alvrj temaken van tegen Aleœander.Deze moest Romeverlaten

het wereldljk gezag en alzoo degrondslagen en zjne Staten prjs geven aan de plunderte leggen voor de suprematie van den pau- zuchtderSarracenen,di
e doorManfreiwxseljken stoel. Hiertoe verscheen w eldra de ren te hulp geroepen. De Patls overleed te
gelegenheid. Hendrik llr vroeg dispensatie Viterbo,verwaartshjgevlugtwas,in1261.V2n den Paus, om

te kunnen scheiden van

A leœander F',die van 1409 t0t1410regeerde.

zjne gem alin Beetlta. Hj werd gedwongen Hj was een Griek van geboorte,laterbeom die aanvraag terug te nemen, en toen

kend als kardinaal Philaryi,en kwam door

erlaterklagten van zjne Onderdanen tegen de keus van het Concilie te Pisa t0tdepaukle,dathj de
hem verrezen,bevalAlezandertdathj zich seljke waardigheid. Hj beloof

te Rome moest komen verantwoorden. In- algemeene behoeft
e aan hervorminrderKerk
m iddels overleed de Paus (1073), die den in het hoofd en de leden bevredlgen z0u,
gde (
IQ
1*Oem Van geleerdheid en vroom heid achter- maar hj verschoof ze gedurig en ledi
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schatkist door zjne grenzelooze milddadig- dergeljke poging kwam âleœander zelfom
heid.Hj had te worstelen mettweetegen- het leven (1513) doordien hjvergifinnam ,
pausen,Benedict'
anx'
W ff,inSpanjeenSchot- datzjn zoon vooreen dergastenbereidhad.
land,en Gregori'
tsJTT,doorKeizerRuprecht Aleœander Tvas niet keurig in de middelen,
en koning Ladislausvan Napelserkend.Zelfs die hj aanwendde om zjne hartstogten te
m et gew eld van Wapene
nie
Hj h
mo
ldesthj zich te- bevredigen.Godsdienstenzedeljkheidschenen
gen hen verdedigen.
zjn verbljfte voorhem geenevoorschriften tebevatten.Hj
Bologna en stierfin hoogen Ouderdom ,waar- isdeuitvinderdercensuur,enOnderzjneregeschjnljk aan vergif,hem door Cossa,zjn ring werd Savonarola terdoodveroordeeld.-

kanselier toegediend.- A lezanier FJ, die
van 1492 t0t 1503 regeerde.Deze, te voren
kardinaal R olerigo .ftlr-t
/ïl, uiteen adelljk
geslacht te Valenciageboren,hadden familie-

naam zjner moeder, Borgia, aangenomen.
Hj sttldeerde eerstin deregten,maar toen
zjn 00m Calilt?
z#lII Paus werd,verhief
deze hem t0tbissehopvanValendaen toenhtl
n0ggeen 25Jaren 0udwas,t0tkardinaal.De
geschiedenis is onuitputteljk in hetverhalen
der schanddaden van dezen man, die zi
jne

Aleœander T'TJ,dievan 1655t0t1657regeerde.

Hj was te voren kardinaalGhigLen Pauseljke nuntius in Duitschland gedurende de

vredesonderhandelingen te Miinster en Osnabrfick. AlsPaus washj een beminnaarvan
pracht 0n Tveelde, raaar tevenseen bescher-

mer van kunst en wetenschap.Hj heeftveel
gedaan om Rome te verfraajen. Hjwaseen
groote tegenstander der Jansenisten.W egens

eenebeleediging,df
)(
): de pauseljkeljfwacht
den Franschen gezant te Rom e,den hextog

waardigheid en diederKerk door het sijk de Oregsfiaangedaan,vorderdeLodewj;kXIV

sleurde.Eene bjzit,Rosa Fcanzzlgenaamd, voldoening?en toenAleœanderdezeweigerde,
schonk hem vier zonenen eenedochter.D00r zag hj Avignon en Venaissin ingenomen,
Omkooping verwierf hj na den d00t
l van zoodathj eindeljk (16C3)te Pisa eenverneInnocentius VIII de driedubbele kroon.Van derenden vrede moest sluiten. Hj overleed
nu af had hj geen anderdoeldan dever- in l6s7. - Alezander T'.J'fJ,die van 1689
heëng van zjn huis t0teenemaqtigedy- t0t 1691 regeerde. Hj was gesproten uit
nastie. Aanvankeljk verbond hj zlch met hetadelljk VenetiaanschgeslachtderOttoboni
Lodewl
jk é.
'
/b'
rzc van Milaan tegen den K0- enbekleeddevroegerhetambtvanbisschopvan
ning van Napels,maar toen dezelaatste het TorcellienBrescia.HjsteldeVenetiëinstaat,
huweljk yoedkeurde van des Pausen zoon Om den ool-logtegen deTurkenvool'ttezetten
met Dan.
na van Arrayon,liethj de eerst- en beweeshierdooreenedienstaanFrankrjk,
gemelde verbindtenis varen. Hj was niet zoodatLoiewjjkXITrAvignonaanRometerugte bewegen tOt een verbond met X arel yaf
.Hj verwier? en veroordeeldedevierstelVIII vanFrankrjk,diemetk
vorza Napels llngen der Galllcaansehekerk,verrjktehet
wilde veroveren, maar sloot zich aan bj Vaticaan met de kostbare bibliotheek van
Alfonsus! die zjne zonen zeerbegunstigde Cltristinœ van Zweden en overleed in 1691.
terwjlhljtegenKarelbjkeizerM aœimiliaan, A lexander van Aphrodisiasin Carië,ook
$ of de eae-ydef
te Venetië en zelfs bj den Sultanhulpzocht. w el Aleœander -4zpAro#i#idf2.:i,
Zjne bondgenooten lieten hem in den steel
t. genaamd, was een beroem d peripathetlsch
Kareï overw eldigde Rome,en er kwam een wjsgeer, die in het laatst van de 2(
le en in
verdrag t0tstand,waarin hjvanhetverbond het begin van de 3deeeuw onzerJaartelling
met Napels afzag. Dat verdrag werd weldra teAthene en teAlexandriëzjnverbljfhield.
door hem geschonden,en de plannenvanden Hj legde zich vooraltoe op deverklaringder
Paus kwamen duideljk aan hetlicht. Aan schriften van A ristoteles en w erd alzoo de
zjn Oudsten zoon Johan,diereedshertogvan stichter eener exegêtische school.Eenige uitCandia was,schonk hj hethertogdom Bene- leggingen Op de werken van laatstgenoemden
vento,datm ettoestemm ing van om gekochte wjsgeer en eenige verhandelingen van wjskardinalen van den Kerkeljken Staatwerd geerigen aard zjn vanhem bewaardgebleven.
afgescheurd. Zjne dochter Lneretia huwde Alexander van H ales,een scholastieke
met den magtigen Sjorza,heervan Pesaro, wjsgeeruitdelzdeeeuw,studeerdeteOxford
en v00r zjn lieveling CaesarWpro
çïf
z,dienhj en Parjs,werd Franciscanermonnik in het
ree4s den kardinaalshoed had geschonken, klooster Hales bj Glocesterin Engeland en
bestemde hj de dochter van Frederik,den vervolgenshoogleeraarindescholastiekewjsnieuw en koning van Napels.D aardezeechter begeertete Oxfbrd.Hjbezateeneongemeene
een afwjzend antwoord gafen deierheidder scherpzinnigheid en droeg den naam van den
ltaliaansche vorsten deplannenvan Aleœander konwederleybal
'
e.'' HjOverleedin1245,eene
dwarsboomde, verbond de Paus zit!h met asummaunlversaetheologiae''(4dln.Venetië
Lodewl
jk XII van Frankrjk, om ltaliëte 1576)nalatende.
onderwerpen en te deelen. De Franschen
Alexander-N ew sky-orde ofderidderveroverden Milaan,Caesar ./prmçïc werd hem ûrde van den rooden band,is eeneRussische
t0g van Valtellino, overmeesterde lmola en orde,door Peter de Groote in 1722 metééne
Forli,en w erd daarenboven hertog van Ro- klasse ingesteld en door Katharina Jvoorde
magna. M aar de Italiaansche steden sloten eerste m aalvel.leend. H et ordeteeken iseen
een nieuw verbond,hetwelk dePausenzjn gouden,rood geëmailleerd,achtpuntig kruis,
zoon z00 veelmogeljkzochtentevernietigen. in het midden versierd m etdebeeldtenisvan
D e aanleggers daarvan m oesten door sluip- den heiligen Aleœonder Newsky in een gouden
moorduitden weggeruimdworden. Bjeene harnas en te paard. Hetdevies is (tV00rver-

ALEXANDER-NEW SKY-ORDE.-ALEXANDRIZ.

705

dienstelegenshetvaderland.''Zjwordtaaneen schen de zee en het m eer Mal'eotis, en in
rootllintoverden linkerschouder gedragen en het ztliden verheft zich n0g altjd de zuil
alleen aan hooggeplaatste personen toegekend. van Pompe
jus,uitêên stuk rood granietgeAlexandersbad isinhetFichtelgebergte, houwen en methaar voetstuk 32Ned.elhoog.
nabj deBejerschestadW unziedel,6Duitsche In hettjdperk derRomeinen woondeer0mmjlen van Baireuth in een bekoorljk da1ge- streeks een millioen zielen, want Diodorus
legen. Eene bron werd er ontdekt dooreen qsïcl?l.
svermeldt,dater 300000vri
jeburgers
landbouwer uit Sichersreuth,en nadatmark- gevestigd waren.Kunsten wetenschap,handel
graafFrederik haar in behooxljke Orde had en njverheid,roemzuchten slavernjbragten
laten brengen (1751),deedmarkgraafAleœan- allerlei menschen uit de meest verschillende
der haar omgeven dooreen muurvan graniet, oorden derw aarts.
stichtte ereen badhuisen gafhaarzjnnaam. Het plan van den Macedonischen koning
Debron bevatkalien jzer. llaarAvateris werd door de latere beheerschers uitgevoerd.
helder en heeft een zamentrekkenden,etmig- Na zjn dood vielEgypteten deelaanPtolezinsprikkelenden sm aak. Hetbevatkoolzure -cev.
ç Lagl, en het huis van dezen leverde
kalk-aarde, koolzuur en zwavelzuur natron, eenereeksvan 13meestalkunst-,w etenschap-,

klei-aarde,kiezel-aarde,jzeroxydeen kool- cnvrede-lievenderegenten,dievanhetsterfjaar
Ztlur. Tevens is er de w oud-en berglucht van Aleœander (328)t0taan dentjd,waarin
zeer verkwikkend.
Egypte een Romeinsch wingewest werd (2l
Alexandrië of Alexandria,door Aleœan- v0
'0
'r Chr.
) de teugels van het bewind in
derdeGrootegesticht,iseenestadaan dedelta handen hadden. Zj kozenAlexandriët0tvervan deNjlin Egypte. HetoudeAlexandrië bljfplaats, en onder hun bestuur werd de
was eene van de hoofdsteden der oostersch- stad graot door den handel en beroemd als
Grieksche werell, de zetel der wetenschap- brandpuntder w etenschap. M et de beruchte

pen,de wieg dexChxisteljkegodgeleerdheid. Cleopatra (zie op dezen naam) eindigdede
Zj werd naarhetplan van Dinoeharesin de reeks derPtolemaeussen,,en een Romeinsche
gedaantevaneen uitgespreiden Macedonischen praetorvestigdeerzjn gerbljf,Om vanhier
ruitermantel om de breede baai gebouwd, over Egyptete heerschen. lntusschenkende
die ten westen van kaay Lochias gelegen en de bloelderstadgeenevermindering;zjwerd

gedeelteljk door het elland Pharus gedekt voor hetRomeinsche rjk de stapelplaatsvan

ls. Volgens datplan waszj l'/auur gaans den handel,de marktderlndische,Arabische

lang, maar op verre na niet z(
)o breed. Op
Z00 even genoemd eiland verhief zich een
prachtige vuurtoren ter hoogte van 120Ned.
e1.Van de stad liep een dam ter lengte van
7 stadiën ,endaarom Heptastadium genaamd,
derwaarts en verdeelde de haven in twee
komm en. Later is die dam dooraanslibbing

en Egyptischevoortbrengselen.- Hareeerste
vernedering ondervondAlexandriëvandeArabieren. Deze belegerden haar in 640 naChr.
onder aanvoering van Amroe,den veldheer
van khalifOmar. Tw ee bestormingen waren
reeds afgeslagelzttoen de belegeraarsbinnen-

breedergeworden en hj draagttegenwoordig
dewjk der Turken. Het noordoosteljk gedeeltedel'oudestad,hetBruchium (Pyruchium)
genaamd,bevatte de voxsteljke paleizen en
in ztln midden verhiefziehhetwereldberoemde Musétlm met eene boekerl,die 700000

23000 dooden kostte. Nu werden demeeste
inwoners om hetleven gebragtendevestingwerkenvernield.onderdeKlzalifen Ontwaarde
men eenige herleving van den vorigen bloei,
maa'r deze bragten hun zetelovernaarCaïro,
en Alexandrië hield zich alleen staande door
den handelder V enetianen en Genuézen,die
in verval kwam , toen in 1497 de handelsweg naar lndië om de Kaap heen ontdekt
werd. ln 1517 kwam de stad onderdeheer-

geschreven rollen telde. Hier was 0ok het
mausoléum,ç'ïnok.wptolema,eusIgesticht?detem-

drongen bj eenederde bestorming,die hun

pelvanPoseidon(Neptunus)endeschpuwburg,
en aan zjnoosteljkuiteindeverrezenderanke
naalden (obelisken) van Cleopatra. Zj zjn schappj der Tuxken, en deze hebben alles
beide bew aard gebleven ;ééne van haar staat verwoest, w at van den voormaligen luister
nog en is 23 Ned.el hoog. Meer zuidwaarts der stad was overgebleven.Zj wasnagenoeg
vindt men overbljfselenvan marmerenzuilen, een puinhoop?toen Napoleonin 1798erlandde
die vroegerden zuilengangvanhetgym nasium en haar overmeesterde. Drie Jaren bleefzj
ondersteunden, die eene lengte had van 200 in de handen der F ranschen, en toen deze
Ned. e1. Verder oostwaarts, vöör de poort vertrokken lieten zj er 7000 inwoners in
van Canopus,vond men den Hippodromus,
de renbaan , en ten w esten van het Heptastadium verrees de tempelvan Serapis,nahet
Kapitool te R om e het prachtigste gebouw

ellendige leemen hutten achter. Z00 kwam
de stad onder den scepter van M ehemed .z4.JF!
die uit hare puinhopen hetnieuweAlexalldriè

van dien tjd, met eene tweede keurige

Dit laatste, in het Arabisch Iskanderlelö
genaamd?is de voornaam ste haven en koop-

bibliotheek van 200000 rollen. Twee lange
straten doorkruisten met eene breedte van
30 Ned.elde stad van het oosten naar het
westen en van het noorden naar hetzuiden
en vormden bj hare ontmoeting een ruim
plein, vanw aar m en doox de verschillende
poorten naar buiten kon zien. Ten zuid-

heeftdoen verrjzen.

stad van Egypte en na Caïro de yrootste en

belangrjkste staddeslands. Zi
.
Jllgtaanden
westeljkenmondvan deNjlopeeneonvruchtbare plek:door de verbreeding van hetoude

Heptastadlum gevormd.Zjisvantweehavens

voorzien en door een sterken muur m et ver-

westen 1ag de Doodenstad (Nekropolis)tus- schansingen om geven.D evoornaamstegebou1.
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wen, zoo a1s het paleis van den Pasla,het 00000 geschat. In het Serapion vûnd men
tolhuis en het marine-arsenaal, zjn op last in dien tjd 42800 handschriften. Doorden
van M ehemed -4fiverrezen. In dewjk der jver van PtolemaensEvergetes en Pltyscon,
Christenen vindtmen erfraajewinkels.De door de geschriften,diein hetMuséum werden
bevolking bedraagter60000 zielen,waarbj opgesteld,en door de talrjke afschriften,die

de duizende vreemdelingen, die ertjdeljk m en er vervaardigde,groeiden diecjfersin
hun verbljf houden: niet in rekening zjn een paareeuwen aant0t700000in hetMuséum

gebragt.Elke Europeschehandelsmpgendheid en t0t 200000 in den tempelvan Serapis.De
heeft er eene kleine kolonie onderhetopzigt eerstevjfbestuurdersdierbibliotheken,Zenovan een consul. Aan de beljdersvan ver- dpfsf,s, Callimanltus,Eratosthenes, H'olloli'.d

schillende kerkgenootsehappen iservrjheid
enbeschermingverzekerd.BehalveChristeljke
kerken en synagogen zjn er meerdan 30
moskeeën, en in den omtrek der stad zjn
fraaje landlluizen gebouwd.

en Arotopl
taneswaren zelven beroemdewjs-

koren,rjst,ljnzaad,vlas,hennep,indigo,
gom ,opium ,w01enz,terwjlEuropa katoenen, wollen en zjden goederen en allerlei
artikelen van weelde aoevert.Hoogstbelangrjk voor AlexandriëishetMahmoed-kanaal,
dat de Njlmetde haven derstad verbindt.

vrienden zjnsbroeders behoorden, deed ter

geeren en letterkundigen. Door die inrigting
werd Alexandrië de verzamelplaats van de
geleerdste mannen. Hunne rustwerdereerst
gestoord, toen er verdeeldheid ontstond tasDe bloei der nieuwe stad ontstaatvooxal schen de twee broeders P tolemaens VI en
door den in- en uitvoerhandel, die geheel Ptolemaens VI1,gedureudewelkedezelaatste
Egypte omvat.Van hier haalt men katoen, vele Alexandrjnsche geleerden, die t0t de

Het klim aat is er over het geheelgezond,

d00d brengen. N0gnoodlottigergevolgenhad
de belegering van JnliusOledcr,omdat deze
de Egyptische vloot in brand stak , en de
vlamm en tevens Bruchium en de wereldbe-

roemde,onherstelbare boekerjvernielden.

Inttlsschen wasdeeenebibliotheekbewaard

al vertoont de pest er zich O0k bjna ieder gebleven,en Anthoniusschonklateraan CleoJaar. De wind waait erJaarljks ongeveer yyfrg de uitgebreidebibliotheektdiedekonin9 maanden uit het noorden, en de warmte gen van Pergamus hadden verzameld,zoodat
de Alexandrjnsche school t0taan heteinde
iserzelden ondrageljk.
Men vindt te Alexandrië den zetelvaneen
gouverneur en van een Koptischen patriarch,
benevens onderscheidene inrigtingen ter bevordering van den handel, zeevaartscholen,

der tweede eeuw zich in een aanhoudenden
bloei mogt verheugen. Toen kwam zj in
verval. Qaraealla roofde hare aanzienljke

fondsen,endeChristeljkepatriarchenwerden
militaire scholen enz. De stad isin wjken allengs Onverdraagzamer jegens de kunsten

verdeeld,waar derustdoordepolidebehoor- en wetenschappen derHeidenen.Zelfs hunne
ljk gehandhaafd wordt. Bj hettoenemend boeken en scholen, hunne kunstgewrochten
stoombootverkeer,datna de opening vanhet en leerlingen waren aan allerleivervolgingen
Suëz-kanaal aanmerkeljk vermeerderen zal, blootgesteld. De patriarch Georg van Cappagaatook Alexandriëwelligteennieuw tjdperk docië verdreef de H eidenen,en de patriareh
Tlteophilus wist van keizer Theodoskns verlof
van bl
oeite gemoet.
Alexandrljqsehe codex (De)iseenbe- te bekomen,om den tempelvan Serapis,het

langrjkhandschrlftvandenBjbel,waarschjn- laatste bolwerk derHeidenscheFeleerdheid,
ljk uitde5def
)f6deeeuw.Hetbevatinunciaal- te vernielen. W él werd dit helligdom met
schrift bjna zonder leesteekens het geheele moed verdedigd,m aar het bezw eek voor de
Oude en Nieuwe Testament, benevens de
brieven van Clemens Atlwlcxz
lqç. H et is uit
Alexandrië - althansuitEgypte- afkomstig
en werd door Cyrilins Jùlclrï.:,patriarch van
Constantinopel, aan Karel I van Engeland
ten geschenke gegeven (1628),welke vorst

hetaan 't Britsch Muséum heeftafgestaan.

woede der vlam m en. lntusschen w erd n0g
veelvan den letterschat gered en verzam eld;

er ontstond eenenieuweboekerj, en geleerde

mannen begaven zich wedernaarAlexandrië,
waar het heilige vuur n0g glinsterde op het
altaar der wetenschap, toen het W estersch-

Romeinsche rjkeeneprooiwerdderBarbaren.

Alexandrijnsche school(De),doorde Plato en Aristoteles bleven heerschen in de
Ptolemaewssen gesticht en beschermd en als

ChristeljkeAlexandrjnscheschool.Ditduurde

de zetelder oude geleerdheid beroemd,heeft t0t aan de verovering van Alexandrië door

een belangrjken invloed gehad opdeontwik- de Mohammedanen (642).Deze verbrandden

keling der wetenschappen. Hare hoofd-in- de overgeblevene boeken,Omdatzj alle gerigting was het Muséum , een uitgestrekt leerdheid buiten die,welke in den Koran te

gebouw ,methet Koninkljk paleisverbonden vindenis,voornutteloosofschadeljkhielden.
Toen het Oorlogsrum oer door kalm te veren geschikt om de geleerdste mannen Op te
nemen ,die er Op kosten van den Staatvoor vangen was,maakte te Alexandrië de Griekhunne studiën leefden en in het openbaar sche wetenschap plaats voor de Arabische.
disputeerden. De beide bibliotheken,diewj D ekhaliflV otazoakkelstichtteereeneacademie,

in de beschrjving van Alexandriëhebbenver- maar bj den val der Arabische heerschappjmeld, stonden ter hunner beschikking. Die in Egypte w erd er ook dat licht uitgedoofd.
van Bruchium bevattereedsonderP tolemaens
In de voorste rj derAlexandrjnsche geTAiIc#e!pAl.
: 4250 vöör Chr.)t toen Callima- leerden bevinden zich de mannen, die zich
'AI: bibliothecaris was, 400000 rollen, een
getal, na het schiften der doubletten, op

op de kennis der oude Grieksche taal- en

letterkunde hebben toegelegd (grammaticien

lt2ï1XDRIJXSUH2 SUH00t.

2û7

crltici). T0t hen behooren Zenodotus van rigtingstaatPhilo,eentjdgenootvan Cltristws
Ephese,Eratostkenesvan Cyrene?Aristopha- O0k hetChristendom ontwikkeldezichteAlex1:.
: van Byzantium , Aristareltn van Samo- andrië op een wjsgeerigen bodem.Dedenk-

thrace,CnatysvanMallus,DLdymnsdeoudere, beelden,in het Christendom gelegen,werden
Atltenaeus,Jfd.
syc/zfx:,Julins .
Pollf
zz enz.op phil
osophischOygevat,toegelichtenuitgebreidj
het gebied der poëzj onderscheidt zich de en op dezewlzeontstonddeAlexandrjnsche
Alexandrjnscheschooldoorzuiverheidvantaal theologie. Deze verspreidde zich vooral door
enkeurigheidvanversbouw ;vanharedichters de leerlingen dercatecheten-schoolteAlexannoemenwjApolloniusvanRhodus,Lyeopltron, drië, die eerst Onder de leiding stond van
Aratus: Nïccnddr, EupkorLon, Qallimacltus, Pantaenust en later vooralvan TitusFlctliv:
n eocrzf'.:, Philetas, Pltanoelen, M mon de Clemen: en van Orlyeneu een grooten luister
Phtiasiër,Dcymnns, Dionysé'
lts, en de zeven ontving. Zj plaatsten devolgendestell
ingen
treurspeldiehters,bekend onderden naam van op den vöôrgrond: GOd heeft zich aan alle
deAlexandrjnschePleiaden.W atzjophetge- volkeren naar hunnen aard door middelvan
bied der gesehiedenis gelevexd heeft,kunnen denlogos(degoddeljkewjsheid)geopenbaard,

wj nietbeoordeelen,omdatharehistorische
geschriften nietzjn bewaard gebleven.Veel
heeftzjgedaanvoordewiskunde.Vooraldient
hier Euelides te worden vermeld metzjne
volgelingenHypsicles,Tl
teonmetzjnedochter

enzjneverhevensteopenbaringisinhetChris-

tendom gelegen.DeHeiligeSchriftisvanG0d
ingegeven, maar 00k andere schriften,zo()
a1s die van Plato. De voorstelling van het
Christendom op een geschiedkundigen grondHypati@ en Proolus. De geometrie werd er slagt dus Op gezag! is het standpunt van
beoefenddoorApollonLusvanPerga,Anitfolilts het volksgeloof,dat ln den volmaaktenChrisPappus en Azlfocil:t de rekenkunde door ten zich verheFen moet t0teene vrje,zelfNicomaokus uit Gerasa,Diopltantn.
gen Jam- standige overtuiging,berustende Op deinwenllicAld,en detoegepastewiskundedoorCtesi- dige voortrefeljkheid derleer.Zulkeendiep
Iil:,Hero,Bito,TACIO van Byzantlum enz. inzigt in het wezen van het Christendom en

O0k bezat zj bexf
lemdesterrekundigen,zo0 in zjne overeenstemmingmetde eischendex
als Eratonthenes,Eudozl
gs van Cnidus,Hip- wjsbegeerte droeg bj deAlexandrjnen den
Alrc/zx:vanNicaea,M enelausvan Alexandrie
-, naam van gnosis. Volgens dezemag bj de
Leontius,Theonen vooralClal
tdi%sTfolevlcdzf: voorstelling van G0d aan geene beperking
ill het midden de<2(
leeeqw.Aratns en Hy- van ruimteoftjdwordengedacht. Zulk een
@
c
A
'ill,
: hebben de sterrekunde dichterljk be- W ezen kentgeene ledigheid,daarom hebben
handeld. op het gebied deraardrjkskunde er vôör de tegenwoordige werelden andere
bekleedt Ptolemaekbs erden eersten rang.00k bestaan, en 00k die van onzen tjd zullel
z

degenees-en natuurkundevonden indeAlexan- door nieu';e Tiorden vervangen.Vaneeu:vigdrt
jnscheschoolvljtiqebeoefenaars,waaronder heid heeft G0d den logos voortgebragt,en
HeropkLlu en Eraststratltsmeteexe worden die voortbrenging heeft geen einde. De
genoemd. O0k ljken van menschen werden werelden waren van den beginne afbevolkt
er ontleed,- 't geen de heelkunde aanmer- met redeljke en vrje schepselen, die in

keljk bevorderde,terwjlzich tevensin het verschillende mate zondiyden en dien ten

Muséum eenezoölogischeverzamelingbevond. gevolge uit hunne aetherlsche ligchamen in
Dewjsbegeertewasechterhetvoornaamste grovere ligchalnen werden verbannen. .T0t
onderw erp, waarop de geleerden der Alexan- verlossing der m enschen verscheen de logos
drjnsche schoolzich toelegden. D e leer van en vereeniyde zich met eene menscheljke

Plato, Aristoteles, Pytâayoras 8n anderen
w erd er onderzocht en uitgebreid.D ierigting
openbaart zich vooralindeNieuw-platonische

ziel. H et llgc'
haam van Jezns w as uit eene
aetherische stof gew rocht. Als deze aarde

wjsbegeerte, 4ie er in den aanvaig van de
3ëe eeuw onzer tjdrekening bloeide. Haar
grondlegger wasAmmonlnsé'
lccc,
senwtlzien
haarbelangrjkstgewrochtin deJEnneaden''
van Plotinns,terwjlzj in de4deeeuw door

aetherische Omhulsels terugkeeren. Zelf: de

aan haar doel beantwoord heeft,wordt zj
door vuur vernield,maar datvuuxzaltevens
de menschen zuivexen,zoodat zj t0t hunne

booze'geesten (daemonen)deelen indatvoorregt,want bj G0dzjn geeneeeuwigestraffen.

JamblLckus enin de5dedoorProclnsvertegen- Daar de gereinigde schepselen volltomen vrj
woordigd werd. Daarenboven had deAlexan- zjn en wederom t0tzondekunnenvervallen,
drjnsche school een belangrjken invloed op zal G0d voor hen nieuwe werelden scheppen,
zoodat er een gestadige kringloop Ontstaat.
de godsdienstigemeeninyen en stelsels.

00k de lsraëlieten,d1ezich ten tjde van om op eene verhevene wjze de strekking
van het heelal begrjpeljk temaken en het

den Romeinschen keizer Augnstus ten getale
van een millioen in Egyptebevonden,maakten
zich met de Grieksche taal en zeden en met
de kunsten w etenschap te Alexandrië reeds
vroeg gemeenzaam. Hier ontstond deSeptaa-

raadseldesondermaanschenlevensoptelossen,

verwierpen de Alexandrjnsche godgeleerden
alleg1'
0f-zinneljkedenkbeeldenvanhetChristendom ,zooalshetduizendjarig rjk (chiliasyilf,ofdevertaling van hetOudeTestament mus):de Opstandillg van hetvleesch en de
ln het Grieksch -- een werk ,door 70 over- eeuwlgheid der strafen. Om aanalleuitsprazetters volbragt. Tevens verrees er eene ken der Heilige Schrift eene Gode-waardige

Joodsche theologie, die de wjsheid
Oosten met de wjsbegeerte der

verbond. Aan hethoofd dermannen van

het beteeltenis te geven,bedienden zj zich van

deallegorischeverklaring,w elkedoorOriyenes

metde letterljke opvatting in verbandwerd
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gebragt. Betalve de xeeds genoemden, be- van denrjkskanselierPlessow.l1jverbeterde
hooxden, Julins Hfr'
lclz3fgd, Dionysius van het leger dool'deEuropesche krjgstuchtin
Alexandrië, Gçe-qorins van Nieuw-caesaxéa te voeren en wist daarmede meer dan één
en Pampl
nilius van Caesaréa t0t de meest- opstand in zjn rjk te dempen.Hj voerde

beroemde godgeleexden der Alexandrjnsche
school. Schoon zj deGriekschewjsbegeerte
op hetChristendom toepasten,behielden zj
hun Christeljk standpunten waagden zjhet

met goed gevolg oorlogmetPolen?Zweden
en Turkje,brelddezjn gebiedaanmerkeljk
uit,bevorderde de binnenlandsche njverheid

en zond gezantschappen naar Amsterdam ,

niet,de geschiedenisendeûverleveringwillekeurig te verwringen. Geheel anders W aS
het bj de Gnostieken, die ook heteerst in
Alexandrië optraden en de Platonische philosophie,de Oostersche theosophie en hetPer-

naarParjsen zelfsnaarPeking,om handelsbetrekkingcn aan te knoopen.Hj overleed
den 29steu Januarj 1676 en werd opgevolgd
door zjn zoon In
edor en later door diens

zisch dualismt
ls zoodanig metdeChristeljke

Zjn kleinzoon Aleœis Tdfrolpif,
!
.
/ was de

stiefbroeder P eter den Groote.

godsdienst vermengden,dat het eigenaardige oudste zoon van PeterdenGropfeen Eudoœi@
van deze laatste geheelen alverloren ging. .tt
zzpe:
/iz).Hj werd geboren te Moskou den

(zie verder op onostieken).
Alexandrknsche verzen.DeAlexandrjnsche versregelteltzesJambischevoeten
met eene caesuur na den derden voet.Gewoonljk ri
J
'men zi
j twee aan tw ee, en de
paren m et staande en slepende rjmen wis-

l8(
1en Februarj 1690.Van zjnemoederhad
hj de gehechtheid geërfd aan de oude barbaarsche zeden en aan hetheilloosbjgeloof,
die in zjn vadereen vurigen bestrjdervonden.Zjne opvoeding werdverwaarloosdten
weldra konden ontevredenebojaren enpriesselen elkander gestadig af.VooralvaderCats ters zich ingang bj hem verschaffen, z00heeft gebruik gemaakt van deze maat, en dat hj een afkeer kreeg van de nieuwigzjne verzen zjn,wegensdesterkuitkomende heden?w elke P eter #eGrooteinvoerde.Deze
caesuur, zeer eentoonig. Datdeze versmaat ontdekte te laat het gevaar en sidderde bj
eehteronderde heerschappj vaneenmeester de gedachte? dathet gebouw van Ruslands
vatbaar is voor afwisseling, vutll-en leven, beschaving,dathj metz00veelmoeitezocht
zaliedererkennen,diedealexandrjnenvan op te trekken,doorzjn opvolgerzou woronzen Da fbdfc-.bj voorbeeld in zjn td
vjf den gesloopt. De kloof tusschen vader en
entwintiglaren''- ofvanonzenBilderdj;k- zoon werd door de stiefmoeder van dezen,
bjvoorbeeldinzjn(tondergangdereerstewe- door Catharina, n0g wjder gemaakt.Peter
reld''

naar eisch hoort lezen.

liet hem kiezen tusschen verandering van

Het schjnt,dat deze maat heteerstge- gevoelen en het klooster. Aleœis koos dit

bruikt is door de Franschen,'die daarin de
daden van Aleœander denGrooteofKarelden

laatste,maarontvlt
lgtteyedurendezjnsvaders
uitlandigheid en begafzlch eerstnaarW eenen

tlrppfd bezongen.Men meent,dat zj het en vervolgensnaar Napels (1717).Op bevel
eerst gebezigd is door Aleœandre de Bernay van Peter keerde hj naar Rusland terug,
en van hem haren naam heeft ontvangen. waar geene vriendeljke ontvangst, maar de
Later bleefzj de gelietkoosde maatvoorhet gevangenis en eene gestrenge regtbank hem
heldendicht en het treurspel,en deFransche wachtte. De ukase van den Sden Februarj
die,hters wisselden ze w el eens afmet kor- 1718 verklaarde hem vervallenvan dentroon,

tere Jambische voetmaten,om de eentoonig- en toen het laterbleek,datdewedersganheid te vermjden.DeNederlandscheen Duit- nige zoon er zich met gew eld van w llde
se,
he dichtershebben van die vrtjheid zelden meester maken, w erd een aantal bevordergebruik gemaakt.H etstatigevanden Alexan- aars van dien toeleg om het leven gebragt
drjn heeft iets,d*at met onzen volksaard in ofverbannen en A leœiszelf,vanhoogverraad
overeenstemming lS. Bj onzeJeugdige dich- aangeklaagd, door l44 regters eenstem mig

ters - vooral bj hen,die zich in hunne terdood veroordeeld.DeCzaardeedzjnzoon
luchtigegoëzj naarhetvoorbeeld vanHeine hetvonnis in den kerkervoorlezenenschonk
vûrmen-lseenAlexandrjneenezeldzaamheid. hem vervolgens genade.Alemis overleedweiAlexipharm aca was bj de Grieksche nige dagen daarna,op den 26stenJunj 1718.
artsen de naam van geneesmiddelen,die zj Erzjn er,diemeenen,dathjindenkerker
toedienden, om door hunne hevige werking vergiftigd of onthoofd is. Zjne gemalin,
den invloed van het vergif bj vergiftiging Charlotte C/srldfiz: sophievan r ol
yezkùf
z/fe!,
Ofbesmetting onschadeljk temaken.Zj be- was reeds overleden (1715)? en zjn zoon
st*onden
meestal uit kamfer en aetherische
@*
ollen1opium ,m uskus,am monium ofbehoorden t0t de klasse der bittere en aromatische
m iddelen.Erisechtergeenereden,om daaraan
de zoo even genoemde krachttoe tekennen.

beklom later,als P eter 11,den troon.

Alexisbad (Selkebrunnen)iseenemine-

rale bron in het bevallige Selke-dal in dat
gedeelte van den Harz,hetwelk tot Anhalt-

Bernburg behoort.Zj isin 1810doorAleœius

Alexis M ichaëlowitsj wasde tweede />riet/rïc/z Cltristian von ay.zz/lclf-feroôxr.g tot
.

czaar van Rusland uithethuisvan Romanow? eene badplaats ingerigt.De Selkebron bevat
de eenige zoon en opvolger van M tehaL'l veel zwavelzuur jzer,weinig ofgeen kool.Fe
#:ro?
g?îfj/ en devadervan Peterden Groote. zuur en geen koolzure zouten.ln de Aleœis-

Hj werd geboren den lodenMei1629enbe- bron vindtmen minderjzer en ditvertoont
klom reedsop zjn 15dejaatdentroononder zich hier in den vorm van koolzuur jzerhet toezigt van zjn leermeester M orosow en oxydule. Het w ater van deze bron w ordt
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meest gedronken.De werking van hetwater l
ighedis
dtad
heb
tljkr
sl
eger
0r
4dde
es
nJie
arao
rng
inelod
uit het Alexisbad is in het algemeen'ver- hoof
veu
ni.
De
ben
st
er
oe
warmend en versterkend.
vigen maakten zich echter aan zoo vele grt
l-

Alexius is de naam van onderscheidene welen en geweldenarjen schuldig,datereen
BizantjAsche keizers.De geschiedenis ver- oproer ontstond,waarbj Aleœilbs gevangen

genomen en geworgd werd.
Aleœilts Co-lewfxd, een kleinzoon van keiheeftgeregeerd.Hj waseen derdegeljkste zer Andronic'as Co-pezlfzd, wist zich na de
m eldt:
Aleœius I Co-lelfz.s,die van 1081t0t1118

inneming van Constantinogel doordekruisvaarders (1204)alshertog ln Pontustehandhaven en heerschtte errt
lstig van Sinope tot
aan de PhasislangsdekustlerZwartezee.
heer eerstden keizerM ichaèlDlcc.sendaarna Ztjn kleinzoon ofachterkleinzoon Jol
tannes
diens opvolger Nieepltorus Botaniates.Toen Comnenns nam den keizerljken titelaan,en
het H0fargwaan tegen hem opvatte en hem zjne nakomel
inyen hebben als keizersvan
dwong Constantinopelte verlaten,werd hj Trapezunt(Treblsonde)geregeerdtotdatM odoor het leger t0t keizer gekroond,waarna kammed Jf het geheele Grieksche rjltverhj de hoofdstad veroverde en plunderde en nietigde.
keizer Nieepkorus in een klopster opsloot
Alfadur of Alvader is in de Noordsche
(1081). Hj sloot een Onvoordeeligen vrede fabelleer de onbekende G0(1,die,ver boven
met de Turken, om al zjne strjdkrachten alle andere goden en tevens boven elke
mannen van zjn geslacht, de broederszoon
van keizer hat
ik Comnenus en de jongste
zoon van Jol
tannes Co-zpe?7ld.Hj wexd geboren in het jaar 1048 en diendealsveld-

in hetveld tekunnenbrengen tegen deN00rmannen, die onder aanvoering van hertog
Robert G'lfidclrd naderden en hunnebescherming verleenden aan een gewaanden Mieltaèl

Dlcc:t die aansyraak maakte op den Griekschen troon.Dmemaal werd Aleœius gesla-

gen en hjverbond zich metHendrikTTz
rvan

worsteling en wisseling verheven,hemelen
aarde en alles w at daarin is en O0k den
mensch geschapen heeft en eens de wereld
vernieuwen zal.H etis onzeker ofdezevoorBtelling tpt de otlde Skandinavische godenleer behoort, althans er pleit veel voor
de meening,dathet geloof derGermaansche
volkeren aan een onzigtbaren G0d,die inde
duisternis der wouden w oont,in de 9de en
10de eeuw door het Christendem t0t helder-

Duitschland,waarna de Noormannen aftrokken, om paus Gregorlus VII te beschermen.
Reeds in 1084 vernieuwde G'
ttiseard den
aanval, overwon ter zee en te land en z0u heid is gekemen,en datzj ()0k dien naam
keizergeMrorden zjn,z00 dedood hem niet aan het Christendom hebben ontleend.
had weggerukt.Nu breidde Aleœins de grenAlfenide is eene soortvan nieuw zilver,
zen van zjn rjk uiten bevorderde doorhet dat uit 68 deelen koper?31 deelen zink en
zenden van een gezantschap naar de Kerk- 6 deelen nikkelbestaat.Vooralin Frankrjk
vergadering te Piacenza den krjgstogttegen worden van deze legéring velerleivoorwerde ongeloovigen (1095).De komst derkruis- pen van reelde gemaakt.
vaarders in Constantinopelveroorzaaktehem
Alfierl (Vittorio, graaf)?de meest beveleongelegenheden,dienog nietuitdenweg roemde Italiaansche dichter van den nietlwe-

geruimd waren,toen hj in 1118 overleed.

ren tjd,aanschouwdeo?den 17tlen Jantlarj

A leœilts III ..4zwe/xd. Deze verdiende een 1749 te Astihet levenshcht.Zjnelevensbegeheel anderen naam dan die van ttengel'' schrjving, door hemzelven Opgesteld,geeft

(angelus). I1j stiet z/n broeder Isaök van eene getrot
lweschetsvan zjnjeugdigleven,

den troon, deed hem de oogen uitstekenj dat niet van groote roekeloosheid is vxtjte
en maakte zich door zjne ondeugden alge- pleiten.Hjnoemtzichzelveneenlediglooper,
m een gehaat. Toen de zot)n des Onttrûon- een loshtlofd, een domkop.ln hethuis van
den hulp had gevonden te Venetië en yaet zjne rjke en aanzienljkeoudersgenoothj
eene vloot en een kruisleger voor Constan- eene opvoeding, die w einig geschikt was,
tinopelverscheen,nam A leœl'
tbs de vlugt en om den geest te verlichten en het hartte

smeekte de Turken te vergeefs om bjstand. veredelen.Aan de Academie teTurtjn,werHj Overleed in een kloosterteNicaea.
waarts hj in 1758 vertrokken was, vond
Aleœins J'
l
zX die van 1503 t0t lS01dekei- zjn toestand geene verbetering.Vervolgens
zerskroon droeg.Toenzjn vader Isaök a4.z
l- uam hj dienst, en nadat hj '
zonder veel
qelns(loordiensbroederonttxoondw as,vlugtte vrucht een tw eetalreizen doorltalië,Frank'
tlj naarSiciliëen naa'
rpat
lsInnoeentlus111. rjk:Engeland en Nederland had volbragt,
D eze en keizer P kllipp'
asvan Zwaben,die nam hjuitafkeervan allen dwang zjn ontmet eene zuster van Aleœi'
as gehuwd w as, slag uit de diensten leefdein volslagenwem
bezorgden hem eeneaanbevelingaan dekruis- keloosheid.Eindeljk trad hjin l77b'tevoorvaarders te V enetië,en Alezlusbew oog hen schjn met (tcleopatra'' zjne eersteproeve
met grûote beloften,om in de eerste plaats Op dramatisch gebied.Zj werd met bjval
den steven naar Constantinopel te wenden begroet,en hi
erdooxaangemoediqd,zochtde
en hem de behulpzam e hand te bieden ter dichter metjverf
?n volharding ln te halen,
bevrjding zjns vaders.EeneYenetiaansche wathj in dedagen derJeugdhad verzuimd.
vloot, onder bevel van Dandolo,zeilde der- Hj legdezieh t0eop de Oudetalen enbegaf
waarts. Constantinopel werd veroverd en zich naar Florence om zich het zuiver T0schgr
di
ec
Aleœl'
l
n gekroond.Hj deelde de staatszorr ca
kjans
de
aavli
nt eigen temaken,Hier leerde
Albany, de gemalin van den
metzjn blinden vaderen deed tftzjnevel-
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pretendent lïduard van Engeland kennen metandere sterrekundigen zjn vervaardigd.
en bleefaan deze zaetden band der innigste Het uitgangspunt der tjdsbepalingen werd
toegenegenheid verbonden. Om zich harer door den Koning vastgesteld op den 30gten

waardig te betoonen, vlocht hj gedurig
nieuwe takken in den kransvanzjndichterljken roem.Ten einde zich onafhankeljk te
maken van alle dageljksche beslommeringen
en zorgen stond hj alzjne goederen afaan
zjne zustertegen hetgenotvan eengeringe
rente.Nu toefdehtjbjafwisselingteFlorence
en te Rome en voltooide 14 tretlrspelen?
waaraan hjlatdrn0g eenigen toevoegde.Na

den dood van den pretendentwaren A@eri

Mei 1252,den dag zjnertroonsbeklimming.
Zj zjn voor.deeerste maalgedruktin1483
door RadtoldteVenetië,en latermeermalen,

daar zj wegenshare naauwkeurigheid zeer

gezochtwaren.De ferste uitgave komt zelden voor.

Alfonsus (Alonz0)isdenaam vanonder-

scheidene koningen van Arragon, Asturië,
Castilië, Portugal en Napels.
Koningen ecs Arragon en Navarre waren:

en de gravinAlbanyonafscheideljktezamen; Al
fonsqsT,det
s/rïj#ellrtfùe(e1batallador)
zj hielden bj afwisseling hun verbljfin den bjgenaamd,omdathj in 29veldslagen OverElsas en te Parjs. Bj het uitbarsten der wonnen had.Hj regeerdevan 1104 t0t1134
Fransche Omwenteling beraven zj zich naar en w as de zoon van Raneko V en de opvolEngeland. Geldverlegenheld, door het dalen gervan zjn broeder Pedro1.Hj huwde in
der assignaten veroorzaakt, deden hem ge- 1108 met Urraea, de dochter en erfgename
durende korten tjd naarParjsterugkeeren, van A l-fonsus TrI en nam na den dood van
en hj bleef vervolgens met zjne getrouwe zjn schoonvader den titel aan van koning
vriendin teFlorence.Hierhieldhjzichvooral van Castilië.Zjneeerzuchtigevrouw wilde
bezig met de beoefening van de Grieksche haar eriand zelve beheerschen, en de vertaal-en letterkunde.ln de laatsteJaren van deeldheid der beide echtgenooten werd een
zjn leven werd hj geweldig geplaagddoor Openbare oorlog.Bjdenvredevan1114moest
dejicht.Hj overleed den 8stenOctober1803 Al
fonsus afstand doen van Castilië,en het
en werd te Florence in de kerk van Santa Concilie te Palencia Ontbond zjn huweljk.
Croce tusschenM acchiavellien M '
icltelAngelo Gelukkigerwashj aanvankeljk inzjnstrjd
ter aarde besteld.
tegen de Mooren. Hj veroverde Saragossa
A@eri heeft 21 treurspelen,6 bljspelen (1118),nam Tarracona en Calatayud storen eene melotragédie (tAbel'' geschreven, menderhandin enmaaktevredemetzjnstiefVII van Castilië. Hj drong
welke laatste alszjn meesterstuk wordtbe- Z00n
schouwd,- voorts een heldendicht in 4 zan- vervolgenst0tGranadadoor,en40000Chrisgen, 16 satyren, onderscheidene kleine ge- ten-hulsgezinnen,die drie eeuwen in het gedichten en cen groot aantalvertalingen van bergtevan AlpoerjarrashunneOnafhankeljkde fkaaiste gedeeltenvanLatjnscheenGriek- heidtbewaard hadden,roemdenhem alshunnen
sche dichters.Hj is de hervormer van het redder en schaarden zich onderzjne banier.
treursyelin Italië.Zjnestukken onderschei- ln het gebergte van Valencia behaalde hj
den zlch door eene groote mate van oor- op de Mooren eene belangrpke overwinspronkeljkheid e11 door eene naauw keurige nlng (1126).Hj stuittehethoofdvoorFraga,
bewerking;zj ademen waarheidszin en vrj- eene Moorsche grensvesting.Door den M O0rheidsliefdebenevenseenevurigegeestdriftvoor schen stadhouderteValenciaovervallen,werd
alwatgrooten edelis.Daarentegen zjn zj hj gewond en redde zich ter naauw ernood
zeer eenvoudig in hun zam enstel, en hunne in hetklooster San Juan de la Pegna,w aar
aantrekkeljkheid ismeergelegenindekracht hj achtdagenlaterkinderloosoverleed(1134).
der karaktersdan in de bevalligheid der inAl
fonsus JT,de kleinzoon van den voorkleeding.Zelfs zjne bljspelen hebben iets gaande.Hj regeerde van 1162 t0t1126.Zjn
ernstigs en bezitten m cestal eene staatkun- ontzay voor de wett
en en zjne vrjzinnige
dij'
e strekking.Eene volledige uitgavevan instelllngenverschaftenhem deliefdedesvolks,
zhne werken verscheen in 1809 en 1810 te en de bescherming, die hj aan de troubaPadua en Brescia in 37 deelen.
dours verleende,was oorzaak,dat men hem
Alfoeren (Halfoeren of Alforezen) zjn den schrandersten en gelukkigsten vorstder
HeidenschebergbewonersOp deeilandenG1.
oot- 12de eeuw noemde.Hj voerde metgoed geCeram , Boero en andere Molukken,0P Ce- volg Oorlog tegen Navarre en breidde de
lcbes en de Aroeeilanden.Ztj zjn donker- grenzen uit van zjn land.Hj overleed den
bruin van kleur, groot, sterk en vlug van 26sten April 1196.
lirchaam en metbrecdeslagzwaarden,werp- A@onsl
zsJ'
fl'
,deTrccAflïerepde,een zoon
spletsen metweerhaken en pj1en boog ge- Yan P edro 111. Hj regeerde van 1285 t0t
wapend. Het koppensnellen of onthoofden 1291. Hj verleende aan devertegenwoordivan vjanden isbj hen eene roemrjiedaad. gers desRjksop een rjksdag teSarragossa
Y001
-'
toverigeleven zjvreedzaam envoeden (1287)belangrjkevoorregten.Daarvoorkocht
zieh hoofdzakeljk met sago en rjst. O0k hj denbinnenlandschen vrede,enhjwenschte
zjn er die het Christendom hebben aange- dien 0ok te sluiten m et Frankrjk, Napels
nom en.
en den Paus. Di
t mogt hem in zjn laatste
Alfonsknsche tafels (TabulaeAlphon- regeringsjaar geltlkken,waarna hj van den
sinae) zjn sterrekundige tafels:die op kos- banvloek onthevenwerd.Hjoverleedin1291.
ten van Al
Jon8us X van Castllië door een
AlfonsusZT/'
,deGoedt
ztzrt
fùe,dievan1327
geleerden Israëliet,denrabbjnIsatikJflzcl, t0t 1336 regeerde. Hj was de zoon en op-
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volger van Jaeob'
us I1. W egens eenige ge- 'overhand en deed zjn oproerigen zoon inde
schenken,die hj aan zjnetweedegemalin, gevangenis werpen. Hiez-dogx gevoelde de
eene t
b chter van Ferdinand IV van Castiliè' hartstogteljke moeder van dezen zich z00
had toegekend, grepen de burgers van Va- gekrenkt,dat zj hare andere zûnen tegen
lencia naar de wapenen en éên vanhen hield Al
fonsus in het harnas joeg. Ditmaalleed
eene dreigende aanspraak t0t den Koning. hj de nederlaag en zag zich genoûdzaakt,
Alfonsus was wjs genûeg om toegevend- Gareia de kroon Op het hopfd te zetten.
hei; tegebruiken.Hj overleedin 1336.
Latex redde hj nogmaals het rjk uit de
Allonsun F,deGropfwzod4ke (alskoning handen der Mooren, en stiez'f te Zamora
van Napels en Sicilië Alfon8ns1), de zopn in 910.
en opvolger van Ferdinand den R egtvaardige. AlfonsusVIIjRamo die van 112:t0t1157
Hj regeerde van 1416t0t1458enzochtzjn regeerde. Hj w ordt als konhg van Castilië
gezag uit te breiden buiten de grenzen des ook wel Al
fonsus11 en a1skoning van Ar-

Rjks.Daarom washetverzoek om bjstand, ragon Alfonsns VIII genoemd.Hj wasde
door Jokanna 11 van Napelst0them gerigt, zoon der vroeger vermelde Urracajgemalin

hem zeer welkom. Hj verdreef Sforza en van Al
fonsus I van Arragon, De oorlogen
Lodewj;k rolAnhn,devjandenvan Napels, dier vrouw met haren echtgenoot,benevens
en maakte zich meestervan C'
araeeiolo,zjtz hare uitspattingen en wandaden gaven aantegenstander,maar de lievelingderKoningin. leiding,dathjreedsbjhaarlevent0tkoning
Caraeeiolo ontvlood naar het kaskel van werd gekroond. Nadat aan het verzetvan
Capua, waarAl
fonsushem belegerdejmaar zjne moeder en van zjn stiefvadereeneinde
zich genoodzaakt zag het beleg op te bre- wasgekomen?zag hj zich in hetrustig beken. Toen na den dood der Koningin Renl zitvan Castillëen verkreeg doorzjneover-

van Lotharingen a1s erfgenaam van Napels winningen op de Mooren z00 veel invloed,
optrad, besloot Alfonsns, zich dat gebied dat hj zich i
n 1125 t0tkeizervan Syanje
door geweld van wapenen te verschaFen. deed uitroepen.W élwerd zjne aanmatlging
Hj belegerde Gapta,maar deburgersdezer bestreden door de koningen van Arragon en
stad wendden zich om hulp t0tdeGenuézen. Navarre,maar hj wist hen te bevredigen
Deze vernielden met hunne vlootde twee- en wendde nu alzjn strjdkl'achttegen de
maal
namenzohe
0msternkezjn
zeemagt van Alfonsus en Mooren,dieht
lbj Jaen versloeg (1147).Hj
broeder gevangen. Hi
j Ovexleed in 1157.
werd uitgeleverd aan Pltilip A cric, hertog
T0tde Koningen 1)cs Castiliè'behooren:
van Milaan (1485) en hj wist dezen vorst Al.fons'
usIII(fX ))eenzoonvank
%aneho111.
zonzeer in te nemen tegen eene vestiging Hj xegeerdevan 1170t0t12lS.Nadathj de
4er Franschen te Napels,datde Hertoghem oneenigheden met Arragon en Navarre had

nietalleen de vrjheid schonkkmaaro0kOn- uit den weg geruimd,verbond hj zich,op

dersteuning ter verovering van dien Staat. aanraden va'
n zjn sehoonvader Hendrik 11
Dezegelukte na verloopvan5Jaren,zoodat van Engeland, met de koningen van Leon

Renat$I: de wjk moestnemen naarFrank- en Navarre, om de Mooren uit Spanje te
r
jk. Avonsns overleed den 27sten Januarj verdrjven.De verbondeneMoorschevorsten
1458.

leverden hem slag bj Alorcos (1195). De
Christenen leden eenevreeseljke nederlaag!
Al
fonsnsJJ,deXlizcl,
e (elcasto),dievan zj lieten 20000 dooden achter,en Alfonsun
782 t0t 842 regeerde.Naauweljks had hi
j zelfwerd gewond.De dappere Koning overKoningen rlz) Astueiê waren:

den troon beklommen, toen htjhet zwaard sehreed later nogmaals met zijn legex de
trok tegen de Mooren,die een invalhadden Siërra Morena en versloeg de Mooren in een
gedaan in zjn gebied. Bj Lutos behaalde beslissenden slag bjTolosa (1212).Tweejahtj eene belangrjke overwinning. Hj werd ren later overleed hd.
door eene zam enzw ering van den troon beA l-fonsusx
Yl die van 1252 t0t 1282 Over
roofd en in een klooster gestoken,maar zag Castilië en Leon regeerde. Hj ontving den
zich spoedig in zjne waardigheid hersteld, bjnaam vanGdeSterrekundige''ofttdeW jze.''
waarna hj de Mooren geweldige slagen toe- Hj was een zoon van lkrdinand III en
bragt. Hj is de stichter van de beroemde aanschouwdehetlevenslichtin 12Sl.Hj 0nbedevaartsplaats S. Jago di Compostella en derscheidde zich door een voortreFeljken
overleed in 842.
aanleg en door persûonljken moed.Toen hj

Al
fonswsJfJ de Jrtlpfet die van 866 tflt dmltroon beklommen had,waren zjney0910 regeerde en ook over Leon en Galicië gingen niet zoozeer gerigt Opdeverbeterlng
den scepter zwaaide. Bj de talrjke onlt
ls- van den toestand desRjks,alsop hetverten, die ten doel hadden, de erfopvolging werven derDuitsche Keizerskroon.Hj verin zjn rjk afteschafen,geluktehetDaneho, kreeg dezein 1257 en hj ontzaggeenekosgraafvan Bigorre,zich onafhankeljk tema- ten,om zjne aanspraken opZwabentedoen
ken (878),en dienszoon nam zelfsden titel relden.Zjn volk werd ontevreden en onrusaan van koning van Naval'
re. Alfonsqs on- tlgt en schoon hj een gelukkigen 00rl0g
derwierp dien Vorst en voerde vervolgens voerde tegen de Moorent barstte er in 1271
een zegeviexenden oorlog tegen de Mooren. een opstanduit,die doorzjnzoonPltilipp%s
Toen de belastingen velen met ontevreden- bevorderd werd en een driejarigen burger-

heidvervulden,plaatstezjneigenzoonGareia krjgnazichsleepte.Naauweljksha4Alîon&%z
zich aan hun hoofd. De vader behield de dien gedempt, toen hj, aangestookt dnol
'
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zjnegemalillJolantâa op nieuw ontbrandde.
De Koning moest strjd voeren met zjne
eigene zonen en broeders en zag zich zelfs
genoodzaakt:één van deze laatsten in beulshanden overte geven.Nadathj doorafstand

Van e0n gedeelte van zjn gebied vrede had
gem aakt met de Mooren, stond zjn Z00n
Sancko tegen hem 0p. Alfonsusverloor zjn
troon (1282)en overleedalsballingteSevilla
(1284).Hj was een man? diebj veelgeleerdheid een goeden smaak bezat. Hj ver-

Bour.qondiê.Deze laatste had,a1sschoonzoon

van Avonsus TV van Castiliè',hetland tusschen de Minho en Douro verkregen en

vruchteloozemoeite gedaan,om zjn gebied
tlittebreiden.Zjn zoonAl
fons'
asA'
dz
lrïgz
lez,
de Veroveraar (ilconquistador)bjgenaamd,
was gelukkiger. Hj versloeg 5 Moorsche
vorsten bj ouriqtle en deed zich op het
slagveld t0t koning van Portugaluitroepen
1130).Tegen hetbetalen vanschattingwerd
hj door den Pausindiewaardigheiderkend.

zamelde de wetten des lands,deed de Tafels Met een aantal Duitsche kruisvaarders verVan Ptolemaeuv die den loûp der planeten overde hi
j Lissabon (1147)en breidde hi
j

bepalen,aanmerkeljk verbeteren,zoodatzj zjne grenzen aanmerkeljk uit. Zjn eigen
later de Avonsnnsclte werden genoemd,gaf schoonzoon Ferdinand v@n Z:ov,deed hem
aan eenige lsraëlieten te Toledo ëen last, uitnajverden 00rl0gaan,enAl
fonsnsbrak
on1het Oude Testament in het Spaansch te gedurende het gevecht zjn been door het
vertalenenliet00kanderebelangrjke werken struikelen van zjnpaard.Hj werdgevangen
in de taaldes lands overbrengen. Zöö zocht genomen,en Ferdinand schonk hem devrjhi
j kennis en beschaving te verspreiden, heid terug tegen afstand der veroverde geterwjlhj 00k zelf eenige geschriften heeft westen. A l-fonsus overleed te Coïmbra in
nagelaten.
1185.
Alfonsus X I3 die van 1319 t0t 1350 OY0r AI
fonsus.
f.
6 deD ikke (elgordo),die van
Castilië en Leon regeerde.1lj wasde zoon 1211 t0t 1223 regeerde.Hj was dezoon
van Ferdinand JF en bjdendoodvandezen en opvolger van 8ancho 1. Zjne regering
slechts 3 Jaren otld. Zjn o0m en oudoom iseengestadigestrjdtegenhetnajverigLeon,
streden om de voogdjschap,en toen deze die hem een gedeelte van zjn grondgebied
in den slag bj Tiscar(1319)beide gesneu- kostte,en tegen de Arabische vorsten van
veld waren, aanvaardde de ls-larigeJonge- Jaen,Sevilla en Badajoz,waarinhjdeoverling zelf den scepter en herstelde d00r eene hand behield.Hj Overleed in 1223.
bloedige gestrengheid, die hem den bjnaam
Al
lonsusIII,deA'
6r,
sf:ller(elrestaurador).
van öde Wreker''bezorgde,de rustin zjn Deze regeerde van 1248 t0t 1270.Hj was
l'
jk. Tegen de Mooren oorloogde hj z00 de tweede zoon van den voorgaande. Hj
voorspoedig,dat zelfs M ol
tammed F',koning werd eerstreçentnaastzjn zwakken broevan Granada, hem schatting moest betalen. der en eindelpk koning. Hj handhaafde de
Laatstgenoemde zocht hulp in Afrika bj wet,streedvoorspoedig tegen de Mooren en
AboelA'
tzd.
sgzl.Deze verscheenmeteenegroote verwierf de liefde van zjn volk. Hj zocht
vloot en een magtig leger en omsingelde de groote magtder ridder-orden en dergeesTarità. Alfonsnssnelde derwaartstotontzet teljkheid te beperken,weshalve Paus Green bragt den Mooren aan een klein riviertje, @
yorïldX hem ln den ban deed. Hj stierf
de Salado genaamd,eene geweldiqeneder- ln 1279.
laag t0e: waarbj hj een onmeteljken buit H(nonsusTTX, de Vermetele (elosado),die
veroverde.Ook zjnevlootzegevierde,vele
vestingen vielen in zjne handen, en hj
maakte zich gereed, om de Mooren geheel
en al uitSpanje te verdrjven,toen hj bj
de belegering van Gibraltar (1350) aan de

van 1325 tot 1357 in een ongelukkig tjdperk regeerde, waarin pest en aardbeving
Portugal teisterden. Zjn zoon Pedro was
gehuwd met Constanza,de dochter van den
Castiliaanschen grande Juan A ISIJL Met
pest overleed.
haar had zich donna InezdeCastroa1sbloedKoniny rt
zo
z Napels en z
gicili; was:
verwante en hofdamenaarPortugalbegeven.
,
ilfonnl
gs J.
f', de zoon en Opvolger van Hare schoonheid boeide den troonppvolger,

Ferdinand 1.Hj regeerde van 1494t0t1495. vooraltoen zjnegemalin na verloop van 5
H!jondcrsteundedePauseljkeenVenetiaan- Jaren overleed.De broeder van Inez kreeg
sche troepenj die den vorst van Rimini, nu invloed bj het H0f en wekte hierdoor
llobertM alatesta,van zjn grondgebiedzou- den njd van velen,zoodatbroederenzuster
den verjagen,en heroverde Otranto,datde beide werden vermoord. D00r wraakzucht
Turken ten koste van veelbloedhadden inge- geprikkeld, verbond Pedro zich met de
npmen(1480).MetRforzaM orovan Milaan0n- Overige broeders der vermoorde en m eton-

dernam hj een veldtogttegen Venetië.Daa'
r
Al
fonsuswegens zjne wreedheid en yeldgierigheid gehaat was bj het volk, vlel het
k-arel T'Tff van Frankrjk niet moejeljk,
Napels te overweldi
gen (1495). Al
fonsws
vlugtte metzjne sehatten naarhetklooster
Alazara op Sicilië en ovexleed er den 19*en
Novembervan datzelfkleJaar.

tevredene rjksgrooten,om zjn vader van
den troon te berooven. Alfonnus Overleed
in 1357, en nu deed Pedro alle voormalige

teyenstanders van Inez vreeseljk straFen.

Hp verklaarde ondereede,dathj heimeljk
met haar gehuw d w as geweesten deed hare
overbljfselen met koninkljke yracht begraven.Rhjnvis Feith vond hierln de stof
Koningen rgl P ortuyalwaren:
voorzjne Inez de &J:fro.
Al
fonsus.
!',dievan 1139tot1185regeerde. Al
lonsns F, f?e Afrikaanj die van 1438
Hj was de zoon van graaf Hendrik van t0t 1481 regeerde. l1j was een zoon van
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Eduaçd I en geboren in 1432. Eerst stond

hj onder voogdjschap, maar in 1448 aanvaardde hj zelfstandig de teugels van het
bewind.Onderzjneregering begintPortugal
meer op den voorgrond tetreden. Bj herhaling volbragt hj roemrjke togten naar
Afrika,waar hj sterke vestingen veroverde,
en latel'dronghj,a1sverloofdmetJokanna,
die voor de dochter doorgingvanHennrikIV
4).s CastLllë,in Spanje dooren lietzichuitroepen t0t koning van Castilië en Leon.Van
alle kanten gedrongen en bj T0r0 geslagen
(1476) moesthj Spanje ontruimen en zocht
Vruchtilons bjstand bj Lodewi;k X1 van
Frankrjk. Nu besloot hj,de wereld vaar-

2l2

deren staan hebben meestal Wolet-groene
stelen. De vjftandige kelk is klein,destervormige bloem violet en draagt op eengroe-

nen grond tien witte streepjes,de eironde
bes is vuurrood. op vochtige plaatsen,aan
den schaduwrjken oevervan beekjesvindt
men deze plant.In een verschen toestand
heeftzj eeneigenaardigen reuk.Haarsmaak
isbitterm eteen zoeten nasmaak.De stengels

wordenonderden naam vancanlesofstLgtltes
tffflccplcrl: in de apotheek gebruikt.Zp zjn
vier- ofvjfkantig,geelachtirgroenofbruin,
meestal met een zllverachtlgen weêrschjn,
terwjl er vel: rimpels overlangs Overheen

loopen.
welte zeggen en alspelgrim naarJeruzalem
In kleine giften werkt de dulcamara als
te trekken. ln eene dorpsherberg door de zweetmiddelen bevordert tevensde afschei-

zi
jnen ontdekt,liet hj zich overhalen,in (
ling vansljm indeluchtpjp.Hetisonbekend
zjn l'jk terug te keeren.Hj
ofzj tevenst0t deslaapwekkendemiddelen behoort.ongezag afvan zjneaansprakenen
ook van zjne verloofde enbetwjfeld ishierde solaninehet
sloot!onderdenlastderzwaarNR
werkend bestanddeel, en zj
.

moedlgheid gebogen, in een

w ordtook nu n0g tergenezing
van chronischen huiduitslag

klonsterte gaan.Hj Btierfgedurende zjne reis derwaarts

voorgeschreven. Bjgaande af-

/

te Cintra in1481.Tweehoogst

beelding vertoont den stengel

belangrjltegebeurtenissen kenmerken zjneregering?namelt
jk
hetomzeilen vankaap Bojador
(1473) en de hiermede zamen-

van Engeland wasde Jongste
zoon van konlng Ethelwol
f en

hangende ontdekkingen, die
vooral door den kroonprins,
Hen4vik &s Zeeman,werden
aangemoedigd, en de uitgave

derAlfbnsjnschewetten.
Al
lonsns VI?diein 1656zjn
vaderJokan IF onder voogdjschap zjner moederLol
tisede
G'
azman opvolgde.Zjwenschte
hare heerschappj te behouden,
maaroplg-jarlgenleeftjd nam
haar zoon zelf de teugels van
hetbestuurinhanden (1662)en
verwjderde zjne moeder Van
het Hof.Nu vertrouwdehj de
leiding derzaken t0e aan zjn
minister,den Omzigtigen graaf
castell
to M elkor, terwjlzjn

opâ'/j
dedernattlurljkegxootte.
lfred de Groote, koning

M

de eerste,die zich het oppergezag wist te verschalen over
de 1 of 8 Angelsaksische k01
2

#:s?

-

'e

N.(, i

#
r

worden ls van den St.Pieters-

f

penning. Na den dood zjns

vaders,regeerden zjne oudere

sotanum tn/gxvzfzm

leger, aangevoerd door Frie-

tfkicA von Rchomterg,zegevierend tegen de
Spanjaarden streed.In 1666huwde hj met
-M ari
a Fropciqscc Elizabetk rls Davoye,van
welke listige en snoode vrollw hj weldra
scheidde. Z'
!J zette door, met hulp der Jezuïeten,datAlfonsns de regering afstondaan
zjn broeder Pedro,metwien zj zich vervolgensin den echtverbond(lG68).Al
fonsus
werd naar het eiland Terceira verbannen,
maarnaverloop van 8jaren naarhetkasteel
te Cintragevoerd,waarhjin 1682alsstaatsgevangene overleed.

ningrjken. Hj werd geboren
in 808 en als s-jarige knaap
teRnme door PausLeoJF't0t
koning gezalfd. Twee jaren
laterbezochthj nogmaalsmet
zjn vaderdeTiberstadenverleendebj die gelegenheid niet
alleen rjke geschenken!maar
beloofde o0k eene jaarljksche
schattinq,diedegrondslag ge-

.

broeders,m aar toen E thelred,
de laatstevan deze)stierf,w erd

Al
fred in eene vergaderingdel
'
Oudsten,totgroote bljdschap desvolks,t0t
koning van W essex gekozen. Treurig was
de toestand des lands,tlat aanhoudend door
de geweldige invallen der Noormannen geteisterd werd.Dit ging z0o ver,dat zelfsde
Koning zich somsondereenvreemden naam in
de hutten der armen eene schuilplaatsmoest
zoeken.Hj rustte echterniet.Langzamerhand verzamelde ht
jzjneaanhangersom zich
heen.Om de strjdkrachten de plannen van
zjne vjanden te leeren kennen?waagdehj
zich,als harpspeler vermomd,inhunmidden.

Alfrank ofelfrank(solanum dulcamaraL.
) Zjne roepstem klonk:een magtiglejerwas

is de naam eener plant,die t0tde familie
der nachtsckaden (solaneè'
n)behoort. Geene
andere soortvan deze familie groeitzoover
in hetnoorden.Zjiseenekruidachtigeheestermetxanketheen en weêrgebogene takken. De bjschermen,die tegenover de bla-

weldra op debeen en trok onderzhn bevel
metgeestdrift naarEthandun (Heddington),
waar de vjand den slag verlooren de vesting zich na eene belegering van 14 dagen
overgaf. Al
fred schonk aan deoverwonnen
Denen Oost-Angelnj als een leengoe; van
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W essex,en daar0okandereDenenhetzwaard marquise dltCâatelet. Toen hj van eenereis
metden ploeg verwisselden,begon voor En- naarRuslandterugkeerde,kwam hjteRheinsgeland een tjdperk van vredeaantebreken. berg in kennis met den Pruissischen troonDe Koning,de roofzucht 4er Noprmannen opvelger,later Frederik 11,die na het aankennende, bleef bedacht op hunne komst, vaarden der kroon hem t0t zich riep,in den
en hunne magtige vloten vonden hem tel- gravenstandopnam ent0tkamerheerbenoemde

kenst0ttegenweergereed.Toenzjmeteane (1747).O0k koning Awp
justn.
gIIIvan Polen

zeemagt van 300 schepen verschenenendiep was zeer metAlqarottilngenomen enschonk
in het land dooxdrongen,bragt Alfred,ge- hem den titelvan geheimraad.Algarottihield

steund doorzjn dapperen zoon Ed'
tard,hun
bj Farnham inSurreyeenebeslissendenederlaag toe.Nu weêrgalmde het westen van
Europa van Alfreh roem ,en Engeland 0nderw ierp zich g:arne aan zi
jn scepter.De
Koning wjddevoortaan alzjne zorg aan de
welvaart zjner onderdanen.Ilj verdeeldede
groote gewesten il
l dshires'' die onder het
bestutlr van Jthane's''of Jearls''w erden gesteld, 0n de shires wederom in deelen en
Onderdeelen.De eigenerfden dierdeelen spraken tevens regt, en deze inrigting is de
grondslag geworden der regtspraak door ge-

zworenen.V00r dedeugdeljkheië ëerregtspleging werden deregters verantwoordeljk
gesteld, en 44 van hen werden met den

dood gestraft, daar Alfred zelfkennisnam
van iederhoogerberoep.Hj vexzameldede
oude wetten,voegde ernieuwebj en ver-

nu eens te Berljn,dan weder te Dresden
zjn verbljf,en keerdevervolgensnaar zjn
vaderlandterug(1754),waarhjzichteVenetië,
te Bologna en Pisavestigde.Hj overleed in
laatstgenoemde stad op den 3t
len Maart 1764.

Zjne tjdgenooten stelden zjn oordeelover
de voortbrengselen der schoone kunstzeerop
prjs.Zjnegeschriften dragen debljkenvan
uitgebreide kennisen tevens van ongem eene
geestigheid.Zj zjn uitgegeven te Venetië
ln 17deelen (1791 t0t 1794).
A lgarvië is de zuideljkste en kleinste
provincievanhetkoninyrjkPortugalendraagt
zelveden titelvankonlngrjk.Zjteltop91o
geogr. mjlen ruim 157000 inwonersen ligt
tusschen de provinde Alemtejo, Spanje en
den Atlantischen oceaan. Zj bestaatuithet
vlakke kustgewest (Beiramar) de heuvelstreek (Bar1
'ocal) en het bergland (Serra),
welk laatstezich aan de noordelijke grenzen

vaardigde alzoo een wetbock, dat verloren
is geraakt, maar volgens het gevoelen der t0t eene gemiddelde hoogte van 1200 Ned.el
Engelsche rcgtsgeleerden als beginsel mag verheft. De grond is er voor den graanbouw
gelden derlcommonlaw.''Hjbevoxderc
leden weiniggeschikt,maardestemeervoordezui-

landbotlw ,zoodattalrjkedorpenverrezenen deljkevruchten,voorcitroenenenchinas-apvlekken zich t0t steden verhieven. Vooral pels,voorpisangsendadels,voordenwjnstok,
begon Londen, doox hem t0thoofdstad ge- de aloësoorten en dwergpalmen. Hetklimaat
kozen,zich uit te breiden.Zeevaartenhan- is er aangenaam. De eenige riviervaneenig
del,wetenschap en njverheid vondeninhem belang iserdeGuadiana.Deinwonershouden
een begunstiger.Aan zjn zoon Ednard gaf zich vooralbezig metden verbouw van zuide-

hijeene voortreleljke opvoeding,en talrb-ke
scholen w erden door hem gesticht. Zelfvel'taalde hj den Jtroost derwjsbegeerte''van
Bolth,insuithetLatjn in hetAngelsaksisch.

ljke vruchten en met de zeevisscherp. De
hoofdstad is Faro,terwjlLagos,Albufeira
en Tavira er koop-en havensteden zjn. De
Arabieren hebben zich bj hunne komstin

Hjisinalleopzigteneendergrootstemannen
vanEngelandgeweest,enzjngeest,kenbaarin
zjneuitspraak: ttl'
)eEngelschen moeten zo0
vrjwezen alshunnegedachtenj''isdooralle
latereeeuwenheendegeestgeblevenvan zjn

Algarvië isafgeleidvanhetArabischeelgharb,

Avred overleed den 28sten October 901. Europa hier het eerst gevestigd,endenaam

eenwesteljk gelegenland.Laterisditgebied
doo1' de koningen van Portugalaan hunne
handen ontrukt.

Algau !de bergachtige landstreek,die in

Zwaben zlch langs de Alpen uitstrekt,ligt
A lgardi(Alessandro) taet?borensoJyerpfwï tusschen de Iller,de Bodensee en de Lech,
de meest beroemde Italiaansche beeldhouwer tusschen de 1nn en de Donau. Gewoonljk
volk.

der l7deeeuw .werdin1598(1602)teBologna echter bestempelt men het ztlidwesteljkste
geboren.Eerstlegdehjzichtoeopdeschilder- gedeelte van hetBejersche districtZwaben

kgnstonderde leidinq van CaracclenDomesleAlo en later uitslmtend op debeeldhouwkunst.ZjnebestegewrochtenzjnteRome-in de Pieterskerk,- teVenetië enteMantua
te vinden. Hj overleed in 1654.
Algarptti (Francesco,graaf),een uitstekend Itallaansch schrjver,werd geboren te

m et de aangrenzende deelen van W iirtem -

berg en Oostenrjksch Tirolmetdien naam.
Er ontspringen op de Rhaetische V00rAlpen de Ill,de Bregenzerach:de Iller,de
Argen,de W ertach en de Lech.De hoogste

bergen vindtmen erinhetzuideljkgedeelte,
waar zich de Arlberg t0t eene hooytevan
Venetië den llden December 1712.Hj stu- ruim 3000 Ned.el verheft.Algau bezltheerdeerde eerst iylzjne:eboorteplaatsen later ljke,zoowelwoestea1sbevalligelandschappen,
te Rome en Bologna.Met jver legdehj zich hooge bergtoppen,w aardegemsendeadelaar
t0e op de natuur-en ontleedkunde en begaf wonen,liefelpke
- dalen,trotschewatervallen,
zich opzolarigen leeftjd naarParjs,waarde fraaibebouwdehellingenenprachtigewouden.
uitgavevanzjnttNewtonianismeperledonne'' De inwonexszjn welgemaaktvan ligchaam ,
(v00rde vrouwen) veel ojgang maakte.Hde
j eenvoudig van zeden en zeergastvrj. De
spoorweg van Kaufbeuern naar Kempten -toefdebjafwisselingteParpsenteCireybj
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de.
hoofdstadvanAlgatl- brengtvelereizigers oefenaarsvan de alyebra in Duitschlandwas
derwaarts.
cltréstLaanAv#0I
J u1tJauer,die daaroverin
Algebra is een deelderzuiverewiskunde, 1524 een werk deed drukken, datin 1571
nameljk deleerdervergeljkingen.Denaam door8tifelop nieuw isuitgegeven. Laatstis afkomstig yan deArabische woorden ttal genoemde schreef daarenboven eene ttArithgebr walmokabala''die td
aanvulling en ver- metica integra''(Neurenberg 1544).Op hem
geljking''beteekenen.Bj deltalianen droeg volgde Sckeybl,hnogleeraarte Tiibingen,die
de algebra weleer den naam van (tarte mag- in 1552 te Parjs een boek over algebra in
iore'' of van ftregola della cosa-'' In het hetlichtzond. Omstreeks dien tjdpoogden
algemeen noemt men de algebra eene reken- Reeord'
einEngelandenPeletarinsinFrankrjk
wjze met letters, daar zj debewerkingen haar te volmaken. De algebra nam allengs
der cjferkunde toepastop algemeene groot- eene hoogere vlugt door dewerken van Vilta
heden,die door letterszjnaangeduid.Intus- (Leiden 1656),Harriot(Londen1613),denNeschen is die rekenwjze slechts de voorberei- derlandschen wiskundige Gira'
ri (Amsterdam
ding t0tdealgebra,geljkdezet0tdeanalysis. 1629),beseartestFdr-cf,Leibnitz en vooral
Onder de wiskundigen die in
Somtjdsvereenzelvigtmendezemetdealgebra, van Newton.
!ng der
maarlaatstgenoemde is,als de leer der ver- nieuweren tjd zich door debeoefenl
geljkingen,slechts hetvoorportaalderana- algebraverdiensteljkhebbengemaakt,rekenen
lysis. Zj is dat gedeelte der cjferkunde, wj vooralEuler,Lambert,Lagranye,Gcl,
s

hetwelk algemeene wiskundige voorstellen Abel,OcvcF
z'
y,Fourier,Fgcpcpdvr,Lacroiœenz.
zonder hulp derdiferentiaal-en integraal-reAlgem eene Staten (be)vormden in de
kening doorvergeljkingen leertoplossen.Bj dagen der Nederlandsche Republiek eeneveralleberekeninyen komtheter0gaan,groot- gadering van gevolmagtigde afgevaardigden
heden door mlddel van arithmetlsche kunst- uit zeven opperm agtige ennaauw-verbondene
bewerkingen te bepalen.Zjn diegrootheden landschappen t0thetwaarnemen enhandhaven

in getallen uitgedrukt, dan verkrjgt men van hun gemeenschappeljk belang.Hetwas
getal-formules of'de uitkomsten van bjzon- dusgeen oppermagtigligchaam ,daar desolldere gevallen; gebrtlikt men algemeene tee- verelniteit van elk landschap onaangeroerd
kens,waardoorelkemogeljkegrootheidwordt bleef.Zj kwamen bj de eerste Opkomstvan
aangeduid,bj voorbeeld letters,dan erlangt dezen Vereenigden Staatdanalleenbjelkaâl',
m en letterform ules, die algem eene regels wanneer er eenevergadering werduitgeschrevertegenwoordigen. De bestanddeelen dier ven - 'tgeen in den laatsten tjddergraven
fbrmules vindt men in decjferkunde,name- zeldzaam envooralonderdenheerschzuchtigen
ljk sommen,verschillen,prodtlcten,quotiën- Pkilips 11 hoogst zeldzaam geschiedde. In
ten, magten, wortelsen logarithmen.Daar- dedagen van Leieest
ermoestdieuitschrjving
doorwordtdebetxekkingaangewezen,waarin geschleden door den ttRaad van Staten''1die
zich eene onbekende grootheid bevindt t0t zich in zjne bemoejingen liefst z00 min
bekende grootheden,enverbindtmendegege- mogeljk door de Algemeene Staten belemvens door mathematische teekens derwjze, merd zag. Hierover kwamen klagten,maar
datmen de onbekende grootheiddaaruitaoei- het duurde n0g lang voordat de Algemeene
den kan, dan verkrjgt men vergelnkinge'
n Staten vaste vergaderingen hadden.Eerst in

(zie op datartikel).

hetlaatstder lsdeeeuw ,

vermoedeljk na

Reeds de oude Grieken hebben zich bezig 1593 - hielden zj eene doorgaande raadsgehouden met de pplossing van algebraïsche vergadering onderden naam van dtAlgemeene

vergeljkingen, en Diopkantusvan Alexanddë Staten derYereeniyde Nederlanden,0 diete
heeftdaarovereenboekgeschreven.InEuropa 'sHage resideerden ln hetoudeH ofdergraven
zjn de Arabieren de leermeesters geweest van H olland,doorgaans onderhetvoorzitterder algebra,waaronder vooral genoemd mag schap van den Stadhouderen bjgestaandoor
wordenM okammedbena
voezl,wiensbelangrjk den griëer en verdere ambtenaren.H et aanwerk over die wetenscha? in hetEngelsch talder leden w as onbepaald,iedereprovincie

is vertaald. Ter bevorderlng van de kenni: kon er op hare kosten afvaardigen zooveel
der algebra heeft een ltaliaansch koopman uit zj verkoos,maarzj,dievoordezelfdeproPknxtleonardus Wolcccio,veelgedaan,nadat vincie zitting namen, hadden er te zamen
hj gedurendezjne reizen in hetOostenzich slechts ééne stem. Devergadering wasperop dat gedeelte der wiskunde had toegelegd. m anent, en elke provincie bekleedde om de
H eteerste algebraïsche w erk,datinEuropa beurt, door haren eersten afgevaardigde in
gedrtlkt w erd, is door den m onnik Lucas rang, het voorzitterschap. Ditnam telkens
Tcccioll.
s of Lueazorçovervaardigd(Venetië deszondags des nachtste12ureeenaanvang.
1494) en geeftdeopiossing van onderschei- De voorzitter ontving de brievenvan buitendenevergeljkingeninLatjnscheverzen.k
%ciplo landsche m inisters,de mem oriënvan vreemde
Tdrrdo te Bologna vond in 1505 de oplosslng gezantenendeverzoekschriftenvanbjzondere

der derdemagts-vergeljkingen, en wat hj personen ofcorporatiën. Zj werden voorje-

leverde, werd breeder uitgewerkt d00r 7'cr- lezen door den griëer,waarna deprovinclën
Jl#li. uit Brescia (+ 1557). Hj deelde de hunne stemmen uitbragten. De meerderheid
oplossing van zulke vraagsttlkken mede aan besliste,terwjlvoor sommigezaken,zooals
een zekeren Cardanns te M ilaan, en deze vredeenoorlog,bel
astinqenenz.,eenparigheid
stemmen werd verelscht.
maakte ze oyenbaar,er e#n en andervan van
De
ma
g
t
d
e
r
Al
g
e
meeneStatenwasbeperkt
hemzelven bkvoegende. Een der eerstebe-
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d00r devolgendebepalingen.Zjkondengeen
vrede sluiten ofoorlogverklaren,geenkrjgsvolk w erven ofbelasting heFen,geene verbindtenissen aangaan met buitenlandsche mogendheden zonder de toestemming der afzon-

degrootstevormen uithetplantenrjk.Gistplantjeskan men bj millioenen in een klein
bestek bergen,terwjler o0k zeewieren gevonden worden,die 500 Ned.ellangzjn.
Dealgen zjn,evena1sdezwammenenkorst-

derljke provinciën,- voortswaren dedoor m 0SS0n,Zeer eenvolldig Van Zam enstel,z00hen uitgevaardigde wetten alleen van kracht datsomtjdsdegeheeleplantuiteeneenkele
in die provinci:n
' ,die zehaddenaangenomen, ce1bestaat.Van binnen zjn de bladvormige
terwjlde wetten en verordeningenderafzon- stengels doorgaans h0l en van buiten met
derljkeprovinciënnietdoorhenmogtenaan- eene opperhuid bekleed.Devruchtenzjngegerand worden, - en eindeljk hadden de woonljk sporen,welke somsnaakt (qymnoStaten derafzonderljke provinciën zichsom- clryic) soms in eene sljmerige zelfsiandigmige regten uitdrukkeljk vooxbehpuden.
heid gelegen ofdoor een htllsel(morangium)
Niettemin werd in naam der Algemeene omgeven zjn (anqioearpLa).W aarde sporen
Staten over oorlog en vrede gehandeld,- ontbreken,vindtmen broedcellen (gonidiènq.
dekapitein-generaalen dekri
jgsbevelhebbers De voortplanting geschiedt echter 0ok door
van minderen rang legden aan hen den eed

verdeeling en knopvorming.De onderzeesche

Van getrouwheid af,-- in oorlog zonden zj plantengroei bestaat bi
jna geheel en aluit
tdafgevaardigden te Velde''naar het leger,
zonderwiertoestemminggeenslagondernom en
mogt worden,- zj bepaalden de in- en
uitgaande regten,- zjzondenafgevaardigden
naar de vergaderinqen der Oost- en W estl

wiersoorten.De eigenaardige,nu eens geleiachtig weeke, dan weder kraakbeenachtig
harde toestand der deelen, de zonderlinge
zamenvoeging van ronde, langwerpige en
platte organen, die men noch blad , noch
ndischeAfaatschappjen,-- zjzorgden voor steel kan noemen, de prachtige kleuren -

de munt --zi
j benoemden commissiën voor oljfgroen,geel,rood en purper - ,diezich

onderscheidene aangelegenheden, die uit 9 weleens als een regenboog op die gewassen
éên afgevaardigde uit elke pro- vertoonen,dat alles geeft aan dezen plantenPersonon
vincie, den griëer en den raadpensionaris groei ietsverrassends en fabelachtigs.

vanHolland- bestonden,--zjwarenuitvoer-

ln den tjd van Llnnaeuswaren deze 4eders van demeeste ylakkaten enz. Vooral wassen n0g weinig bekend.De grootekruldvertoonden zj zich ln vollenluisterbj het kundige onderscheidde 12 geslachten , van
aan8tellenenontvanyenvangezantenenandere welke slechts 5 t0t de algen behoorden.Die
aanzienljke staatsdlenaren. Hun titel was kennis w as in de dagen der Jussle'
a's n0g
volgens een besluit van den 7denFebruarj nietveelvermeerderd.Adansonwasdeeerste,
1653:ttlloogmngendeHeeren,mjneHeerent die den aard dezer gew assen naauw keurig
de Staten-generaalder Vereenigde Nederlan- onderzocht.Dillwn
,nenTnrnerbemoeidenzich
den.''Hun wapen waseengouden steigerende
leeuw op een roodveld,houdendeeenzwaard

in den eenen en een bundelmet zeven pjlen

in den aanvany dezer eeuw met de nasporing der zee-wleren, Vaucher met die der

zoetw ater-wiexen.LaterheeftPrkngehelm door
in den anderen klaauw m ethet onderschrift zjn microscopisch onderzoek ditgedeelteder
ttconcordia res yarvae cresct
lnt'' (eendragt kruidkundeaanmerkeljkuitgebreid.veleandezaaakt xaagt). Voörden Afunsterschen vrede ren hebben werk gemaaktvan de rangschik-

wasde leetlw metden vrjheidshoed,nadien king der alyen,Ekrenbery heeftde kleinste
tjd metde koningskroon gedekt.
soorten bespled,en krûtzihq wjdde zich met
Bj belangrjke aangelegenheden werd er Ongem eene volharding aan hetonderzoek van

eene tdgxoote vexgadering''belegd,bestaande haren bouw .
uit de regeringsleden der Zeven Provinciën.
D e algen hebben ,evenals de overigeplanZoolang deze zitting had, was hare magt ten, hare onderzeesche groeigewesten.Zj
boven die der Algemeene Staten verhevcn.
groejen het talrjkst en hetweelderigstop
Algen (algae) of wieren vormen eene den gematigden gordel en verminderen naar
planten-familie,diein hetstelselvan Linnaens de zjde van den evenaaren van depolen.
t0t de bedekt-bloejenden (cryptogamen) en Scltleiden zegt:ddAan de kust van het eiland
in hetnatuurljkstelselt0tdeeenzaadlobbigen Sitka vertoont zieh aan den duikerdezeplan-

(monocotyledonen) behoort. Zj bevat eene tengroeiin devolheid zjnerpracht.Deeene
menigte soorten,die zich in velerleigedaan- plant verdringt schier de andere, even als
ten vertoonen en bestaat uit éénjarige of de boomenin een maajdeljkwoud.Dekleine
overbljvende gewassen,die,op weinigeuit- conferven enectocarpeenbedekken denbodem
zonderingen na,inhetwatertehuisbehooren. met een Quweelgroentapjt,waarop dezeeZj drjven hierin rond of zjn door hecht- salade met hare breede bladen de grootere
Or
ga
Yij
lnen
er met den bodem verbonden, ter- kruiden vertegenwogrdigt.Daartusschen glinook zjn, die als woekergewassen steren de groote bladeren der mantelvorm ige
op andere waterplanten groejen. Het ver- irideën in rozenrood en scharlaken.Velerlei
schil tusschen stengel en blad is b!
J deze
planten niet volkomen ontwikkeld (fAcF wiersoorten bekleeden de kliypen metdonker groen,en daartusschenschlttertdeprach-

IppAyf0).In hare cellen vindtmenbladgroen, tige meixoos met haar teeder kleurenspel.

eene andere kleurstof en zetmeel, in haar Met gelen,groenen en rooden weerschjn,
celwand vaak kiezelzuur en kalkzouten.Deze nu eens zi
ch uitbreidend tot reusachtire
familie telt onder hare leden de kleinste en waajers, dan weder als breedebladeren ln
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den stroûm wlegelend,voxmen de thalasso- in de Middellandsche zee. De vûornaamste
phyllen en agave-soerten de grootez'e stxui- zjn:de Seybouse,die bj Bona in zee valt,
ken van ditwoud.en alszjneboomen ver- de W ad-el-KebirtdielangsConstantinevloeit,
toonen zich de 10 Ned.ellange laminariën, derivierBougiazde Hamach inhetoosteljk
afwisselend met vertakte macrocystis-soorten gedeeltederMetldslah,endeSlelif,die alle
en langgesteelde alariën.wier stam zich van anderen in grootte overtreft.De rivieren der

bovenuitbreidtineenbladhetwelksomtjds16 zuideljkeAtlas-helling verliezenzichinzoute
Ned.ellangis.Daarbovenverheftzichdenereo- meren,waarvan de Oat-elSaïdas,hetZarezcystis op een koraal-achtigen wortel en doet meer,de Sjat-elSjerquien deSjat-elGharbi
harenlangen,dlmnenstengelOprjzent0teene devoornaamste zjn.
hoogte van 25Ned.el,waarzj allengsuit- Het klimaat is er warm ,maar in debergloopt in eene reusachtige blaas,die met een streken vaak guur,en de regentjd van den
bundel smalle, 10 Ned. ellange bladeren is
gekroond.Men zou deze de palmboomen der
zee kunnen noemen-''
Het nut van vele algen is voor de kustbewoners zeer groot. De zee-latuw levert

winter wordt er door vele sehoone dagen
afgew isseld. D rie- ofviermaal's jaarswaait
er de woestjnwind (sirocco), die er den
plantengroeidoet verdorren.Terstond naden

jodinm (zie op ditartikel).
Gewoonljk verdeelt men de familie der
algen in 7 groepen,nameljk in kristalwieren (
diatomaceae),geleiwieren (nostochinae),
draadwieren(confervaceae),kranswieren(characeae),vlieswieren(ulvaceae),purperwieren

Oranle- en granaatboom en,Europesche 00ftboomen en dadelpalm en. D e bosschen bestaan er uit thuya-1terpentjn-en cederboom en , kurk-eiken, lepen, esschen en oljfboomen.
De bevolking des lands telt ruim 3'
/ luil-

regentjd neemt er de lente een aanvanj.
eene algemeen geliefkoosde spjs,- hetIer- W eldra staall alle gewassen in çollen bloel.
sche m0siseenbelangrjk handelsartikel,en De moerbeziënboom schietweelderige loten,
sommige wiersoorten worden zoowelt0tvee- de bananen zjn rjp,en de aardbeziën in
vOeder als t0t m est gebruikt. Daarenboven overvloed voorhanden.O0k groejen ertarwe
verkrjgt men uit de asch der wieren het en gerst, katoen en suikerriet, citroen-,

(Qorideae)en bruinwieren (fucoideae).Vooral lioen zielen,waarbj zich omstreeks 115000
B-een eos Esenbeck,Ayardt,Geenilleen Kût- Europeanen bevinden. Zj bestaat Mieerenzil.g hebben zich door de beschrjving der deels uit Arabische stammen in de vlakten
en in het gebergte,die ten getale van 290
wieren verdiensteljk gemaakt.
Algiers (Algérië)wasvoorheeneenMoor- in Algiers, van 280 in Constantine,en vaa
schestaat,afhankeljk vanhetTurkscherjk, 275 in Oran gevestigd zjn. Een stam is

en is sedert 1830 eene Fransche kolonie, eenetal
rjke,0I!aartsvaderljkewjze btjéén
aan de nooxdkust van Afrika tusschen Ma- geblevene famihe, wier leden, beniram of
rokko en Tunis,tusschen de M iddellandsche neven genaamd, onder het gezag staan van
zee en de Saharagelegen.DekustvanAlgiers een oudsteofShjeik. O0k scharen zich wel
heeft eenelengtevan l36 geogr.mjlen.De eens Onderscheidene stammen onder één opKolonie ligt tusschen 8SO (volgens latere 0p- perhoot;,die dan den titeldraagt vanlthalif
gaven 29O40') en 37D N.
B.,en 60 O.L.en aga ofkadi. T0t de inboorlingen vanAlgeriè

40W.L.van Parjs.Hareoppervlakteis2059
(volgenslatereopgaven7l073/v)EDgeogr.mjlen
groot. De provinde A lqéers bevat het gebergte aan de kust, Vassif renaamd, aan

welke geeneArabr
leren zjn,behoorenhoofdzakeljk 5 groote stammen, de Kabylen,de
Mzieten, de M zabieten? de Biskrien de el-

Aghrouat.Demeestbeschaafdenvan dezezjn
welkshelling de stad Algiersls gebouwd en de Bisl
crien M zabieten?de Getulenderouddie zich t0t eene hoogte van 400Ned.elver- heid; zj bewonen vûornameljk hetDadelheft,- voorts eene vlakte, Metidsjah ge- land en leven voor htlnne handelsbelangen.
heeten, die bj eene breedte van 2 tot21/a Een aanzienljker bestanddeel der bevolking
Feogr.mtllen ongeveer 12 geogr.mjlenlang vormen er de Kabylen (zieonderdatMroord),
ls en een vruchtbaren bodem draagt,en de die zich op een lagen trap van Ontwikkeling
voorste Atlas-keten.D e provinde Oranloopt bevinden en zich door eene eigenaardige taal
w estwaaxts tot aan Marûkko en is60 geogr. en levenswjze onderscheiden;zj zjn vooral
Yjlen lang. De kusten zjlz er kaal en be- in hetgebergte te zoeken.D e Arabieren,die
vatten onderscheidene baajen.De provincie er in de 7de eeuw een einde maakten aan de

Constantine eindeljk strekt zich oostwaarts Romeinscheheerschappj,hebbenzichalsover-

uit t0t aan Tunis.Hier ligtachter de Atlas- winnaars in de vlakten gevestigd. Ook de

keten dehieraan evenwjdire Dsjebel-Aures, Mooren zjn van Arabisehen oorsprong,maar
waarachter de vlakte van Blskara en vervol- leven Onder andereinstellingen, dan de z00jens het dadelland (Biledulgerid) gdegen even vermelde overheerschers. Ztjzjn het,
ls. Deze provincie is de grootste en v011(- die eensSpanje methunnebouwgewrochten
rjkste.Zj teltaan de kust6 en in hetbin- hebben versierd en het licht der beschaving
nenland, de hoofklstad niet m edegerekentl, in Europa ontstaken.O0k zjnereenige Tlrlz-steden.
ken, Negers en Israëlieten.
De Atlas bereikt er eene hoogte van ruim
Algérie wordtalsFranschekoloniebestuurd
600, het Dlerjeragebergte eene van ruiln door een Gowverneur-qeneraal,die er zoow el

2100Ned.el.Demeesterivierenontslyingen militair- als burgerijk-bevelhebber is? en
er op het Atlas-gebergte en storten zleh uit nevens hem staat een Hooye.
1/t4c,
# (Conseil
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supérieur).Dedrl: genoemde provlnclën zjn
verdeeld inarrondhsementen(khalifaten),deze
in kantons (kaïdats), en deze in .
qemeenten
(sjeikhats).De betrekkingtusschen hetover-

cen kasteel stlchtt: om het roofnest in be-

dwang tehouden.ToendeSpanjaardenk
%elim
.ru
/evlï,den emirderMetidsjah,bedreigdent
riep dezeden zeerooverhoofdman HoroekW4r-

heerschend volk en de inboorlingen wordt0nderhouden door de Barea%z-arabes.De k0l0nie vordert eene aanzienljke bezetting en
veroorzaaktaanhetmoederlandmeerui
tyaven

barossa tehulp.Dezestapteeraanwal(1516),
maar keerde de wapenen tegen tgdlivl-zelven,
zoodathj weldra bezitterwasvan eengroot
gedeeltedeslands.Doch toen een Jaar later

eerste instantie te Algiers, Blidah, Bona,
Philippeville, Constantine en oran,- er is
een h0f van appèl te Algiers, en van hier
bestaat beroep op het H 0f van cassatie te

genomen en onthoofd.De broeder van Barltzroq
<t
ql,nu t0t beheerscher uitgeroepen,gevoelde ziché niet sterk genoeg tegenover de

in 5 klassen verdeeld. Aan het hoofd der
beide eerste klassen staan muftis? aan dat
der drie overige imans.De Kathoheken hebben een bisschop en een seminarium te Al-

een verlies van meer dan l50 sehepen en van

'

dan zj opbrengt.Deregtsplegingiserln be- een Spaansch leger onderaanvoeringvan den
hoorljke orde gebragt.Overkleinighedenoor- Marquis Gomarez verscheen,werd de geweldeelen vredegeregten;erzjn regtbanken ter denaar, die Delim vermoord had, gevangen

Spanjaarden en droeg zjne bezittingen als
Parjs.oversommigemisdrjven,dievolgens leengoed op aan de Porte,die hem totpasja
den Koran strafbaarzjn,oordeelen dekadis, benoemde (1520). Nu Trerden m et den bi
J-en over sommige zaken,die volgens de Is- stand van Ttlrksche troepen de Spanjaarden
raëlietischeinstellinyen ongeoorloofdzjn,de verdreven,endezeerooverjbloeideopnieuw.
rabbjnen.De eeredlenstwordtervanstaats- Karel F zocht ze te fnuiken (1541),maar
wege bekostigd;de talrjkemoskeën zjn er eene kostbare expeditie derwaarts liep met

8000 man vrt
lchteloos af.op Ds
jeredin,die
toen regeerde,volgde Ilassan-aiya alspasja.
Te vergeefszochten deSyanlaarden de ro0vers te overmeesteren;ztlleden in 1561 bj
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Protestantsche kerken.
Mostaganem eenenederlaaq,waarbjzj12000
Er isveelweiland en betrekkeljk weinig gevangenen verloren.In dlen tjd haddon de
bouwland. Men vindt er uitgestrekte oljtl Algiersche kapers m eer dan 200 roofschegaarden,en 00k de zjdeteeltis er'van be- pen in zee.ln 1s00 kregen er de Janitsaren
lang.Voortsgedjen tabak en katoen erzeer hetreyt,om een Dey uithun midden tekievoorspoedig.De verbouw dervoedingsgewas- zen,d1e deheerschappj metdenpasladeelde.
op
na
ino4e
besen voorzi
enet er
hou
tteeverr
lt ise e
r zni
eeet
r vo
r ve
r- D it gaf aanleiding t0t onderlinge verdeeldhoefte, de
hei4.Intusschen bleven de aanvallen van de
beteringvatbaar.Erzjntlitmuntendepaarden; Engelschen (1555)en die van de vereenigde
koejen en schapen houdt men in menigte. Engelsche en Nederlandsche vloten (1669 en
De bergen leveren erallesoortenvan metaal- 1670)zondergevolg.O0k Lodetvi;k YfT van

ertsen, vooral jzer- en koper-erts;het ont- Frankrtlk kon het roofnest nietuitroejen,

breekt er echter aan goede w egen en kana- schoon hj in 1682,1683 en 1687 eeneaanlen, om die voortbrengselen van den bodem zienljke zeemagt derwaarts zond.In 1788
te vervoeren.- Handel wordter vooralge- moest Oran, de laatste bezitting der Span-

dreven met Frankrjk, Spanje en Engeland,
voortsmetZweden,OostenrjkenItaliè'.Deinvoer-artikelen zjn hoofdzakeljk gewevenstoffen,wjn,brandewjn,vruchten,steenkolen,timmerhout en granen,terwjloljf-olie,huiden

Jaarden,aan dey Ibrakim worden afgestaan.
Zjn opvolger, Baba-Ali, verwjderde den
pasla, maakte zich onafhankeljk van de

Europesche,nog altjd op een lagen trap.
In de oudstebekende tjden washet00steljkegedeeltevan hethedendaagscheAlgérië
doorNumidiërs enhetwesteljkedoorMooren

de Middellandsche zer verwjderd hadden,
stak dezeerooverj weerdriesthethoofz0m-

Porte en regeerde met een Divan van 60
leden.
en w ol t0tde voornaam ste uitvoer-artikelen
Toen in 1815,na hetherstelvandenvrede
behooren. De njverheid staat er#naast de in Europa, de groote oorlogsvloten zich uit

hoog.De Amerikaansche commodore Deeatwr

versloeg in datJaarbj Cartagena de Alge-

bewoond. Dat land is vervolgens veroverd rjnsche vloot,en weldraverscheendeEngeldoor de Romeinen die er hunne volkplan- sche admiraal Exmonth met eene vl00t m n
tingen hebben gesticht.Na den va1van het 22 oorlogschepen, versterkt door 6 NederRomeinsche rjk werd het d00rdeinvallen landsche fregatten onder het bevelvan den
van Vandalen en Arabieren geteisterd. De admiraal van der Capellen,om den Dey t0t
Arabische vorst Zeiri stichtte er in 935 de loslating derChristen-slaven tedwingen.Toen

stad Al-Dsjesair,hethedendaagsche Algiers. hj zich hiertoe ongenegen betoonde,legde
Zjne nakomelingen regeerden ert0t 1148, op den 27sten Augustus een bombardement
en na hen t0t 1269 de Almol
taden van Ma- Algiers in aseh ,en den volgenden dag w erd
rokko.Daarna ontstond er een aantalkleine een verdrag geteekend,waarbj 1211 Chrisrjken,van welkeTlemçen hetvoornaamste ten-slaven hunne vrjheid bekwamen; eene
was.Na hetverdrjven derMoorenuitSpanje aanzienljkeschadeloosstellingwerduitbetaald
(1492) vermeerderde de bevolking op de en de belofte afgelegd,datervoortaan geene
Afrikaansche kust,en zeerooverj werd haar zeerooverj z0u worden gepleegd. Evenwel
bedrjf.FerdinanddeXlfâollketuchtigdehaar maakten reedsin 1817 Algerjnscheroofscheen veroverde zelfs Algiers (1509),waar hj pen zelfs de Noordzee onveilig en onder-
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scheidene Staten betaalden aân denDey eene en 1
/z deelantimonium ?ofvan 971/adeelen
Na grove beleedigingen,aanFranscheonder- of ook welvan 7 deelen tin en 1 deel antidanen en zelfs aan den Franschen consulte monium .Hetis blank enw elluidendvantoon
zklgiers wedervaren, besloot Kavel X van en,in vormen gegoten,t0thetvervaardigen
Frankrtjk (1820)v00r goed een eindetema- van velerlei voorwerpen geschikt.
ken aan de gruwelen van dien roofstaat.
Alham bra, dat wi1 zeggen tthet roûde
M ehemed-Ali pasja van Egypte, z0u aan- huis'' is de voormalige burg der Moorsche

jaarljksche schatting voor hunne veiligheid. tin,2 deelen koperen '/'adeelenantimonium ,

vankeljk zjne hulp verleenen, maartrad khalifen bj Granada.Zj ishetprachtigste
later terug. Er zeilde eene Fransche vloot
onder het bevelvan denvice-admiraalDuperrl
met een leger van 37500 man,paarden en
grof geschut onder de orders van den luitenant-generaal graafd6Woslr-p?3fnaar de A1-

monument van Arabische bouwkunst in Euxopa en ligtin eene betooverende landstreek
op den t0p van een overalmet moerbeziën
begroeiden berg een half uur gaansvanz00-

even genûemde stad,waarvan zj gescheiden
gerjnsche kust. W e1had de Dey texstond is door het dal van de snelvoortrtlischende
een leger van 40000 man bjeen, maar de D axro. M ethetbouw en der Alhambra werd

Franschen behielden de overhand,en Algiers een aanvang gem aakt onder de regering van
was weldra in hunne magt. De Dey stond koning M ohammed-uibu-aibdallak in hetJaar
de stad en het land aan hen afen bedong 1213, en koning Pltaragizag haar in 1828

slechts zjnepersoonljke vrjheid en hetbe- voltooid. Zestien jaren fatervielzj metde
houd van zjn eigendosa.
hoofdstad tjdeljk in de handen der Christelliervaede Tvas echter het bezit van het nen,die hare vestingwerken grooterenhechbinnenland nog geenszins verkregen. Vele termaakten.ln hettjdperk derMoorenk0n

Jaren heeft Frankrjk er moeten worstelen ditkasteeleenetalrjke en schitterendehofen strjden,vooraltegen Abd-el-Kadee (zie houding en eene ljfwacht van 10000 man
onderdien naam)eerhetzich eigenaark0n opnemenj en in den laatsten strjdtegen de
noemen dernieuwe kolonie,en hetiszeerte Christenen Tverd zj door 40000 Mohammebetwjfelen,ofdezeeenez00grooteopofering danen verdedigd.Na de verdrjvingderM00van goed en bloed waardig is,a1sFrankrjk ren uitSpanje(1492)waszj eenigen tjdde
zich daarvoor getroost heeft.W j zullen de verbljfplaats der Castiliaansche monarchen.
bjzonderheden van dien strjd nietmededee- Karel V legde te Granada de grondslagen
len; Frankrjks uitstekendste legerhoofden van een prachtigpaleis,maareeneaardbeving
hebben daaraan hunne krachten besteed,en deedhem vanzjnvoornemenafzien.Delaatste
een zwak leger zOu er zelfsnu nog hetver- koninkljke bewoners van Alhambra waren
lies der kolonie veroorzaken, al heeft ook PlöilLppns T'en zjne gemalin in hetbegin
NapoleonIII bj zjnbezoekinAlgérië(1865) der l8deeeuw.In de tweede helftdiereeuw
een gunstigen indruk gemaakt op de inland- werden hare verlatene zalen onbewoonbaar,
sche bevolking.
en in den aanvang derteyenwoordigevielen
De stad Xlxgïer.
: is aan dewestzjde der reeds sommige gedeelten ln puin.Nu kozen
baai van dien naam aan de helling van een bedelaars,dieven,smokkelaarsen dergeljke

berg onmiddelljk aan zee gelegen.Zj heeft lieden haart0tverbljf.Eindeljkwerdendeze
degedaantevan een geljkzjdigen driehoek. er evenwel uit verdreven en zelfs hier en

L angs de basisvan dezen loopt eene hoofd- daar eenige herstellingen aangebragt.
straat, die 1100 schreden lang is en tw ee
Thans w ordt dat paleis door eene Com papoorten verbindt. De kaai is 650 Ned. el gnie invalieden bewaakt.Geen vreemdeling,
lang, met groote, overwelfde magazjnen die te Granada vçrtoeft, verzuimt de Albedekt en leldtnaar een schiereiland,w aarop ham bra te bezeeken.D oor eene diepe kloof,
de vuurtoren zich bevindt.De Gûuverneux- w aarin hoog geboom te zich verheft, klim t
generaal bew oont het voormalige w interpa- men l
angseen steilgad naar de Oudeveste
leis van den Dey. Op het hoogste punt der emhoog. Regts en llnks ziet men steenen
banken
onder den plantengroeibedolven en
stad ligt de citadel (kasbah)) die door een
muur is om geven en thans totkazernedient. nissen, wier beelden verbrjzeld ter aarde
De geheele stad is door een muur omringd liggen.W eldra zietmen devermilloen-roode
en door forten bescherm d. D e haven is er torens (Torres vermelos).Aan heteinde van
aanmerkeljk verbeterd, maar voor groote den steilen w eg stuit m en op een zwaren
schepen niet diep genoeg.De omstreken van Moorschen toren, waar een gewelfde gang
Algierszjn zeer schoon;in deweligetuinen doorheenloopt. Deze doorgang draagt den

slingertde wjnstok zjne ranken om hetopgaand hout,terwjl de amandelboom en de
cypres, de oljf- en granaatboom ,de palmboom en de ceder elkander op eene bekoorljkewjzeafwisselen.Hetiseenfraaischouw-

na
am van Poort derperegfk/
leid.Van hier
bereikt men, tusschen tw ee m uren voort-

gaande, een open plein, w aar zich eene
m enigte inderotsuitgehouwenwaterbekkens
bevinden. Daarna komt men in den h0fder
spel, de herschapen roofstad met hare witte ullberca, den voorhofvan het Moorsche pagebouwen en platte daken rustigaandeberg- leis,en van hierbereiktm en door een m arhelling te zien liggen,door de milde natuur meren gany den beroemden Leeuwenko
f met
met een frisschen krans omwonden.
zjne Arablsche zuilengangen en zjne beA lgiersch m etaal(metald'Alger)iseene roemde fontein. Vooxts gaat m en door een

legéring van 94% deelen tin,5deelenkoper rjk vel.sierd poxtaal in de Zaal der twee
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zwsters,waar het schemerachtig licht dûor
A1i,pasjavan Janina,gebol
.enin1744,
een koepel op de porseleinen wandplaten was de kleinzoon van een bey en de zoon
valt, die met de wapens der Moorsche vor- van den pasja van drie paardenstaarten,die
sten zjn versierd.Een portaalaandeandere te Tepeleniin Albanië met het bestuur was
zjde leidt naar de Zaal der Abeneerrayen belast.Na den dood zjug vaders,wien de
(zie onder dit woord),waar dit ridderljk naburige pasjasallengsvan zjne bezittinyen

geslachtverraderljk isvermoord'
.Eenegroote hadden beroofd,steldede l6-jarigeJongellng,
massa water is van het gebergte naar de Al- door zjne eerzuchtige moeder aangespoord,
hambra geleid om aan de cascaden,fonteinen zich aan hethoofd van zjne aanhangers,om
vischvjvers, baden enz.de noûdige voeding het verloren gebied te herwinnen. Hj leed
teAl
bj herhaling denederlaag,maartoenhjzich
geh
vrn.
zdade, een Arabisch woord.dat ttop in het donkere gewelf van een oud gebouw
den regten w eg leiden''beteekent, is een eenige dagen aan den blik zjner vjanden
gedeelte van een meet-instrument, bj ons onttrekken moest,vond hj erbjhettoevallig

meerbepaald bj hetplanchetgebruikeljk in omwoelen van den grond een jzeren kistje
den vorm van een lineaalm ettweeopstaande metgouden munten.Nu wierfhj 2000 Albavisieren, wier asdraden met één der kanten nezen, versloey zjn tegenst
ander en trok

van hetlineaalin 'tzelfdevlak gelegenzjn, Tepelenizegevlerend binnen.Hj aanvaardde
en waarmeê men, door 't lineaal a1s straal zjne regering met eene dubbele euveldaad:
om een aangenom en m iddelpuntte bewegen, hj bragt zjn broeder ûm het leven en behet achtervolgens op verschillende voorwex- schuldigde zjne moeder,datdezehem door
yen te rigten en derigtingen dool'potlot
lt
l. vergifhad gedood,weshalve hj haar in een
ljnen langs den kant van 'tlineaalop het harem deed Opsluiten.D00rzjneoverwinning
papier der meettafel aan te geven,den 0n- op den pasla van ScutariOogsttehjdendank
derlingen stand dier voorw erpen in kaart der Porte. W eldra versloeg hj 00k Selim,
brengt.Ook visier-linealen bj astrolabium: pasja van Delvino,en verkreegvandePorte
boussole enz.rekent men t0t deze soortvan diensgrondgebied.O0k werdhj t0tdervendsliinstrumenten.Zj zjn echter in den Jongsten pasla of beschermer van de groote wegen
tjddoorkjkersvervangen.(Zieopdatwoo1'
d.) benoemd. ln die hoedanigheid vexkochthj
A li-ben-A boe-Taleb ,demuzelmanbj- aan derjkste rooverhoofdlieden hetregtom
genaamd, was de vierde khalif en de ge- hun handw erk voort te zetten.X en luisterde
trouwste en dapperstç strjdgenoot,neefen te Constantinopel niet naarklagten overhem,
schoonzoon van denProfeet.Hetvolk noemde enw egensdiensten,indenoorl0gtegenRusland
hem ttden leeuw van denzegepralendenG0d''. en Oostenrjk bewezen (1787),werd hjzelfs

Intusschen werd hj eerstopvolgervan den tOtpasla van Tricalaverheven.Kortdaarna
Profeet, toen Osman, de derde khalif?vem maaktehj zich meestervanJanina,enNapo-

moord was en hetvolk hem t0tdiewaardig- leon zond hem Fransche ingenieurs om de
heid koos.Geene rust viel hem daarmedeten stad te versterken. Bj den tegenspoed der
deel.âisia (zie onderdatwoord),deweduwe Franschen in Eglpteverliethj zjn bondgevan M ohammed. k0n zelfs na dertig Jaren noot en overweldlgdedeFranschegarnizoens-

niet verkroppen,dat AlLaan harehuweljkstxouw getwjf
'eld had. De vorsten Sobeir en
Tallta, die aanvankeljk Ali gehuldigd hadden in de hoop,dat zj winstgevende landvoogdjen zouden verkrjgdenj peinsden,in

plaatsen aan de kust. Op eene gruweljke
wjze dwong hjdeSoelioten t0tonderwerping
en deed zich doorom gekochteraadsleden der
Porte t0t Opperstadhouder van Roemanië
benoemen.In de stadGardiki,waarmen zich

hunne hoop bedrogen,0# w raak en verbon- 40 Jaren te voren tegen zjne veroveringsden zich m et die vrouw.D eze naderde m et plannenhadverzet,deedhj aldenakomelingen
een leger, AlL aanklagende, omdat hj de zjner beleedigers, ten getale van 739,om
moordenaars van Osman niet behoorljk had het leven brengen. Na 1807 was Alislechts
gestraft. HIï overrompelde en versloeg haar in naam van de Porte afhankeljkjdeDi
van
leger, nam haar zelve gevangen en behan- gehoorzaamde aan zjn goud,en In Albanië
delde haar met zachtmoedigheid. W ederom bestond geeneandere wetdan zjn Tvil.Hj

moest hj ten strjde trekken,wantM oari, deinsdevf
aorgeenemiddelen terug,om zjne
de stadhoudervan Syrië,wilde zjneplaats heerschappjtebevestigen.DePorteverklaarde
niet ruimen, waartoe een ander benoem d hem eindeljk eenoproerling(1820)?enIsmail.
was. In l00 dagen werden 30 veldslagen ge- 'cj/c werd afgezonden,om hem gevangente
leverd,en drie mannen,ontevreden overhet nemen.Aliverdedigde'zich op zjn kasteel
nutteloos vergoten btlrgerbloed,besloten de

te Janina als een leeuw , en de opstand der

twee strjdende vorsten uitden weg te rui- Griekenverschaftehem eenigeverademing.Een
men. M oavi werd gew ond? m aar Ali viel nieuweveldheerverscheen,eneindeljkmoest
doorhetstaal(661).Zoolangzjnetegenstan- dedwingelandzichovergeven.M etdeplegtige
ders heerschten, rustte de vloek op zjne belofte, dat zjn leven en zjn eigendom onnagedachtenis:m aar toen de Abbassiden het aangetast zouden bljven,begafhj zich naar
Khalifaat verkregen, werden er zelfs bede- zjn zomerpaleis in het Meer van Janina.
vaarten gedaan naar zjn graf.Zjnenakome- W eldra (1822)werdhem hierhetdoodvonnis
lingen? de Fatimiden? hebben aan de Njl gebragt,dool'den Grooten Heeruitgesproken.
en de Taag, in 'W est-Afrika en in Syrië Alé wilde zich verdedigen, maar hj werd
heerschappiJ'gevoerd.
a'
anstonds nedergesabeld. Zjn hoofd werd te

ALI-ALISON.
Constantinopel op de tinnen van het Serail a'
mandels,wtln,rozjnen,dadels,boomolie,

ten tgon gesteld.
Allbaud (L0uis)heeftzichberuchtgemaakt
door zjn aanslag op hetleven van Lodetv'
qk
Tâ.
ïlip,
:,koning van Frankrjk.Hjwerd in
1810 te Nîmes geboren en Ontving hier en

teNarbonneeenewetenschappeljkeopvoeding.
Eerst zag hj zich bjden handelgeplaatst,
maarhjgafdevûorkeuraandekrpgsdienst.
Hj bragthett0tsergeant-fourier,maarwerd
gedegradeerd en nam zjn ontslag.Nu vatte
hj het voornemen Op,om LodetrI
jk PAïIY.
:
om hetleventebrengen.Hjbragthiertoeeene
poging ten uitvoer Op den Ssstel
'Junj 1836,

brandewjn, vjgen citroenen,oranje-appels,
anjs,wol,soda en zout,terwjlergewevcn
stoFen,tabak,graan,suiker,koëj,indigo,
droogerjen en jzerworden ingevoerd.Nabj
de stad, aan de helling van hetgebergte,
groeitdevurige,zware,zoete,donkerkleurige

Alicante wjn (vinotintû),die te Marseille
kt
lnstmatig vervaardigd wordt.Dewjnbouw
dagteekenter van den tjd van Karel7
zr,die
uit de Rjnstreek den wjnstok derwaarts
bragt.
ln het Jaar 1221 werd de stad door de
Mooren beleqerd.Merkwaardig isde belegetoen deKoninq d00:depoortderTuilerieën ring,diezj l1z1709van de Franschen heeft
reed en de Natlonale gardegroette.Dekogel verduurd. Toen deze m eester w aren van de
van A libquds gew eer vloog hem digt langs stad,bragten ztjeenemjn onderde Citadel
het hoofd. De dader werd den llden Julj en vulden haarmet60000Ned.pondbuskruid.
daaraanvolgende geguillotineerd.

Ali-bey ,vorstder Mameloeken ensultan

Toen de Fransche bevelhebberhiervan berigt

gafaan denEnqelschencommandantRicltardj

van Egypte,werd Omstreekshetjaar 1728 plaatste deze zlch ophetaangewezentjdstip,
in Abchasië geboren en als l2-ofl4jarig waarop de mjn springen moest? met zjn
Jongeling dnor flayenhaàdelaarsaan Ibral
tim stafboven de gevaarljkeplek enlietzichin
./
t5/:
44,bevelhesièy'derJanitsaleninEgypte, de lucht vliegen.Eerst negen dagenlatergaf
verkocht.Doo'
itlèzenOptwintiglarigenleeftjd de Citadel zich over.
in vzsheid ge'
stèld, onderscheidde hj zich
Alikruik (De),doorLinnaeus(tturbolittodoor dappel'e dâden en werdnaIbral
timsdoc,
d reus''genaamd, behoortt0t de kopdragende
zjn opvolgel-in dèheerschappjOverEgypte. weekdieren (cepkalopkorab en is eene kleine
Wél moest hj,dàpr zjne tegenstanders in slak,diehetnoordwesteljkgedeeltevanEurode engte gebrajt,naaropper-Egyptedewjk pa bewoont.De huisjesOfschelpen,waarin
nemen,pya:in 17.66 herkreeg hj hetgezag zj zich verbergen, zjn zo0 grootals eene
en maak?'ztch onkfhankeljk van de Porte. hazelnoot en 00k Ongeveerzoorond,meteene
Htl wilde zjn sultanaat uitbreiden en was korte punt voorzien.Hetslakjeiszwartof
reedsmeester vkn Damascus,toen zjn aan- grjs van kleur.Destrandbewonerskokenze
genom en zoon, de veldheer M ohammed-bey, bj duizenden met zout water. Hetdiertje

door de Tufken Omgekocht, hem verried. wordt daarna met eene speld uitharewoning
Ali-beyp, bleef volharden en behaalde eene gehaald en d00r velen als eene lekkernj geglansrp
-ke overwinqing op de Turken(177S), geten.
waarna hj onderscheidene steden innam. Nu A lism aceën of waterweegbreen vormen
trok hj op tegen Egypteen wasreedst0t eene eenlobbige familievan waterplanten,die
Caïro genaderd,toen zjn schoonzoon Aboe- in een drietal geslachten 50 of 60 soorten
Daab hem eene geweldige nederlaag toebragt. bevat,welke over dekeerkringslanden en den
A li-bey w erd gevangen genom en en Overleed noordeljken gematigden gordel in de Oude
pnverspreid;dezeplanten
eenige djtgen daarna aan zjne wonden of en Nieuw e wereld zaan verglf(1773).
hebben een regelmatigen, dxiebladigen kelk
A libl (exceptio alibi) beteekent ttelders,'' en bloemkroon.Zj tellen gewoonljk 6,o0k
dtop eene andereplaats.''W anneerin criminele w el eens m eer m eeldraden,en 3 ofOOk wel
zaken een beschuldigde zjn alibl bewgzen eens m eer vruchtbeginselsbinnen in debloem .

kan,dat is,wanneer hj kan aantoonen ,dat W tl kennen in 0ns Vaderlanddegrootevncfdrhtlzich tjdens hetplegen eener misdaad op gvee-qbree (alisma plantago),die aan den kant
eene andere plaats bevond dan waar deze

werd volbragt,dan wordthjvanhanddadige
deelname aan die misdaad vr/gesproken.Het
allbi bewjst de onmogeljkheid,datiemand
zich Op deplaatsvan hetmisdrjfbevonden
heeft,enduszjneonschuld.Sluwemisdadigers

van ofhalfin het watergroeit,zichmeteene
groote bloeipluim terhoogte van eene halve
Ned.elverheft enkransvormig gerangschikte

bloemstelen draagt.De plantwordt schadeljk

geacht voor het vee, en het sap der gaafrandigelanggesteeldebladerenheefteeneblaarhebben zich wel eens een allbibezorgd d00r trekkende kracht.
het uurw erk te verzetten van dengene,die
Alison (Axchibald), den 29stenDecember
getuigenis moest aoeggen in de zaak ,welke 1792,te Kenley geboxen, legde zich t0e op
de regtsgeleerdheid en klom langzamerhand
hun Ferd ten laste gelegd.
Ahcante is de hoofdstad eener even z00 op t0t de hoogste regterljke waardigheid in
genoemde provincie in het Spaanschekoning- Schotland.Hjheeftondexscheidenebelangrgke
rjk Valencia.Dieprovincieteltop90D geogr. werken geschreven en zich vooraleen grooten

mjlenbjna400000inwûners,terwgldestad
zelf,na Cadix en Barcelona debelangrjkste
haven vanSpanle,erslechtsrllim 20000bezit.
Devoornaamsteartikelen van uitvoerzjner
1.

naam verworven doorzjne(tllistory OfEurope

from the com mencementofthe Fxenchrevolution to the restauration Of the Bourbons''

(Edinburg 1833 t0t 1842!8steuitgavein 20
21
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d1n,aldâârin1850),hetwelkin 4evoornaamste Volgens den medicinaal-raad Bley teBernasteHannover
levende talen van Europa is overgebragt.Hj burg is een recept van Prolli'

beschouwt de geschiedenis van een gestreng- n0g beter dan het voorgaande. Hetis van
conservatiefstand/unta1s eenereeksvanver- dezen inhoud.Men bereide een warm aftrekschjnselen,waarln zich de hand eenerregt- selvan ll/zNed.pondgalappels?zoodaterna
vaardigevoorzienigheidvertoont.lndiengeest hetiltreren 2'
/zNed.pondvloeistofoverblj-

heeft hj 0ok een qroot aantal opstellen in ven.Voortsvermengemen5'/aNed.loodindigoGBlackaood's Magazlne''geschreven.-- Zjn poedermet2'/aNed.0nsrookendzwavelzuur,

Jongerebroeder William Pultney Alison,ge- late diteen etm aalstaan en losse hetvervolneesheer en hoogleeraar in de practische ge- gensop in 2'/'
aNed.pondwater.Hierbjvoege
neeskunde te Edinburg, wjdt zich tevens men een Ned.0nsjzervjlselenevenzooveel
aan de behandeling van staathuishoudkundige krjtpoeder.Uithetjzervjlselenzwavelzuur
ontstaatdanjzer-vitriool.Eindeljkgietemen
Vragen.
A lizarine (kraprood,lizarine-zuur) isde de beide vloeistofen bj elkaâr.
belangrjkste kleurstof uit den wortel der A1k (De) behoort t0t eene familie Van
meekrap-plant(rubiafivcforl- L.
4Dezewor- zwemvogels(natatores),welke dennaanzvan
telsgroejen vooralin hetoosten en komen aleidaedraagt.Geljk de zee 0nsin de robonder den naam van al-lizariof lizlri Over ben eene soort van middenschepseltusschen
Tripoli uit Syrië en Cyprus.O0k in 0nsVa-

derland is de meekray-verbouw een belangrjke tak van njverheld.De zelfstandigheid,
die de hoofdkleurstof van de krap voortbrengt, is het ruberytltrine-zu'
ur (rubian,
xantine),dat zich bj vrjwillige gisting in

b

glycose en alizarine ontbindt. Dit laatste

(Ca: H60:+ 4 HO)kristalliseertuitde0plossing in wjngeestin bruinachtig-geleprismas,die bj l00OC. eene roode kleur aannemen en in oranje-gele naalden sublimeren.
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Het lost zich in koud water zeer weinig,
in kokend Avater Tveinig 0p,zaaar zeer ge-
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bj doorvallend licht. In sterk zwavelzuur

lpst het zich Op met eene roode kleur, en
de oplossing van alizarine in alkaliën geeft
een fraairooden neêrslag van alizarine-aluinaarde,onder den naam van kraplak bekend.
Zie verder Onder msekrap.
A lizarine-inkt, in 1856 door Angust
ZeozlFzlrtfi te Dresden uitgevonden, is een

donkere,blaauwachtiggroene schrjf-en copieer-inkt,die veelbjvalgevondenheeft,maar
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makkeljk in alkoholen houtgeest.De 0?lossing in bjtende en koolztlre alkaliën ls
violet bj opvallend licht, en purperrood
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galappels en drie deelen meekrap-wortels,
Fig.1,a. Deringel-zeekoet.1.Cepllus.
die op zooveel warm w ater staan te trekken, dat de vloeistof 120 deelen bedraagt.
chen vertoont, Z00 11a11Nadatdeze çeil
treerdis?worden er11/,deel zoogdieren en viss
cllouwen wj in de alken en vetranzen(pinzwavelzurelndigo-oplossing,5'/sdeelenjzer- s
vitriool en 2 deelen houtazjnzure jzer-op- guins (aptenodytesL.))vogels,dleden Overlossing bjgevoegd.Hjvervaardigtdezeninkt gang schjnen te vormen t0t de kotlflbloe0ok in een vasten tpestand.Hiertoewordtde dige zeebewoners. Genoemde familiën staan
vloeibareinktuitgedampten deoverbljvende onder de watervogels op den laagsten trap.
vaste zelfstandigheid in tabletten veranderd, Korte ofnagenoeg in het geheelgeenevleudie,aangemengd met 6 deelen warm water, gelsen drieteenigezwempooten,waarbdmen
een helderen copieeminkt,en m et 10 t0t 15 zelden eenig spoor van een achterteen ont-

le
deelen warm water een goeden schrjf-inkt dekt, zjn de kenmerken van eerstvermelt
inktzjn,volgensden uitvinder,dathjgeen slechts eene schakel,nameljk depinguins,
leveren.D e eigenschappen van denalizarine- familie. Tusschen deze en de visschen isn0g

bezinksel vormt en 00k nietdik w ordt,ge- die ter naauw ernood hetalgemeene kenm erk
makkeljk uit de pen vloeit,niet schinanaelt van alde vogels,nameljk den vederdos,been op het yapier donker-zwart wordt. De zitten.
indigo-oplosslng m aakt de pas geschrevene
Dealken zjn geschapen om in zeetever-

letters duideljker en de krapwortelvermeer- keeren.Zj zwemmen en duiken op eeneuitmuntende wjze.Op hetland gaat hetloopen
dertdoorzjn suiker den glans.

222

zeer moejeljk,- zj bewegen zich voortslolende: en t0t vliegen zjn zj nagenoeg
niet in staat. Men kan van de familie der
alken moejeljk eene algemeenebeschrjving
geven,omdatdeverschillendegeslachten n0g
aluitéénloopen.
Tot de alken behoort het geslacht der
lommen of zeekoeten (uria),hetwelk op dat

dersteunen doorgaans twee vogelaars elkan-

der.Zj zjn door een touw met elkander
verbonden. De achterste heeft een langen

stok,waarop aan de bovenzjde een plankje
bevestigd is en waarmede hj zjn voorman
kan ondersteunen, waar de rotswanden te

steil zjn,terwjlde voorman,na hetoverwinnen dier moejeljkheid, op zjne beurt
derdulkers(colymbidae) geljkt.Die vogels den makker met het touw naar boven trekt.
bezitten een regten snavel van m iddelbare Ook gebeurt het wel, dat zj zich aan een
lengte,zeer smalle,puntige,kleine vleugels, sterk touw van de rotstoppen naar beneeen zeer koxten, afgeronden staart, een den laten zaltken, om op de lager gelegene
kleinen k0p,een vrj langen halsen harde, broedplaatsen een overvloedigen Oogst in te
digtevederen.Zj bewonen den noordeljken zam elen.
poolgordel en zwemm en er in Ontzettend
D e fraaiste van deze vogels is voorzeker

groote troepen rond,terwjlzj zich in het deringel-zeekoet(uriahringvia,Fig.l,J).
voorjaarop deklippen en rotsaehtiçe stran- Een andergeslachtvan dergeljke vogels,
den begeven 0m te broeden. Hetwjle legt eepltns genaamd (Fig.1,b..j,onderscheidtzich
Fig.S.
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Fig.3.c.De gewonealk.b.1)e ongevleugelie alk.

slechts éên ei,qn schoondeejereningroote van de eigenljke zeekoeten door geringere

hoeveelheid door de m enschen w orden w eg- grootte,kleineren snavel en dunnere pooten,

renomen,ontwaartmen geene vermindering die meestal rood van kleur zjn. Htlnne leln hetaantal dier zeevogels.DeJongenwor- venswjze komt geheel en al met die der

den met allerlei zeewormen en vervolgens zeekoeten overeen.
Grooter is het onderscheid tusschen de
jnet visschen gevoed totdat zj, ongeveer
yene maand oud, zieh in zee laten vallen : zeekoeten en de krabbendnikers (mergult
è
ls,
9m zich in het zwemmen en duiken te Fig.2,a). Deze behooren t0t de kleinste
oefenen.
zeevogels en zjn nietgrooterdan kwartels.
Alet levensgevaar gaat de behoeftige be- Hun snavel is di
k en wirvormig. Hunne
Yzoner van het Noordsche strand opdejagt, drieteenige pooten zjn kleln en staan niet
en
00
k
van
de
vogel
s
zo0
ver
na
ar
ac
ht
eren a1s die derzeekoeten.
ra zich van deejeren
'o
meester te maken.'W anneer de brandinghet Hunne vleugelszjnkleinen smal,hunstaal't
veroorlooft,roeithj digtlangsdenrotsw and is zeer kolt en afgerond,en hun vederdos
en haalt de dieren en hunne ejeren naar wit en zwart.Zj trotseren de vreeseljkste
zich t0e met een slagnet,dat aan een lan- kotlde en de geweldigste stormen van het
l
gen,ligten stok isbevestigd,ofhjklautert Noorden, en zjn even onbeholpen op het
i
tegen de steile wandon op. Tn dit gevalon- land alsbehendig en vlug opzee.Zjvoeden
E
r
2l*
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orlingen van het hooge Noorden nlet a1s
zich metkleinekrabben enlepgen00kinhet bo
voorjaar slechtséén ei,datzgopdeklippen eene afkeurenswaardige eigenschap wordt
en rotsen uitbroeden.
aangerekrqd.
Tusschen de krabbenduikers en de alken
Alkallen en alkali-m etalen. Potasch
heeft men alsoverqangs-l
id n0g den larven- en keukenzout zjn reedslang bekend,maar

duiker (mormon, Flg.2,à).Men heeftde- dat zj eene zelfstandigheid bevatten, die
zen vogel wegens zjn snavel00k wel den met sommige m etalen overeenkom t is eene
papegaaiduiker Ofden zeepapeyaai genoemd. ontdekking van den laatsten tjd. Vermengt
Dit dier,dat door eenige soorten vertegen- m en eene oplossing van potasch in watermet
w oordigd is,bezit een hoogen,sm allen,aan gebluschten kalk,dan ontstaater eenescheidezjdengegroefdensnavelenisvoor'
toverige kundige ontleding doordien de laatste het
een echte alk metgroote,drieteenigezwem- eene bestanddeel der potasch t0t zich neemt
pooten,kleine smalle vleugelsen een korten en daarm ede in de gedaante van een onop-

staart.Hetlooptredeljk vlug,en zwemten
duiktvoortreFeljk.
De eigenljkealkenonderscheidenzichdoor
een korten,smallen,hooren snavel,kleine,
smalle vleugels,die bj éenesoort,nameljk
bj den onyevleugelden alk (alca impennis)

losbaar poeder op den bodem zinkt,terwjl
het andere bestanddeel in de potasch achter-

bljften doorverdamping der vloeistofineen
vasten vorm verkregen wordt. l)e potasch

(K0,COz)iseen zout, datwi1zeggen een

ligchaam , hetwelk ontstaat door de verbinenkelals vlnnen dienst doen,door een kor- ding van een zuur met eene basis.Datzuur
tendesrtdao
art
di
ve
s. en
Dedoor
gewoeen
ne al
kgten
(alc,apelsachtigen, is koolzuur (COa) en die basis kali (K0).
torda, Fig. Bj pas genoemde Ontleding verbindt zich

3, c) komt veel voor en leeftin tallooze het koolzuur met den kalk (Ca 0),die des-

troepen,maardeongerlengeldecJk(Fig.3,bj geljks eene basisis,en het kalibljftover
is z0o zeldzaam geworden,dat m en erinde

(KO , C0, .
1
- CaO = Ca O , COz + KO).

laatste30jarengeenheeftaangetroFen.W el- Ditlaatste bezit eigenaardigeeigenschappen.
ligt is hj reeds uitgestorven. Deze merk- ln den handel komt het voor in steelwaardige vogel komt sterk Overeen met de tjesterdiktevan een pjpesteel?en alsmen
vetganzen van hetzuideljk halfrond.
die in de luchtlaatliggen,zulgen zj greDeze laatsten, de vetganzen of Lng<in& tig de vochtigheid op en vormen hiermede

(aptenodytes) worden doorvelen beschouwd
als eene tweede grpd, van alken. De vetganzen hebben een regten,bjnarondensnavel,vleugels die met zeer korte?schubvormige vederen zjn bedekt,en een staartvan
spitse,stjve vederen,diein hetwaterals
roer en te land alssteunseldienen.Zjleven
in het zuideljk gedeelte van den Atlanti-

eene dikke, siroopachtige vloeistof,die bj-

ontzettende menigte in volle zee,terwjlzj
zich enkelnaar de kustbegeven om ejeren
te leygen en te broedeY. Bj hetzwemmen
gebrulken zj de vleugels a1s roeispanen,
wantin hetvliegen zjn zj onbedreven.Op
het land staan zj vaak in langerjen naast
elkaâr, zoodat zj weleervoorzeker aanlei-

voorbjgaan, dragen den naam van vante
(;xe) alkalt
'én. Zj bestaan uit de bovenver-

trent dwergvolken in omloop zjn gebragt.
De Patagonische pefglz).
v(aptenodytes Patagonica) is leiachtig grjsvan kleur en eene
Ned.ellang;zj wordtin de omstrekenvan

schuldigd zjn, datde zoogenaamdemetaalkalken (jzerroest,loodglit,tinaschenz-)verbindingen zjn van zuurstof met metalen,

tend Op alle bewerktuigde zelfstandigheden
werkt. Het is de sterkste basis en vereenigt zich 00k weêr met het koolzuur des

dampkrings t0t potasch. Uitsodaverkrjgt
men eene dergeljke zelfstandigheid,dieden

naam van natron draagt. Soda is koolzuur
natron.
schen en Indischen Oceaan tussehen Am erika
Natron (Na 0) en kalL (KO) benevens !ïen Nieuw-zeeland en verkeeren steeds in tltion,dat wj thans,als van minderbelangj

melde metaalachtige zelfstandighedenjalkalimetalenj en zuurstof. Davy haalde ln den

aanvany dezer eeuw uithetkalihetdaarin
aanwezlge m etaal, het kalium (K ),en uithet
natron verkreeq hj het natrium (Na).La-

ding hebben gegeven t0t de fabels, die 0m- tlpidïer, aan wlen wj de ontdekking ver-

verkreeg deze door ze met k00l te laten
de Straatvan Magelhaensaangetroffen.Merk- gloejen,maarhetwilde hem nietgelukken,
waardig ishet,dathetwjfjehaareieeniren metalen met alkaliën te bekomen.Geen won-

tjd in eeneplooivan hetbuikvelmetzlch der;het kalium smelt en verdamptbj een
draagt. D e kleine tlef
tç
tzl,
: (aptenodytesde- lagen warmtegraad:zoodathetverdwjntbj
mersa) is zwart en van Onderen w1t en 6 de gloejing van een mengselvan kalimet
Ned. palm lang en verkeert aan de Kaa?, k00l. Geschiedt echter die gloejing in een
0? de Falklands-eilanden en aan hetzuideltlk retort en leidt men de Opstjgende dampen
m teinde van Amerika. De goudharige r:/- in kouden petroleum ,dan vergadertzichhet

*
#
qans (aptenodytes chrysocoma) isz00 gront metaalin glinsterende bolletjesopdenbodem
als de voorgaande en heeft aan het achter- van het vat. In ;g.1 aanschouwen wj den
hoofd aan beide zjden een qoudkleurigen toestel,die gewponljk t0t hetbereiden van
vederbos. Zj houdt Op de Zuldzee-eilanden kalium gebruikt w ordt. Boven den rooster
haar verbljf.
van een goed trekkend vuurwordtdejzeren
Hetvleeschderalken en 0okhunneejeren destilleer-toestel V geplaatst. Deze bestaat
zjn tranig van smaak ,wat hun door de in- uit een rolrond gedeelte, eene zoogenaam de

ALKALIZN.
kwikzilveriesch,die btj0 meteen geweer- krjgtmen veelmeerkalium,en hetgevaar

l00p luchtdigtis verbonden.C iseen ontvanger van geslagen koper,met petroleum gevuld en door water Omgeven. Men vult de
Eesch met een mengsel van potasch enkoolpoeder en plaatst haar op hetvuur.Deko0l
ontneem t aan het kali der potasch zjne
zuurstof en vormt hiermede kooloxyde-gas

(CO),dat met het koolzuur en de kaliumdampen ontwjkt (KO, COa + C = COz,
C0 , K). Deze destillatie is niet zonder ge-

is minder groot.
Daar het kalium eene verbazend groote
verwantschap t0t het zuurstofheeft bedekt

zich in de open luchtzjne oppervlakte ter-

stond meteenekali-laaq,diegeleideljkweg-

vloeit en alzoo steeds nleuw e lagen van het
metaalaan de werking desdampkringsblootstelt.Daarom moetmenkalium bew areninpetroleum , Om dat deze laatste geene zuurstof
bevat.Dit is 0Ok van toepassing op natrium .
Beide m etalen drjven op water,maarontleden het tevens doordien zj zich verbinden

vaar, om dat het kalium w e1 eens met het
kooloxyde-gas eeneverbinding aangaat,waardoor de buis a verstopt geraakt en ligte- metde daarin aanwezige zuurstof,terwjlde
ljk uitbarstingen veroorzaakt worden. In waterstof in de gedaante van een gas ontden ontvanger C verzamelt zich het metaal snapt. Tevens verdampt een gedeelte van
in glinsterende bolletjes,diemenvervolgens het metyal en geeft aan de vlam eene vioonder den petroleum t0t grootere stukken lette kleur.Bj natrium isdeontwi
kkelinj
kan zamensmelten. Het ontstaan der ver- van warmte minder sterk, zoodat hierbp

geene ontbranding plaats heeft.
stoppendelzelfstandigheid heeftlnooitplaats doorgaans
bj witgloeihitte,maar gedurende de afkoe- Avekt m en deze kunstm atig op2danvertoont

ling der kalium-dam pen. Daarom gebruiken zich de vlam wegens hetontwjkendnatrium
Donny en M areska een toestel, waarmede hoog geel. Bj het nemen van die proeven
wordtvoorzigtigheid vereischt.Eerstsmelten

de alkaliën door de groote hitte en drjven

in het Tiater rond zonder daardoor bevoch-

tigd te worden (zieonderaq.
qreqaat-toestandq,

maarwanneerde wal-mte i0thigtbj1000C.
is gcdaald, heeft er bevochtiging plaats en

daarbj wordt het metaalmet geweld wegF

zj die afkoeling plotseljk volbrengen. Het
bestaatuiteen platten jzeren bak (Fig.2)j
die z0o digtmogeljk bj den muur van den
oven gebragten bj de destillatiemetnatte
doeken bedekt wordt. Op deze wjze ver-

geslingerd.
De alkali-metalen vervullen in denlaatsten

tjd eene belangrjke r0l:omdatmen zetot
hetverkrjgen van aluminium aanwendt.Natrium wordttaParjsop eenegrooteschaal
bereid, zoodat deprilsvan hetNed.ppnd,

die voorheen 3500gylden was,reedssedert
lang tOt 25 gulden ls gedaald.De bereiding
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geschi
tzvoor
schr
e niet, en OD;die reden plaatstmen daaron.
deedt
vovol
lgege
ndns
e he
wj
e:Me
niftvan Devil
3l0
der een bak metpetroleum ,waarinhetvloei.
Op
vermenge
N ed. pond soda (koolzuur natron), 5 pond baar metaal aanlandt.De brandstof - ees
krjt en 15 pond steenkolen en plaatse het mengsel van steenkolen en cokes - ligt 0y
in een retortboven hetvuur.Door hetkrjt de plaat T en w ordt door de opening F o,
bljfthetgesmolten koolzuurnatron,datzich den rooster geschoven.Devlammen verhittez
anders ligt op den bodem van de retort ver- tevens de ruimte K en dienen hier om he1
zamelt, met de k00l vermengd.De steen- sodamengseltecalcineren.Dedestillatieduurl
kolen geven bj de destillatiekoolwaterstof Ongeveer 4 uren.
en waterstof, die de natrium-dampen uit de
Denjverheid weett0tnu t0e natrium ez
retortin den ontvanger dxjven.DiestoFen kalium niet anderste gebruiken dan t0t he$
worden t0teen;jnjoedergewreven,naauw- bereiden van alurniniunl.Van m eer beland
keurig vermengd,ln jzeren potten gedaan zjn die metalen voor den scheikundige.De
en aan roodgloeihitte blootgesteld.Zoodrade alkaliën daaxentegen zjn ook op hetgebied

massa brj-achtig wordt,haaltmen ze eruit dernjverheid van grootgewigt.
en wikkelt ze na de afkoeling in papieren
patronen,die 8 duim breed en 25 duim lang

Kalien natron bestaan uitêe
'naequivalent
van hun metaalen uit éên aequivalentzuur-

zjn.Bj hetdestilleren gebruiktDerillejzeren cylinders meteenemiddelljnvan14duim
en eene lengte van 2 el.Dezezjn aan de
beide uiteinden Open en kunnen metjzeien

stof.Beide zjn dân alleen in hetbezithun-

Fig.3.

ner merkwaardigste eigenschappen,w anneex

zj met water scheikundig verbonden zjn.
ln watervrjen toestand (K O en N a0)k0-

>ig. 4.

jlaten gesloten Tvorden. In een gat van de men zj weinig tepas. M et waterverbonden

voorste plaat kan de geleidingsbuis vastgeschroefd Nvorden. D e cylinders worden met
potklei omhtlld, met jzerdraad omwikkeld
en ill aarden buizen geschoven, zoodat er
zich geene tusschenruimten bevinden. Op

dragen zj,geljk allemetwaterverbondene
zuren (oxyden),dennaam vanhydraten(kalihydraatofbjtendekali,kalicausticum ,lapis
causticus(K 0,H 0);natronhydraatofbjtend
natron (natrum causticum,N a0,H 0).D00r
deze wjze zjn de cylinders tegen de ver- verhooging van temperatuux kan men zeniet
nielende werking van het vuur beveiligd, van hun hydraatwaterbevrjden.ln droogen
zoodat zj t0teen grootaantaloverhalingen toestandvertoonenzichkali-ennatron-hydraat
kunnen dienen. In ;g. 3 en 4 aanschouw t alswitte.vaste massas,diebj eeneEaauwé
men den oven van beville.Derolronderetor- roodgloeihitte smelten en bj witgloeihitte
ten, ixl de buis R geschoven,Avorden aan inden vorm vanwi
tte dampen opstjgen.
de achterzjde (S)saet de vermelde patronen
Kali en natron bezitten vele overeenko-

gevuld en goed gesloten.Daarna wordthet
vuur aangestookt,waarop zich uit den hals
der retort gassen ontwikkelen, die in den
dam pkring ontbranden.H eeft deredudievan
het natrium een aanvang genomen, z00 als

mende eigenschappen en kunnen du8 in den

regel elkander vervangen.Beidezjn sterke
bases,datis,ztj hebben groote geneigdheid,

zich m et zuren tot zouten te verbinden, die
geenerlei alkalische eigenschappen bezitten.

bljkt uit de witte dampen,dan wordt de Beide lossen zich gemakkeljk op in water
ontvanger V er aangeschoven. De natrium- en vormen hiermede bjtende vloeistoFen,
dampen komen hier totdigtheid)maarstollen
loog genaamd , die vernietigend werken
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op bewerktuigde zelfstandigheden.Zj heb- hoeveel wjnzuur-hydraat in eene bepaalde
hebben een merkwaardigen invloed Op som- hoeveelheid azjn aanwezig is,dan behoeft
mige plantenkleuren. Rood kool-nat en vio- men ze slechts meteenige droppelslakmoeslenstroop maken zj groen, een geel kt
lr- tinctutlr rood te verwen en er dan z0o veel
kum a-aftrekselbrtlin, en de roode vloeistof, kali-loog van eenebekendesterktebjtedoen,
die men verkrjgt dpor een zuur bj eene totdat de roode kleur in eene blaauwe vem
lakmoes-oplossing tevoeqen,wordtdooreen andert. Uit de gebruikte hoeveelheid kali
alkali weder blaauw.Hlerin is een eenvou- berekent men dan het zuur-gehalte van den
dig middelgelegen,om deaanwezigheidvan azjn. Bj het bepalen van hetkali-gehalte
een alkalite herkennen.
eenex vloeistof wordt dezelfde handelwjze
De alkaliën komenophetgebieddernjver- ovagekeerd toegepast.

heid te pas,Omdatzj zich zooligtmetzuur- Alkalische aarden en m etalen der
stof verbinden en tevens omdatzj vernie- alkalisehe aarden. De eerstgenoemdon
tigend werken op organische stolen. De

V0rm0n eene gr00P Van 0Xyd01,diezich van

zeepfabrikant gebruikt ze, omdat zj zich de alkaliën vooral Onderscheiden door de
met de vetzuren t0tzeepverbinden,hetwelk eigensehap, dat ztjmoejeljk oplosbaar zjn
alzoo een zout is.Kooktmen eene oplossing
van ltali-ofnatronhydraatmetOlieoftalk,dan
wordendezelaatsten Ontleedin glycexineen in
olie-,stearine- of m argarine-ztlur, dat m et
het alkalizeep voxmt.Voortskomendealka-

in water.De hoofdvertegenwoordigster dier
gl'oep is de algemeen verspreide kalkaardej

terwjl00k dezeldzamervoorkomende,baryten strontiaan-aarde er t0e behooren.00k de

talkaarde (bitteraarde ofmagnesia)heeftder-

liën te pas bj het bleeken van linnen en geltjke eigensehappen,Alkahsche aarden zjn

katoenen stoffen,welke daartoe in eenezeer verbindingen vanmetaalachtigeligchamen met
verdunde lo0g worden gebragt.Alle harsach- zuurstof en komen dus met metaal-oxyden

tige deelen worden daardoorverwjderd,tem 0Ve<00n.
wjldeplantenvezelsbj eenevoorzigtigebe- Demetalen deralkalischeaarden- barium,
handeling onaangetastbljven.
caldum ,strontium en magnesium - zjnl1/a
H et kali is in de natuur algem een ver- t0t ruim 2'/z maal zo0 zwaar als wateren

spreid; verbonden met kiezelzuur vormthet
vele bestanddeelen der aardkorst.D00r verweêring kpmt het in de bouwlanden enhet
is hier 00110 voor:vaarde dervruchtbaarheid.
Intpsschen z0u het zeex moejeljk wezen,
het kali uit den bodem te halen,indien de
planten 0ns niet te hulp kwamen. Deze zui-

hebben eene sterke verwantschap met de
zuurstof, zoodat men ze in de open lucht

niet lang bewaren kan. Zj ontbinden het
water zonder hulp van eenig zuur.Calcium
heeft deklet
lrvan klokspjsen isz00hard
als kalkBpaatqdaarenboven kanhettOtdraden
worden getrokken.Strontium iswatdonker-

yen hetdoorhare wortelsopenbewarenhet dervan kleur,en barium en magnesium zjn
m haarligchpain,waarhetmetwjn-,appel-, nagenoeg wit.
citroen-, klaver- en andere zuren verbonden
A lkaloïden (Organischealkaliënofbases)
is. Het gegiste drqivensap levert wjnzuur noemt men eene klasse van ligchamen ,die
kali(wjnsteen) in kristalljnemassas.Vooral in tle natuur voorkomen of door kunst be-

haalt men kaliuit planten-asch,diegrooten- reid worden en veel overeenkomst hebben
deels uit koolzutu kali bestaat.Het kaliis met de anorganisehe alkaliën (kali,natron
echterin hetgebrt
zikveelaldoornatron(soda) en ammoniak).Zj reageren Opdezelfdewjze
vervangen,datmen uithetkeukenzout(chloor- en verbinden zich m et zuren t:t zouten.
natrium) bereidt.
D oorgaans geeft men in m eerbeperkten zin
Tot de alkaliën rekent m en ook het am- clen naam Van alkaloïden aan organische
elosiok,yraarover wj later zullen sqreken. bases, die in het plantenrjk vûorkomen en
A lkallm etrie en acidim etm e. De eene eigenaardige werki
ng hebbeniop'smeneerste dient om tle hoeveelheid zuivere kool- schen ligchaam .D e kennis dezerstoFendagzure potasch te bepalen,diein eenehoeveel- teekent van hetJaar 1816,toen k
sertûrner
heid ruwe potasch is bevat, en de tw eede opm exkte,dat de vroeger doorhem en Seuqnin
stelt 0ns in staat om in zw avel-,salpeter-, ontdekte morphine eene zelfstandigheid w as
azjnzuur enz.de hoeveelheid zuiver-zt
lur te die Op een alkaligeleek.D 00<hetonderzoek
leeren kennen. Zuren en alkaliën hebben van velerlei planten ontdekte men w eldra
eigenaardige eigenschappen. D e zuren her- een grootaantalalkaloïden.Daarbjbevinden
kent men aan den zuren smaak en aan het zich hevige vergiften (strychnine,brucine,
Vermogon Om blaauwe plantenkleuren (lak- nicotine)en 0ok andere,diein gxogtegiften
mûes) rood te verwen.Alkaliën onderschei- worden inyenomen) zû0 als de koortsGrjden zich f
loor een loogachtigen,bjtenden vende chinlne.De ljst der thans bekende
smaak en door het vermogen om blaauwe alkaloïden,w ier nam en alle op lneeindigen
,
plantenkleuren, die door een zuurz
'
00d ge- is te lang,Om ze hier op te nemen.
worden zjn,wederblaauw temaken.Belde Het meerendeel dex alkaloïden is wit,vast,
soorten Van ligchamen verbinden zich t0t kri
stalvormig,moejeltjk in water,maar ligt
zouten,en daax dezeverbindingennaaxvaste in alkololoplosbaaren ontbindtzichbjeen
gewigtsverhoudingen geschieden ? bezitmen hoogenwarmtegraad.Sommige zjn vasten
hierin een middel,om met bekende hoeveel- amorph,andere vloeibaar.Harezotlten zjn
heden alkaliën onbekendehoeveelhedenzuren doorgaans oplosbaar in water.ln het plante bepalen, en em gekeerd.W il m en w eten) tenrjk zjn zj met organische zuren ver-
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bonden. Vele alkaloïden hebben eene merk- beeld in de oasen ten zuiden van Algiersen
w aardige overeenkomstmetammoniak(NHa) in de boschjes langs de Njl. In ;g.1 a

en metammonium-oxyde (NHqO).
zien wj een vruchtdragenden en in b een
00k in het dierljk ligchaam heeft men bloejenden tak op de helftdernatuurljke
eenige verbindingen gevonden,die op alka- grootte.
lofdengeljken,zooalskreatine enkreatinine, De andere plantbehoortt0teen geslacht,

die in het sap van vleesch voorkomen, de
pisstof enz.
A lkanna is eene roode verfstof,die uit
twee
wo
rdt.Z00r verschillende planten verkregen
De eene behoort t0t het geslacht
Lawsonia L.en t0t (
le familie derlythrariën.
Het bevat struiken, die op den liguster ge-

dat den naam draagt van alcannae TcldcA en
gerangschikt is onder de familie der borragi-

neën (asperifoliaceën), wierleden,even als
die der lipbloemigen, meestal tw ee paren
vruchtbeginsels hebben met een stamper in

ljken en 4 Ned.elhoog worden ofzelfst0t
b0om. en opwassen.Het draagtteçenovergestelde bladeren,en de bloemen z)n trosvormige aren. De kelk is vierspletig met driehoekige slippen, en de 4 bloembladen zjn

in den regel kleine struiken met een houtachtigen , rooden, schubbigen wortelstok.
Een krans van tongvormige, ruwe bladeren omringt een Of meer nederliggende,
slappe,metbladeren voorziene stengels,die
van boven zich
gaFelvormigverF1'o
('*1:
deelen en aande
gafeltakken
bloemen dragen.
De buisvormige
kelk heeft5tanden, debloem is
h
.
trechtervormig
)

omgekeerd eivormig en Wit.
De acht meel-

draden zi
jn
paarsgewjs ge-

plaatst. De
vruchtknopheeft
een eenvotldigen
naad en verandertin eenezaaddoos ter grootte
eener erw t. L .
alba ZJ-,iseen
heesterm eteene
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vierkant maar
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die m en te zien

krjgt,zjn doorgaansrend.Even
alsdeOljfboom,
w ordt 0ok deze
heester ofboom
op een dorxen
grond doornachtig.Linnaeusgaf
aan dezen den
naam vanL .:pinosaenaan dien,
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vjfslippiyen
zoom (b.Flg.:,
m et drievoudige
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nen roodachtige
schors. M en be-

het midden,voorts vjfmeeldraden en eene
vjfslippige bloemkroon. Deze planten zjn
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gehecht:destempe1isvanboven
knodsvormig:de

vruchtentcFl42,
m et drievoudlge
vergrooting)
krom en gerim peld en dezaden
oliehoudend. A.
tinctoria TcvdcA

(Fig. 2)id zulk

een laag gewas
m et korte dekbladeren endonker-violettebloewelkeop een FOedenbodem groeit,dennaam men. Het groeit in de zandige steppen en
van L.iw:r-1:.De bladeren zjn lancetvor- Op den kleigrond in het zuiden van Europa:
mig,puntig of stomp entegenoverstaand.Als bjvporbeeld in Provence,HongarjeenGxieradiœ clclz
lwl: verae of (SpeL Jpdïgvprv- kenland: en 00k in Klein-Azlë. De wortel
vond men den wortel der alkanna-plantwel- (radiœ alcannaevvrïcd)komtvoorinronde:
eer in de apotheek.Met het sap dierwortels gekromde stelen, die de dikte van een
YerWBedoeï
en de
Oostersche vrotlwen, vooralbj pjpesteel t0t die van een vinger hebben;
nen,
de
de vingers en de teenen, zj bezitten eene witachtige kern en eene
somtjdsalleen de nayelsen 00kweldebeide donkerroode,gerimpelde schors.Dezelaatste
voeten oranle-geel.D1ekleurbljft ermaan- bevat eene harsachtigeverwstof,hetalkannaden lang Op hechten en wordt er vooriets rpo#,datin wjngeest,aether en vetteoliën
zeer bekoorljksgehouden.Behalvedemen- kan w orden opgelost en tot het kleuren van
scheljke huid wordt er ook marokjnleder tincturen,zalven,pommaden enz. dient. Bi
J
roodachtig geel m ede gekleurd. Deze plant het behandelen dier verwstof vermjde men
groeit in het noorden van Afrika en t0tin het gebruik van metalen vaten,daarhetrood
het Oosten van Zuid-Azië.Op vele plaatsen in deze w eldra in een vuil-geel verandert.
vindtmen haarin den wildenstaat,bjv00r- De alkanna komt voorts te pas t0t hetbeFig.1.Iamsonla cllc.

ALKANNA- ALKMAAR.
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reiden van blanketsel. Met azjnzure klei- vöôrdatdeorganischeverbinding vernietigdis.
aarde wordter0ok hetbekendealkanna-violet
Alkem ade is de naam van een oud ridvan gemaakt.
derljk geslachtin Holland.Zjn stamhuis1ag
Alkarsine(kakodyl-oxyde)iseenewater- in hetoosteinde van het dorpW arm ond,niet
heldere vloeistof met een soorteljk gewigt ver van Leiden. Het bestond reeds in 13Z0
van 1,642,welke bj 1500C.kooktenonder en is later door een ander gebouw vervan- 24O C.in schubvormige kristallen veran- gen.Het behoorde in 1795 n0g aan den heer
dert.Zjheefteenwalgingwekkendenarsenik- Floris van Alkemade,heer van Manegem en
retlk en een dergeljken smaak.Zj zinktin oud-Alltemade.
water naar den bodem ,maal
-lost zich op in
Een anderhuisAlkemadeofOud-poeLqeest,
wjngeesten aether.In de open luchtyeeft waarnaar het ridderljk geslacht der Poelzj een dikken witten rook en wordthterbj yeesten isgenaamd,lag bj Oegstgeesten beZ00 Warm , dat zj na verloop van weinige hoorde reeds in 800 t0t dekerkeljke goeOogenblikken in vlammen staatent0tarsenig- deren van St.Maarten te Utrecht.Delaatste
zuur, water en koolzuur verbrandt. Reeds manneljke telg van dit geslacht isin 1511
lang was zj bekend onder den naam van overleden. Later woonde er onze beroemde
Cadets rqokende rfoei,
sfo-/',maar eerstDumas landgenoot,de hoogleeraarH erman.poerFzcrd
en Bunsen hebben 0ns bekend gemaaktmet (zie onderdezen naam),nawiensoverljden
het huis het eigendom is gewordenvan graaf
I'rederik Tp-:j gehuwd met M aria, des
Fib
'.
'*2@
Professors eenige dochter.
'
Alkem ade (Cornelis van), een jverig
schoon niet zeer Oordeelkundig beoefenaar
j
#
$J 1
der Nederlandsche Oudheden, werd geboren
*
xx
te Noordwjk op den llden Mei 1654. In
1699
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schoonzoon M r,P .rtxzl der dcFzellizw ,verm eerderd,beleefde in 1740 een derden druk.
In datzelfdejaar (1699) verscheen ()ok zjne
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uitgave vandetRjmkronjkvana'
Velis&oàe''.
Eenjaardaarna gafhj den ttMuntspiegelder
graven van Holland'' in het licht; in 1713
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oorspronkeljkheid aangewezen en opgehelderd'' waarop zjnett
N ederlandschedischpleg-

t

ben wj van hem den tlonker Fransen oor10g'',ttdebeschrjving van de stadBrielleen
den landeVoorn''en eindeljk eeneveelverbeterdeuitgavedertt
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grafenissen en der wapenkunde,uit deszelfs
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Flg.S.Alkanna jzzpc/tlri/d.

hare bestanddeelen en scheikundige eigenschappen. Zj wordt verkregen door drooge
destillatie uit een mengsel van azjnzuur
kali en arsenigzuur en vervolgens in gesloten Qesschen Onder eene laag water bewaard. Bovenvemuelde dampen prikkelen

tigheden'' in 3 deelen volgden.V oûrts heb-

van A .Pars.
Deze w erkzame en vaderlandlievende geleerde overleed Op den lzden Mei1787inmeer

dan83jarigenOuderdom.Zjnekostbarebibliotheek met belangrjke handschriften isnaden
dood van zjn schoonzoon van der kscAdllizw
in het openbaar verkocht.
A lkm aar , eene kantons- en arrondissem entshoofdstad in Noord-llolland? aan het
N oord-Hollandsche kanaalen den N oord-Hollandschen SP00rW 0g omstreeks 6 uur gaans
van H aarlem en 8 uur gaans van den H el-

der, telt rt
lim 11000 inwoners en is bj
neus en Oogen en zjn vergiftig,omdatzj den Alkmaarder Hout fraaigelegen.Vermoearsenigzuur bevatten. Brengt men haar in deljk is deze stad zeer oud, men meent
eene kleine hoeveelheid 0l
?de huid,danver- datzj reedsvermeld wordtop hetJaar720.
oorzaakt zj eene geweldlgeJeuking en ge- In de geschiedenisdesVaderlands zjn hare
vaarljke wonden. Zj bevat arsenik in den burgers beroemd, die in 1573 htlnne vest

metaal-toestan;, en hierdoor ontstaat hare m et m oed en beleid hebben verdedigd tegen
j'
roote Ontvlambaarheid.Maarhet arsenictlm Don Frederilc de Toledo,den zoon van den
lshier,even als koolstoftwaterstofen zuur- hertog van Alra, zoodat het beleg na vem
stof, t0t eene organische verbinding met lO0p van bjna 7weken moestworden opgek0()1-en waterstofvereenigd!zoodathetdoûr broken en men teregt zeide: ttvan Alkmaar
reayentia, die zjne aanwezlgheid in anor- begint de victorie!'' Alkmaar is eene der
gamsche verbindingen doet bljken, niet eerste H ollandsche steden, die Openljk de
w ordt aangew ezen. Het vertoont zich niet zjde der Hervorming koos.

ALKMAAR.-ALKOHOL.
T0tdemerkwaardighedendezerstadbehoort chamen, die alle den naam van alkohgl
de St.Laurens-kerk met een beroemd orgel, dragen,omdatzjeendergeljkzamenstelenderfraajeschilderjenendeqraftombenvanFloris geljke eigenschappenbezitten a1sdezelaatste.
T'
r,CornelisDrebbel,Adrtaanen JaoobX dfilld Eene beschouwing dierligchamenmaghierter

enz. Er is eene Rjkshoogere burgerschool plaatsenietachterwegebljven,daardealkometdriejarigencursus,- voortseeneaanzien- hol-groep op hare beurthetmiddelpuntisvan
ljkeboter-en kaasmarkten eengrootaantal een groot aantalscheikundige verbindingen.
fabrieken.
Alkohol. Dit woort
l is van Arabischen

De bestanddeelen van gewonen alkohol ot

heid eener zaak.In de scheikunde geeftmen
dien naam aan eeneligte vloeistof, die door
destillatie uit gegist druivensap en andere
suikerhoudende vloeistoFen verkregen w ortlt.

vindt men dit eigenaardige, dat men ze in

wjngeest zjn,zoo als reedsisopgemerkt,
oorsprong en beteekentdeGjnste zelfstandig- C.H 6Oaen bj de Overigealkohol-soorten
eene rtj kan plaatsen,wier schakels allen S
aequivalenten zuurstof bezitten,terwjl het
koolstof-enwaterstof-gehaltebjelkevolgende

ln hetdageljksch leven heefthetwoordalko- schakelm et 2 aequivalenten toeneemt.D aarh0ldezebeteekenisbehouden,terwjlmenhet enboven bestaat er eene seheikundigeverbin-

op het gebied del
-wetenschap gebruikt voor ding,die nietm eer,maa'r m inderkoolstofen
eene geheele klasse van ligchamen, die in waterstof bevat dandegewonealkohol,nameaard en zamenstd metelkanderovereenkomen. ljkdehotltgeest,diezichontwikkeltbjdrooge

AlkoholOfwjngeestkomtindenattlurniet destillatievan hout.W j kunnen dusdealkovoor,maarontstaatbj deontledingvansom- holsoorten plaatsen in deze volgorde:

mige organischeverbindingen- van stlikeronder m edew erking van andere zelfstandig- Houtgeest.....'
..= CzH:Oz
heden: die men met den naam van gist be- W jngeest.......= C:H60a= CzH.0z+CzHz.
stempelt. Zuivere stliker, in zuiver w ater Propyl-alkohol..= CsHaOa= C:HoOz+CaHz.
opgelost,bljft Onveranderd, wanneer men Butyl-alkohol....=CaH,:0a=CuH:Oa+CzHz.
ze in goed geslotene iesschenbewaart.Maar Amyl.alkohol....= C,,H,aOa= CaHzeOa+CaHz.
brengtmen bj dezevloeistofeenekleinehoe- Capronyl-alkohol-cyuHyyoz- cznHyaoa+czHz.

veelheid dierljke Ofplantaardige stof)dieaan
'trottenis,danontwaartmenbjeenewarmte

enz.

enz.

enz.

van 20 t0t250 C.eeneOntwikkelingvan gas5

Deze verwonderljke geljkvormigheid van
de vloeistdfkrjgteen wjnachtigenreuk!en zam enstelis niethet eenige,datde alkoholna verloop van weinige dagen is aldesulker soorten onderscheidt.Zj kûmen daarenboven
verdwenen.Dit gasis koolzuur en denieuwe sterk overeen in natuurljke elgenschappen
zelfstandigheid,dieindevloeistofachterbljft, en wél te meer, naarmate haar zamenstel

is alkohol, die men door destillatie daarvan

afscheiden kan.Dat versehjnsel,Onder den
naam van gistlng bekend, is het onderw erp
geweestvan velewetenschappeli
jkenasyoringen; waarvan wj onder hetartikelgtstiny
zullen syreken.
D e stllker bestaat,geljkdemeestebewerk-

reljkvormiger is.A1dievloeistoFenzjnvlugt1g; men kan ze destilleren zonder datzj
eenige verandering ondergaan,en tevens on-

derscheiden zj zichopeeneregelmatigewjze,
die met haar zamenstel in overeenstemming

isjdatwilzeggen,zjkokenbjdestehoogeren warmtegraad,naarmatezj meerkoolstof

tuigde stoFen,uitkoolstof,waterstofen zuur- of waterstof bevatten. De wjziging der
stofen w ordtaangeduid doordescheikundige formule door toevoeging van 0 aH:verhoogt
formule C la H ,a O 1a.W anneex men de fo1- het kookpunteen bedrag van l90C.Dehout-

mule voor koûlzuur (C O z)met4 vermenigvuldigt (C . O a)en van de suikerformule aftrekt, dan blt
jft er een ligchaam over,dat
dool
,deformuleCaH laO:= 2 (C:H sOa)

geest kookt bj 59% de alkohol bj 780,de
butyl-alkohol bj 14O enz. Deze eigenschap

verschaftonshetmiddelOm dealkohol-soorten,

in gevalzj metelkandervermengd zjn,doo1'
wordtaangewezenJditligchaam isdealkohol. destillatie te scheiden. Men behoeft slechts
Een aequivalentsulkerbevat dus de bestand- een therm ometer in den destilleer-ketel z00deelen van 4 aequivalenten koolzuur en van danig teplaatsen,datdeb0lin aanrakingbljft
2 aequivalenten alkohol.De ontbinding,die metde koltende vloeistof en de schaalbuiten
bjdegisting plaatsgrjpt,isdusenkeleene den ketel te zien is.Heeftmen nu eenmengverdeeling, daar er geen elem ent aan toege- selvan gewonen wjngeestenfoesel-olie,dan
voegd Ofuitverwjderd wordt.Een naauw- zal hetkookpuntzich tusschen 78 en 1850C.
keuriy Onderzoek der gistinysverschjnselen bevinden.Bj eene omzigtige destillatierjst
heeftlntusschen t0t de opsporlng van andere de thermometeraanvankeljk t0t780.en dat
lijchamen geleid,dietegeljkmetdenalkohol is een teeken,datalleen alkoholOvergehaald
ultde suiker ontstaan.Eén van deze isalge- wordt.Men verzamelt dien in den Ontvanger
meen bekend, nameljk de foesel-olie(amyl- en verwjdertdezen,zoodra dethermometer
alkohol) die wj aantrelen in den ruwen eene hoogere temperatuur aanwjst.W at nu
aardappel-alkohol.Behalve die tw ee vlugtige oyrjst is een mengselvan beide stoFen,en
vloeistoFen Ontstaan bj de suikergistingpro- dltm engselbevatdesteminder alkoholendes
pyl-alkohol,butyl-alkoholencapronyl-alkohol, tem eerfoesel-olie naarmate men de destillatie
en deze verbindlngenleeren ons,datdeeigen- langer voortzet. De .kookhitte verm eerdert
ljkealkoholslechts de voornaamstevertegen- trapsgewjze en bljfteindeljk bi
j 1300Btaan.
w oordiger is van eene lange reeks van lig- Nu neemtmen den ontvanger w ederom w eg

ALKOHOL.
en stelt een anderen in de plaatstwaarin
nagenoeg alleen foesel-olie aanlandt.Doorhet
herhalen van deze bewerking kan men het
mepgsel in twee deelen splitsen,van welke
het eene nagenoeg zuivere alkohol en het
anderenagenoey zuivere foesel-olie is.Eene
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gisting bevindt, dan ontstaaterbj genoegzame warmte eene azjnzure gisting,waardoorde alkohplinazjnzuurverandert.Hierin

is de Qorzaak gelegen van hetzuur-worden
van bier en van andere alkohol-bevattende
vloeistoFen.

volkomene schelding in twee deelen komt

Eene dergeljke Omzetting Ontwarenwjbj
echter op deze wlze niet t0tstand,omdat de overige, reeds vermelde alkohol-soorten,
men bj elke destillatie enkel het eersten wanneerzj in aanraking wordengebragtmet
het laatst Overgehaalde gedeelte als zuiver
kan beschouwen. Verlangt men alkohol en
foesel-olie zonder eenig verlies van elkander
te scheiden,dan volgt men eenanderenweg.
Eene andere m erkwaardige eigenschap der

ligchamen,diehaarzuurstofverschaFen.Alsdan

ontstaan,op dergeljke wjze als azjnzuur:
eigenaardige zuren, die alle min of m eer
met àzjnzuur overcenkomen.D00rOxydatie
ontstaat uit houtgeest het mierenzuur, uit

alkoholsoorten is hare gemeenschappeljke propyl-alkohol het propion-zuur, uit butylverbinding t0toxyderendestoFen.Nemenwj alkohol het boterzuur, uit amyl-alkoholhet
den gew onen alkohol t0t grondslag, dan

moeten wj twee vormen van Oxydatieonder-

valeriaanzuur.
H et is tevens eene eigenschap van vele,

scheiden.Stelt men dien bloot aan eenelang- misschien van alle alkohol-soorten, dat zj,
zame verbranding,dan veranderthjin alde- met geconcentreerd zwavelzuur verwarmd,
hyd - een ligchaam , dat 2 aequivalenten een aequivalent water (H 0)verliezen en in
waterstofminder heeftdan alkohol.W anneer aether veranderen. De stof, welke Op deze
men digtboven devlam eener sjirituslam?, wjze van wjngeestverkregen wordttis de
die met een cylinder voorzien ls, een flln zoogenaamde zwavel-aether - zoogenaamd,
draadnet ofeen ander metalen voorwerpz00- daar hj welonderden invloed van zwaveldanig C
plaatst, dat er slechts eene geringe zuur ontstaat, m aar geen spoor van zwavel
luchttrekking kan plaats hebben, dan ont- bevat.Hj bestaatllitkoolstof,waterstofen
waart m en zeer spoedig een eigenaardigen, zuurstof (C: Hs O). Daar de alkohol zich
prikkelenden reuk . die van de aldehyd af- hiervan onderscheidt door eenebetrekkeljk
komstiq is.Deverbranding van den alkohol grootere hoeveelheid watert kan men hem
isin d1tgevalnietvolkomen;terwjlbjeen Ook als eene verbinding vanwatermetaether
onbelemmerden toegang der lucht door de beschouwen. Op dergeljke wjze verkrjgt
verbranding enkelkoolzuurenw aterontstaan, men uit houtgeest den methyl-aether, uit
is bj den bovenbeschreven toestand de ver- den amyl-alkohol(foesel-olie)denamyl-aether
anderingmindergroot.Aan den alkoholworden enz.D e aethersoorten vormen 0ok te zamen
door de zuurstof, welke de vlam bereikt, eene reeks, die met den methyl-aether een
slechts 2 aequivalenten waterstofOntnomen, aanvang neem t en zoodanig opklimt,date1k
zoodat eene verbinding van den vorm Cq 11: volgend lid 2 aeqtlivalenten koolstof en 2
Oaoverbljft.Ditverloopheeftaanhetnieuwe aequivalenten w aterstof m eer heeft dan het
ligchaam den naam bezorgd van alkoltoldehy- voorgaande.W j zien dust dat wj Om de
tfrpoçdpcfl,
ç (van waterstofberoofdealkohol). alkoholsoorten reeds 3 groepen kunnen rang-

De spirituslampjes met eenig platina-spons schikken,welkein derj deralkohol-soorten
in de pit geven desgeljks aanleiding tothet hareovereenkom stigeledenhebben.Ditw ordt
ontstaan vanaldehyd.Vultmen zemetalkohol duideljl
t door de volgende ljst:
en blaastm en de vlam uit,nadatdezekorten
tjd gebrand heeft,dan bljft de platina-spons
ulethersoorten.
H /koholdop'
rfez).
gloejen totdat al de alkohol verdampt is.
Ca
Ha
0
.
c
n H- o.
Fjn verdeeld platinabezitdeeigenschap,dat
M ethyl-aether.
Metlyl-a-lkokol.
hetgasvormigeligchamen in zjneporien t0t
C.Hs 0.
C.l'
lo Ou.
digtheid brengten oàk welverbindt.De a1Aether.
Alkohol.
koholdamp,dle bjhetblusschen dervlam uit
C6 Hv 0.
C6 Ha Oa.
de warme pit in de plantina-sponsoprgst,
Propyl-aether.
Propyl-alkohol.
verm engter zichin deporiënm etdampkringslucht en gaat erover totOxydatieOfverbranding.Deze is echter niet volkûmen,zoodater
aldehydontstaat.DewelriekendeOliën,diemen

ken den prikkelende reuk van de aldehyd.
W anneerde aldehydn0g aequivalentenztlur-

Ca Hs 0.
Butyl-aether.
C,e H,, 0.
Amyl-aether.
O,a lI,a 0.
Capxonyl-aethel'.

Oa1-l,e Oa.
Butyl-alkohol.
C,(
,H,a Oa.
Amyl-alkohol.
Cla H,. Oa.
Capronyl-alkohol.

stofopneemt,verandertzj in azjnzuur,hetwelk men gewoonljk door regtstreeksche
oxydatie van den alkohol verkrjgt. Geljk

enz.

0nZ.

Aldeltyden.

Zuren.
Ca Ha O..
Mierenzuur.
C. H. O..

in zulke lampjesbj denalkoholvoegt,bedek-

zulvere suiker, in zuiver w ater opgelost,
geenerleiverandering ondergaat,zo0ontw aart

men 00kbj zuiveren alkohol,uitsluitendaan
de w erking der dampkringslucht blootgesteld
geenerleiwjziging.Voertmen er echtereen
llgchaam bj) dat zich ll
z een toestand van

@ * * @ @

C:H. Oz.
Aldehyd.
Cs H6 Oa.
Propyl-aldehyd.

Azjnzuur.

C6H6 O..
Propionzuur.
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Aldehyden.

Znren.

Ca Ha 0a.
Butyl-aldehvd.
C,o H,n 0a.
Amyl-aldehyd.
O,a H,a Oa.
Papronyl-aldehyd.

Boterzuur.
C,c H,n O..
Valeriaanzuur.
O,a H,a O,.
Capronylzuur.

enz.

enz.

Ca Ha Oy.

te Nvûrden, wanneer men ze met alkohol
bevochtigt. Hierdoor kan men denadeeli
ge
werking van den alkohol Op 'smenschen 1ngewandenverklaren.Zuiverealkoholisvergif,

en zelfswanneerhjsterkmetwatervermengd
is,werkthjbjOnmatiggebruikopdergeljke
wjze, maar niet zoo hevig. Gebruikt men
alkoholbj kleinehoeveelheden,danvermeerderthj dewerkzaamheid derademhaling'en

verhoogtalzoodenwarmtegraaddesligchaams.
Bovenvermelde stofen zjn slechtsdeeerste Dit laatste en de aangename prikkelmaken
leden van langereeksen,welkewjhierniet den aangem engden alkohol,vooral00k in 0ns
verder voortzetten,eensdeels Omdatwj het Vaderland,t0t een geliefkoosdenvolksdrank.
medegedeelde voldoende achten totaanwjzing D e alltohol brandt met eene Qaauw e,maar
van het onderling verband, - anderdeels, zeer verhittende vlam.Hj kooktbj 780C.
Omdat vele volgendeleden n0gnietnaareisch en heeft bj een gemiddelden warmtegraad

onderzoeht zjn. Het best is de reeks der (15,50 C). een soorteljk gewigtvan 0,704.
zuren bekend,en wj willennietverzwjgen, T0t nu t0e heeft men hem n0g niet kunnen
dat hare volgende leden,naarmate zj meer doen bevriezen.De grootste koude,die men
koolstof en waterstof Ontvangen, zich door op kunstmatige wjzeverwekkenkan,maken
eigenschappen Onderscheiden,diehun verband hem enkeldik vloeibaar.Bj - 900C.eene
met de eerste leden schjnen te verbreken. koude,die men verkrjgtdnorvastkoolzuur
W ie z0u op de gedachte komen, dat het metaethertevermengen,wordthjolie-achtig,
bekende stearinezuur, dat wj in den vorm en volgens Faraday bezithj bj - 1100de
van kaarsen verbranden,in eenigebetrekking vastheid van gesmolten was. Met w ater laat
staatt0thetazjnzuur?Diebetrekkingspringt hj zich ten allen tjdevermengen,enhierbj
van zelve in het 00g,wanneermen 1id voor heeft eene verdigting en eene ontwikkeling
1id dereeksafdaalt,waarbj e1k lid methet van w arm te plaats.
voorgaande in som migeopzigten overeenkomt
W egenshetaanmerkeljkverbruikvanalkoen in andere daarvan afwjkt.Menvindthet h01t0t chemische,technische,huishoudeljke
zelfde verschjnselbj dealkohol-soorten.De en andere oogmerken, wordtjaarljks eene
cethyl-alkohol, bj voorbeeld, is eenevaste groote hoeveelheid dier stofbereid.Dit gestof het hoofdbestanddeel van de sperma schiedtdoorgi
sting en vervolgensdoordestilceti, - en de ceryl-alkoholeene massa die latie van sulker-houdende vloeistofen. M en

op was geljkt en bj 70O C.smelt- een vindt dezein denatutlrOfmen verkrjgt ze
van den ceryl-alkoholin C,:HscOa;Zjstemt op deze wjzevoortgebragt,isvervan zuimet die van den gew onen alkoholovereen, ver en draagt den naam van brandewl
jn.Hj
daar men bj deze slechts 25 maal Cz Ha is verm engd met eene m eerdere ofmindere
(Cso Hsc) behoeft te wegen,om t0t de for- hoeveelheidw aterenmetanderebestanddeelen,
bestanddeelvan hetChineschewas.Deformule uit zetm eel-bevattendeligchamen.D ealkohol,

m ule van ceryl.alkoholte komen.

Uit het gezegde bljkt,datdealkohol-soorten stikstofvrje,organisehe ligchamen zjn,
w ier zamenstel uitgedrukt w ordt door de
fomnule Cn Hna+ Oa(waarin n elk evengetal
t0taan60--weltigtn0ghooger--kanzjn),die

die hem een eigenaardigen reuk en smaak

bezorgen,terwjldeze verschillend zjn naar
gelang van de bron,waaruitde brandewjn

voortvloeit. D e rtlwe koren- of aardappel-

brandewjn bevatsomseene qrootehoeveelheid foesel-olie,die bj de gistlng ontstaaten

doordewerkingvanoxyderendezelfstandiqhe- met den alkoholvermengdbljft. ln denbranden 2 aequivalenten waterstofverliezen,hler- dewjn,die uit wjn bereid wordt,rtliktmen
d00rinaldehldveranderen,enbjeenevoortge- het bouquetvan den wjn.
zette oxydatle n0g 2 aequivalenten zuurstof
De grondstoffen, waaruit men heden ten
Opnemen 0n alzoo ill Zuron Overgaan.M et dage brandewjn verkrjgt, zjn talrjk en
geconcentreerde zuren ofm etanderestoffen, zeer verschillend.Vooral gebruikt men daam
die eene groote verwantschap met water t0e de verschillende granen (rogge,gerst,
hebben,Ontdoen zj zich van eenaequivalent haver, tarwe) en deaardappels;zj leveren
water en worden hierdoor in den overeen- den korenbrandewjn en den aardaypel-brankomstigen aether omgezet.
dewjn Voorts maakt men arak u1trjstof
V-anneer wi
j ntl van deze algemeene be- uit het zaad der areca-palmen,en rum uit
schouwing overgaan t0t dealgemeen bekende de rietsuiker-melasse,datw ilzeggen,uitde
dronkenmakende vloeistof,diebjuitnemend- dikke, zoete vloeistof, die na hetkristalliheid den naam van alkoholdraagt,dan heb- seren van rietsuiker Overbljft.DeFransche
ben wj over zjn ontstaan xeedshetnoodige brandewjn Of cognae is afkomstig van de
gezegd.D e zuivexealkoholiseenekleurlooze, destillatie van verschillendesoorten van wjn,
dunne, zeer bewegeljke vloeistof met een en het kirschwasser van w ilde kersen.D aarbrandenden smaak en een aangenam en reuk; enboven maaktmen brandewjn van het sap
wanneerm en dien in een onverm engden toe- van suikerw ortels:van hetChinesche suikerstand gebruikt, werkt hj verwûestend op riet,van de agave,vanden meekrap-w ortel,

hetligchaam.Hj neemthetwaterzeergretig vanvjgen,frambozen,brummels,ljsterbessen
op,daarom beginnendierljkevliezenrimpelig en andere zoete vrqchten, van den w ortel

ALKOHOL.
de< a#odllle, van den kweekwûrtel van de
bollen derherfst-tjdeloos,Ja,menheeftzelfs
bepxoefd, om van zaagmeel en van linnen
lompen alkoholte vervaardigen. Zie verder
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poeder gevuld is. Zulk een toestelkan in-

tusschek maanden lang dienst bewjzen en

eindelt
jk door destillatie wederom beroofd
worden van zjn opgeslorpten alkohol.

onderbrandewnn.
Men heeft 00k anderemiddelen aangewend
Om zuiveren alkohol teverkrjgen,moet 0nl den foesel-olie weg te nemen. Hiertoe
men zoowelzorgen voordeverwjderingder behoortde ehloorkalk,die door Zeiseisaanbovenvermeldebjmengselenalsvoordemeest bevolen.Bj l00pond brandewjn voegtmen
mogeljkeconcentratie(vrjmakingvanwater). ongeveer 1/:t0t1/apond chloorkalk,waarna
Aan deze bewerking geeftmen dennaam van ment0tdetestillatieovergaat.Hierdoorwordt
rectiicatie,en men noemt het voortbrengsel welis waar de foesel-olie geoxydeerd en gegerect@eeerdentdferkgereot@ceerdenvpï/zwee.
sf bonden,maar 00k de alkohol ondergaatverofabsoluten alkohol(spiritusvinirectiicatus, anderingen, zoodat men dien geenszins in

rectifcatissimus, alkohol absolutus). Hiertoe een zuiveren toestand verkrjgt.- Voortsis
gebruikt men uitsluitend den ruwen koren- de brninsteen door Peters als een geschikt
of aardappel-brandewjn,alsmede diebrande- m iddel geroemd.D e vaten w orden van goed
wjnsoorten,welke wegensharenonaangena- uitgegloeide houtskool voorzien,en er wordt
men smaak ofreuk voorregtstreekschgebruik een mengsel bjgevoegd, dat uit éôn deel
ongeschikt ztjn, terwjlanderesoorten,zoo brtlinkteen en twee deelen beenzwart bea1s rum , arak, cognac enz.,niet alleen in staat.- Kalimet kopernitriool is door Knop
dien toestand,waarin men zebereidt,gebruikt, aanbevolen.Eene Oplossing van kopervitriool

maar00k dikwjlsnagemaaktworden.
T0tverwjdering van defoesel-olieis,z0oalswj reeds gezien hebben,eene destillatie
nietvoldoende.W e1iswaarverliestdewjngeest, d00r overhaling gerectiiceerd,zjnen

vormt met kali-loog een neêrslag, dat bj
den brandewjt
z wordt gevoegd.Men destil-

leert dezen na verloop van weinige dagen.
Defoesel-olieoxydeertalsdant0tvaleriaanzuur
en

bldftin hetkaliachter.

00k gebrtlikt

foeselgeur,maar dit komt door het feit)dat m en welkali alleen, dat door de foesel-olie

de alkoholgeur de overhand verkrjgt. De in vrj groote hoeveelheid wordt Opyelost,
foeselgeur keert tertlg, wanneer men den waarbj vermoedeljk eenenieuweverblnding
alkohol in een platten schotellaat verdam - (amyloxyde-kali) ontstaat, die bj de destilpen of m et water aanlengt. Eene alkohol- latie achterbljft.- O0k isolqfoliereeds in
1830 door P ommier en Bucltner en later
langt door verdunning met water een onmis- (1850) door Brelon te Grenoble aanbevolen.
kenbaren foeselsmaak. Daar de foesel-olie Die Olie is nietoplosbaarin alkoholen neemt

soort,die 1/a procent foesel-olie bevatt er-

soorteljk ligter dan wateren zwaarderdan
alkoholis,vertoontzich de brandewjn,die
veel foesel-oliebevat,veelrjker in alkohol
dan hj werkeljk is. De gewonewjze om
den brandewjn van foesel-olietebevrjden is

daarentegen eene aanzienljke hoeveelheid

foesel-olie in zich 0p. 'W anneer men kleine

hoeveelheden brandewjn met Oljf-olie omschudt, kan men ze van foesel-olieztliveren.

op eenegrooteschaalvolytmen eenanderen

deze, dat men er versch uitgegloeide houts- weg. Men verzadigt pulmsteen-poeder met

k00lbjvoegten hem naverloopvan eenigen oljf-olieen laaterden brandewjn,dien men
tjd destilleert.Xen neemtbj voorkeurden- zuiveren wil, doorheenvloejen. Door een
nen houtskolen, men laat ze op een hoop

langdurig gebruik verliest zulk een fltreer-

volkomen gloepend wordentzoodat zp geen toestel zjne kracht,maar men kan dezeher-

rook geven, m en schudt ze in een p0t,die stellen,w anneer men erwaterdamp m eteene
gesloten kan worden en stampt ze na de dxukki
ngvan 2 atmospheren doorheenJaaqt.
afkoeling t0t een grofpoeder.Om eene vOl- Die handelwjze ztlu zeer eenvoudig en nlet

komene verwjdering vandefoesel-olietevem
krjgen,moetmen 1/6 t0t1/avan het5r0ll1men brandewjn in de gedaante van houtsk00l er bjvoegen en daarna de eerste helft
van het vochtafzonderljk uit den destilleer-

kostbaar Wezen, maar de practjk heeft ze
n0g niet als deugdeljk gejkt. ()0k zeep

is door K letzlnsky in 1858 aanbcvolen,na-

meltjk natron-ofharde zeep,diegeenevluqtige vetzuren bevat. H et meest geschikt ls

ketel Oyvangen. ln de tweede helft is de de gew one elaïne-soda-zeep derfabrieken van
foesel-olle n0g niet geheel en alverdw enen. stearine-kaarsen.Zjwordtbjdenbrandewjn
Is de eerste helft er n0g nietvan bevrjd, gevoegd en deze vervolgens gedestilleel'd.
dan herhale men de bewerking.Daardefoe- Velen houden dit middelvoor hetbeste,0msel-olienietz00 vlugtig isalsdebrandewjn, dat daardoor niet alleen de gewone foeselontwaart men hare aanwezigheid zeer spoe- olie, maar 0ok andere verontreinigende be-

digjwanneermen eenigedroppelsbrandewjn
in de hand wrjft en dan laat verdampen.
O0k kan men den brandewjn van foesel-olie
bevrjden d00r hem op houtskool te laten
trekken,maardeze handelwjze isnietzeer
voordeelig, omdat hierbj eene groote hoeveelheid brandewtjn door de poriè'
n derhoutskoolwordtopgeslorpt.Ditgeschiedt00k bj
het iltreren,wanneer men den brandewjn

standdeelenweygenomenworden,terwjlmen

tevensin staat ls,pm de zeepterug tebekom en en Op nieuw tegebruiken.Daarenboven
wûrdt, volgens Kletzinsky, de concentratie

van den alkohol (
100rdezeey verhoogd.

W anneermen terverwjdemng van defoe-

gel-olie van destillatie gebruik m aakt, zorgt

men tevens voor eene gedeelteljke concen-

tratie van den alkohol,w anneer m en diebedoor een eylinder laatloopen)die m etkool- w erking niet te ver voortzet en eene doel-
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matige afkoeling derdampenbevordert.D00r- verlies van alkohol plaats.Is de luchtvoch-

gaans verkrjgt men hierbj spiritus van 80 tig,dan verkrjgtmen geeneconcentratiet0t 85, of zelfs van 90 volum en-procenten integendeelde wjngeestwordtwaterachtiger.
van absoluten alkohol.Verder kan men door Deze handelwjze kan nietop grooteschaal
het destilleren de concentratie niet brengen, w orden toegepast, maar verschaft ons toch
omdat de zuivere alkohol eene groote ver- een geschiktmiddel!om geringehoeveelheden

wantschap heeft t0t het water, weshalve hj sterken alkohol op eene gemakkeljke en
altjd eene zekerehoeveelheid van ditlaatste goedkoope manier te bekomen.

medesleept.Ja,wanneer men sterken alkohol

De alkohol w ordt t0t velerlei Oogmerken

destilleert, verkrjgt men in den beginne, gebruikt. Groote hoeveelheden worden door
z00 als door kbvmmerlny, Yelin en F uchs het volk in de gedaante van sterken drank
het eerst is aangetoond,geen sterkeren,m aar verzwolgen. Daarenboven dient hj t0t opzwakkerenalkohol.Alkoholmeteensoorteljk lossing van somm ige stoFen, in de geneesgew igt van 027962 (0f 98,5 procent) in 8 kunde, in de parfumerie-fabrieken, bj het
tempos gedestllleerd. leverde eerst alkohol bereiden van andere zelfstandigheden,voorts
met een soorteljk gewigt van 0,7972 (0f t0t brandstof, t0t het maken van knalprae-

97,86 procent), en de volgende afdeelingen paraten,van chloroform enz. Alswjngeest
werden allengssterker,totdathetsoorteljk gebruiktmen hem ,wegenszjn water-opnegewigteindeljk daaldet0t0,7959.Om abso- mend vermogen t0thetbewaren van plant-

ltlten (watervrjen) alkohol te verkrjgen, aardige en dlerljkestofen,nameljk t0thet
m oet m en den sterkstgerectiiceerden wjn- inleggen van vruchten en t0t hetbewaren

geest in aanraking brengen m et zelfstandig- van anatomische praeparaten. Als brandstof
lleden,die hem het w ateront
ooven.Hiertoe is hj van groot belang. Volgens Rnmford
.r
zjn verschillende watervrjemineralezouten kan men m et 1000 pond alkohol van een
zeer geschikt,diein eendroogenstaat sterke soorteljk gewigtvan 0,8532 bj l5,50C.door
llygroscopische eigenschappen bezitten,z00- de warmte,bj zjneverbranding ontwikkeld,
als chloorcalcium , potasch, gebrande gips, 52604 pond water, en m etzooveel van een

gecalcineerd glauberzout,watervrj zwavel- soorteljk gewigt van 0,817624 wel 61952

zuur koperoxyde, gebrande aluin, of keu- pond water van het vriespunt t0thet kookkenzout, dat lang aan gloeihitte was bloot- punt brengen. Dat hj in verdunden staat
gesteld, of- w at het bestvan allen is- niet alleen als.een prikkelvoorde zenuw en,

frissche gegloeide bjtende kalk, dien men maar o0k wegenszjnkoolstoften waterstofin groote hoeveelheid bj sterk gerectiiceer- gehalte als een ademhalingsmiddelOp 'smenden wjngeestvoegt,waarna men hetmeng- schen ligchaam werkt,hebben wj reedsgeseleenigedayen laatstaan en denwjngeest zegd. De schadeljke gevolgen van een 0nd00r voorzigtlge destillatie er uit afscheidt. matiggebruik van wjngeestzjnoverbekend.
O0lt door den alkoholeenvoudig met zulke
stofl'en te vermengen,kan men hem aanmem
kelglt eoncentreren.Hj bevat dan steedsgeringe hoeveelheden van die zelfstandigheden
lll 00n opgelosten toestand. Eene geschikte

Gevallen van zelfverbranding,die wel eens

van jenever-en brandewjndrinkersverhaald
w orâe
n,schtjnen eehteronder de fabelen te
behooren. Eindeljk komt absolute alkohol
te pastothetvullen van thermom eter-buizen,

en merkwaardige wjze, om sterken alkohol daar hj vloeibaar bljftbj koude-graden,die
teverkrjgen,isdoor S'
dntmering aan dehand het kwik doen bevriezen. Bj de vervaardi-

gydaan,en laterook door Geigerin toepas- ging van wjngeest-thermometersisdekennis
slng gebragt. W anneer m en waterachtlgen

van de uitzettlng en zamenkrim ping van den

wjngeest van 50 procentin een glazen p0t alkohol bj verschillende temperaturen ongiet en dezen m eteene vochtige randerblaas
luchtdigt sltlit,dan heeftdeverdampingveel
langzam er plaats,dan indien de p0tm etzuiv0r w ater gevuld is. D e p0t m et w ater zal

misbaar. M uncke heeft daarvoor eene tabel
vervaardigd,w aarop voor verschillende graden C.van - 50 t0t + 70O het volumen en
de digtheid staan opgeteekend.V00r - 50O
roeds ledig zjn,terwjl die met wjngeest is het volumen = 0,9652257647 en de digtnflg half v0l is. Laatstgenûem de kan men heid = 1,0359197252, en voor + 70O het
op deze wjze t0tongeveer 62 procentcon- volumen = 1,0792985444 en de digtheid =

centreren, terwjlna dien tjd de damp 0n- 0,0265277019.

veranderd door de blaas trekt. Sluit men
Alkoholom etrie is de leer van de beechter den alkohplin eene runderblaas,die paling van het alkoholgehalte in de vloeivan vet bevrjd en meteene Oplossing van stoffen.Het zekerste middel?om dat gehalte

vischljm bestreken is, dan kan men onder met voldoende naauwkeurigheid aan te wjden invloed der w armte de concentratie veel zen, is t0t nu toe het soorteljk gewigt,
vttrder voortzetten. RömmerLn.q verzekert:dat wantwj kunnen den alkoholnietmet eene
hj uit wjngeest van 75 procent op deze volkomen Juiste opgavevan zjnehoeveelheid
wjze in weinige dagen absoluten alkohol van zt
jne verbindingen scheiden.Daarin het
heeftverkregen.Geqqerverklaart,dathjin algemeen het soorteljk gewigt alleen in die

e
ene blaas,die t0t */s met alkohol van 75 gevallen een veiligen m aatstaf voo1'het geprocentw as gevuld en blootgesteld bleefaan halte eener vloeistof aanbiedt,waardeze uit

eene drooge, m atig warm e lucht, ruim de slechts twee ligchamen bestaat,dewjlmen
halve hoeveelheid van 95 procentheeftover- alleen op grond van het verschilvan soor-

gehouden. Hierbj heeft dus een aanzienljk teljk gewigtt0tdehoeveelheidvanheteene
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ûfvan het andere bestanddeelvan hetmeng- laatste komen het meest te P3S,daar de
se1 besluiten kan,zoo zjn voor zulkebepa- brandewjn niet bj het gewigt,maarbj de
at wordt verkocht.0m hetsoorteljk gelinyen alleen die geestrjke vloeistofen ge- ma
sehlkt,welke behalve alkoholnietsdanwater wigt van spiritus te bepalen,gebrllikt men
bevatten. onze gewone instrumenten, de doorgaans een glazen areometer (zie onder
at woord). Beqaalt het instrument niets
areometersenalkoholometers,zjnalleenvoor d
zoodanige vloeistofen, zoo alsbrandewjn. anders dan de dlgtheid, z0o heeft men ter

epaling van hetalkohol-gehalteafzonderljke
wjngeest en rum ,ingeriyt,maar hetalko- b
hol-gehalte van wjnen,bleren en likeuren, tabellen noodig,waarop het alkohol-gehalte

w elke behalve alkohol en w ater andere be- verm eld staat,dat m et elken graad vandigtstanddeelen bevatten, kan men er niet doûr heid overeenkomt. Op een goeden alkoholoaanwjzen. W i1 men het wjngeest-gehalte meter is echter 00k datgehalteaangeteekend,
van zulke vloeistoFen bepalen,dan moetmen
Debesten zjn die van TrallesenvanGayvooraf,
door destillatieden wjngeesten het Lussac. Het punt, waartoe het instrument
w ater van alle overige bestanddeelen reini- in de vloeistofafdaalt wjsthetaantalmaten

gen.Zuivere,watervrjewjngeestofalkohol (voltlmens)zuiveren alkoholaan,datin 100
heeft bj 15OC. een soorteljk gewigt van maten van devloeistofisbevat,en welbj
0,7047, Wallneer m0n dat van zuiver water Tralles bj eene warmte van 60O F.(ruim
= 1 stelt. Het soorteljk gewigt zjner 15,50 C.) en bj Gay-Lussao bj 15O C.Bj

mengselsnadert te m eer t0tdatvan alkohol, hoogeren warmtegraad wordt het alkoholnaarmate die mengsels meer alkoholbevat- gehalte te hoog,en bj lageren warmtegraad

ten. Hetsoorteljk gewigtvan eenmengsel, te laag opgegeven.In de branderjen wordt
uit alkoholen waterbestaande,komtechter het alkohol-gehalte o0k we1 naar het kookniet overeen m et het gemiddelde digtheids- puntbepaald.Anderehandelwjzen,diewegens
bedrag,hetwelk m en door berekeningvindt, hare onnaauwkeurigheid in onbruik zjn geomdat bj die vermenging eene zamentrek- raakt,z0o als de H ollandsche proef,de busking plaats grjpt. waardoor het geheele kruidproefenz.,laten wj zoonietonvermeld

m engseleenegeringereruim tebeslaaten der- dan toch onbeschreven.
A llah is de naam ,onder welken de gehalve grooter soorteljk gewigt erlangt,dan
het volgens de berekening hebben moet.Die loovige Mohammedanen den êênen God verzamentrekking is daarenboven verschillend eeren. H et w ûord is zam engetrokken uit de
naar gelang van de vermengdehoeveelheden Arabische woorden al en ilaln,het hooge,
en van den warmtegraad,waarbj de ver- vereerenswaardige,en vermaagschaptm ethet
menyinggeschiedde.VolgensRltdber.qneemt Hebreeuwsche eloah.D e leer van A llah,ge-

de dlgtheld Lj hetvermengenvanwatermet ljk die in den Koran beschreven staat,is
alkohol steeds t0e t0t aan eene vermenging verheven en rein en vrj van allebjgeloof
van 53,039 voltlm ens alkohf)l met 49,836 v0- en van alle Oostersche hartstogteljkheid.De
lumens w ater,dat slechts 100volum ens,dus eenheid van G0d staater op den voorgrond,

een verlies van 3,775 volumensoplevertbj en wel zûo sterk, datdebeljdersvan den
een soorteljk gewigtvan0,927.Bjvermeem lslam zelfs de Christenen als dienaars vau

dering van het water,zietmen van datpunt 00n veelgodendom besehouwen.De versohilafde zamentrekl
ting verminderen. Daarbj lende eigenschappen van Allalt?99in y'etal,
kom t n0g de werking van de verschillende vorm en een rozekrans van nam en, dle in
temperaturen, daar de digtheid tegeljk met bepaalde volgorde tot eene litanie verbonden
den warmtegraad vermindert.Hier ontw aart zjn en gesloten wordt met den naam van
men dus het Opmerkeljk verschjnsel, dat Allak zelven, als den honderste: in w ien

een mengselmet veelwjngeestbj hoogeren alle voorgaande eigenschappenvereenigd zjn.
veelwaterbj toenemendenwarmtegraadmin- pen zelfs die eigenschappen,als in strjdmet
f
ler digt worden, terwjl een mengsel met de eenheid des Allerhoogsten. Allaà van
16,5 gewigtsprocenten alkoholbj elken warm- M ohammed,als de eeuwige,zichzelfgenoeg-

w arm tegraad digter, en een mengsel met Sommige Mohammedaansche secten verwer-

zame, het heelal vervullende en onbeperkte
tegraad dezelfde digtheid behoudt.
De verschillende handelswaarde van den gebieder over alle stoffen enltrachtentalsde
spiritus naar gelang van hetalkohol-gehalte openbare en verborgene, verschilt aanm eren het belastingstelsel? dat die waarde t0t keljk van Allaà TJJIi derArabieren vôör
maatstaf neemt bj hetvorderen derinvoer- Moham med.D eze g0d w erd w elbeschouwd
regten, hebben aanleiding gegeven t0t eene a1s magtiger dan de Overige?m aar volstrekt
reeksvan onderhandelingen terbeyalingvan niet als de eenige en ook nlet als de opperde hoeveelheid alkohûl in zûodanlge m eng- heer der andere goden.
sels. De uitvinding van den alkoholom eter
A llahabad is de hoofdstad van het Enw as daarvan het gevolg. Door middelvan gelseh-lndisch district van dien naam ,met
dezen kan rnen het alkohol-gehalte van zulk bjna l'
/zmillioen zielen bevolkt.Hetdistrict

eene vloeistofbj elketemperatt
lurbepalen,
indien men van de daarbj gevoegdetabellen
gebxuik maakt.Sommige alkoholometers(die
van Ricl
tter en Gilpin) wjzen de gewigtsprocenten,andere (dievan Trallenenvan Gay.Zf
z.
:,
:c:) de volumen-procenten aan. Deze

behoorttotde noordwesteljkeenligtopeene
landtong, gevormd door de vereeniging van

de Gangesen de Dzjoemna.De stad ismet

hare naauwe straten ve< van fraai.Tot de
m erkwaaxdige gebouwen behooren erdedtadelm eteen arsenaal,datwapensbevatvoor
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20000 man en veel geschut,

voorts de zen desrjksbedreigde.Allardstreedereerst
serail van Khosroe,een zoon van Dqjan%
A
qér, voorspoedig, maar werd later bj Goemroed
een vierhoekig gebouw ,voor de kostelooze geslagen. D e verovering des lands maakte
opname van reizirers bestemd,eene groote aan dien oorlog en aan dekrjgsmansloopmoskee bj de Dzloemna,een onderaardsche baan van Allard een einde.Hj overleeddel
z
Hindoe-tempelonder de citadel enz.De stad z3stenJanuarj 1839 en wel*d te Lahore met
is de zetel van een Britsch Provinciaalbe- militaire eerbewjzing begraven.
stuur en telt, buiten het garnizoen, ongeAllée of laan is een weg die tusschen
veer 80000 inwoners. Een spoorweg Over- rjen boomen doorloopt,welke er regelmatig
schrjdthierdeDzjoemna,en destoomboot- geplaatst zjn.Eene allée dientgewoonljk
vaart Op het bovenstegedeeltevandeGanges t0t wandelplaats en vormt veelal den toeneemt hier een aanvang.T0t 1753 behoorde gang t0t ouderwetsche buitenplaatsen.Men
deze stad t0thetrjk van den Gr00t-M0g0l. heeft dubbele en o0k meerdan dubbeleallées.

ln gemeld Jaar werd zj door Safter-lan.
f,
1765 kwam zjOnderdeBritscheheerschappj.
W elzag zj zich toen verheven t0tresidentie van den Sjach vanAloem ,maardezeverliethaar,waarna zj in 1773 doordeEngel-

Bjzonder tkaaizjn in0nslanddeSpanlaards-

visier van Audh, veroverd, maar reeds ln laan in den Haarlemmerhout en vooral de

Maliebaan bj Utrecht,T0thetaanleggenvan

lanen gebruikt men beuken-, eiken- en den-

nenboomen, lindeboomen, kastanleboomen,

acaciasen versöhillendesoorten vanpopulie-

schen aan den Nabob van Audh werd afge- ren.Zj verschaffen gedurendedehltte van
staan,die haar later overgaf aan de O0st- den zom er eene verkwikkende schadu'z.
Indische compagnie.In Junj 1857 werd er
A lleenhandel ofmonopolie is hettegendeOgstand terstondgedemptdoorhetkloek- overgestelde van dekrje mededinging (c0nm oedlg gedrag van den Overste N erill, die currentie).Eriseennatunrliikealleenhandel,
m etl50m anEuxopeschesoldaten vanBenares bj voorbeeld uithetbezitvan voortreFeljke
derwaarts snelde.
wjlzbergen ontstaande,en een kl
tnstmatiye,
Allam and (JohannesNicolaasSebastiaan), die door wettigen ofOnwettigendwangwordt
dcn 18den September 1718 te Lausanne gebo- voortgebragt.Men vindtdie bj grootemaatren,studeerde aldaarin de theologie enwerd schaypjen,zooalsbi
jdeBritsch-lndischeC0mvervolgens opvoeder van de beide zonen van Pagnle en bj de Mederlandschehandel
maat-

professor 'sGravesande teLeiden.Htllegde schappj.Maar0okdezemoetenallengswjken
zich t0e Op de natt
lurktlnde,en werdin1747 voor hetuiteenstaathuishoudkundig oogpunt
te Franeker en 2Jaren later te Leiden t0t veelverkiesltjkerstelselderhandelsvrjheid.In

hoogleeraarberoepen.Voordeuitbreidingvan vele Staten eigentzichderegering denalleenhet Muséum te Leiden heefthj veelgedaan, handelvan sommige artikelent0e,nataurljk
en 00k zjneverzamelingvannatuurljkezeld- metdebedoelingolnmetdegroveopbrengstde

zaamhedenwerdnazjndood(2Mei1787)door
zjne weduweaan de Academie afgestaan.
Allard , opperbevelhebber van het leger
en minister van oorlog bj R,
ands
jit-sinyh,
maharadsla van Lahore, werd in 1785 te

schatkisttestjven.Totdieartikelenbehooren
de tabak (in Oostenrjk,Frankrjk en Spanle),
het zout (in Pruissen en Oostenrjk) en de
brandew/n (in Rusland).Ztllltemonopoliën
zjn in alle opzigten hoogst nadeelig vool
-de

St.Tro/ez in Frankrjk geboren en diende ingezetenen en worden door de m eestbe-

a1sOëcleronder Napoleon I en a1sadjudant roemde staathuishoudkundigen uit éénen
bj den maarschalk Brnne.Toen dezein1815 mond afgekeurd.Een tjdeljke alleenhandel
te Avignon a1s een slagtofferdervolksw oede
gevallen was:wildeAllardzichnaarAmerika

Ontstaat door het brevet) w aardoor uitsluitend aan den uitvinder van een nuttig voor-

begeven.Op aandringen van een Italiaansch werp gedurendeeen aantalJaren deverkoop
oëcier,dienhjteLivornoOntmoette,stevende zjner gewrochten verzekerd wordt.Onlangs
hj naar Egypte.Toen hj bj Meltemed-uilL ishetverleenen vanzoodanigbrevetOfoctrooi
enkel teleurstelling vond, spoedde hj zich in 0ns Vaderland afgeschaft.

naar Perzië: waar vorst A bbas-M irza hem
wel een hoogen militairen rang,maar geen

Alleenzaliçmakende kerk. De trek

naar gezelligheld en de zuchttotzamenw er-

gezag verleende. Daarom aarzelde hj niet, king,die steden sticht en maatschappjen in

om eerstnaar Kaboel te trekken en vervolgens gehoor te geven aan Rundsl'if-sinylt,die
hem naar L ahore riep.Hier organiseerde hj
de krjgsmagtop Europeschen voet en bleef
overwinnaar in elken strjd,dien hj Op be-

stand houdt,is tevens degrondslagderK erk
of der godsdienstige vereeniging. W anneer
men zich aan zulk eene vereenigingaansluit,
te en alligt @houdt men haar voor de bes
men gaat hierdoor slechtseeneenkeleschrede
velzjnsmeesterstegen de Omringende vor- vexder - voor deeenigegoede.D eledenvan
sten voerde.ln 1835 bezochthj Frankrjk, alle andere godsdienstige vereenigingen moe-

waar hj met voorkomendheid aan het H0f
Ontvangen werd. Hj liet er zjne kinderen
achter en keerde in het volgendeJaar terug
naar Lahore,waar Rundsiit-k
%ingl
t hem met
eerbewjzingen overladen en zelfszjnenicht
t0techtgenootgeschonken had.Hjwerdmet
geluich ontvangen, omdat de Overheerscher
van Kaboel,DostavoAl--e# Kkan,degren-

ten op een dwaalspoorzjn,andersimmers
zouden zj zich t0t de eenige-goede begeven.
Zjn zj op een dwaalspoor,dan kunnen zj

hun loel - de zaligheid - niet bereiken,
en volgens deze soort van logica komt een

kerkgenootschap er zeer gemakkeljk t0e,
zich voor het alleenzaligm akende te houden.

Datverschjnselopenbaardezichreedsvroeg
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ln de R.Katholieke kerk.Reeds volgensIre- Zjbestaattlitlange,evenwjdige,doorûndiepe

sJel#(t 202)waren allen,diezichbuitende lengtedalen gescheidene ketens.wier aantal
Kerkbevonden,Jroovers,dievenenpoelenstin- tusschen 6en13afwisselt.Dezezjnzoosmal,
kend water''. Volgens Clemens .
a
d.
lezczl#rill.
: datztjnietmeerdan een derde gedeelteder
(1-tusschen 212 en 220)isalleen de Kerk, breedte beslaan enzichsleehts200t0t650Ned.
als de uitverkorene,hetligchaam desHeeren, elbovendedalenverheFen.Debuitensteketens
en zelfsde schrandere Oriyenes (j-554)ver- zjn vooralaan de oostzjdehierendaardoor
klaart:ttBuitendeKerk w ordtniem andzalig''. dw arsdalen of kloven afgebroken,w aardoor
Datzelfde verzekeren Azt
yustinus(f 430)en de snelvlietende stroomen aan delengtedalen
Leodegroole (f 461).DaarbjisdeRoomsch- ontsnappen en zich naar de vlakte begeven.
Katholieke kerk gebleven. op het Concilie T0tde afzonderljke deelen van hetgebergte

van Trenteheeftzj de stelling verkondigd: behooren:de Blaauwe Bergen (Blue MounttBuiten het Katholieke geloofkan niemand tains), de Cumberland-bergen in Kentucky
zalig wol'den-'' Hetzelfde leert de Catechis- en Tenessee,en deLaurel-OfChesnut-bergen

musRomanus(1:l0,19).VolgensdeR.Katho- bj de bronnen van deOhio,welkeaan de
lieke leerzjn dusalleHeidenenenKetters-- westzjdedevoornaamsten zjn,- voortsde

hetzelfde alsalle niet-R.Katholieken - ver- Alleghany-Mountains in meer beperkten zin,
doemd, en elke verzachting van dit dogma, die zich noordwestwaarts uitstrekken, het

allachische Tafelland,doorPensylvaniëen
yeljk dieindenjongstentjddoordeR.Katho- Ay
lleken zelven isaangebragt,strjdttegen de Vlrginië naar Alabama loopende?en deCats-

kill-Mountains, die zich naar het noordell
uitstrekken en zich in denSound-top en High
Peak ter hoogtevan omstreeks 1250 Ned.el
verheffen.Behalve deze bevathetAlleghanp
g'ebergte n0g 'eenige andere toppen)z00 als
a1s bj deHervormden,ja zelfsbj de Kwa- de Roan-Mountain en deBlack-Mountain,die
kers. De Augsburgsche confessie zegt:JDe ter hoogte van ruim 2000 Ned.elverrjzen.
belofte des heils heeft geene betrekking op Laatstgenoem de is het hoogste punt van
hen, die zich buiten de K erk bevinden-''In Noord-Amerika ten noorden van het Rotsden Grooten catechismus van Luther staat: gebergte.
ttW ie zich buiten het Christendom bevindt, HetAlleghany-gebergtebevatdeongelaagde

oxthodoxe leer der Kerk.
M en m eene echter niet? dat die stelling
uitsluitendbj de R.Katholleke Christenen te
vinden is.M en vindt ze evenzeer in de Pr0testantsche Kerk,zoowelbj deLuthersehen

hetzj Heidenen of Turken,Joden of 00k oorspronkeljkegesteenten - granietenz.valsche Christenen en huichelaars,bljven, t0taan dejongstelagenvanhetovergangsgehoewel zj aan den éénen waren G0d ge100- steente t0e met de steenkolenbeddingen er
ven,toch eeuwig onder den toorn en dever- bj.Zjnebergen en dalen zjn meteenelaag
doemenis.''De Confessio Helvetiva posterior vruchtbare aarde bedekt en waren vôôr de
zegt:ttGeljk buiten de ark vanNoaelögeene kom st der Europeanen met bosch begroeid.
behoudenis was, z00 gelooven wj?dat00k T0t de nuttige delfstoFen, die dit gebergte
buiten Cltristns (en bultende wareKerkvan Oplevert,behooren vooraljzer,steenkolen,
Cltristus) geene behoudenis te vinden is.'' klipzout en goud. Het goudgewest ligt er in
Hieruit vloeide de dringendevermaningvoort hetnoordeljk gedeelte,en datmetaalwordt
om zich 00k uitw endig aan de ware K erk

er in gruismassas gevonden, die Op lagen

van Cltristusvasttehouden (CopfessioBelg. rusten van granieten graauw ak. D e gotldArt.28).
oogstlevert er in voorspoedigejaren weleens

H etleerstukeeneralleen-zaligm akendekerk een paar millioen gulden op.
stemt echter w einig overeen m et den verAllegorie (Eene)isinhetalgemeendetoedraagyamen geest der beschaafde en meer lichtende voorstelling eener zaak doormiddel

ontwlkkelde Christenen van Onzen tjd.
A lleghany is eene xivier in den NoordAmerikaanschen staat Pensylvanië. Zj ontspringt er in het noordeljk gedeelte en vereenigtzich bj PittsbuxgmetdeMonongahela
tot de Ohio.Zj ist0tverboven Pittsburg

van eene andere,die geljkvormigisaandebedoelde.D edubbelebeteekenisdiervoorstelling

moetduideljkuitkomen;inhetbeeldmoetmen

de bedoelde zaak aanschouw en,en dezemag
het beeld nietgeheelen aluitw isschen,z00dat het eigenaardige van dit laatste behou-

bevaarbaar voor stoombooten.Aan dierivier, den bljft.Daarom isde allegorie een hulptegenover Pittsburg,ligteene stad van den- middelvoor de dichtktmstendewelsprekendzelfden naam -- Alleghany-city.
heid, vool* de schilderkunst en het tooneel-

A lleghany-gebergte(Het),00k dex4I- syel,want deze zjn in staat,om zich met

leghany-M onntains,deAlleghaniesofhetApalIccAidcâ,gebergte genaamd,is eenebergketen
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
en strekt zich uit van 24O t0t35O N.B.en
85Q t0t 86O W .L. van het zuidoosten naar
het noordwesten van 4lO t0t 43O N.
B. en

bjna 74OW .
L.Aanvankeljk verheftzp zieh
in het zuiden op aanzienljken afstand van
de oosteljke kust,maar nadertallengst0t
deze, totdatzj haaraan hetnoordeljk uit-

einde, boven New -York, nagenoeg bereikt.
1.

dlen dubbelzinnigen m antelte Omhangen,die
naaet de m eestgereede opvatting nog eene

diepergeleqene veroorlooft?- ietsdatmen

bj demuzlek en de bouwkunstvruchteloos
zoekt.Bj den redenaa'
r treedtdeallegorie
te voorschjn in de gedaante van eene uitgewerkte metaphoor (overdragteljke zeyswjze).De metaphoor isnog geeneallegorle,
daar zj enkel vermaagschapte denkbeelden
verwisselt,zoodat zj in de plaatsvan het
eigenljke begrip het oneigenljke gebruikt,
22
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om levendigheid te geven aan de voorstel- met de bedoelde voorwerpen,envoûralzulke,
ling.W ordtde metaphoor uitgewerktt0teen die door de bovenzinneljke kracht,welke
dichterljk verhaal, dan ontstaatdeparabel men wil aandtliden, als werktuigen w orden
en deJabel,diemen alseen tweeden vorm gebruikt. Het boek is het symbool van den
van redekunstigeallegorieënkanbeschouwen. geleerde, het penseel dat van den schilder,

Hiertoe behooren de geljkenissen, diewj de knodsdatvandensterke.Voortszjnzulke

in het Nieuwe Testament aantreFen.Einde- symbolen gepast,w elke m en doorgaans m et
ljk kan 00k een dichtstuk van langen adem hetbedoeldevoorw erp verbondenziet.D aarom
van het begin t0t het einde eene allegorie is de uil het symbool der wjsheid en de
wezen, zooals tdReinaert de V0s.''
spiegeldatderwaarheid.Eneindeljkbezige
Uitde aangehaalde voorbeeldenbljkt,dat men zulke symbolen,die zich onderscheiden
er driesoorten van alleyorieën bestaan.Het door eene eigenschap,.die men evenzeeraan-

kan zjn,datgeljkvormlge voorwerpen met
elkanderverbondenworden(demetaphorisehe
allegorie) ,datgeesteljke zaken in een zinneljk kleed worden gestoken (de anthropomorphische allegorie), ofdat aan doode
dingen leven wordt toegekend (de personi;e
'rende allegorie). Hieruit kan men de
grondregels opmaken voor het gebruik der
allegorieënalsbeelden in rebonden en ongebonden stjl. Men moet zlch tot ééne dier
soorten bepalenl D e vorm der mededeeling
doet niet af;hj kan lyrisch,episch ofdra-

matisch wezen.Maar men dienter vooralop
te letten dat het bedoelde V00rW erP door
den slujer der allegorie heen behoorljk,
m aar ook niet al te sterk zigtbaar worde.
Men zorge dat de allegorie geene te zeer
didactische rigting volge en hierdoort0tplat
proza afdale en dat het beeld der phantasie,
hetwelk het bedoeldevoorwerp omhult,Z00n0
geringere belangstelling wekke dan het ge-

treft bj hetbedoelde voorwerp. Z00ishet

lam hetsymboolvan hetqeduld,de adelaar
het symbool van stoutheld en kracht, de
leeuw het symboolvan moed.Eenebevallige

soortvan natuurljkehiéroglyphenvindtmen

in de bloementaal.Zie onder dat woord.
Allegorische schriftverklaring is
zulk eene tlitlegging eener schrifteljke oirkonde, wal
trbj men uitgaatvan de stelling,

dat de schrjver iets anders,doorgaans iets

van m eer verheven inhoud,gedacht en aangew ezen heeft, dan m en uit de gewone let-

terljke opvatting zjnerwoorden z0u opmaken. Die verklaring heeft eene belangrjke

r0l vervuld bj de uitlegging der schriften
des Ouden Testaments.Zj ls het eerst in
zwang gekomen doorde Alexandrjnsche lsraëlieten,die op dezewjzevoorhunnewjsgeerige stellingen bevestigende uitspraken

zochtente verzamelen in deGewjdeSchrift.
Laterbleefzj eeuwen lang degewoneverschiedkundig feit.De allegoriegeeftgeleqen- klaring.Uit Alexandrië bereikte zj de Isheid, Om izl verbloemde bewoordingen lets raëlietenin Palestina,waarzj bj dePharite zeggen, waarmede m en niet regtstreeks zeërs en EsseërsmetbjvalOntvangenwerd.
en openljk vonr den dag dtlrftkomen,en Onder de Joden was vooralPhllo en onder
om die reden wordt zj dikwjls gebruikt, de Christenen Origenes een maeester in de almaar o0k dikwjls tot beuzelachtige knutse- legorische schriftverklaring. M en huldigde
larj vernederd.
daarbj de grondstelling,datdegewjdeschrjOp hetyebied der beeldendekunstkomen vers,door den Heiligen Geestgedreven,meer
gem elde drle soorten van allegorieënovereen gezegd en te boek gesteld hadden dan zj

met de symbolische,hiéroglyphische en plas- zelven vermoedden.M en onderscheidde d001*tische.H et sym bool is een teeken,dat een gaans 4 soorten van allegorisehe schriftveralgem een denkbeeld meer aangeeft dan uit- klaring, nameljk de mystieke, de anagogiwerkt en ver verwjderd bljft van alle bj- sche, de tropologische en de typische naar
zonderheden (details). Op deze wjze.is de gelang van de onderwerpen,waaroq de uitvlinder het symbool der onsierfeljkhei
d,de spraken der Heilige Schrift betrekklng hadslang die dereeuwigheid,en de oljftak die den.D ie onderwerpen toch konden naarhundes vredes.W ordtzulk een symboolmetan- nen aard goddeljk, hemelsch, inwendig of
dere iguren t0t een indrukwekkend geheel uitwendig Fezen.
verbonden, dan ontstaat eene symbolische
A llegorlsche personen zjn voorstelallegorie. Z0o plaatstmen den 01jftak in de lingen van gepersoniieerde denkbeelden en

hand van den terugkeerenden krjgsman en toestanden. Zj ontstaan uiteen streven der

het geduldige lam naast den m artelaar.W or- verbeelding,om het algemeene,dat als z00den onder3cheidene symbolen m et elkander danig uitsluitend t0thetgebied van hetden-

verbondenjzoodat zj eene reeksva'
n denk- ken behoort, aanschouweljk te maken,aan
beelden uitdrakken,dan vormen zjtezamen het doode leven te schenken en aan de gede hiéroglyplti.nclte allegorie. D e plastisclte dachte e0n ligchaam te geven. D eugd en
allegorie stelt denkbeeldige personen voor, ondeugd, voor- en tegenspoed kunnen als

nameljk de ktlnstenaarkleedtalgemeene of personen worden voorgesteld.Zjonderscheiabstracte begrippen i1lden vorm vanlevende
wezens. H0e ver de kunstenaar gaan mag

den zich van de symbolen door eene mecr
bepaalde gedaante,doorhunne overeenkomst
bj het gebruik van allegorische voorstellin- met levende w ezens. Inttlsschen is de alle-

gen, valt moejeljk te bepalen; hj moet gorische persoon'op zich zelve nietduit
leljsteeds verstaanbaar bljven. De beste sym- ker dan menig symbool; de persoonljke
bolen zjn, wat de duideljkheid betreft,de voorstelliny heeftveelalbehoefte aan allegozûoM nige, die in hun aard overeenkom en rische attrlbuten, bj voorbeeld de Fortuin

ALLEGORISCHE PERSONEN.-ALLIANTIE.

220

aan een rad. De afgodsbeelden der Indiërs Sylvester 11 verordende de viering van het
zien er monsterachtig uit, Omdat men aan allerzielenfeestin de geheele Roomsche kerk
d
ieallegorisehepersonenbuitengowoneeigen- en stelde het op (len Sâen November.Beide
schappen wilde toekennen. 00k de dlcht- feesten worden vooral in het zuiden van
kunstversm aadt de allegûrischeiguren niet, Dui
tsohland op eene eigenaardiye en aanhoew el m en niet e1k abstract begrip, dat doenljkewjzegevierd.Men verslerteropde
d00r den dichter als handelelld en sprekend R .K atholieke kerkhovelldegravenm etkranwordt ingevoerd,als een âllegorisch persoon sen en lampen,de ingezetenen spoeden zich
kan beschouwen.
naar de rustplaats hunner dooden om er te
Allegro is een Italiaansch woord, het- bidden, terwjl de priesters de graven met

welk de beteekenis heeft van ttvroljk,op- wjwaterbesproejenendegezaligdenzegenen.

gewekt, vlug'' en geplaatst wordt boven
muziekstuklken die met eenezekerevlugheid
afgespeeld moeten worden. De verschillende
sehakéringen van allegrow ordenaangewezen
door de woorden alleyro a'ssai of dimolto

Treffend is dat feest te Miinchen,waar in
den ochtend vtm het Allerheiligen-feestallen
de graven hunner dierbare overledenen bezoeken en de kerkhoven t0t Op den middag

van den Allerzielen-dag op sierljke,druk(zeer vroljk) allegro zlcedfnyo (vlqg met bezochte bloemtuinen qeljken.
deftigheid),allegromoderato,commodo,.
çiz
?
x,
sftl Alliage (legéring)lsin 'talgemeen eene
(middelmatig snel), en allegrocon lri/,con (100r zamensmelting verkregene vermenging
J'
Mpco(zeersneltmetvuur).Hetallegrover- vantweeofllleerm etalen metuitzonderingvan

eischt krachtiger voordragtdan hetvlugtige kwikzilver;eene vermenging hiervan meteen
presto en hetiaauwereallegretto.Hetdraagt andermetaaldraagtden naam vanamalyama.
den stem pelder opgeruimdheid en o0k die Vel
e metalen kan men in alleverhoudmqen
derhartstogteljkheiden staateenigzinstegen- doorzamensmeltinq vereenigen,en hethlem
over het zachte,slepende adagio.
door verltregen alllage bevat dikw erfnieuw e
Allen (B0g 0f)iseenereeksvanmoeras- verrassende eigenschappen, waardoor het
sige veengronden in het lersche graafschap groote diensten kan bewjzen aan de maat-

Kildare. Zj liggen omstreeks 70 Ned.el schapgj.Hetisveelalandersvan kleur,van
boven de oppervlakte der zee en staan in digtheld?van smeltbaarheid enz.,dan men Op
het voor- en najaar onder water. Er Ont- grond der zam enstellende deelen z0u verspringen belangxjke rivieren, z00 als de wachten. ln meer bepaalden zin noem tm en
Barrow en de Boyne.D e pogingen om ze alliage hetmetaal,datbjzuivergoudofzilver
droog te maken hebben t0tnu t0eschipbreuk
geleden.Ongetwjfeld echterzalditlatercven
goed gelukken alsaan de Oosteljke grenzen
van Groningen en Drenthe.

Allent (Pierre Alex.Joseph),in 1772te

St. Omer geboren,was kanonnier bj het

belegvan Rjsselin 1792,weinigeJarenlater
kapitein der genie en in 1801majoorbj dat

gesmolten wordt, om hieraan meerhardheid
Oftaaiheid te geven.Zilver wordt doorgaans
met koper,en goud m et zilverofkopervermengd. D00r de hoeveelhtlid alliage bepaalt
men het gehalte ofhetallooi.
Alliantie is eene verbindtenis ofeenverdrag, Tvaardoor een Staatde verpligting op
ziell neem t, ()m een anderen in den oorlog

wapen.1Ij overleed in 1837 als yair van
Frankrjk,eenigebelangrjkegeschrlften nalatende.
Allerheiligen enA llerzielen zjn twee
groote feestdagen der Room sche kerk, die
Jaarljks opden lsten en zdenNovemberwor-

bj te staan. Doorgaans is die verpligtinj

feest is bepaaldeljk aan de gedachtenisder
gestorvenen geheiligd, voor wit)r zielen Op
dien dag gebeden oygezonden en missen gelezen worden.Hetls ztjn ontstaan verschuldigd aan den abt Odilo, die het in 992 in
zjn kloosterte Clugny instelde)omdatv0ldie
zegge
nabj
n va
den êEt
ênna
der
woo
mo
nd
nnein
ken degens het

tjd Of tegen een aangewegen vjand.Eerstgenoemde zjn derhalvedanalleen regtvaardig wanneer er bj bepaald wordt, datde
hulp niet zalverleend worden bj zoodanige

wederzjds, maar Ook dikwjls bestaat zp
sleehts vooz' één Staat,wanneerzj betrekking heeft op een strt'
lt
l, waarin dc ander
reeds gewikkeld is.Gewoonljkzjn alliantiën

de gew rochten van de staatkunde der vorden gevierd. D e eerste is ter gedachtenis sten,doorgaansvan eenestaatkunde,diegeen
van alle Heiligen in 609 door Bonifaoll
tsIV ander dûel heeft dan beveiliging van den
ingesteld,nadathj metgoedvinden vankei- troon.Intusschen ishet sltliten eener allianzer Pltooa,shet Pantheon te R ome Onderden tie met eeneoorlogvoerendemogendheid eene
naam van Panagion aan de Moeder Gods en Onzedeljke daad,wanneer die mûgendheid
aan alle martelaren had gewjd.Dit feest is nietm etvolkomen regt de wapens heeftoplater (na 857) door paus Greqoriue V in het gevat. M en heeft verschillende soorten van
W esten overal ingevoerd.De Griekschekerk alliantiën.De alyemeene vorderen bjstand in
viert haar feest van al
jzondereverleenen hulp
lemartelaren Oy den elken nood,- de bî
eersten zondag na Pinkster.H etAllerzlelen- in'een bepaald geval,gedurendeeen zekeren

genen,
,vaak
een gehuil van duivelen hadden gehoord,
waarmede deze zich beklaagdent dat hun
door de gebeden der m onniken en tloor de
aalm oezen vele zielen w erden ontrukt.Paus

oorlogen, die tegen het regt indruischen.
Algemeene allialltlën,diedenvorm aannemen

van bljvende staatkundige vereenigingen,
dragen den naam van Bond. T0t gem een-

schappeljken aanvalvan Oft0tgezamenljke
verdediging tegen een vjand worden of-en
defensievealliantiën gesloten.O0k heeftmen
eenzjidige alliantiën, waarbj éên der ver22*
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bondene Staten de hoofdl
'ol speelt op het het leven der vûlkel
'en.ln de olrkonde,d1e

oorlogstooneel, en krt
'
é
Jqs-coalitiën, waarbj
alle verbonilenen in geljke mate in den û0rl0g betrokken zjn.Debjdragen dergeallieerde mogendheden in krjgsvolk,geld enz.
w orden dan naar gelang van hare krachten
vastgesteld en de veroveringen en verliezeï:
naar denzelfden maatstafgedeeld.Geene der
verbondenen mag in zoodanig geval vrede

later is openbaar gemaakt,w ordt verklaard,
dat de wereldschokkende voorvallen derdrie

voorgaande Jaren de Overtuiging heeftdoell
ontstaan, dat het geluk der toekomst enkel
gebouwd kon w orden op deverhevenewaar-

heden derChristeljkegodsdienst,zoodatz00-

welhet inwendig etaatsbestuur alsdebetrekking t0t het buitenland moesten rusten op

sluiten zonderdetoestemming der overiyen, de beginselen van Christeljkeliefde,vrede

en de alliantie hotldt stand t0t aan hetelnde en regtvaardigheid. D aarom w ilden de drie
van den 00rl0g.O0k sabsidie-traetaten,waar- stichters van dien bond,naar den eisch der
bj eenemogendheid aan eene anderebelooft Heilige Schritt,door de onverbreekbareban-

om tegen geldeljke vergoeding een aantal den der broedermin vereenigd bljven, en
krjgslieden te leveren, worden t0tdealli- elkanderin elken nood htllp en bjstandverantièn gerekend.Zulke txadaten zjn door leenen;tevens wilden zj, als vaders van
de Staten van hetvaste land meermalen ge- groote huisgezinnen, hunne onderdanen als
sloten m etEngeland Om deveroveringszucht hunne kinderen beschouwen.Zj wilden zich
zelven aanmerken als ttgevolmagtigden des
van Frankrjk tebeperken.
M en noemt de alliantie o0k w e1naar het Hemels'' en als geroepen om over drie takaantal verbondene m ogendheden. Er w erd, ken van denzelfden stam te heerschen,en

bj voorbeeld,eenequadrnple-alliantiegeslo- naarhun gevoelen had deChristeljkewereld
ten op den l5denJulj 1840 tusschen Enge- geene andere gebieders dan hen, aan wie
landjRt
lsland, oostenrjk en Prilissen,om alle magt toekomt, nameljk G0d en den

de rust in het Oosten telkerstellen.Demeest Verlosser. Van bepaalde verpligtingen der
bekende trlple-alliantie kw am t0t stand tus- verbondenen w erd geene m elding gemaakt,
schen Engeland,Zw eden en H olland Op den zoodat velen aan het ttlleilig verbond''het
23stea Januarj 1668 door W illiam Temple, karakter van een staatsverdrag ontzeggen.
de TIGJen graafDoh'na methetdoel Om aan Aan hetslot der oirkonde wordt de wensch

Frankrjk hethoofd te bieden.
uitgesproken?datalleChristeljkevorstenvan
H et w oord alliantie wordt Ook w eleens Europa beslulten m ogen,om t0tdezealliantie
voor vorsteljkehuweljksverbind'
tenissen ge- t0e te treden.Hetplan isheteerstopgekom en
bezigd.
bj den piétistisch-gemoedeljken Aleœander I
M eerm alen ishetgebeurd) dateene allian- van Rusland, en door I'rans I van Oostentie m et den naam van tt
heilig''w erdbestem- rjk en doorFriedrich '
lF'
ïlAelplvanPruissen
peld, vooral zoodalzige, w aarin pausen be- m et geestdrift aangenomen. W eldra volgde
trokken waren, of waarbj wereldljkevor- de toetreding van de koningen der Nedersten zieh verbonden tot instandhouding der landen,van Denem arken,van Zw eden,van
Kerk en totuitroejing derketters.Zulk eene Bejeren, van Sardinië, van Sicilië, van
alliantie werd door Julius 11 met Venetië, W iirternberg,van Saksen envan veleandere
Spanje7 Engeland en Zwitserland tegen Lo- vorsten e1z zelfs van eenigeZw itserschekandetvl
jk,X 11 van Frankrjk gesloten,waarna tons. D e Koning van Engeland en Lodehet Fransehe leger uit Lombardje over de w4k X VIII van Frankrjk weigerden de
Alpen werd gejaagd (1512),- voortsdoor Onderteekening,alsmede de Prins-regentvan
ClemensTrff(152C)na den vrede van Madrid Engeland, die uitdrukkeljk verklaarde,dat
met I'
rans I van Frankrjk, met Venetië? hj het eens was met de beginselen,in de
Milaan en Engelaud tegen de heersehapp) oirkonde vermeld,maar dat htj ze nietmogt
van Karel Tzr. O0k werd die naam gegeven onderteekenen zonder toestemming van het
aan de Ligue,die in Frankrjk door de her- Parlement en van de verantwoordeljke mitogen van G'tbise tegen H endrlk III en ter nisters.Ditantwoord prikkelde denargwaan
uitroejing vandeHugenootent0tstandkwam der volkeren en wekte bj hen de bezorgden op den dood des Konings en de troons- heid,datzj juistdoorhetzoogenaamd($Heibeklimming van H endrik IV uitliep,- als- lig'' verbond eene prooiw erden van de onmede aan de alliantie, die tegenover het heil
iye heerschzt
lcht van eenige vorsteljke
Smalkaldiseh verbond der Protestanten door fam illën. D e toetreding van constitutionele
de Aartsbisschoppen van Mainz en Salzbul'
g vorsten werd beschouwd als eene inconstituen door de Hertogen van Bejeren,Saksen tionele daad. Zonderling is het, dat m en
den Paus niet eens t0t toetreding tlitgenooen Brunswjk in 1538 werd gesticht.
De naam van t
ïlleilip verbond''oftlleilige digd heeft.Oppervlakkig heeftdeze poging,

alliantie''wordt bj ultnemendheid gegeven om bj de verschillende godsdienstigerigting

aan de overeenkom st?die na de tw eedever- der volkeren eene groote Europesche vernietiging van het Napoleontisch gezag op den eeniging te stichten, door de banden van

26Sten September )8l5 te Parjs door de drie zedeljkheid en deugd, van vroomheid en
gekroonde hoottlen van Rusland, Oostenrjk regtvaardigheid om strengeld envandengeest
en Pruissen, bulten de m inistel's Om ?regt- der Christeljke liefdedoordrongen,inderdaad
streeks gesloten werd.Men ging daarbg uit iets verhevens. Het is echter gebleken en

van hetdenkbeeld?datde w etvanhetChris- hetbl
jktnOg altjd,datde gewenschteqoutendom als de hoogste wetz0u gelden voor den eeuw
van vrede, volksontw ikkellng)

ALL (ANTIE- ALLITTERATIE.
volkswelvaart en volkszelfbestuurn0ggeens- heefthierde vergeljking 00 X 50 j-C0X
zinsisaangebroken,Ja,dathetwoordheili.
q, 75 = l50 X X.

bj die alliantiegevoegd,nietsandersisdan

Avj gaan overt0thet tweede geval:

Men wil door eene vermenging van eene
eene geusurpeerde vlag om eene sm okkellading van heerschzuchtige bedoelingen te soort van rum van 120 cent de Eesch m et
dekken. H et dtlleilig verbond''dier vorsten eene andere van 200 cent de flesch eene
heeft niet alleen moeten dienen Om de 0m - soort maken, die l50 cent de Qesch kost?
wentelingen te onderdrukken, die zj zelve en hetisde vraag,hoeveelrum van debetere

door hunneberispeljkemaatregelen opwek- soort men daartoe bj 25 Eesch van de geten, 'naar 00k Om den constitutionelen

geest btj de volkeren zgoveel mogeljk te
bestrjden.
Allier (De) is eene rivier in MiddenFrankxjk.Zj Ontspringt in hetLozêre-rebergte, vloeit in eene noordeljke rigting

ringere soort moet voegen? De 25fleschvan
de geringere soort is 80 cent de Qesch ot'
55 X 80 cent = 750 cent goedkooper. en
de betere soort 50 cent duurder dan het

mengsel.Het getal,dataan% jst,h0e vaak

50 in de 750 begrepen is,vermeldt 0ns het
door de departementen Hatlte Loire,Puy aantalEesschen van debetere soort,diewtl
de Dhme en Allier en stort beneden Nevers bj de 25 flessehen van de geringeresoort

zich uitin de Loire.Zj is bevaarbaarover moeten voegen,om een nzengselte verkrjFen? dat150 centde flesch kost.Datgetal
1,/3 van hare lengte.
H et departement van dien naam telt op ls 15? hetwelk wt
j ook vinden uit de verl20 I
n geographische mjlen 356000inwoners. geljking:25 X l20+ S00X = (25+ X)150.
De drievoornaamsterivierenzjnerdeLoire, Thans n0g een voorbeold van het derde
de Allieren de Cher. De gebergten bestaan geval:
Men wil60 pond koëjhebben,die86cent
eruitgraniet,en devlakten zjn ermeteen
vxuchtbaren slibgrond bedekt.Botlwlanden, hetpond kosten en hiertoe 20 pond van 24
weiden, wouden en wjnbergen wisselen er cent hetpond gebruiken.Hetisdevraag)h0e
elkander af.Men bereidt erJaarljksonge- dutlr de overige 40 pond m oet w ezenjdie

veer 400000 vaten wjn,elk van 100Ned.
kan.O0k de zjdeteelt ontwikkelt er zich
voorspoedig. De njverheid verhefterzieh
op talrjke hoogovens en jzerfabrieken,Op

men er dientbj te voegen? Het verschil
tusschen den prjsdergegevenesoortendien

van hetmengselis 12 cent en bedraagtdus
voor 60 pond s0 X 12 of 720 cent. Dit
papier-,porselein- en lakenfabrieken,op pot- verschil saoet door den hoogeren prjsder
tebakkerjen enz. O0k is de landbouw ?de ontbrekende 40 pond worden vereFend)z00veeteelt en de handel e1' van veelbelang. dat e1k pond 1
/.0 van 720 c'
entot'18 cent
kosten dan een ponddergegevene
Hettelt4arrondissementen,en zjnehoofd- meer moet
der
hal
ve
24
+
18
of
42 cent. Dit
soort,
stad iqMoulins.
Alhgatie-rekening of mengingreke- bedrag vindt men desgeltiks d00r de vergeningiseene zoodanige,waarbj aan deeene ljking S0 X 24 + 40 X = 60 X 26.

Belangrtlk is de alligatie-rekening v00rde
zjde de hoeveelheid en hoedanigheid van bepal
ing van het goud- en zilvergehalte in
een mengsel van verscshillende zelfstandigheden?en aan de andere zjdedehoeveelheid de metaalmengsels waarin zj voorkomen.
en hoedanigheid van die zelfstandigheden

Voorheen sprak men van zuiver gg
oud of

schillende maar bekende hoedanigheden berekenen, - öf m en moet nagaan hoeveel
stof van eene betere Ofsleehtere hoedanigheid aan eene bepaalde hoeveelheid andere
stof van bekende hoedanigheid m oetworden
toegevoegd,Om eenm engselvanvastgestelde,

w aarde d001' het gotld van lS karaat Ofzil-

veelheid van bepaalde hoedanigheid?m eteen
toevoegselvan eene andere hoedanigheid t0t
eene bepaalde grootere hoeveelheid van eene
bekende waarde vermengd,de hoedanigheid
van het toevoegselte bepalen.
Ziehiel-een voorbeeld van heteerstegeval:
m en vermengt 90 pond tabak van 50 cent
het pond met 60 pond tabak van 75cent,-hoeveel kost nu hetpond van ditmengsel?

deelen van het m engsel gevonden w orden.
De berekening Ondergaatdaardool'geenever-

van 24 karaat,en van zuiver zllver of
zelven de bekenden en onbekenden ztjn.Men goud
ftvan een
onderscheidthierbj hoofdzakeljk 3 gevallen: zilver van 16 lood. W as de hel
M en m oet de w aarde of den gem iddelden metaalm engsel goud of zilver dan behield
pl'jsvan een mengselvan S stoffen vanver- het dezen naaln , m aar m en bepaalde ztjne
V0#

Yan 8 lO0d te noemen.l'
let bjgevoegde

koper heette men qlliaqe.W jbehoevennaau-

weljks te herhalen,iat btjde vermenging
del- edele m etalen de drie gevallen kunnen
voorkomen) die wtj hierboven hebben begemiddelde waarde te verkrjgen, öfhet handeld. Thans is men gew gon aan te duikomt e1' op aan, om uit eene zekere hoe- den hoeveel deelen fijn goud ofzilvel'in 1000

andering.Menneemtdaarbjaan,datdealliage
g00n0 waarde heeft.

A lligator-poel (Dismal-swamp) is de

d-caronaam Van een grootmoeras in Notll*

lina in deVereenigde Staten.Hjis6F'
00Zraphischemtjlen lang en 2 breed.ln ztln midden ligt het Drummond-meer.Men heeft de

Bj de 60pond komteenevermeerderingvan droogmaking beproefd dool- middel van het
25 cent het pond?dus van 15 gtllden.Deze Chesayeak-en Albemarle-kanaal.
Allltteratie is eene soortvan rjm ,die
vermeerdering? Over 150 pond verdeeld bedraagt 10 cent voor elk pond. Het m engsel zich niet, zooals die van onze eindrt
lmen,
kost dus 50 + 10 of 60 cent 'tpond. Men door geljkheid van eindklanken ,maat door

ALLITTERATIE- ALLODIUM.

geljkheid van beginlettersderwoorden on- A llobro-qéous onderworpen en van dien tjd

derscheidt.Vooralvindtmen haarin deOud- af door den stadhouder van Gallia NarbonNoordsche gedichten. Daarenboven rjmden nensis geregeerd.De krjgshaftige stam. vem
er alleklinkers,terwjl hetregelwas,dat anderde allengs in eenelandbouwendebevolin twee bj elkaâr behoorende verzen drie king.Hare hoofdstad was Viënna.

woorden met ggljke beginletters voorkwa-

men.De hoofd-beginletter (ltlfudstajrin het
Ilslandsch) was die van het derde woord
van hetvers,en die gedurigherhaaldeletter
droeg den naam van stafrjm ll
p'
odstasrl.Andere allittererende woorden mogtenindeverzen nietvoorkomen.Daarentegen werden de
lettergrepen niet naatlwkeurig geteld, z00dat de oude dichters zich m et betrekking

Allodium , afkomstig van hetoude od,

dat eene bezitting aanduldt,en van al(alles,
van allen)beteekenteigenljk eene gemeenschappeljke bezittingjeen algemeen volkseigendom.Delanden,doorGermaanschestamm 0n illbezitgenomen Ofveroverd,Tierden

onder hunne vrje mannen verdeeld ofeigenljk verloot- in welk laatste woordwjden
klank van allodium terugvinden.D eaanvoer-

t0t haar aantalgrootevrjheden veroorloof- ders of vorsten ontvingen grootere deelen
den.N0g heden ten dage worden opIlsland en de Overigen kleinere van geljken Omop die wjze verzen vervaardigd.O0k in de vang. Deze droegen den naam van hoeven
Oud-Duitsche en Nederlandsche gedichten (mansus).Hieruitbljktdeaardvaneenal10-

vindt men voorheelden van allitteratie. In diaal eigendom. Deze berust niet, zoo a1s
Onze spreekwoorden is er menig voorbeeld bjden feodalen eigendom (hetleengoed),op
van overgebleven,z0o alsin:ttlWan enmuis'' eene overeenkomst tusschen den leenm an en
ahuis en hof'' k0t en kelder'' tdkind noch den leenheer, maar is een vrj eigendom ,
kraai''
. Latere dichtershebben bj heteind- door volksweten volksbesluit aan den bezitrjm vaak de allitteratie op eene gelukkige ter toegewezen. Zulk een eigenaar is dus

wjze gebruikt,om de zoetvloejendheid te een Onafhankeljk burgervan den staat,in

bevorderen,bjvoorbeel;P.C.APt#Jin zjn burgerregt deelende en aan burgerpligt 0nroerend gedicht:
ff
Narenachtvanbenaauwle(
lri
ejaren' enz.

En in zjn:
<<Leonoorjmtjn lievelicht''enz.

Allium L.Oflook iseen plantenyeslacht

van de familie der lelieachtigen (lillaceën).
Het draagt een zesdeelig,meestalwitOflilakleurig bloemdek en in elke bloem 6 meel-

derworpen.Hiertoe behoorden vooraldeverdediging des vaderlands,hetopbrengen van
belastingen en het betalen van boeten voor
bloedverwanten. lntusschen k0n de bezitter
van een allodiaal goed hierover niet naar
willekeur bj testament beschikken en hj
mogt het 001t niet zonder toestemming van
zi
jne natuurljke erfgenamen vervreemden,
omdat het als een familie-goed werd beschouwd. W egens den wapenpligt des eigenaars ging het nooit op vrouwen over, z00-

draden en êén stamper.De bloemen zjn t0t
bloemschermen vereenigd. De stjlis enkel- lang er manneljke erfgenamen te vinden

voudig: de stem pel rond, het zaad hoekig. waren.D e bezitter van een allodium hadm et
de diensten lasten en beperkingen van den
Debollen dezerplanten zjn çerokt.
M en verdeelt dit geslacht ln de volgende vasal of leenm an niets te maken,- voorts

gr00P0n:00d0nUp?48Mm met van Ond0r zaâm- bezat hj hetregtvan Jagten visscherj op
gegroeide m eeldraden, klokvormige kelken zjn grondgebied,hetstemregtin volksveren hangende bloemen,w aartoe a.tltlrizC/zffzvl gaderingen,en,onderstraksvermeldebepem

(berglook) en a.t
llerccef
:zzlbehooren,- porrf
xvl (prei)met a.txycc/oz
îïvzzl(slalot),tx.cepa
(siepel), a. II
CZ/etZJ, (kraai-look), a. .
spAleroeepltalum,tK.porrqm (gewone prei),a..
St:Jï'
vwm (knoiook) enz-, - en allium meta.
dcAodzloprt
xdvzzl(bieslook),a.mol
y (eenegeelbloejendesierplant)enz.Lookenujenwaren
de geliefkoosde toespjsderEgyptenaren,en
00k andere volkeren hebben waarschjnljk

king, de volkomen vrje beschikking over
zjn eigendom. Deze voorregten vormen te
zam en de allodiale vrjheid,en deadelljke
bezitters van zulke goederen werden later

gewoonljk metden naam van vrùheerenbestemjeld.
Btl de uitbreiding van het leenstelselverdwenen allengsde allodiale regten,en alleen

bj erfovergang werd n0ggeletophetoude

de gewoonte Om ujen te nuttiçen aan de onderscheid tusschenallodiaalen feodaalgoed.
Egyptenaren ontleend.Bj deGrleken daar- Het eerste valt ten deelaan de natuurljke
entegen werden de ujen-eters uitsommige erfgenament het laatste aan dengene, die
door het leenregt wordt aangewezen,en het
tempels geweerd.
A llobrogen isde naam van een Celtisch keert o0k welt0t den leenheer tertlg.Bj
volk,dat weleer in Gallia Narbonnensistus- twjfel of een eigendom t0t de allodiale of
schen de Isara (Isè1.e),hetmeervanGenève, feodale goederen behoort, wordt heteerste

de Rhodantls(Rhôlze)en de GrajischeAlpen Ondersteld, tenzj het laatste doorbewjzen
w ordt gestaafd. De naam van allodium is
Dauphiné en Savoye. Zj worden het eerst allengs overgegaan op alle onbezw aarde of
vermeld a1s bondgenooten van H annibal. ttvrj eigene''bezittingen.
ln het jaar l22 vöo'r Chr.versloeg Domltil
ts De allodiale toestand van den eigendom ,
Ahenobarbus hen, en na herhaalde pogin- als de grondslag van de maatschappeljke
gen om hunne onafhankeljkheid te hand- en staatkundige gesteldheid,vormdehetallohaven, wertlen zj d001-Q.'FtzlisldMaœlmus ditzcl-dfdldelderOtlde Germanen.Zjneeigengevestigd w as, dus in het hedendaagsche
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aardigheid isdaarin gelegen,da'
tde Staatis
zamengesteld uitbezlttersvanvolkomenvrje
gronden,en datdezezo0 veelmogeljk geljk verdeeld zjn onderallegeslachten (fàmiliën), voortsdatbjdegeljkheidvanstand

zjns vaders reeds vroeg zjne verbeelding
prikkelden. Tot herstel zjner gezondheid
toefde hj te Newport op Rhode-lsland en

maakte er kennis metden schilder M albone.

llierdoorwerd bj hem hetgevoelvooxhet
en vanstaatkundigeregtenhetopenljkestem- schoone z00 sterk opgewekt,dathj bj het

regt 0n de bevoegdheid t0t regtspraak aan bezoeken van Harvard-college te Cambridge
nden is,alsmede de pligt zich tevensmetlusten tjver toelegdeop de
die bezittinj vetrebo
om ten strtlde trekken.Ditoud-Germaan- dicht- en schilderkunst.MTeldra maaktehj
sche allodiaal-stelselheeft,zooalswj reeds zich gereed, om eene reis naar Europa te
zeiden, plaats geruilltd vool-hetleenstelsel, Ondernemen.In 1801begafhj zich metzjn

vooralbjdetoenemingderdienstgevolgschap- vriend Malbone naar Londen, waarhj als
pen en bj hetstreven van velen,om zich leerling van de RoyalAcademy het Ondervorstengunsten hierdoorleengoederentever- rigt genootvan West.ln 1804 trok hj met
schaFen. Toen echter het leenstelsel lang John Vanderlyn eerst naar Parjs en toen
genoegzjn verderfeljken invloeduitgeoefend naarRome,waarhj denvriendschappeljken
had, is men in den nieuweren tjd allengs omgang genootvan Thorwaldsenen Coleridge.
t0thetoude,natuurljkestelseltertlggekeerd; Na een koxtvertoefin Amerikabezochthj
en vele leengoederen zjn in dvrp eigene' in 1811 nogmaals de stad Londen.In 1818
bezittingen llerschapen. O0k in 0ns Vadem vergezelde hj Leslie naar Parjs,werd in
land hopen wj met de tienden delaatste 1819 t0t lid benoemd van de EngelscheAcaoverbljfselen van het leenstelsel eerlang te demie en leefde vervolgenste Cambridgeport
zien verdwjnen.Hetinvoeren van hetall0- bj Boston voor de schilder-endichtkunst.
diaal-stelsel op Java schjnt llog met vele Hj overleed er op den 8stenJulj 1843.Hj
bezwaren te worstelen.

is onder de Amexikaanscheschildersdeeerste

Allonge (Eene) is eene strook papier, illrang4hetkoloriet ztjner stukken zweemt
die als verlengstuk aan een wissel wordt naax dat der oude Vlaamsche school.Zjne
vastgehecht, Wanneer 0r g00n0 ruim te meer onderwerpen zjn meestalaan deBjbelsche
is op de keerzjde voorendossementen.De geschiedenis ontleend.O0k zjne gedichten
voorzigtigheid eischt van den eerste,dievan vonden grooten bjval; zj bezitten in hun
de allonge gebruik maakt,dathj hetendos- diep gevoelen in hunnefraajebeschrjvingen
sementn0g half op den wisselzelven ofden eehe ongemeene aantrekkeljkheid.De Ameeerstenregelopdenaanhechtingsnaadschrjve, rikanen rangschikken ze onder hunne klassieke werken.
om allebedrqg te voorkomen.
Allopathle noemtmen eenegeneeswjze, Alluvium Of slibgrond is een wool.d,dat
die tegenover de homoöpathie wordt gesteld.
Deze laatste heeft t0t zinspreuk (tsimilia
similibus curantur'' of ûngesteldheden moeten genezen Avorden door middelentdie bj
den gezondenmenschdezeongesteldhedenver-

in verschillendebeteekenissen wordtgebruikt.
Op het gebied der gesteenten bedoelt men
daarmede aanslibbingen die door rivieren,
MAeren

en zeeën zjn ontstaan.In dezen zin

heeft er door alle tjden heen,zoolang de
oorzaken,bj voorbeeld diarrhêe d00: rha- lagen der aardkorst geboren werden,eene
barber. De allopathie volgt de tegenoverge- alluviale vorming plaats gehad. Doorgaans
stelde rigting 0n gebruikt geneesmiddelen) echter gebruiktmaen dat Nvoord in een raeer

di
e regjstreeksin strjd zjnmetdebehan- beperkten zin, nameljk in dien van postelde zlekte en o0k bj den gezondenmenseh dilltviale vorming,wier ontstaan althansniet

de verschjnselen te voorschjn roepen,die ouder is dan de geschiedenisvandenm ensch,
men bj den patiëntverlangt.De meeste ge- zoodatmen erdevoortbrengselenzjnerkunst,
neesheeren m aken,naar gelang der omstan- alsmede de overbljfselen van hem zelven en
digheden, zoowel gebruik van de eene ge- van hedendaagsehe diexen en planten in bedolven vindt.Tothet alluvium behooren dus
de steenbrokken,het gruis en de teelaarde,
die aan de verweêring en vernieling van andere gesteenten en van bew erktuigdestoFen
van kleur,haltzdoorzigtig en w eek,enbevat hun oorsprong ontleenen, de aanspoelingen,
water,klei-aarde,kalk,kiezelaarde enk00l- door regenwater voortgesleept, hetkiezel,
zuur koper-oxyde.Hj ishoekig en glanzig zand en slib der beken en rivieren,de beop de breuk en lost zich in zuur opt0teene zinkingen in zoet- en zoutwater-meren,in
gelei zonder Op te brtlisen. V00r de blaas- de monden der rivieren de vermingen aan

neeswjzea1svan deandere.
Allophaan (De) is een gesteente, dat
t0t de orde der waterhoudendegeoliethen behoort. Hj is hemelsblaauw of bleek-groen

pjp wordthj bladerig zonder tesmelten. de kusten (duinentwadden, stranden) en
A1l ottava?gewoonljk aldusgeschreven in de diepten der zee,hetgletscher-jsen
8va)beteekent ln een muziekstuk tdatinstru- de bevrozen gronden der poolgewesten,de
menten of stemmen hetzelfde moeten spden bezinkselen derbronnen (txavertino,kiezel,
of zingen,maar mettusschenruimtevaneene gras-jzersteen,zwavel),deuitwerpselenvan
octaaf.
werkende vulkanen,de lagen van hout!veen
A llston(svashington),eenberoemdAmeri- enmodder?vanafgietseldiertjes,foraminlferen
kaansch schilder en dichter, werd in 1779 en weekdleren, de beenderen-brecciën, de
in Zuid-carolina geboren, waar de zonder- koraalrifen - in éên woord alle gewrochten
linge legenden der N egers op de plantages van den Jongsten tjd.Dealluviaal-vormingen
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zjn even talrjk alsde sloopende en herstel- anderljke water-massa, die somtjds door
lende werkingen der onbewerktuigde krach- smeltende sneeuw of door regenvlagen toeten, a1s de voorwerpen uit het dieren-en neemten somtjdsin tjden van droogteaanplantenrtjk, die langzaam en schieronmerk- merkeljk vermindert of geheel verdwjnt,
baar,maar aanhoudend en slechts op enkele veroorzaakt eene belangrjke afWisseling in
plaatsen d00r den invloed der menschen be- den aard van het alluvium ,en vooraleen
lesasaerd, aan de wjziging van de grenzen betlrtelings sleopen en opbouwen der gevan land en zee en aan de verandering van vormde lagen.In de vlakte komtnietanders
den bodem derwateren arbeiden.Hare VV0X- dan slib en zand.Ilsschotsen kunnen echter
zen met betrekking t0tde diluviale vormin- groote steenklompen en zelfs boomen,wiex

gen zjn nietmetjuistheid afgebakend;bei- wortels daarin zjn vastgeklemd,derwaarts

de gaan onmerkbaar in elkander over.
dragen. Stort eene beek of rivier zich uit
De grondige kennis van alde veranderin- in een meer, dan zien wj hiergroote of
gen,waardoor het alluvitlm ontstaat,is on- kleine deltasOntstaan,wier wording wj er

misbaar,wanneer men zich eenJtistdenk- beter kunnen opsyoren dan in zee bj de
beeld wi1verschaFen van de wording onzer monden van aanzlenljke rivieren. Valtde
aarde. Eene eerste aanleiding t0t het naspo- rivier in eene groote waterkom,da'n bezinkt

<en daarvan 4af de Academie van W etenschappen te Göttingen doorhetuitschrjven
van eene prjsvraag over denatuurljke V0randeringen van de oppervlakte deraardejeene prjsvraag,die in 1822 doorvon Sp.F
beantwoord werd. Grooter opgang maakte
hetwerk van Ltellttprinciplesofgeology'',
dat in onderscheldene talen overgebragtyvermeerderd en herdruktis,terwjlde1.Bèclte
doorzjnettResearchesontheoreticalgeology''
en doorzjne JGeologicalobserver''de ken-

schier alles, wat zj medevoert,hetgrind
digt bj haren mond,hetzand watverder,
en hierachter hetslib.Bj elke wisselingin

slooging van hetgesteente.Waardeplantengroeld1e losse bedekking de< aardkorstniet
beveiligt: staat zj bloot voor de werking
van elke regenbui,die haar gedeelteljk medesleept naar (1e laagst gelegene plekken,
waarbj de grootere steenbrokl
ten alspovdig
bljven liggen,terwjlde ilneredeelen den
w aterstroom vergezellen.Z00 kom t slib met
;Jn gruis,gerolde steentles en zand aan den
voet der bergen,waar zj zich tot gruishoopen verzamelen. Daarbj komt dewegkna-

selin de dilnviaal-terrassentdie wj bj vele

de watermassa der rivier worden de medegesleepte bouwstofen op een anderenafstand

van den mond nederkelegd,zoodaterafwisselende lagen van grind,zand enslibm oeten

Ontstaan. De rivier,bj hare komstin het
meertroebelen metslibdeeltlesbezwangerd,
verlaat met heldere wateren de reinigende

kom. Geen gruis neemt zj mede;watzj

nis dier veranderingen nietweinig heeftuit- latervoortstuwt,verkrjgtzjonderwegdoor
gebreid. Later hebben Forchhammer, Ule, slooping van vroeger gevormd alluvium.DerVogt, P aye enz. aan dien tak van w eten- geljke slibvormingen,a1swj nu zien geboren w orden in de diepte derrivierdalen,aanscha
pbelanqrjke diensten bewezen.
Laten wp in de eerste plaats Onze aan- schouwen wj alsgewrochten van vroegeren
dacht vestigen Op de alllgvéaal-vormingen wco tjd op verschillende hoogten, waar thans
'ltet rcdfd land. Bjna Overalvinden wtlhet geene rivier hare wateren brengen kan5zp
vaste gesteente met eene laag steenbrokken, leeren ons,dat die hoogten van Onze dagen
gruisen aarde bedekt.Die laag ishetvoort- weleer laagten zjn geweest.Op eene merkbrengsel van eene natuur- en scheikundige waardige wjze vertoont zich dat verschjngroote rivieren der bergstreken aantrefen.

Boven hetallt
lvium derdalenrjsterdeoever
met terrassen omhoog,en Op elk terrasvindt
men een dergeljk alluvium alsnuin-diepte,-

een bljk, dat die gewesten allengs zjn opgestuwd, zoodat de rivier zich langzam erhand eene diepere bedding moestgraven.De

vorming der hoogst gelegene kiezel-laqen
behoort t0teen lang verleden tjdperk.Dlkwjls zjn doorlatereafspoelingen dehoogste
gende en afkabbelende werkzaamheid der en oudste lagen met de dieper gelegene of
beken, die te grooter brokken voortslepen Jongere vermengd,terwjlwjzeinAuvergne

naarlnate hare Tvateren met meerdere snel- onder eene lava-bedding in haren oorspronheid voorwaarts ruischen,en die snelheid is keljken toestand vinden bewaard.DaarligOp hare beurtafhankeljk vandewatermassa gen op den t0p der heuvels,onder trachiet
en van het verhang der bedding.H0e aan- en lava bedolven, groote zandbanken.Elke

zienljkerde eerste,h0esteilerdelaatsteis, laag bezitdebewjzen van haren wordingsdestegrootere rotsblokkenkanzjwegdragen. tjd in deOverbljfselen van voorwereldljke
Het grove puin wordt over den bodem en dieren, en deze wjzen 0nsop hetJongste
langs de w anden voortgestuw d ea het slib tertiairetjdperk.
bljft in hetwaterzweven,z0oalsvaakdui- W aar de vorming van het alluvium rustig
deljk genoeg uitde kleurderbeken bljkt. plaats grjyt,legt het zich in lagen neder,
H et gruis en de hoekigekwartsbrokken ::-01-- maar het ls ongelaagd, waar het ztjn ontden daarbj afgerond t0t qrind,kiezel en staan te danken heeft aan gew eldige w aterzand.Vermindel't de snelheld van hetwater,
dan laathetin het middenoflangsden oever
de grove kiezel-massa vallen;daarachterontstaan zandbanken,en eerstop rustige plekken zinkt het slib naar den bodem.De ver-

vloeden. Zulk een vloed ontstond door eene

doorbraak van een door gletscherjs opgestuw d meer in het Bagne-dal in Unterwallis
op den 16ëen Junj 1808.De vreeseljke slibstroom, beladen met steenklompen,boomen
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en overbljfselen van vernieldehuizenenhutten,stuwde massas van honderde teerlingellen in het dalderRhône bj Martigny en
doorliep een weg van 3 reographischemjlen in den tjd van 35mlnuten.ln dealluviale vlakten, vooral nabj de monden der
groote rivieren,zoektdenjveremensch zich
doorgaanstegenOverstroomingen tebeveiligen
doormiddelvan djken.Z00ishet00kin0ns
Vaderland,waar men van dedjken derrivieren hier en daarbjkansindeschoorstee-

landvorming in zee.Zulk eene land-vorming
dringt voorwaarts in de gedaante van een
driehoek,en naargelang van de sterkte van
den stroom vindtmen 00k hier eene a wisse-

grootere schaal dan de alluviale vorming in
hetbinnenland.Het Ontstaat nietalleen door
de stoFen,die door de rivieren worden aangevoerd, maar door de verbazend snelle ont-

van de Adriatische Z00, Van den mond der
Isonzo t0taan Ancona,bestaat uit zoodanig
slibland.Zeer bekend is de delta-vormingder
P0, die, door djken beperkt,slib en zand

ling van grove en fjnelagen,waarin zeegewassen en zeedieren metde aangespoelde

overbljfselen van landgewassenenzoetwaterdieren worden vermengd. Over zulk eene

delta-vorming van de Njl,de Rhône,deP0
en de Tiber bezitten wj eene menigte geschiedkundige berigten, en o0k thans n0g
nen der woningen kan zien.Dat de deltas ktlnnen wj op veleplaatsen uitdebt
mwvalzich door ophooging van derivierbeddingge- 1en Van het verledene het bedrag der v00rstadig verderuitstrekken,behoevenwjnaau- uitschuiving van hetland in een bekendtjdweljks te vermelden.Die ophooging bljkt perk bepalen.Ostia,deoudehavenvan Rome,
bj de gedenkteekenen van Thebe en bj de tegenwoordig 4500 Ned.el van de kustgeleobelisken van Sioet,die thanstlithetNjl- gen,isomstreekshetJaar600vöôrChr.dool'
slib verrjzen.De ophooging van den bodem Ancus A'lrfïtf,s gesticht. De verzanding van
bedraagt bj Heliopolis en dt
lsvermoedeljk de Tiber noodzaakte Keizer ClaudLus,eene
over de geheele delta van deNjlOngeveer nietlw e haven aan te leggen,endezeisthans
oer
assl
ige
d.e
vanw eide, op een afstand van
l'/a Ned.palm in eene eeuw.Doorhet0n- eene mNe
00
de k11st.Van l6s2,toen
derzoekvan Ilörneris!ebleken,datin10000 :5
deelen watervan deRpn bjBonngemiddeld de toren aan de kust van Alexandrië werd
gebouwd,tot1774 dronghetstrand t0top een
21deelenvastestoFenaanwezig zjn.G1-oot af
i
s dehoeveelheid slib,welkedeMlssissijpi, stand van 480 Ned. el in zee,en een t0ontzettend g1.ootdie, welke de Ian-tse-klang ren, di
en men er in laatstqenoemdjaaraan
naar zee voert. Mranneer 5VjJ*over dat ver- dekustdeet
lverrjzen,lag ln 1552wedorom
schjnselnadenken,kom en svi
jt0thetbesluit 800 Ned.elvan hetwaterverwjderd,z00dat eens alle laagten der aardkorstnaet de datdedelt
a yemiddeld jaarljksbjna4 Ned.
geslooptehoogten gevuldzullenwezen,tenzj el wasvoorultgeschgven,terwjlhetuitande werking van andere krachten nietlwe 0p- dereverschjnselen bljkt,dathiergeeneopstuwing van den bodem plaats heeft.
heëngen te voorschjn roept.
Het alluvénm is zee vertoont zich op veel
Het noordeljk en noordwesteljk gedeelte

deslepen naarzee.Adriawastentjde
wikkeling van mikroskopische schepseltjes. moetme
Deze vormen een vierdedeelvan het slib der van A u-qustus eene zeehaven en ligtthans 20
Oostzee-havensen bestaanuitlevendeendoode Italiaanschemjlen vanjle kust.Dezandige

kiezelschalige zee-infusoriën.O0k in het slib en moerassige Rhônedelta heeft desyeljks
van de Elbe bj Gliickstadten bj Hamburg groote vorderingen gemaakt,z00alsbljktuit
vindt men eene dergeljke hoeveelheid kie- den grooten omweg van de oud-Romelnsche
zelschalige diatomeeën,vermengd met kalk- heerbaan tusschen Aquae Sextiae (Aix) en

schalige foraminiferen,en datzj ook in ons
Vaderland geenszins ontbreken, is door de
belangrjke onderzoekingen van denhoogleeraar Ilarting duideljk aangetoond.
H ier en daar aan de kusten neem thetland
toe, - elders w ordt hetdoor de woedende
baren w eggeroofd, en op andere plaatsen

Nemausus (Nimes);- ja, een vuurtoren,
in 1724 aan de kust gebouwd,ligt er thans
eene Fransche mjlVan het strand s
rerWl
@*
)derd. In de Golf van Mexicoisde ebbe en
vloed veel krachtiger dan in de M iddelland-

sche zee, zoodatten ttjde van den laagsten

waterstand de vloed diep in den mond der

strjden land en zee metafwisselenden voor- rivieren dringten er alleonzuiverheden w egspoed voor hunne zaak,maaroverhetgeheel voert; m aax het w assen der binnenlandsche
w ordt er m eer land gew onnen dan verloren. wateren verdrjftde Overbljfselenderzeevan
Ofhet afdalend alluvium dient om het kustland uit te breiden ofde diepten der zee te
vullen,is van de rigting derstroomen en der
heerschende winden en vooral 00k van de

gesteldheid van eb en vloed afhankeljk.

T0t het zee-alluvium behooren de bezinkingen in en vöôrden mond der rivieren tde
stxand- en duinvorm ingen,de w adden en de
lagen, die op den bodem der zee ontstaan.

het strand en hettroebeleriviemnatverspreidt
zich tOt Op Verren afstand in zee.Daarom

vinden wj aan den mond van de Mississippi

eene der grootstedelta-vormingen;debreede,

vlakkealltlviaal-vorming van hetMississipyidal strekt zich uitt0taan denmondderOhl0.
De bedding der M ississippi w ordt hoogert

want de grove steenbrokken bljven erliggen, zoodatde lagergelegenemoerassenbjna
De delta-vorming is een algemeen verschjn- uitsluitend uitplantaardige en dierljkeoversel aan demonden del
'rivieren,diezich,bj bljfselen bestaan,diemen,zoodra zj droog
w einig verschilvan eb en vloed in eene bin- liggen,t0taan den w aten piegelt0ein brand
nenzee uitstorten.D e M iddellandsche zee le- kan steken. Deze delta heeft bjeene aanvertonderscheidenevoorbeeldenvan zulk eene zienljke uitgebreidheideeneverbazendedikte.
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De boor bereikte in New-orleans op eene nen werd bedreigd,en 00k nllzjn detuinen
diepte van 200 Ned. el n0g geenszins den dernoordeljkstehuizenrj eralwedergedeel-

bodem van het alluvium.Dit bevqt Op eene teljk Onder het overstuivend duinzand bedikte van 8 Ned.el10 boven elkaargelegene dolven.Geljk er Oud en nieuw rivier-alluwouden van dikstammiyemoeras-cypressen, vium bestaat,z00 zjner00k Oudeennieuwe
zpodat Lyell den tjd dlerdelta-vorming op rjen van duinen,en men vindtde Oude wel
eens in het binnenland,ver van de tegen67000Jaren bepaalde.
T0t de grootste delta-vormingen op aarde woordige kust verwjderd.Tevens heeftex
behooren dedigt-begroeideSoenderboendsaan dllinvorming plaatsinbarrewoestjnen,waar
tlen mend van de Ganges. Eene artesische
put te Calcutta doorboort het alluvium tot
Op eene diepte van 160 Ned.e1.Alleenindie
zeeën, waar een krachtige eb en vloed afwisselen, vindt men de aestuariën-vorming,

het losse zand door de winden wordtOpgenom en, voortgestuw d en elders opgestapeld.

Bj deafwisseling van eb envloedontstaan

de wadden,diemeninzandplatenofonvruchtbare schorren en in slibwadden kan onderwaaraan bj vloed de zeeen bj eb derivier scheiden.Hebbendezelaatsten eenevoldoende
de bouwstoFen der bezinkende lagen levert. hoogtebereikt,danvormen zjdevruchtbare
Wj vinden haar aan den mond derAmazo- kweldernronden, welke men vooral aan de
nen-rivier en der orinoco.
kustder provincie Groningen aantreft.Hooge
O0k heeft men alluvium aan het strand. vloeden vOeren eene groote m assa vaste deeOveralklotsen degolven,zelfsdoorden zacht- len naarhetstrand,endezewordenverwerkt
stenwindvoortgestuwd,ophetstrandendoen door de dageljkschevloeden,diezeuitspoeer de branding ontstaan.Deze breekthetge- len, zoodat op de eene plek hetzand en de
w eldigst op steile kusten,w elkeaan deheem schelpen achterbljften op deanderehetfilne
schende winden zjn blootgesteld.Door den slib wordt nedergelegd.Die aangroeivanslib
golfslag w orden de ktlsten gesloopt en de is zeer verschillend en bedraagt op de eene
vaste gesteenten in zand en slib herschapen. plaats een Ned.elin l50,op deandereplaats
De wegstroomende wateren laten de grove z0o veelin 25jaar.Rjsthetslibwad boven
brokken achter,maarvoeren defjne deelen den w aterspiegel: dan groeit er weldra de

mede, en z00 ontstaat çewoonljk een vast zeekraal(salLoorn%aherbaeeaj:de zee-asterof
en zandig strand,waarult de zachte deelen zulte (
aster frèolil-) en het kweldergras
zjn weggespoeld.Geweldig isdekrachtvan J
(llyceria -Jri/i-J).Nllkomtdemensch,om
het water, wanneer de storm en de spring- len nieuwen, krachtigen bodem te gebruivloed zich in dezelfde rigting bewegen4dan ken. Hj strjdt Om hetbezitvan dien aanworden wel eens groote granietklompen uit was,en eindeljk omringthjdienmetdjken,
de diepte op het strand gezet.Vooralaan de Om hem tegen hooge vloeden te beveiligen ;
rotsachtige kusten van Engeland geeftdezee hj ploegt dien polder Om en strooiterhet

bljken van haar sloopend vermogen.Toen koolzaad in de voren,datbj gunstige 0m-

luen in 1804 te Shervingham in Norfolk een standigheden in het goud der bloesem s een
logementbotlwde op e0n afstand van 50N ed. kostbaren oogst voorspelt.D ie vorming van
elvan de zee,rekepde men er op dathet70 zand- en slibwadden vindt m en vooralachter
Jaar z0u kunnen staan,maar het was reeds de reeks van kust-eilanden,die zichvanJutlolland uitstrekt.Over
in 1829 slechts door een kleinen tuin vande land t0t aan Noord-lZf3e gescheiden. W aar uitspringende landton- die wadden rjdt men gedurende de eb uit
gen eene bezinking begunstigen,ontstaatwel Oost-Friesland naar Norderney, en het is
eens door de branding een dam in zee,zoo- zelfsmogeljk,bjlagenwaterstandvanSchierdat erzich een zoogenaam deNehrungvormt- monnikoog te voet de provincie Groningen
eene zoutw aterkom , door dien dam van de te bereiken.H oogst m erkwaardig is over het
zee gescheiden en doorgaans door eene of geheel de geschiedenis van de zuideljkekusm eer openingen er m ede verbonden.W aar ten der Noordzee.Deze laatste strekte zich
hooge vloeden in den mond der rivier drin- aanvankeljk veelverderlandwaartsuit,maar
gen,verheFen zichwe1eensbarren ofbaren- week achterwaarts dooreene Opstuwing van
zandbanken, die het binnenvallen der vaar- denbodem.Zjwastoenn0gnietdoordestraat
tuigen belemmeren.W aar de bodem der zee vanCalaismetdenAtlantischenOceaan verbonuit zand bestaat en de heerschende wind dit den.Langs hare zuidkukt ontstonden groote

laatste landwaarts stuwt, zoodat hetbj eb alluvialelanden.Maar toen eindeljkdeopgedroog ligt en aanhetspelvantlen luchtstroom ruide wateren zich eenw egbaandentusschen
gehoorzaamt, dââr ontstap.
n duinen,die Op Engeland 0n Frankrjk,waren o0k dielanden dt
lurevenwjdige reeksen van zandheu- den aan de sloopende krachtvansterkestroo-

vels vorm en m etlengte-en dw arsdalen,som s men blootgesteld.Gedurig verhieven zich de
bar en kaal,somsmeteeneigenaardigenplan- wateren, om vruchtbare yronden i
n blanke
tengroei,vooralmethetduinhelm çammopltila plassen - z0o als de Zulderzee, de D0lt
e
her
sc
he
ppen
,
e
n
oo
k
nu n0g
t
xrezlcrïl,
lbewassen, duinen,diqonderden lard enz.
invloed der winden gedurig van gedaante moet de mensch al zjne krachtcn inspannen
veranderen én landwaarts dringen ofook door Om de voormali
yekwelderstebehouden en

den golfslag worden Ondermjnd en wegge- nieuwe door mlddel van djken aan dezee
sleept.Op het eiland Schiermonnikoog is het te ontwoekèren.Van den nzond der Schelde
dol'p van het westen naar het oosten ver- t0t aan Jtltland heeft de onstuimige vloed
plaatst, omiatheter dool'de zee en de dui- sedertduizendeJaren metdenoverstroomden
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bodem vele bloejendedorpen en steden be- wad hoog genoeg gerezen is,om kweldergras voortte brengen,wordt het onder den
graven in '
zjnen schoot.
Eindeljk moeten wj n0g spreken van het naam van kmelder als weide gebruikt.ls de
alluvium 0p d6n Jp#ez: der zde.Jvat door de
rivieren zeeTvaarts gebragt en door de branding weggesloopt wordt van dekust,draçen
de gol
ven t0t 0? korten afstand van dâa
'r:
waar het nederzlnkt in den diepen afgrond.
Zo0 ontstaan banken van zand en van slib,
die allengs hooger worden. Dit geschiedt
vooral op die plaatsen, waar de stroomen
elkander in tegenovergestelde rigtingen ont-

kwelder groot genoeg,dan omringtmenhem

meteen djk,om dien a1spolderaandeheerschappj der zee teonttrekken,endooryaans
ontstaatbuiten diendjkwederom eennleuwe
aanwas.Op andereplaatsen zjn dehechtste
djkennaauweljkssterk genoeg,om den ingepolderden bot
lem tegen de woedederbaren
tebeveiligen.Toen men - bjvoorbeeld een
duizendtalJaren geleden - nog geene djken

moeten.Op deze wjze ontstond de groote had,wierpen de bewoners deralltlviaal-gron-

bank van Newfoundland door de Ontmoeting den zandhoogten,vlugtheuvels ofterpen op,
van de wateren der St.Latlrens-rivier met waar zj bj hooge vloeden met hun vee
die van den.Poolstroom ,en o0k indeN00rd- veiligheid vonden: en die terpen zjn n0g
zeeheeftmen dergeljkebanken.Hetsloopen heden ten dage de grondslagen V3n vele
van oude en het vormen van nieuwe lagen dorpen.
wordt op den bodem der zee doorde grondT0t het alluvium behoort 00k n0g de

xzld.
sfedl (grèsmarin superleur),
golven onophoudeljk voortgezet.Digtbj de bovenste zee-zt
kusten bestaan zj veelaluit slib en zand, die uitzeezand bestaat, dat door eene kalken in volle zee hoofdzakeljk uitde kalk- achtige, gedeelteljk o0k leem en jzeroxyde
schalen van kleine fbraminiferen.Hier ont- bevattend verbindingsmiddelis zamengebak-

staan dus door lengte van tjd Ontzettende ken,veelalmet lagen van l0s zand en conkalkgevaarten,diemen hieren daardigtbj glomeraat afwisselten somtjdsschelpen bede stranden aantreft,waar de rivieren kalk- nevens beenderen van zoogdieren omsluit.
houdende wateren bevatten.Hetzee-alluvium Men vindtditgesteente vooralbjMessina,
bevat dus conglom eraten Of grovesteenbrok- op onderscheidene Grieksche eilanden ,aan
ken,die door eeneverbindende stofzjnver- de kust van Klein-Azië,in Australië en op
eenigd Jongenzee-kalksteenyjongenzee-zand- de meeste 'W est-lndisché eilanden.
steen,muschelkalk,en Opdieylaatsen,waar A lm a (Eilardus),een Friesch dichter en
jzeroxyc
le-hydraatdezanddeeltlesvereenigt, rector te Sneek ,leefde in de tweede helft
jzerzandsteen.W aarzich vtlursptlwendeber- der 16deeeuw en heefteenige Latjnschegegen nabj dekustverheffen,vermengen 00k dichtenuitgegeven,waarvandeBellum gùcpdeze hunneuitwerpselenmetdeoverigebouw- teum het voornaamste is. Hj overleed in
stoFen.Z00 vormt het alluvium van Onzen 1$86 teHeidelberg,optwee-en-twintigjarigen
tjd eene reeks Van vaste en losse lagen, leeftjd.
die in dikte voor de vormingen van vroegeAlm aden is de naam van eene kleine
ren tjd nietOnderdoen.
bergstad in Spanje.Zj telt n0g geen 9000

Het alluvium heeft daarenboven in onze inwoners en is hare algemeene bekendheid
dagen eene groote uitgebreidheid,want het verschuldigd aan de beroemde kwikzilveromvat al de landen, die door aanspoeling mjnen, die in hare nabjheid gelegen zjn.

zjn ontstaan,allezand-enkleigronden.Daar- De erts bevat vermiljoen,waarvan het getoe behoortnagenoeg de geheele bodem van steente doortrokken is. D e zuivere verm ilons Vaderland, benevens de uitgestrekte Joen wordtverzameldenalsverfstofgebruikt,
Noord-D uitsche vlakte langs de Noord- en
Oostzee, de vlakte langs de Noordpool-zee,
een groot gedeelte van Siberiu en devruchtbare lage landen van China.Voortsstrekken
zi
j zich langs de rivieren van Achter-lndië
diep landwaartsin uiten beslaan in Indiëeene
groote oppervlakte tusschen de monden van

m aar de onzuivere erts dient t0thetwinnen

van kwikzilver.Deze mjnen leveren sedert
eeuwen eene verbazende hoeveelheid vermiljoen en kwik en waren reedsbj de Ouden
bekend. Sedert de dagen van Pllnlltsis er

het erts-delven bjna zondervexpoozingvO01
'tgezet.Toen Karel T'
rzetjdeljk afstondaan

?z.ç.ger
de Gangesen deIndus!terwjlzj Mesopo- de gebroeders M arcus en Cltristopk F'
tamië bedekken. O0k vlndt men ze aan de te Augsburg,met wiehj eene leening gekust van Afrikavan Zanguebart0taanNatal. sloten had,leverden diemjnenaandenStaat
De delta-landen van de Niger, de Senegal Jaarljks eene s0m van 300000 piaster.De
Pn de Gambia en di
e van de Nj1zjn de beide broeders zonden mjnwerkersuitden
grootste alluviale vorm ingen van dit wereld- llarz en Freiberg derwaarts en zj wisten
deel. Ontzettend grootzjn zj in Zuid-Ame- weldra dieJaarljksche opbrengstt0thetdubrika,die evenwelvoor een grootdeelt0thet belebedrag te verhoogen.Later(1645)kwatertiaire tjdperk behooren.lnNoord-Amerika men zj weder onder het besttlurvan den
behoort geheel Florida t0thet alluvium van

Staat, en in de laatste 3 eeuwen leverden

denJongsten tjd.
zj eene hoeveelheid kwik en vermiljoen,die
Dealluvialegrondenzjnd00rhunnevrucht- de w aarde vertegenw oordigt van omstreeks

baarheid het meest geschikt voor den land- 700 millioen gulden.Thans is de opbrengst

bouw.W j zien het,h0e deze er zichvan diermjnen aan defrmaRotltschildverpacht,
meestermaaktaan onzenoordeljke kulten, die er werk geeft aan 800 delvers,terwjl
vooralin de provincie Groningen.Zoodlahet zi
J* daarenboven 200 arbeiders in de smelte-
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rjen gebruikt.De dikte derertslaag isge- en in het naauw gebragt.Hj was te zwak
middeld 7 Ned.el,en sommigemjngangen voor een lleslissenden slag,maarpoogdedoor
dalen er aft0t eene diepte van 320 Ned.el. onderhandelingen den tjd te rekken.lnmidAl hetkwikzilver,dat er verkregen wordt, delswerd hj doordemannenvanPeruovergaat naar Amerika,waar het in de amalga- vallen,maar de Spanjaarden wreekten zich
meemwel-ken van Mexico,Peru,Braziliëenz. overhunne trouweloosheid en behaalden eene
te paskomtt0thetverkrjgen van goud en volltomene zegepraal. Nu echter wilden de
zilver.Hetvermiljoenwordtgroptendeelsnaar broeders van Pizarro, die in Cuzco bevel

Engeland en Nederland verscheept.
A lm agest is de Arabische titel van het
Leerboek der aardrjkskunde, door Ptolemqews vervaardigd (zieonderAardrjiksknndej.
Van dit Grieksche werk verscheen eerst een
t
littreksel en later eene vertaling in de Arabische taal,en deze is in Europa in de l3de

voerden,den dapperenAlmayroernietbinnen
laten. Deze veroverde de stad door list en
trok vervolgens Alonzo de xilrortz#p te gemoet,die door Pézarro tegen hem wasafge-

zonden.Hj overvielzjn vjand in 1537 en
nam hem en hetgrootstegedeeltevan zjn
leger gevangen. Thans had Almayro den
en 14deeeuw in hetLatjn overgebragt.De vjandeljken Pizarro gemakkeljk kunnen
Grieksche tekst is eerst in het begln der doen vallen,maar hj wilde nietvooreen
15t
1eeeuw tevoorschjngekomen.Indatleer- oproermaker worden gehouden en slooteen
boek zjn de sterrekundlgewaarnemingen en wapenstilstand metdebepaling,datdeKoning
ontdekkingen van Hipparehn,qen Ptolemaeus van Spanje uitspraak z0u doen Overhun geschil.lntusschen waren Alrorado en éénder
OPg0n0m 0n.
A lm agro (Diegod'),Spaanschstadhouder broeders van Pizarro uitCuzco ontsnapt,en
in Peru, had zjn naam ontvangen van de A lmagro schonk aan den tweeden devrjheid.
stad, in w ier nabjheid hj in 1464 waste
T ïzcrro k0n echter niet rusten.Hj deed
vondeling gelegd.Hjkoosdekrjgsmansloop- eene uitgelezene schaar van 700 man onder
baan,onderscheiddezich doorvoortrefeljke aanvoering van zjne beide broeders naar
eigenschaqpen en werd,na de ontdekking Cuzcooprukken,wanthjwistdatdemoedige

van Amerlka, bevangen door den lust om Almayro aan het krankbed gekltlisterd was.
in de Nieuwe W ereld fortuin tezoeken.Met Laatstgenoemde had slechts 500 Europesche
I'rancisoo Tizcr'
ro en Fernando de .svçfze be- soldaten terzjnerbeschikking.Hj lietzich

raamde hj hetplan,Om van Panama in het bj den aanvang van den slag,ziek alshj
westen van Amerika door te dringen. Zj was,op eene draagbaar op een heuvelplaatbegaven zich eerst op verkenning derwaarts sen,en toen zjnonderbevelhebberhetonderen keerden toen naar Spanleterug,Om de spit moest delven,vielhj,van dedragers
noodige volmagt van den Koning te verwer- verlaten,in de handen van den vjand.Deze
ven. Dit gelukte,enPizarrospoeddezich met bragt hem naar Lima, waar de 75Jarige
eene kleine m agt naar Pertl,w erwaarts A l- grjsaard,doorPizarro van hoogverraad bem agro hem in Decem ber 1532 m et eenige schuldigd,in de gevangenis gew orgd en verhulptroepen volgde. D e inboorlingen sidder- volgens onthoofd werd. Zjn zoon Diéyo
den er voor de geharnaste mannen,die van d'
A lmagro nam bloedige wraak;hjbestormde
vuurwapenen w aren voorzien en alzoo over het paleis van Pizarro en vermoordde dezen
den donder en bliksem schenen te kunnen wreedaard (1541).W elliethj zichuitroepen
beschikken.Na den dood van den rampspoe- t0tkapitein-generaal van Peru,m aardeaanizarro kw amen in verzet.Te
digen inca Atkaltualpa w erd geheelzi
jn rjk hangers van P '
veroverd en P izarro t0t onderkoning uitge- middendierverdeeldhedenverscheendeopperToepel'1. A lmagro verkreeg in 1534 van den xegter Vaea de Ctu/ro m et den last des
K oning het stadhoqders-ambt over een aan- Konings om den vrede te herstellen. Dil-qo,
zienljk gebied buiten de zuideljke grenzen in Cuzco genesteld, wilde zich niet onder-

van hetrjk van Pizarro.Dezelaatste zocht werpen.Hj werd echterna hetverliesvan
hem uit njd in een ongunstig daglicht te een bloedigen veldslag door de soldaten van
plaatsen bjhetHof,en de verdeeldheid tus- de Castro gevangell genomen en moest m et
schen de beide togtgenooten OverCuzco,den 40 zjner aanhangershetschavotbeklimmen.
zetel der incas,verhiefzich Tveldra t0t een
Alm anak of eigenljk Almanaclt is een
openljken 00rl0g.Deze werd bjgelegd door Arabisch woord, hetwelk ttde telling'' beeen verdrag, waarin bepaald werd,dat Al- teekent en gebruikt werd als benaming van

mayro zjn gebied naarhetzuiden zou uit- stexrekundige opgaven (ephemeriden)en ka-

brelden.Hj rtlkte Op met 570woeste avon- lendervormlge tafels,waarbj weleensastroturiers en overschreed de grenzen van Chili. logische aallteekeningen w aren gevoegd.De
Schoon hj hierna hetverbrjzelen van een eerste almanak, welke in drtlk verscheen?
geduchten tegenstand overwinnaar bleef,be- droeg den titel ttpro annis pluribus (v0or

vond hj zich weldrain een gevaarljkentoestand,om datinm iddels in Peru een opstand
wasuitgebarsten.Tegeljk metdezenoodlottige tjding OntvingAlmayro een koninkljk
patent,waardoor hj totstadhoudervan Chili
en Cuzco verheven werd.Illings trok hj
over de Andes naar Cuzco terug,m aar vond
er deze stad door de inboorlingen belegerd

onderscheideneJarenl''enwasafkomstigvan
Georye roz3P eurbaoh,die om streeks 1460 te
W eenen zjn verbljf hield.Yervolgensvervaardigde Johannes J?eot/ït/wzozkftxzl'l:,
soplastvan

Koning M attklas Corrizlk
z: in 1474 een al-

manak, die in hetDuitsch en in hetLatjn
in h't licht verscheen. Sedert 1491 gaf de
boekdrtlkkel,Engelte 'W eenen en sedert1554
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S'
tôser te '
riiblngen geregeld almanakken ten. De Sultan va11Egypte zûnd eene aanuit? van w elke zeer weinig exemplaren zjn zienljke vloûtnaarde lndischezee.Dezoon
bewaard gebleven.Jaarljksche almanakken van Almeida, Zprdzlzo genaamd,werd door
kwamen eerst in den l0op der lsëeeeuw.In haaraangegrepen enverloordaarbjhetleven.
de l7(
leeeuw werden bj den kalenderastro- Toen devadergereed stond,den dood zjns
logische bjdragenjvoorspellingen endezeen zoonste wreken,verscheen Alfonso #'Albugene inlichtingen gevoegd.Inden GAlmanaeh çfxergvd, die door het argwanend H 0f was
xoyal''
,die sedert 1679 te Parjs werd uitge- afgezonden,om hetopperbevelovertenemen.
geven,vindtm en een en anderover depos- Almeida deed hem te Cochin in degevangeterjen,de feesten van hetH0f,deJaarmark- nis w erpen en vernielde de Egyptischevloot.
ten,de munt enz.,en na 1600 00k berigten Toen eerst was hj gereed, om het bevel

van de verjaardagen van hetKoninkljkhuis aan zjn Opvolger overte dragen.Hjmogt
benevens de nam en van hen die m et de echter zjn vaderland nietwederzien,maar
hoegste geesteljke waardigheden waren be- sneuvelde in het laatst van 1508 nabj de
kleed.Ditvond eldersin Duitschlanden0Ok Kaap de Goede H0op,door de lansvan een
in ons Vaderland navolging.W eldra plaatste inboorling getroffen.
men in den almanak kleine verhalen,anecEen andere âlmeida, Emannëlgenaam d,
doten en gedichten.Eindeljk verschenen al werd in 1580 te Vizeu geboren en overleed

diealmanakken,bjwelkedekalendersleehts te G0a in 1648.Hj toefde 12jaaraan het
eene bjzaak was:terwjlzj doorkeurvan H0f van den Sultan van Abyssinië en heeft
proza ell poëzie zlch t0t vertegenwoordigers overditgewesteen paar belangrjkewerken
der letterkunde zochten te verheffen. De gesehreven.
bloeitjd dierjaarboekjesheeftin 0nsVader- Een derde,Nleolao Tolentino #'A lmeida,
land Ongeveer van 1830 tot 1850,dus zeer
kort,geduurd.Toen leefden deM uzen-Almanak en de Almanak voor het sc,hoone en
goede met hare zusters Tesselschade en Aul'ora de Miniatuur-Almanak en de Christelksal
mana
bene
li
a
j
ake
ntalvo
Pr
ovi
nc
ialekalma
nakve
kens
n.Ween
j grpot
mogen

een beroemd Portugeesch dichter, werd in

1745 te Lissabon çeboren, studeerde te

Coïmbra en maakteztch een naam doorzt
jrt

hekeldicht op den afgetreden ministerP om bal.

Hj werd benoemd t0t secretaris bj het

deyartement van Binnenlandsche Zaken en

wtlddezich aan depoëzie.Zjne dichtexljke
daarbjden EnkhuizerAlmanaknietvergeten, werken zjn in 1802 in tweedeelenteLissaen noemen met onderscheiding den Volks- b0n verschellen.Hj stierfin laatstgenoemde
almanak, uitgegeven door de Maatschappj stad in hetjaar 1811.
t0t Nut van 't Algemeen.Thanszjn vele, Eindeljk vermelden wj n0g JoaoWcpfidfe

weleer geliefkoosde almanakken reeds dootl de.4l-df#tz-ticrreff,denmeestberoemdenP0rof,z00 #als Bvaya zegt, tdstervende aan hun tugeschen dichter van onzen tjd.Hj werd
lamzaligheid.:,
geboren den 4ëen Februarj 1799enstudeerde

Alm ansor ofeigenljk AboeDb
jafer.
,
41- te Coïmbra in deregten.Reedsinzjnstudietjd gaf hj drie treursgelen uit,en weldra
zag hj zich geplaatstbj hetministexie van

dallaltben-Moltammed alJ.
fhzlyt
?r,in 7l2 geboren? was de tweede Khalif uit hethtlis
der Abassiden en regeerde van 745 t0t 775.
D0or geweld,sluipm oord en verraadverwierf

Binnenlandstshe Zaken bj deafdeeling Ondem
wjs.Bj derestauratievan1823wegenszjne
hj zjne waardigheid.Hj waseen bloedige democratische gevoelensverbannen,begafhj
handhaver van het M ohammedanismus,m aar zieh naar Engeland, en later bekleedde hj
niet zeer gelt
lkkig in zjne oorlogen tegen eene betrekking op het kantoor van hetbanbuitenlandsche vjanden.lntusschenmoetmen kiershuis La FCJJe te H avre.Na den dood
erkennen,dat hj een grootbevorderaar was van Johan VI (1826) keerde hj naarzjn
der wetenschappen. Hj deed werken van vaderland terug en trad er op.als schrjver
Euclides en van den Perzischelz fabeldiohter in vrjzinnige dagbladen.Onder de regering
Wit
kpciindelandstaaloverbrengenennoodigde van Don J.filzzfâl werd hj in degevangenis
de geleertlste m annen uit ûm verklarende

g'
eworpen (1d28)en ontvlood naarEngeland.

aanteekeningen op den Koran te schrjven. In 1832 nam hj als gewoon Jagerdeelaan
Hj hield zjn verbljf te Bagdad en heeftt0t de expeditie van Don Tdtfro, en na hethem
verfraajing van deze stad veelgedaan.Hj stelder orde zond M aria da Gloril hem als
overleed op een pelgrimstogtnaarM ekkaden gezant naarBrussel(1834).In 1826 z0u hj
18ëen October 775.

als minister-resident naar Kopenhagen ver-

Alm eida (D0n Francesco d'
) was een trekken, maar hj gafde voorkeur aan den

dapper Portugeesch legerhoofd uit het ge- terugkeer naar Portugal.Na de September-

slacht der graven k
van Abrantas.Nadat hj omwenteling van 1836 schitterdehjalsredezich bi
j de verovering van Gl'anada onder- naar in de Cortes.
scheiden had,werd hj doorkoning Emanltël
Gedurende die wisseling zjnerlotgevallen
van Portllgalaangesteld t0topperstadhouder heefthj gedurig deletterkundevanzjnvaen Onderkoning in Oost-lndië.Met 86 sche- derland met keurige gedichten verrjkt.Nu
pen zeildehj derwaartsen legde er m eton- eens heefthj hetleven van Camoènsbezongem eenen voorspoed de grondslagen derP0r-

gen,dan wederdemonniken metdenyeesel

tugesche heerschappj (1505 t0t 1510). Om dersatyregetuchtigd.Vooralheefthjzlchin
zjn vaderland te bevoordeelen,weerdehj den laatsten tjdbejverd,om hettooneelin

er de Egyptenaren van devoornaam stem ark- een beteren toestand te brengen.Eene ver-
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zameling van zjnepoëtisehe en prozaïsche wentelingsgezinden,en toch wisten devûlkswerken is in 1855 te Lissabon verschenen. m enners hem zoo gehaattemaken,dathj
A lm elo is eene kantons- en 'arrondisse- zich naar Engeland begaf. Door het volk
m ents-hoofdplaats in Overjssel. Deze bloei- teruggeroepen, nam hj harde maatregelen
Jende lândstad teltom streeks 4000 inwoners tegen de Carlisten en werd tjdens hetbe-

en velefabrieken.Zj isdoor hetOverjssel- stt
lurvan Mendizabalveldmaarschalk(1834)
sche kanaalm etZw olle en D eventeren door
een spoorweg met Salzbergen verbonden.
Van Almelo wordtreeds gewag gemaakt in
een handvest van Hendrik,,bisschop van

en kort daarna minister van oorlog.W egens

redenen van gezondheid legde hj de portefeuilleneder,diehj onder Calatrava weder
aannam.Vervolgenswerdhjsenatorenonder
Utrechtvan 1260.Bj destadishetkasteel Espartero (1841) voorzitter der Cortes en
van Almelo,toebehoorendeaan hetgrafeljk (1842)ministervanBuitenlandscheZaken.Na
geslachtvan Reeltteren.O0k verhiefzichten den valvan Emartero(1845)keerde hj t0t

noorden van Almelo weleer een nonnen- hetambteloos leven terug.
klooster, aan de H. Catharina gewjd.Ten Almonde (Philips van):luitenant-admitjdevan de abdisPaula Aoopy.
ç(1665)werd raal van Holland en 'W estfrlesland,werd in
het gebouw met den grond afgestaan aan 1646 in den Brieluiteenaanzienljkgeslacht
den heer van Almelo, en de nonnen:ten Feboren. Deviceadmiraal Witte Wittezoon,

Fetale vandi28,zochten eenewjkplaat:op zn 1658 in de Sond gesneuveld,was zjn

tGlaan, e zj metden naam van ttMarias oom.In 1665werd hj luitenantophetschip
van zjn 0om Kleiduk en vervolgenskapitein
A lm eloveen (Jan)2 een Nederlandsch op hetschip Dordrecht.In 1668nam hjmet

vlugtnaarEgypte''bestempelden.

schilder en graveur,schllderde portretten en ditoorlogsvaarttligdeelaanden Vierdaagschen

landschappen.Zjne etsen- een poxtretvan zeeslag. ln 1672 was hj bevelhebber van
Voetius en 86 landschappen - geven getui- het sehip W assenaar en in den zeeslag van
genis van eene ongemeene vaardigheid.De den 7den Junj weerde hj de brandersvan
beste zjn naarDaftlenen vervaardigd.
hetschip deAxg/fdr.Een jaarlater werdhj
Alm eloveen (TheodorusJansoniusvan), benoemd t0t com mandant eener vloot, die
een jredikantszoon, werd den 24sten Julj bj Goeree V00r anker lag,en kort daarna
1657 te Mjdrecht geboren, studeerde te t0t schout bj nacht.Toen de admiraal de
Utrechtin de medicjnen en promoveerde er Aslyfdr in 1676 bj Palermo gesneuveld was,
in 1681. Hj vestigdezich eerstteAmster- werd Almonde naar Napels gezonden,om er
dam en na zjn huweljk metAletta OJfAJ- het bevelover de vlootteaanvaarden.Hj
rina tlcp Immerteelte Gouda.In 1697 werd bragt den lot
lenDecembervandatJaarhet
hj benoemd t0thoogleeraarin de Grieksche ljk van den grooten zeeheld in hetVadertaalen historie en in 1702ipdegeneeskunde land. In het volgende jaarhielp ht
k Tromp
aan deHoogeschoolteHarderwjk.Hj over- de overwinning behalen op de Zweden,en
leed te Amsterdam in 1712 en liet onder- in 1688 vergezelde hj den prins van Orl4@
seheidene geleerde werken na.
naar Engeland. Grooten roem verwierf hj
A lm eria is de hoofdstad eenerSpaansche in den zeeslag bj La Hogue (2l Mei1692),
provincie van dien naam , welke op 155 waar hj niet weinig bjdroeg t0tdezege# geographische mjlen omstreeks 320000 praalvan Russell op den Franschenadmiraal
znwoners telt. ZtJ ligt aan de baai en aan Tonrville,en hj behaalde nieuwe lauweren,
de rivier van Almeria in een zeex vrucht- toen op zjn aandringen deadmiraalRook in
baar oord en telt 24000 inwoners,die zich 1702 den aanval waagde op de Spaansche
met handel- vooralin zjde,l00d,coche- vloot in de haven van Vigo,waarzj benilleen wjn - en njverheid bezig houden. schermd werd door Fransche linieschepen
O0k is de katoenheester er metgoed gevolg onder aanvoering van den adm iraal Chatea.
geplant.Tjdensdeheerschappj derMooren Adll1I#.D e Engelschen verovexdener4liniewas Almeria na Grenada de eerste stad des schepen en 6 gal
joenen,en de Nederlanders
rjksen met150000inwonersbevolkt.
6 oorlogsehepen en 5galjoenenmeteenrjken
Alm odovar (D0n IldefonsoDiaz deRi- buit.Almondesleetzjn laatstelevenslarenop
beirayqraaf van), Spaansch ministeren af- dehofstedeHaaswjkbjOegstgeestenOverleed
stammellng van een aanzienljk geslachtte erden 6denJanuarj 1711.Hj isbegraven in
Valencia,heefteene belangrjke rolvervuld deCatharina-kerk zjnergeboorteplaats,waar
op hetstaatstooneelvan zjn vaderland.Als zjne neven Pieteren W illem rlzl Almonde
oëcier der axtillerie onderscheidde hj zich een fraaigrafteekenvooxhem hebbengesticht.
bj de verdediging van Olivenza. Na den
Alm oraviden en Almphaden zjn de
texugkeer van Ferdinand VII werd hj ver- namen van twee vorstenhulzen. De eerste
dacht gehouden van geheime aanslagen en der M oraviden was A boe-Bekr de stichter
te Valencia in de gevangenis der inquisitie van M arokko (1070).Zjn opvolger,Joessoe
l
opgesloten.Bj de omwenteling van 1820be- ben Tasfen,w erd door denM ooxschenkoning
stormde het volk zjn kerker en verhiefhem van Sevilla te hulp geroepen.Hj kwam,vem
t0tgouverneur.Laternam hj de wtjk naar sloeg de Christenen en maakte zich van geFrankrjk en keerde na den dood van Fer- heelhetMoorschegebied in Spanjemeester.
dinand VII terug.Nu werd hj 1idderC0r- De M oraviden bezw eken spoedig voor de
eepzieke secte der Alm ohaden,diein1146
tes en vervolgenskajitein-generaalvan Va- dw
lenda.Hier stond hp aan dezjde derom- onder aanvoering van Abd-ul-M amen (zie
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ûnder dien naam) Marokko veroverden 'en den almucantarat bevinden,hebben geljke
hunneheersehappj Over Spanjeuitbreidden. hoogte.
Hun vôrst Jaeoeb Almqnsor behaalde in1105

bj Alarcos eenebeslissende Overwinning op
de Castilianen.Zjn OpvolgerM oltammedverscheen in 1210in Spanje meteenhalfmillioen strjders,maarwerddoorhetvereenigde

Aloë (De) is eene glant, die t0t de afdeeling der éénzaadlobblge gew assen en t0t
de groote familie derlelie-achtigen(liliaceBn)
behoort. De leden van deze dragen veelal
bollen,zoo a1s dehyacinthen,leliën,ttllpen

leger der Koningen van Castilië? Arragon enz-,m aar m en vindt er ook,diem etvleezig
J-t
njde1z Navarre in de vlakte van Tolosa gqsla- loof z
ai
l
vo
gror
ez
ne
ien on zich in de gedaante
boompjes vertoonen. Tot
gen, waar 200000 Alooren sneuvelden.Van van

dien tjd dagteekenthetvervalderMoorsche dezelaatsten behoortdealoë.Zjonderscheidt
heerschappj in Spanje. W el behaalde een zich door een buisvormig,van boven regellatere vorst der Almohaden?Aboe-loessoef, matig zesdeelig bloemdek,datop zjnbodem
door den koning van Granada om bjstand e0n suikerhoudend sap afscheidt. Hare zes
verzotsht, eene Overwinning op de Christe- meeldraden zjn nagenoeg even lang.Op het
nen,maarhj moestweldra hetPyrenesche vruchtbeginsel verheft zich een driekantige
schiereiland verlaten en werd df
lorSanclto, stamper met een driedeeligen stempel. De
den tw eeden
zaaddoos is vlieFi>
e*1.*
zig, driehokkig
zoon vanAl
fon,s
zl.v X van Casen bevat een

tilië,inzjneigen

land aangevallen.Met dever-

,

overing deol
.de
Castilianen

(1273) nam de
heerschappjder

grootaantalhoe-
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den gedekte hut
utog,ncosyss.
M ooren- in het
endroegeeneellzuiden van
voudig gewaad. Toen hem dit vel-veelde, Spanje. Oost-lndië levert er 00k eenige.
werd hj rector eener sehool te Stockholm M en kent:
en deed in 1842 zjn examen als geesteljke. uqloë doccofrivl Lam. (Fig.l?a de plant
Van democratische en moderne denltbeelden op 1
/a en bde bloem op 3/ydernatuurljke
beschuldigd,werd hijvoor het consistorium grootte).Deze is eenegaFelvoxmigverdeelde
s
t
rui
k
met hol-bolle,gegroefde,puntige blageroepen ) maar vrjgesproken;in 1851 ontvlood htl echter naar Amerika, verdaehtvan deren m et getande zoom en en lichte vlek-

valschheid in geschrift.Hjheefteenemenirte ken 0l? de benedenzjde. De bloemsteeli:
sehoolboeken gesehreven Op reken-en wlskundig,geographisch,historisch en taalkundig gebied, vûorts romans: tooneelsttzkken
en humoristische werken.

Alm ucantarat is de Arabische naam
van alle cirkels op de hem elglobe,die even-

wjdig zjnmetdenhorizon.Hunnepolenzjn

dus het zenith en het nadir (top- en voetpunt): en de sterren, die zich op denzelf-

m et wltte en violette schubben bedekt,het

bloemdek vermil
joen-roodmetwitte boorden
en een groen vlekje op deslippen.Destam

wordt 2 Ned. el hoog en hetblad ruim 3
Ned. palm lang. Deze aloë behoort te huis
Op het eiland Sokotra en aan de Kaap de
Goede H00p.
Aloê t'fflgcri.
: Lam.meteen stam ,diezich
ter hoogte van 3 tût 7 Ned.palm verheft,

ILOE
11.
en met een gltootaantal stelgel-ûmvattende o0k oplosbaâr 111 warmell alkphol eh zlnkt
bladeren,die w eekvleezig en m etdoornach- bj het verkoelen van dezen in de gedaante
tige randen voorzien zjn.Debloemsteelis van geelachtige, stervormig gerangschikte
wel eens eene Ned. el hoog, gewoonljk naalden op den bndem .De sm aak van aloïne
enkelvoudig,m aar ook w elvertakt.D ehan-

iseerstzoetachtig en daarnageweldiybitter.
Fende bloemen zjn geelmetyroene streep- Zj smelt bj 1500C.en verandertln eene
Jes. W él behoort deze plant ln het zuiden hars, die zich bezwaarljk in water, maar
van Afrika te huis,maarzj isthansover zeer gemakkeljk in alkohol oplost,- in
den geheelen keerkringsgordelverspreid en eene hars,die in degewonealoë,geljk zj
komt zelfs hier en daarin Zaid-Europavoor. in de apotheek verkocht w ordt, steeds in
Deze tweesoorten leverendegeneeskrach- m eerdere of mindere m ate aanwezig is.Be-

tige aloë.Men maaktinsnjdingen in debla- halve deze tweestofenbevatzj n0gandere
e sûcel
)deren en vergaderthethiertlitwegvloejend bestanddeelen. Robiquet vond in alo'
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sap,hetwelk men door het te koken in eene trina buiten de aloïne 9 procent albumine,
2 pl-ocentgips,sporen van phosphor-enkoQlzuren kalky een weinig koplzuur kali en

ljvige massaverandert.00k worden de bladeren in watergekookt.Op deze wjzeVerkrjgt men de bestesoorten van aloë,terwjl de geringere soorten door het koken
van het sap der uitgeperste bladerengewonnen worden.De eerste dragen denamenvan
aloë dpccofrizlc en aloè llci#f.x,de laatste die
van aloë Aeytxïicl en aloë ctxàtzllizll.
Het w erkend bestanddeeldergeneeskrachtige aloë is eene kristalliserende stof, de
aloinet die m en er door middel van koud

omstreeks lk procentgallus-zuur.Dooraloë
metsalpeterzuurtebehandelenverkrjgtmen
een zuur, hetwelk t0t hetverwen van wol

en zjde kan dienen.
In kleine hoeveelheden werktde aloë afdrjvend en tevensprikkelendenversterkend

op de spjsverteringsorganen. Die werkinj

is gelegeu in haar vermogen, om de afschel-

ding der sljmvliezen van de maag en van

water gemakkeljk uit afscheiden kan.Zj is het darmkanaalteverm eerderen. Hetgebruik
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van grooteregiftenveroorzaaktptlnljkeprik- op haar aanleggende, elkander doorschoten.
kelingen en snjdingen in deingewanden en Alopeeurus L.ofvossestaaxtiseen plan-

hevige diarrhee. O0k is men van meening, tengeslacht van de familie der grassen.De
dat de alnë de gal-afscheiding doettoenemen. leden van ditgeslachthebben een z-bladigen
Zj doet derhalve goede dienstbj eenege- l-bloem igen kelk metbjnageljke kafblaad-

brekkige syjsvertemng en vooralbjverstop- Jes. De kleples zijn zamengegroeid in een
pingen, dle uit eene zittende levenswjze zakvormig klepje,aan deeene zjde gesplevoortvloejen;doch daar zj in sommi/eom- ten.Dehoningschubben zjnljnvormigen0nstandigheden groot nadeel kan berokkenen, behaard,destempelszeerlangenbjnakwastishetvan belang?haar nimmer aan te wen- vormig, en de aar zam engesteld,rolrond en
den zonder toestemming van een bekwamen metkorte,vertakte takjesvooxzien. Men

arts. De al0ë is een bestanddeel van vele kent van ditgeslacht Omstreeks 80 soorten.
hooggeroemde geheime middelen: die alge- Belangrjk isvooralde in geheelEuropavermeen onderhetvolk zjn verspreld.
spreide beemd-vonsestaart (a.pratensis)met
Het kweeken van aloë-planten vereischt regtstandigen,Onbehaarden halm enbjnaaarveel zorg,om dat m en ze tegen te veelzon- vormige dikke pluim - eenuitmunten4voedneschjn, droogte en vochtigheid beveiliren sel voor het vee. T0t de lastige Onkruiden
moet.Men plaatst ze in eenbodem van helde- behoort develd-vosseslaart(a.agrestis),ook
a'arde,zand en teel-aarde.De meestesoorten duist en ztvart-grasgenoemd.Beter voorhet
kan m 0n door stekken vermenigvuldigen. veezjn de bolt
lorieli
ge?ht
lq
vt
sd.
sftzcr/(a.btllboVele hebbenfraajegevlelttebladeren(a.pi('
ftz sus) en de .qeknlkte roy:edftzcrf (a.genicula-

DC.4 De boomachtige aloë (c. a'
rboreseens tus),die desgeljksin OnsVaderlandgroejen.
M ill.4met zeegroene bladeren,die stekelige Alopeus (Maximiliaan,baron van),een
randen hebben ,isalgemeen vexspreid.Fig.2

vertoont 0nsde fraajealoë(rJlic@4:Hatv.Op
1/'
qharex natuurljke grootte.Haaxbladerenkransgeljktop dien vanhethuislook.Hal
-e
hloemen ztln wit met groene strepen. In
;g.2isdealoè'ezrt
zlït
s.
r.vl/orgesteld,desgeljks
Op 1/qharernatuurljke grootte.Hetonderste
gedeelte van den stam (b4isdigtbezetmet
driehoekige,spiraalsgewjs geplaatste bladexen.Het bloemdek isdigtaan den steel(t
z)
geplaatst, buisvormig en groenachtig Van
kleur.Zie onder aqakte.

Aloë-hout(aloëslignum)komtindenhan-

Russlsch staatsman, werd den Slsten Januarj 1748 te W iborg in Finland geboren en
studeerde eerst te 0Ab0 en vervolgensteGöt-

tingen.Hj heeftin een hoogstbelangrjktjdperk - in het laatst der voorgaande en het
begin der tegenwoordige eeuw
de betrekking bekleed van Rllssisch ambassadeur,

vooralaan hetHofte Berljn en,naarmen

zegt,merkwaardigegedenkschriftenopyesteld,
wier uitgave op hoog gezag is verhlnderd.

Hj overleed te Frankfortaan de Main den
zzsten Afei l82S.

Zjn broeder Danid,graaf van x4.!& d?
z.
:,in

del v00< als een geuxlg hout,datverkregen 1769 te W iborg geboren, bezocht de miliwordt van aloëœylum tw c//pc/z/fel,een boom , taire school te Stt
lttgaxten werd in 1809 bedieinjeugdigen,gezondentoestandgeengeur noemd t0tambassadeur van Rtlsland aan het
geeft,maar door ziekte en Otlderdom welrie- Zweedsche Hof. O0k elderswashj in eene

kend wordt.00k het lqqnum c,pt
zlcfAv- q#- dergeljkebetrekkingwerkzaam.lljwerddoor
einale: afkomstig van aquilavia e?
,
tddfzccek
?.
:i:
Lam.,en hetliqnam aqMilariae,afkom stigvan
ezcoeclritz aqal
loelza Lam.,w orden 0MR hun
#
geur w el eens m et den naam van aloëhout
bestempeld.Zie Onder adelaars-lzout.
A loen-aloen is eene vallei0p Java in

Keizer Aleœander van Raslalzd inden graven-

stand opgenomen, en Overleed te Berljn op
den 131en Junj 1831.

Aloysia Orte.
q.,iseenplantengeslachtvan

de fàmlllie der verbenaceën.D aartne behûort
a.ci/rbtltforl Orle,l.,diezich onderscheidtdoor
dePreanger-regentschappen aan de zuidzjde welriekendebladeren,welkeeenezeergeurige
van den Gedé.De bodem is er metvulkani- thee leveren,en doorfraajelila-kleurigebloesche asch bedekt en met eene verbazende men.Deze,struik groeit in Pera en vereischt
menigte struiken van .qnapkqliam Jt
zpc/icupl des winters eene warmte van 3 t0t 58 C.

bekleed.Dit dalligtbjna 3000Ned.elboven
Aloxden (De)OfAloaden waren tweereuzen?zonenvanPoseidon(Neptunus)enIphimedea.ZjdroegendenamenvanOtasenRpltialtes
den waterspiegelder zee.

en wilden den berg Ossa op den Olympusen
den Pelion op den ossa plaatsen,olndenhemel te bestormen en de Goden van dent1.oon
te stooten.Apollo doorschoothen metzjne

Alp (De), 00k Zwabische alp,Rauh-alp

en Zwabische Jura genaam d,is een gedeelte
van het uitgestrekte Jura-gebergte De ei-

genljkeA1p ligttusschendeDonauendeNec-

kar en loopt van Sulz tOt aan de omstreken
van Albeck en Geislingen,alzoo van 48O14'
t0t 48? 50'N.B.en van26o30't0t27O45'O.L.

Hj is Ongeveer20 geogr.mjlen lang en gemiddeld 4 of5 geogr.mjlen breed.Zjnetop-

pjlen,ennuwerdenztlin deonlerWereldaan pen zjn nietzo0hoog alsdie dernaburiqe
eene zuilVastgesnoerd ,w aar een gier 0n0p- gebergten4 de hoogste - de Ilockber.g ln
houdeljkdensnavelinhtlnneingewandenslaat W iirtemberg en deSchnfbery verrjzenniet
eneenuilhendagennachtmetzjngesohreeuw veel hooger dan 1000 Ned.elbovenden spieverontrust.- Volgensanderen belaagden zj gel derzee. De gemiddelde hoogte derbergIfere (Jun0) en Artemis(Dia,
na). Laatstge- keten is in het zuiden 900 en inhetnoorden
noem de veranderde in een hert en sprong 700 Ned.e1.Op den linkexoever van de D0tusschen (lebeide broeders dool*)zoodatdeze) nau vertoont zich de Alp hier en daar met
1.
23
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steile gevaarten, maar deze verhefen zich
slechts 100 of 150 Ned.elboven de oppem
vlakte der rivier.Men vindt er schilderachtige dalen,waar l00fboomen dehellingen bedekken en de rotstoppen met de bouwvallen

aanzienljkelengte,maar 0(
)k overeeneaanmerkeljkebreedteuitstrekken.Deafzonderljke bergen zjn erdoorzadelvûrmige diepten ef door smalle bergruggen verbonden.
Op hun breeden grondslag 1,
jzen zj dikwerf
van ridderburgten zjn gekroond,terwjler boven de sneeuwltjn omhoog.Hunnehellinin de diepte de huizen van bevallige dor- gen zjn van diepe kloven doorploegd en
pen over een groenen grasgrond uitgestrooid voorzien van steile,vaak loodregt afdalende
en d00rtuinenomgevenzjn.Talrjkezilveren wanden,Oorspronkeljk ontstaan door scheubeken storten er haren vrqchtbaarmakenden ren in het opgestuwd gesteente.A lpen bewaterschatin devallejen uitenspoedenzich staan derhalve uit een grootaantalkleinere
langs deze naar de Donau.

gebergten) die één voor één wederom uit

Merkwaardiger is de noordwesteljke hel- een onbepaald aantal bergen zjn zamenge-

ling van den A1p,waarlangs op een afstand stel
d. Zj worden gewoonljk qenoemd naar
van 3 t0t 5 uren gaans de Neckar hare g0l- hetland ofgewest,waarzj zlch verheFen.
ven vqortstuwt.Hier is het berggevaartehet Z00 heeftmen de ZwitserscheAlpen (Berner,

hoogst, en zjne steile wanden verrjzen er Graauwbunder enz.Alpen),de Italiaansche,
ter hoogte van 200 Ned.el boven den voet Savooische en Piémontésche Alpen,de Tyen ter hoogte van 500 Ned.elboven den spie- roolschetSalzburgsche,Carinthiscl
zeen Stiergel van laatstgenoemde rivier. Die steilten markensche Alpen, de Siebenburger Alpen,
zjn omringd dooreenegrootehoeveelheidaf- de Skandinavische Alpen,diealleninEuropa
gebrokkeld kalkgruis.op den ondersten go1
'- gelegen zjn,deAbessiniseheAlpeninAfrika,
del groeit er het graan, op den volgenden de Noordwesteljke Alpen in Amerika, de
verheFen zich digte wouden vanloofboomen, Indische en de Siberische Alpen in Aziëenz.
en hierboven steken kale rotsen haretoppen
Alpen (De) of de EuropJdc/ld Centraal-

omhoog.O0k hier zjn vele van deze met Alpen vormen den hoogen en breeden qrens-

ruïnen van oude kasteelen getooid.In de da- muur,die Italiëvan Frankrjk en Zwllserlen vindt m en er prachtige weiden,en som- land van Duitschland scheidt.Zj strekken
mige zjn metooftboomen - vooralmetker- zich uit van de Golf van Genua t0t aan de
seboomen - beplant,terwjl aan den mond Adriatische zee.Deze grensmuur is op vele
der vallejen,waar vele dorpen en steden de plaatsen m et toppengekroond,diezich boven

bergstreek verlevendigen,0ok de wjnstok de sneeuwljn verheFen.De Alpen verrjzen

tiert.
met steile wanden uitde vlakte van OostenOok uit een geologisch en palaeontolo- rjk, Zuid-Bejeren en Zwaben,uitdie van
gisch oogpuntis dit gebergte hoogstbelang- Zwitserland en van het Beneden-Rhône-gexjk.Op eene kenper-bedding verhet'
terzich bied, alsmede uit de diepte der Golf van
de Jura-Of oöliet-vorming.Tusschen diebei- Genua en uit de vlaktederP0.W elverliezen
den vindt men een gelen zczzddfee'zmet tal- ztj zich aan de noordzjde in golvende,heurjke overbljfselen van visschen en vool
-- velachtige gewesten en oostw aartsm et lage
wereldljke hagedissen (tanden, schubben, uitloopers in de H ongaarsche vlakten,m aar
koprolieten enz.lEerstheeftmen er de leias de grenzen vanhetgebergtezjnoveralscherp
ofztrarteJ'sfrl met allerlei schaaldieren,m et getrokken, behalve op die plaatsen, waar
groote en kleine ammonieten, belem nieten de Alpen met de Karpathen, het Jura-geen bûvenal met visschen en kxuipendedieren bergte,de Apennjnen, de bergketensvan
(ichthyosauras,mystriosaurus),pentracrinieten Kroatië en het Istrisch-Dalm atisch hoogland
en tbssiele inktvisschen ,- daarna debruine zamenvloejen.
J'l
f'
rl desgeljks met vele en fraaje verstee- Zoow el met betrekking t0t de uitgebreidningen, en eindeljk de ,
toitle /.rJ met heid als t0t de hoogte hebben de Alpenaaneene menigte beenderenholen, waarin de spraak op den eersten rang in 0ns wereld-

overbljfselenvanvoormaligeberen,leeuwen, deel.Zj strekken zich uit van 22w30't0t

hyenas enz. uiet ontbreken. Hier en daal*
treedt het basalt als vulkanische vorming,
en op sommige plaatsen hetgranéette voorschj
n.
Me
n heeft er geene
# merkwaardige berg-

34O O.L.van hetgebergte van Mont-ventour

in Provence t0taan de Donau-gewesten bj
W eenen over eenregtstreekschenatktandvan
l40 geographischemplen..Zj beslaan bj Gentla eene breedte van slechts 2 t0t 5 geogr.

kassen. De hoogste is die bj Arnstâdten mjlen.Diebreedte neemtweldra t0e t0t10

llgt ruim 850 Ned.elboven den zeespiegel. en 20,ja, verder oostwaarts t0t 40 geogr.
00k de spoorweg van Stuttgart naar Fried- mjlen.Men kan zein de eersteplaatsverrichshafen lûûpt er overheen.Voor den ge- deelen in Wesl-Alpen,Hogfd-Alpen en Oçtstschiedkundige is de Alp belangrtik, omdat Alpen.De eersten loopen van Genua t0taan
hj er,nietver van elkaâr,de oorspronke- den kleinen St.Bernard in een boog,wiens

ljke burgten vindt van twee aanzienltl
te bolle zjde naar het westen is gekeerd,vorstenhuizen,van datvan Holtenstaufenen de volgenden van hier totaanden Dreiherrnvan H ohettzollern.
spitsin eeneOost-noordoosteltlke rigting,en

Alpen noemt men in het algemeen ge- verder in dezelfde rigting naar de Donau en
bergten,diegeen enkelvoudigeketen:vormen, met zuideljke ketensnaar hetzuidoosten,maar uit afzonderljke groepen zjn zamen- en de laatsten strekken zich verder oost-

gesteld,zoodatzlj zich nietalleen overeene waarts uit.De afzonderljkegedeeltenhebben
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Aran Ouds hunne eigenaardige namen. De
Li-qurisohe Al
pen liggen ten oosten van den
C0l di Tenda4 vanhier t0t aan den Monte
Viso strekken de Zee-Al
pen zich uit; van
hier t0t aan den Mont Cenis de Cottiseb,
e
Alpen,en voorts t0t aan den kleinenSt.Ber-
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langwerpige centraal-gevaarten ,waarin zelden echt graniet,doorgaans gneisachtig gra-

niet de kern vormt,die erdoorkristalljnschiefer,leisteen,kalksteen en zelfsmetcon-

glomeraat en zandsteen isomhuld.Bj deze
laatsten uithetpalaeozoïsche tjdperkkomen

nard de GrgjlcAdAlpen.Dehoogste toppen er ook llit het secundaire.Dehoogstetoppen
t0t aan den St. Gotthard behooren t0tde zjn:DeMontblanc (4900Ned.el),deMonte
PenninisoheAlpen,wieroosteljk gedeelte- Rosa (4700 Ned. el),deMatterhorn (4300
van den Simplon t0t aan den Lukmaniër - Ned. el)yde Finsteraarhorn (4200Ned.el),
den naam Van Lepontisohe Al
pen draagt. de Mont-pelvoux (4000 Ned.el),deMontDe Alpen van Graauwbunderland en Tyrol Iseran (2900 Ned.el),deMonteViso (2000
zjn de Rltaetiscl
te, waaraan oostwaartsde Ned.el),de Bernina (4200 Ned.el)en de
Norische gz-enzen. Uit gedeelten van beide Groszglockner (4000 Ned.el).Debreedtevan
laatstgenoemdeAlpenbestaatdeHbh,eTauern. den centraalgordel neemtOostwaartst0edoor
VoortsverrjzenuithetstroomgebiedderEtsch de naast elkander voortloopende bergketens.
Het gneisgranietvan dien gordelisnu eens
de Trldentiner (Trent/
v)Alyen,vanPelegrino
t0t Terglou de Carnlsclte en van hier tot vermengd met glyimmer (Finsteraarhorn,St.
lstrië de Jl
tllsohe Alpen.Daarenboven heeft Gotthard, Monte Rosa,Bernina enz.),dan
men namen voor kleinere gedeelten: m 0n wedermettalk en chlorietofprotogjntPelspreekt van de Alpen der Daupltinl,vandie vouxtMontblanc),somtjdsmettalkenhoornvan hetBernerOù:rJla#,van deOer-kantonst blende of methoornblende alleen.Hetschievan Glarus,van Appenzell,van Vor-arlberq, fer-bekleedsel bestaatuitgneis,hoolmblende:
van Al
yau,van Be(
7erd4,van Noord-Tyrol, zeer dikwjlsuit glimmerlei met Bchieferig
Nan Berektebgaden,van Salzbur.q, enz.
marmer,kalkglimmerlei(Groszglockner)?schieGezien uitdevlakten aan htlnnenvoet,ver- ferig dolomiet (Brenner)t groene lelsteen-

toonen zichdeAlpenwegenshetaanmerkeljk
bedragvan hunnebetrekkeljkehoogteOveral
Opeeneindrukwekkendewjze.Aandenztlide1jken zoom dcrBrest-Alpen golftde zee;in
de vlakte derPo ligtTuxlln 280en Milaan
140 Ned. el boven den spiegelder Middellandsche zee;Ran,waar de SaveindePannonische vlakte vloeit 170, MTeenen 180,
Linz 260 el,Rnsenheim 450,Miinchen 500,

Kempten 700,Bern 500,deRhônebjSt.Genix 200, Chambery 260 Ned.el boven dien

Bpiegel.Hetland aan den noordeljken voet

soorten metserpentjn,gabbxoenhyyersthen,

enkele malen uit eklogiet, en u1t grjze
leisteensoorten.De centraalgevaarten zjn gewoonljk door grjze 0n groeneleisteensoom
tel
z gescheiden. Echt graniet, syêniet en
dioriet vindt m en in hetzuideljk gedeelte
van den centraalgordel,van de D ora t0taan
Ty1.
01,z00 als degranietsoortenvan Baveno,
ten noorden van Valtellino enz.O0k meer
noordwaarts vertoont zich hetgranietin den
Albula en den Juliërin Graauwbunderland.
De gri
jzeleisteensoorten,die zelfsvan zand-

ligtgemiddeldmeerdan 300Ned.elhoogerdan steen (graauwak)vergezeld gaan,hebbenin

dat,hetwelk zich aan den zuideljken voet het westeljk jedeelte geene versteeningen
uitstrekt, en 0ok de Alpen.meren bevinden opgeleverd. MTe1 heeft men er gevonden op
z'
ich op eeneaanmerkeljkehoogte.HetLago den breeden gordelvanleisteengevaartenmet
Maggiore bevindt zich 210,hetLagodiC0m0
212,het Lago diGarda 70thet Traun-m eer
500,het Attermeex 480,het,Chiem-meer540,
het Tegern-meer 700,het Starnberger-meer
600,de Bodensee 400,hetZiirichermeer415,
het Thunel-meer 580, het meer van M urten
1230,datvan Genève 370en datvanAnnecy
470 Ned. el boven de Middellandscht) zee.
Tusschendezelaagten verhefenzichdeAlpen,

kalksteentoppen,die zich van Innsprick t0t

aan dpn Sömmeringuitstrekt(cardiola,orthoceras, trilobieten). Aan den zoom van den
centraalgordel vindt m en de zeevormingen

uit het steenkolentjdperk,en meer binnenw aarts de zoetwatervorm ingen van datzelfde
tjdperk,nameltjkkalkgesteenten,welkeopleisteen rusten,die w ederom eene dikke zandsteen-en conglom eraat-bedding bevat.In de

pen zy
-n talrjkesteenkolenlagen,die
nameljk de Hoog-Al
penmettoppen van 4700 West-Al
t0t2700 Ned.e1,zoodatzj methunnekrui- vooralanthracletOpleveren.Uithettjdperk
nen en zelfs m et hunne ruggen onder de van het roodliggende en den zechsteen is

eeuwige sneeuw zjnbedolven,- deM tddel- op het geheele gebied derAlpen nietsçeAlpen met toppen van 2700 t0t 1700Ned.el, vonden,terwjlkalksteen,rûokwak en glps
wier hellingen boven het gebied van den

uit de onderste trias-afdeeling in Savoye en

boomgroei verrjzen,- en de Vôôr-Alpen, met anthradet-lei ook in W allis, Graauwdie 1700 t0t 700 Ned. elhoog en met een bunderland en Tyrol voorkomen. Jongere
rilken plantengroeibekleed zjn.Rethdsvan zeevormingen heeft men ten oosten vanZwitver kan men die drie verschillendeterrassen serland nexgens irl den centraalgordel Ontofberggordels onderscheiden.
dekt,terwjlleiaslei,kalksteen eniura-kalk
n deW est-Alptn eenegrooteuitgesreidheid
Uit een geognostisch oogpunt kan men de i
Alpen verdeelen in een centraal.qordel, die bezitten. DeJongste zeevormingen behooren

vûoraluit krlstalljn sehiefergesteentebestaat, er t0theteocene tjdperk,nameljkhetnumen in de .qozdelzoomen, die meerendeels uit mulietengesteente der Cottische en der Zeekalkgesteentenzjn zamengesteld.Deventraal- Alpen, en de fucofden-lezsteen van Graauwgordel bestaat uit een aantal m in ofmeer bunderland.
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De centraalgordelbevat een grooten rjk- verrjst hj ten oosten van deEtsch,waar

d0m vanmerkwaardigegesteenten.Daarvindt de Cima d'Asta 2800 Ned.el hoog is.
men den edelen almandine-granaat,den ka- De Alpen vertoonen zich vooralop eene
neelsteen,den gewonen granaat,kwarts(in indrakwekkende wjze,wanneermen zeuit
dekristalgrottenvan den St.Gotthard),adt
llar, de vlakte der P0 tusschen Milaan en C0m0
alblet,toermaljn,straalsteen:diopsiet,tita- gadeslaat. Hier ontbreekt de gordelzoom ,

niet,axiniet,chloriet,talk,bltterspaat,mag- zoodatde lagevlakte eronmiddelljkaanden

nesiet,apatiet,zwavelkies,jzerglans,mag- voet van den centraalgordel gelegen is,die
neetjzer en vele andere delfstoffen in de zich in een halven cirkel van den M onte
kristalljne rots.Va1 d'Ala in Piémont,de Clapier t0t aan den MonteRosa metreus-

St. Gotthard, de Greiner en de Schwarzen- achtige toppen van 4700 t0t 3000 Ned. el
stein in Tyrolzjnberoemdwegel
zshunover- boven de vrtlchtbare velden vertoont.Prachvloed van belangrjke gesteenten.Men heeft tig is O0k het gezigt op de Alpen,dat men
er goud-aderen van Dauphiné t0t aan het te lnterlaken en teGenève geniet.W jhebeinde van den Tauern,koper en 100d,nik- ben de hoogte van eenige voorname bergge-

kel en kobalt,antimonium ,spaatjzersteen, vaarten reeds vermeld.W j voegen ern0g
magneetjzer en jzerglans.00k hetpalaeo- bj: De Jungfratl in hetBerner oberland,
zolsch lei-en kalkgesteente bevat er ertsen. die 4250, den Schreckhorn nabj laatstgeHiertoebehooren dejzersteenbeddingenvan noemde die 4180,denMont-lseran in Savoye,

die 4150, den Orteler Op de grenzen van
De gordelzoomen bestaan ultsect
lndaire en Tyrolen Zwitserland,die 4()00,den W eisztertiaire vormingen,waaruitzichslechtshier kugel of den hoogsten t0p van den oetzendaarpalaeozolscheenkristalljnegesteenten thaler-groep,die 3940 Ned.elhoojis.Slechts
verheffen.De secundairevormingellbeginnen w einig lagerdanlaatstgenoemdezpn deW ildmet conglomeraatenkwarsiet,metechtenen spitze in Tyrol,de W etterhorn in het Bem
met kalkachtigen zandsteen.Hierop volgen ner Oberland,de Dent-parassée in Savoye,
dikke kalklagen a1s plaatsvervangers van deGalenstock bj de bronnen van de Rhone
lsz, de Tödi in het kanton Glarus
muschelkalk en keuper. Die kalklagen be- en de Ret
hooren Op de eene plaats t0tde trias-.Op de en de Similaun in Tyrol.
De lengtedalen en dwarsdalen der Alpen
anderet0tdeJura-vorming.Daarbjbevinden
zich gips)steenzout,zilvem en looderts,mar- kunnenbjnaallealsklovenwordenbeschoawd,

StiermarkenjSalzburg en Tlr0l.

mer enz. Elders vindt men eraanzienljke die van de ranyschikking der rotslagen,de
krjtvormingen,en hierop volgen deeocene raeerdere of mlndere vastheid van het g0vormingen,die uitnummuliet-mergel,harde steente en deuitspoelingvanhetwaterhunne
kalksoorten (marmer) en zandsteen bestaan. gedaante hebben ontvangen.onderdelengteZj strekkf
)n zich uit van Savoye t0taan dalen zjnvooraldie van deRllhneenvande
oostenrjk.Hiertpe behoort welllgt 00k da Bgven-Rjn!Valtellino,Engadin)hetdalder
dakleivan denPlatten-bergbjGlart
ls,waarin Ilzn, de Plnzgau, het Ens-dal,het M lzrdal
men vele tbssiele visse,hen vindt. D e tertiaire en het Pusterdal merkwaardig, en indrukvormingen,die de voorgaande bedekken,de wekkend zjn hieren daar dediepe,engesple-

m olasse,bestaan uitleisteensoorten,mergel, ten ? Tiaar de rivieren zich met w oest gezandsteen, conglomeraat en kalksteen, die drulsch doorheen wringen, terBri
j1 elders,
aarde dalen breederworden bevalligedormen onderden naam van neopenevereenigd wpen
zich opeenvruchtbaren bodem verheFen.
heeft.D aarop volgen de diltlvlaal-vormingen,

kiezel en kleimet den mammoeth (elephas
De Alpen zjn geenszins inhun tegenwoor,eene enkele vreeseljke
prinïigenius) en den voorwereldljken rhino- digen toestand dool
jn gekûmen.Hanne
ceros, en eindeljk de zwerfblokken.T0tde Omwenteling te voorschl
otldere gesteenten dergordelzoomen behooren

w ording is niet eens zno eenvoudig als Elie

granietmassasen kristalljne schiefer-gesteen- de ./etz/Ivdoz)fm eende,die daarin 3 verschilten.R00d porphier,atlgietporphieren trachiet lende opheëngen dacht te zien,.nameljk die
ztjn er later door de secundaire en tertiaire van den Monte Viso in de W est-Alpen,die

der Pyreneén in de Carnische en Julische
lagen heen gedrongen.
O0k de gordelzoomen vormen geene onaf- Alpen, en die d8r HoottbAlpen. Van deze
gebrokene ketens2maar reeksenvanzelfstan- Opheëngen behoorden, naar zjn gevoelen,

dige groepen. Zj zjn aaR de buitenzjden de oudste t0t hetleias- en deJongstet0thet
slechts lage heuvels,met fraajedorpen en diluviaal-tjdperk.De geschiedenis van hun
verstrooide hoeven.Daarachter verrjzen de ontstaan isveelouder.DeliggingdergalaeoVôpr-Alpen,waar weiden enbosschenelkan- zofsche gesteenten en de aanwezigheld van
der afw isselen en de hoogstetoppen metdon- brokken gneis en glimm erleiin hun conglokere dennenwouden zjn gekroond.Metsteile m eraat geven 0ns dezekerheid,dateen groot
rotsmuren verhefen zieh daarachterde kalk- gedeeltederkristalljnen gebergteninditoverrotsen, die zitsh sleehts hier en daar boven oude tjdperk deraarde reedsvastland was
de grells der Middel-Alpen vertoonen, op en zich welligt in de gedaantevan lage eilanenkele plaatsen t0t eene hoogte van 3300 den boven de oppervlakte van den Oceaan

Ned.el.De zuideljkegordelzoom wordtoost- verhief,terwjlin hunnenabjheid grjzeleisteen, kalksteen en later de m arine steenkolen-kalk en lletconglomeraatder Gailthalhooger zjn dan 2300 Ned.el.Veelhooger vormingen bezonken. Voorts bestonden 0r

waarts breeder,m aar draagt ten w esten van
het Garda-meer slechfs weinige toppen, die
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in het oosten en westen uitgestrekte merenj

W anneer men den l00p der isgthermen in

aan wier oeversde qewassen van hetsteen- deAlpen gadeslaat,bljkthet,dathetkllmaat
kolen-tjdperk weligtlerdenendegrondslagen op dezelfde breedtein hetoosteljk gedeelte
legdenvoortalrt
jkeanthraciet-vormingen.T0t guurderiB dan in hetwesteljkgedeelte.Dat
aan hetbegin van hettrias-tjdperk Ontston- het er in het noorden kouder ls dan in het
den aan de zuidzjde der Alpenuitbarstingen zuiden,behoeven wj naauweljkste zeggen.

van x00d,kwartshoudend porfier en uitge- Eên breedtegraad geeft in die gewesten van
breide conglomeraat- en rooden zandsteen- Europa een verschil van 0,5 tOt 0,70 C.
lagen.O0k drong in dien tjd dezeediep in M erkw aardig is deverminderingvantemperahet gebied der Alpen en deed er muschel- tuurbj vermeerdering derhoogte.W anneer
kalk,keuper en dergeljlte vormingen ont- men het gemiddelde neemt van alde waarstaan. De zonderlinge verdeeling van trias, nemingsplaatsen,danzietm en,dateenehoogteleias,Jura en krjtkan men alleenverklaxen vermeerdering van l80 Ned.elin de Alpen
door afwisselende opstuwingen en dalingen. eene vermindering van gemiddeldejaaxljkln het ntlmmulieten-tjdperk bestond reeds sche warmte Oplevert van 10 C. De gehet geheele gebergte inhetwestenenoosten, middelde warmtegraad is aanden zuiderzoom
voorzeker met zoute meren,die allengszoet der Alpen l3OC.,aan den noorderzoom 10OC.

zjn geworden. In hetmiocenetjdperk was

0n

ill (1e centxaal-Alpen bj 1200 Ned. el

de geheele Alpenketen een vastland,door hoogte slechts 50 C.De verlaging van temeene breede landengte met hetschiereiland ?eratuurbj vexmeerdering derhoogteisniet
van den Balkan verbonden.Eerstlaatinhet lnalleJaargetjdendezelfde.V00rdeverlaging
tertiaire tjdperk hadden de geweldige 0p- van 10 C.klimtmen in den zomer 14s enin
heëngen plaats,die erde breededwarsdalen den wintex S85 Ned.el.De dalen zjn er
en de hooge berggevaarten deden ontstaan. dooxgaans deswinterszeerkouden deszomers
Toen werd de oosteljke en westeljke voet zeer warm.Op den Alontblanc heerscht w e1
der Alpen door de golven der zee bespoeld, eens eene waxmte van 5 t0t 60C.,maarzelfs

terwjl eene breede zoet-waterkom zich tot op w arme dagen 00k weleenekoudevan St0t

aan hun noorderzoom uiïstrekte.Daarnaont- 70 C.De warmte der bl'ûnnen is erzeerverstonden de gletschers ()p de kille togpen,en schillend en heeftereenbelangrjkeninvloed
de zwerfblokken werden er d00r dle jsge- op den plantengroei. Ontzettende massas
vaarten Over aanmerkeljke afstanden ver- snceuw dalen er uit den dampkring op de

voerd. Eindeljk liepen 00k devlakten door toppen nederenkunnenrrooteverwoestingen
gestadige opstuwing a'llengs droûg aan den aa.
nrigten! wanneer zj ln lawinen langsde
voet van hetgebergte,en de rivieren baanden er zich hare wegen. ln vele drooge
dalen ,vooralin hetzuidenvanBejerenvindt
men de duideljkesporen van zulk eene ge-

steile helllngen storten en in haren loûpalles

wegslepen en vernielen,ofwanneerzj,d00r

de w armte der z0n gesmolten,de bekenenri-

vieren doen zwellen.Indrukwekkend zjn er

tevens de Onweders, die de echo der rotswanden doen ontwaken.
DeqlantenyroeiderAlpen isaandennoorder
en zulderzoom zeerverschillend,vooralomdat
dezelaatsteveellagergelegel,is.Menheefthier
ten, gletsehers en bronnen voeden,vooralin eene groote verscheidenheid van ltaliaansche
den zom er, eene menigte beken , die hier en gewassen ,zoo als cypressen en oljfboomen,
daar als prachtige w atervallen van de rotsen granaat- en vjgebgomen en den wjnstok,
huppelen en zich in de diepte der dalen t0t die er priëelen vormtot
'ztine ranken om het
xivieren vereenigen.Dieovervloedvan vûcht, opgaand geboolllte slingert.O0k aandennoorw elke hier en daarde rotslagen week m aakt derzoûm groeitdezeoplteuvelstoteenehoogte
en in eene glibbexige,brjachtigemassaver- van 600 Ned.el.Hierop volgtin Zwitserland
andert: is de oorzaak van bergverschuivin- en Tyrol het onderste berqyetvest van de
gen,dle er menigmaalgrooteverw oestingen gxenzen van den wjnstok tv aan di
evande
aanxigten. De Po, de Rhône, de Rtjn,de w alnoot tot eene hoogte van 900 N ed.el,
Donau.delsonzo,deTagliamento,deBrenta w aar O0k de kerse-en andere vrtltthtboofnen
en de Etsch brengen hetwaterdezerAlpen, zich verheFen en de granen zeer goedgxoeinaar deMiddellandsche,Adriatisehe,Zwarte jen.Dan vindtmen de l
toogerebergstreek of
enNoordzee.WjsprekenOverdenoorsprong, het gewest der beukenboomen, dat zich
den loop en het stroomgebied dierrivieren uitstrekt t0t eene hotlgte van 1300 Ned.
onder haren naam. Van de meren aan den el,waar de akkers ook n0gkoren opleveren.

leideljkevoxming.
De Alpen zjn ruimschoots bedeeld met
water. Hun zuidoosteljk gedeelteisdedonkerste plek Op de regen-kaart van Europa.
De sneeuwmassasdertalrjkereuzengevaar-

voetderAlpen hebben.
wj reedsdemeesten Nu volgthet onderste .4l
yqe'
l
t
ley/,zich van
rekkende, met
genpemd. In de Alpen vindt men n0g het 1200 tnt 1800 Ned. el mist
meer van Neuf
bhâtel, datvan Genève,het
Ziiricher-, Thuner-, Brienzer- en VierwaldBtstter meer en anderen.Daar er doorgaans
groote rivieren in uitloopen,die gruisenslib
m edevoeren en aldaarlatenzinken,vermindert

ûndexscheidene kegddragers, voorts met de
Qora van Midden Europa en met snmmige
eigenaardige gewassen, waartoe het Alpen-

viooltje qeyelameneoropaeumtbehoort,endaar

na hetAtpqewestt0teene hoogtt!van Z300
allenjsde dieptedierwaterkommen,zoodat Ned.el- àeBtreekderAlpenweiden,dwergzj bp gedeelten aan demagtvan hetwater dennen en Alpenrozen.lliel'vindtmen eene
w orden (m trukt.

prachtige Alpeniora m et gentiaan en steell-
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breek-en qjnegrassoorten,metkeurigeblad- tamme dieren zjn er runderen,geiten en
enkorstmossenenz.!eeneQora,dienaargelang
van denaardendellggingvan den bodem eene
verbazende verscheidenheid van planten Oplevert. In het onderste .gz3eeslkzwex'edf, zich
t0t eene hoogte van 2800N ed.elverheFende,

schapen.
De bemoneer der Alpen behooren meerendeels t0t den Germaanschen stam.HetH00gduitsch is hunne moedertaal.ln het westen
wordt echter Fransch en in het ztliden Ita-

beslaan de Alpenweiden eene betrekkeljk liaansch gesproken,terwjlin een grootgeveel geringere oppervlakte, daar kale rotswanden en altoosdurende sneeuwvelden er
niet vruchteloos worden gezocht.Hetsneeuweîtlpq:f loopt van hier t0t eene hoogte van
,g
2300 Ned. el; hier wordt de plantengroei
uiterst schraal,al vinden de gemzen er 00k

deelte van Graauwbunderland hetRomaansch
de overhand heeft.De voornaamste bronnen

van bestaan zjn er landbouw en veeteeltt
terwjl 00k de handwerksnjverheid zich in

sommige Zwitsersche kantons voorspoedig
Ontwikkeld heeft. Deschrale bodem lokt er
enkele groene Oasen in de sneeuwwoestjn, velen uit, om zich naar elders te begeven,

waar zj eenig voedselkunnen verzamelen. hetzj om handel te drjven,hetzj om als
Zelfs Op de hoogste toppen groeit n0g een schoorsteenvegers ofmetmarmotten rond te
zwerven. Gekorstmos (lecidea geograyig.2.
lukt het hun,
fortuin te maphica).
De fannader
ken, dan keeAlpen is minren zj naar
dereigenaardig
dan de foraen
komt- vooral
in de dalen met die van
Midden.Europa
overeen. Men
vindt er in de
meren zeer gezoe.
htevissehen
uit de familie
derzalmen;ook is uit het
zuiden deman-

hun vaderland
terug, om in
degeliefkoosde
dalen den
avond des 1evens door te
brengen.

ê

%NvN.

w
hh
o)<N
x
NxNw
Nx
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Optisch ver-

schjnsel: dat
zich bj helder
wederbtjenna

fi.
:relqqiosqen

den ondergang
der z0n op de
toppen der Alpen vertoont.
W anneer de
z0n 2 of3graden van den

de schorpioen
t0taan Botzen

doorge4rongen,

terwjldegrjze
gier (vvltur cïnereusb aan de
hellingen der

bergenzjnnest
boawt. Men
heeft er in de
kalk-Alpen
eigenaardige

.

z

ze

V

N

7/

'*

#

k.

'

&l

slakken (helo ,
bwllmgtn,cltwdi-

lia,pf
zzoenz.),

Alpgngl
oeljen
noemtm eneen

Dol
dandlaa%Lna.

soldanellazsf,illc.

horizonverwj-

derd is,hullen
zich de m et
sneeuw bedekte kruinen in
een Purperen
glans van ver-

rukkeljk

schoone tint.
Hetalpengloei-

alsmede eigenaardige schild- en schubvleugelige insecten. Jen ontstaat doordien zich de witte zonneMen vindt er den adelaar en den zeldzaam stralen in de onderste,vochtige dampkringsgeworden lammergier op de hooge bergtop- lagenontbinden,endiegloed isglansrjkerdan
pen,terwjlero0k deAlpen-kraai,deAlpen- hetavondrood,omdatdeteruggekaatstestralen
leeuwrik? de Alpem zwaluw en het sneetlw- een lanreren weg moetenaoeggenom 0nsO0g
hoen niet ontbreken.De wolfiseruitgeroeid te berelken.Ditverschjnseltooitzich aan-

en de lynx nagenoeg verdwenen,terwjlde vankeljk meteen purperenylans,begintverbeer nog altoos in de rotsachtigestrekenvan volgenste verbleeken,om zlchdaarnawederRhaetië gevonden wordt.De steenbok leeft om met een metaala*tigen weêrschjn te
er enkelin debergen van Piémont,terwjl versieren.Hooge bergen behoudengewoonljk
het aantal gemzen in Bejeren en Stiermar- gedurende de duisternis een dnachteljken
ken in delaatstelarenaanmerkeljkvermeer- glans''dieaanhetphosphoreséren dersneeuwderd is.De marmotheefter zjne holen aan en tjsvelden wordttoegeschreven.
de bgvenste gxenzen van bet wotltl,en de
Alpenkalk noemde men voorheen in het
witte Alpenhaas zoekt er in het gewest der algemeen alle kalkrotsen der Alpen. Eerst
Alpenstruiken eene schuilplaats.Denuttigste toen de geologie met de palaeontologie in
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verband werd gebragt,pntwaarde men, dat in de torens.Deswintersdalen ztleenweinig

die kalkgevaarten t0tzeerverschillendetjdperken behooren. De voornaamste geologen
van den laatsten tjdhebben op grond van
de fossielen,diezj erin aantroFen,de 0nderscheidene soorten van Alpenkalk naar
tjdsorde gerangschikt. Hieruitisgebleken,
dat men te voren Omtrent de Neptunische
vormingen groote dwalingen koesterde en
tevens, dat vele lagen, Op gxoote afstanden

van elkaâr vevwjderd, terzelfdel' tjd zjn
ontstaan.Aldie kalkvoxmingen ztjntusschen
den bonten zandsteen en het krjtgelegen.

afmaarnooitindevlakten.Zjlevenintroepen
bt
l elkaâr en voeden zich met insecten en
vruchten.W anneerzjalsJongenwoxdengevangen,kanmen henzeergemakkeljk tam mal
ten.
Alpenroos(De)oîrhododendronZ.behoort
t0tde familieder ericaceën.ZtJheefteenigzinsonregelmatigebloemon.Hetgeslacht,waart0e wj 0ns bepalen,beziteen vjftandigen
kelk en eene trechtexvormige bloem meteen
vjfslippigen zoom.De helmknopjeshebben
twee gaatjes,waaruithetBtuifmeelwegvloeit.
Fj
'b
œ@)*

Alpenklok e.T0tdebevalligeprimula-

cdô'
zàbehoorthetfraajegeslachtsoldanellaL.,
dat zelfs ontler de sneeqw bloeit en met de
0r00l1SS0n) ranonkels en anemonen geW00n-

ljk het eerst de Zwitserscheberghellingen
tooit,nadatzj ternaatlwernood haren wit-

?

Zz'' /
A'
z

tenmantelhebben afgeworpen.Uiteenkleinen
dikken wortelstok verheftzich een kxansvan

*

ge
steelde,lederachtigejniervormigebladeren,
en uitdeze een bloemsteel,die eéneOfmeex

'p
-

*

veelvuldig ingesneden zoom.Demeestgewone

deAlpen en op dePyreneën.Voortsheeftmen
8.monlana .f/.jwellte blaauw is,even als de
voorgaande.te
'ne roode kleurhebben,.
%.-i-

M

.

bloemen dxaagt. Devjfoeelige kelk Omsluit
eene klokvormigebloem meteenvjfslippigen,
soortiss.alpinaI.diewjinfg.ltziev0r.bl.)in
natuurljkegrootteaansehouwen;zjgroeitOp
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nima,diein oûstenxjk,en 8.p?
xdillfx(Fig.2
in natuurljke grootte),diein oostenxjk en
in Zwitserland te huis behooxt.
Alpenkraai. op de hoogste bergen van
Europa vindtmen twee vogels,die op onze

raven geljken enmetdezet0tdezelfdefamilie
behooren,nameljkdealpenkraai(pqrrltoeoraœ
llpï?
'v,
sI'Gellef,qg.l.)endesteenkraai(lre-

#?!?f: graculas .
r., qg. :). De laatste heeft

RkododendronJTrrrgisep-.
Fig.2.
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Alpenkraai.
Rltodothamttun cAcz?jcdridflts.

een rooden,sterk gebogen snavel,en deeerste

meeldraden xjnregtstandig;hunaantalis
een gelen korten snâvel; overigens is het De
onderseheidtusschen diebeidennletgroot.Zj in den regeltien,maar ver van standvastig.
bljven in Zwitsel'
land deszomersdoorgaans De stamper,draagteen schjfvormigenstemboven de hoogte van 16C0 Ned.el,enalleen pel,en de zaaddoosisvjfhokkig meteene
in hoog gelegen dorpen nestelen zj gaarne menigte langwerpige zaden,De soorten van

260

ALPENROOS.

dit groote geslacht zjn struiken ofboomen onderzjde metroestkleurigeschubbenbedekt
met lederachtige bladeren en doorgaana met zjn.Debladeren rn dunne steeltjes(folioef

ongemeen schoone bloemen. Men vindt ze nti
pites rhododendrl f'
errxçildb)wordenalsgezoowel in de poolgewesten als in de hooge neesmiddelen beschûuwdtegensteen,rheuma,

bergstreek van hetnoordeljk halfrond.

Jichten verlammingenjen vooralisde mar-

Op de Europésche gebergten vindt men mot-olie (0le0 dimarmotta) beroemd,welke
l'
ig.3.
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Rjododeadron fezii.

vooralr.ferrugénegm L. (Fig.1 OP âl
/
. en vervaardigt door (le galappels van den
a del
natuurljke grootte). Deze straik wordt
een mho
dodendron te kneazen en op olie telaten
paar Ned.elhopg en behoort tehuis in hct r
rekken.Eenekleinere soort,r.h'irstttum,heeft
onderste Alpengewest van ons werelddeel t
n onder gestippelde bladeren metbehaarde
en van Midden-Azië.DeroestkleurigeAlpen- va
r
a
nd
envormtmetzooevengenoemdeeenige
roos heeft lancetvormige bladeren, die aan basteernd-s
d
oorten. Dr. ffp/#cl.y ontdekte eene
e spits benedenwaarts gebogtn en aan de nieuwe Al
penroos,die in geheelZevenbergen
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is verspreid.Deze,r.-t
yefifpliîf- ScApffKot- Europa n0g weinig bekend.00k vindtmen
dcl,,,heeft eene gebogenebloembuisenkomt er in Japan.Van de talrjke Amerikaansche
overigensinveleopzigtenmetr.Jé'
rrf
zt
/ïzldf
xzl soOrten vermelden wj r. vca'i-v- L.,die
overeen.Zeer fraai isrhodotltamnus t,A.vlle- 8 N ed. el hoog wordt en bleek purperen

*
cl
stu.
g Rehb. (Fig. 2 Op '/ader nattlurljke bloemen met bruine stippen draagt. Eene
grootte) met rooskleurige,ratlvormige bloe- fraaje verscheidenheid isdoorden heer W ael-

men,dievool.
alin Oostenrjk en Lombardje brtfck in België aangekweekt en naar den

prins CamilleApF
lt
zzlgenoemd (Fig.1 op 1/:
gladde takken en lancetvormige,vanOnderen
Alpenviooltje(eyclamenT.
4iseengeslacht
van de familie der primulaceën. Hetheeft

gevonden wordt.

=.pontieum L.iseenefraajeheestermet dernatuurljke grootte).

bleekgroene bladeren. Zjne bloemen zjn
zeer lang en prjkenmethetheerljkstpurper.
Men vindt ditgewasin Griekenland,in Syrië,
in Spanje en elders.- .
8.cArt
ydlz
lfA'
ll- heeft
langwerpige vrj zachte,rimpeligebladeren,
die aan de randen omgebogenenvan onderen
lichtbruin zjn,en schoonegoudgelebloemen
met eenige bruine stippen.- R. DclAozldice
Hook #!.draagtbloemen,diebjnazoogroot
zjnalswitteleliën,enlangronde,vanOnderen

00n

vjftandigen kelk,en eenekortebloemFig.1.

zeegroene bladeren en is afkomstig uit HinFi(
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Rhododendron Prlnce C.Rohan.

x.

dostan.

R.f
.
/ri#%
i//
zbtzpv- werd doox Dr.
Gr
j
#ï
/
z
i
n
Bho
t
a
n
g
e
vo
nden cn bezitbladeren,welke op die van laurierkers en groote
bloemen, welke op leliëu gelilken.Fig.3,

/ --

O
p 1/:dernatuurljke grootte)heeftderimpelige,van onderen roestkleurige bladeren van
e.c/lrg/dtxpfAv- en xoodachtig w itte bloem en.
HP** iroeit als woekerplant 0p de dnnkere
naaldboomen , die zich boven de afgronden
van Sikkim verheFen, en a1s eene gewone
plant op het gluis derdalen.- R.riqçc/lz-

Ho
ok, $l. (fg. 5, op % der natuurljke
grootte) is eene kleine soort met witachtig
blaauwebladerenen licht-lilakleurigebloemen.

Hj qroeit in hetHimalaya-gebergte.- R.
Aoy,li Nutt. (;g.6,op 1/
'
a der natuurljke
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is een tak op 1/vdernatuurljie grootte,b.
het bovenste gedeelte van een helmknop,c.
vxuchtknop en kelk.
R ..rtft
ekco'r/zzïi Hook ./!!.,(Fig.4,eentak
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Cyclamen '?x)'pptd<fI.

grootte) met roode, geelpuntige bloemen is buis met vjf omgeslagen sliypen enpt
lntige
dof)r 800th inHindostan gevonden.Derhodo- helmknoples.De naam is nletzeergepast,
dendron-soorten der Sunda-eilanden zjn in want deze plant is geen viooltle en groeit
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niet op de Alpen,maar slechtsaan denvoet Zwitserland. In de gemeente-Alpen heefï
der Vsôr-Alpen. De soorten zjn verspreid ieder burger hetregt,om een bepaalë aantal
in het zuiden van Europa,in hetoosten,en runderen ofkleinvee op de Alpen-weiden te
in het noorden van Afrika.Cyelamen hederae- drjven.Deeigenerfdegedeelten- heteigen-

/b!il- Ait.groeitinZwitserland,c.africanum d0m van kloosters en rjke particulieren fpiq
ç'
s.Reltt.in Algiexs.Ditlaatsteheeftlicht- geeft men in pachtaan Alpen-herders(Senroode bloemen met donkere vlekken,bloeit 93:zl), die we1 vee,maargeen grond bezitvroeg in hetvoorlaar,en Tvordt 00k Tvelc. ten. Groote Alpen met eenige honderden

.

.

maeropkyllwm genoemd (;g.1 vor.bl.op 1/a koe-etens worden aan onderstt
heideneherders
dernatuurljkegrootte).C.europaeum L.,dJt verhuurd.- Geheele gemeenten houden er
in een groot gedeeltevanZuid-Europagevon- te zamen één herder op na,die aan elken
denwordt,heeftprachtigeblaauwebloemenen eigenaar der gemeenschappeljke kudde ter
donkex groene,met lichte plekken versiexde behoorljker tjd zjn aandeelboteren kaas
bladeren.W jzien dezeplantin;g.2(vor.bl.) levert. W anneer in het Berner oberland de

op 'hdernatuurljkegrootte-,voortsin;g.l koejen 6 t0t 10 dagen 0y de Alpenweide
a.eenebloem,waarvan eenpaarslippenzjn hebben verkeerd,gaatelk elgenaarden avond
weggenomen,in 5.dehelmknopjesmetden en den daaropvolgenden mol'genzjnekoejen
stamper, in c.een helmknopjevanbinnen, melken; de verkregen melk wordtgemeten
en in d.een stamper.

en is de maatstaf voor z00 even genoemd

HetAlpen-viooltjeisalgemeen gezochten aandeel. ln de Tyroolsche en Bejersehe
dusbj de bloemkweekerszeergezien.Men Alpen zorgt eene herderin voordebewaking
vermenigvuldigt het door zaad en 00k 400r van hetvee en voordemelkerj4hetbljkt
bladeren mpteen klein stukjevan deknoler echter! dat het maken van boter en kaas
beter ls toevertrouwd aan de handen van
afte snjden en a1sstekken teplanten.
Alpenveeteeltnoemtmendeeigenanrdige herders. ls het vee eener gemeente zeer
talrjk,dan houdt een kaasmeesterhetopzigtover eenige herders. 00k verpacht wel
eensde geheelegemeentehare koejen voor

wjze,waarop de Zwitsersche landlieden op
hunne hoogebergen de veeteeltdrjven,en
'
vooraldewjze,waaropzjaldaarvandemelk
derkoejen boter en kaasmaken.Dehellingen dier reuzengevaarten zjn hier en daar
metuitmuntende weiden bekleed,en de uitgestrektheid en de waarde van deze zjn in

eene vaste s0m aan een ondernemer ofhare
Alpenweide aan een herder,die in ditgeval
eene kudde vee uitde stallenvan onderschei-

dene kleine boeren bjeenbrengt.

de meestekantons,waarzich Alpenbevinden,
De voorjaars-optogt naar de Alpenweide
door de overheid bepnald. ln de kantons geschiedtop eene feesteljkewjze. De herGlaxus,Graauwbunderlanden St.Gallenngemt der, met btpemen en linten getopid en met
men de weide voor éêne k0e een nlotz,ter- den Alpenhoorn in de hand,opent dentrein.
wjl twee kalveren voor ééne k0e en één Dan volgt de fraaiste koe?de koningin der
paard voor vier koejen geldt.Er wortlt dus kudde,desgeljks versierd en metdegrootste
vastgesteld, h0e vele afl/zf
: (koe-etens)zich belaan den hals, - dan de overige koejen
op dezen ofgenen Alp bevinden. In Glarus allen van bellen voorzien,- daarna de stier
zjn er met 500 t0t 700 ntötza, en in den m et een eenvoetigen melkstoel tussl'hen de
zomer grazen in dit kanton, dat elfuren horens, - en eindeljk de onderherder,de

gaans lang en 9breed is,11000koejen en koejongen met de melkemmers op den rug
5000 schapen.Gewoonljk heeftmen op den en de feesteljk gestemde schare der toe-

Alp 2 of 3 terrassen (k
%töfelb,dieachtereen- schouw ers.D e kaasketelen de houtenm elkvolgens worden afgeweid.In de lente brengt vaten worden met een paard naarboven j'
emen het vee naar het onderste terras(Alp- bragt.Hier staattleherdershuttmet'plankle
s
auFahrt),tegen het einde van Junj nanrhet gedekt,me1 hetkaasmagazjn,den melkkelmiddelste:en eenemaandlaternaarhetboven- der en de stallen. De koejen loopen l0s en

ste,terwdlmen in Augustusallengswederom

vrj Op de Alpenweide rond en vereenigen

afdaalt,totdat tegen den herfstdestalweder zich desmorgens endesavonds, Op hetgeluid
wordtOygezocht(Alp-abfahrt).ophetlaagste van den Alpenhoorn,Op eene bepaaldeplek ,

terras vlndt hqt vee de langste grassen en waar zj gemolken worden.
kruiden? maar op de hoogere de beste.De

belangrjkstegewassendierAlpenweidenzjn,
trLfolium c/
yilv- ,leontodon Jvrevzl,astraJ!?f,s eicer en aristatus, .festuoa volflpl,
.g
aleltemilla fll!.çJr1 ,alcltillea pgille./pliv-tAïeracium pilosellq,medicagoI'
&'
l
IIillen minima,
antlboœantltnm odprlfv-,briza -e#ic,nhleum
clyïpl- ,sesleria coerllel,andropogon 1dc#Jemum , ntipa pennata en capillata, -:lf- -ltellina,stzr#l.
v stricta enz.
M et betrekking tot den eigendom w orden

de Alpen verdeeld in gemeente-Al
pen(Allmen-

drn),staatn-Alpen ofdomeinen en prlvateof
evenerldeAl
pen.Deeerstenvindtmenvooral
in het w esten)de laatsten in hetoostenvan

Het voornaamste voortbrengsel van de
Alpenveeteelt is kaas,die van onafgeroomde
melk vervaardigd wordt. Die uit hetEmmen-dalen uit Saanen is het meest gezocht.

Zj wordterOp de volgende wjzegemaakt:
De melk, des oehtends verkregen, wordt
met die van den vorigen avond in den kaas-

ketel gedaan en herkrjgterop een Qaauw
vuurtje zjne natuurljke warmte. Daarna
w ordt er de 1eb bjgevoegd,waarna demelk
w eldra begint te stremm en.D eherderslaten
gewoonljk een houten lepelOp demelkdrjven en oordeelen,datde stremming ver4enoeg gevorderd is,zoodra die stilbljftl1ggen. Daarna wordt de gestolde klomp m et
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e0n houten kaasmes verdeeld en met den

Tusscl
ten Z'
lnz
lf.
çerlcad en Jflliè'
.Hiertoebekaasstam per of mlet de bloote handen behen- hoort de groote kunstweg van Genève over

dig gekneed - hierin bestaatJuistdekunst den Mont-cenis naar Turjn,die van 1804

van den herder ofsenne - ,totdat alle dee- t0t 1806 door Napoleon I is aangelegd met
len zich van de wei hebben gescheiden. eene breedte van 6 Ned. el. Zjn hoogste
Ve
rvolgensrordtdemassa Op dekaasplank puntligtruim 2000 Ned.elboven de oppergebragt en ln een zuiver linnen Omkleedsel vlakte der zee.Langsdienrjweglooptthans

(Kësjsrb)in een houten ring gepakt)diez00 een spoorweg,terwtjlde tunnel,terlengte
hoog is als de kaas worden moet,en met van bjna21
/auur qaans doordien berg gesteenen bezwaard, zoodat de achtergebleven boord,binnen weinlgeJaren gereedza1zjn,
weid0or die perBlng wegvloeit.Den anderen - voorts de groote kunstweg van Genève
dag wordt de kaas gezouten en in het kaas- Over den Simplon naar Milaan, door den-

magazjn geplaatst.Zulke kaas van onafgeroomde melk draagt den naa'
m van vette
kaas.Zj wordt bj duizende centènaarsop
de Alpen vervaardigd en verspreidt er eene
groote mate van relvaart. Alleen de Rigi,
die betrekkeljk kleln isvan omvang,voedt,
behalvedegeiten en schapen,3000 koetjen,
welkeJaarljkseene tonnegoudsopleveren.
Doorgaans wordt Op de Alpen alleen des
zomers vette kaas gemaakt,terwjlmen er
des winters magere vervaardigt, benevens
boter voor de dalbewoners. Half-vette kazen
maakt men door de halve melk - die van
den vorigen avond- afteroomen,enmagere
door het aanwenden van afgeroomde melk.
Hier en dââr vervaardigt men 00k geitenen schapen-kaas. In Appenzell-lnnexrhoden
vindtmen des znmers wel een paar duizend
geiten, en in de gemeente Brienz wel drie-

zelfden omstreeks denzelfden tjd met eene

breedte van 8 Ned.el aangelegd en Qaauw
van helling, zoodat de zwaarste vrachten
daarlangs m et w agens vexvoerd kunnenw or-

den; 00k deze ligt met zjn hoogste punt
een paar duizend el boven den zeespiegel, - daarna de weg over den grooten
St.Bernard met hetberoemde klooster van

dien naam ;hj looptnaar Turjn ellverheft

zich t0t 2500 Ned.elboven de oppervlakte
der zee,- dan de kunstweg over den St.
Gotthard naar Milaan , 2200 Ned.el hoog,

waarmen desgeljksvoornemensis,eentl
m-

ne1 door den berg te brengen, - de kunstweg over den Spliigen naar Milaan,in 1820

t0t1825gebouwd en rjzendet0teenehoogte
van 2100 Ned.el,- de kunstweg over den
Bexnardino!- en die Overden Gemmi,welke

zich doorztneloodregtesteilteonderscheidt,
duizend,terwjlde vervaardigingvan scha- zoodathj metBlingerendeljnen indenrotspenkaas vooral in de ltaliaansche Alpen te wand is tlitgehouwen. De hoogste Alpenpas
huis behoort. Een eigenaardig voortbrengel in Europa isdiebj den Afatterhorn en3500
der Alpenveeteeltis de xoogenaamde M eyer. Ned.elhoog.
Ta%selten Oostenrjik en JflJFF,nameljkhet
Deze wordt van afgeroomde en gekarnde
melk gemaakt, die men in den ketel boven Stilïbeljoch van TyroldoorValtellino naar
een goed vuur verwarmt en met wei ver- Mi
laan ,- de weg over den Brenner. die
mengt, zoodat de dikke bestanddeelen zich n.
et hooger stjgt dan t0t 1560 Ned.el b0-

in de gedaante van vlokken van de water- ven de zee,- de weg over Trente na3r
achtige scheiden.Die dikke massa wordtdan Venetië,- de Passo d'Ampizzo,- dekunststerk gezouten en stekig invaten vanboom- weg uit Carinthië over den Ponteba-pasnaar
schors gepakt,zoodat alle vocht er uitw eg- Venetië,- de kunstweg over den Prewaldloopen kan.Na eene gisting wordt deRieyer pas uit Il
lyrië naar Venetië en naar Mitegen hetnajaar in zakken gedaan en in de laan, d1e van Triëst naar Venetië en
dalen gebragt,waar m en datwitte enw eeke Mil
aan. Voorts vindt men hier een jxoot
voortbrengsel bj aardappels gebruikt. Hier aantal bergpaden,die Tyrolmet Venetld en
en dââr maakt men melksuiker van de wei. Lombardje vereenigen.
Tussclten Frcpkei..jkenJfclià'
De opbrengst der Zwitsersche koejen op
.Hiertoerekent
de Alpen is intusschen niet grooter dan die, m en de reeds vermelde w egen over den
welke men door stalvoedering verkrjgt.Bon- Simplon en Over den Alont-cenis, voorts
dfeften schat zeJaarljks vooriedere koe ge- den kunstweg Van Grenoble Over den Pag
middeld op 75 gulden. Men houdt er o0k Van Barreaqx naar Tuxjn? -- den nieuwen
vetweiders en zwjnen,welke laatsten van kunstw eg Over den C0l dlTenda naar Tu-

den afval der kaasmakerj zeer goed groeijen,- voortsjong vee,paarden en schapen.V00r dezezjn de steilste hellingen beBtemd. De herderheeft voor elke soort van
vee een eigenaardig geluid,waarmeehj ze
t0t zich roept. In vele kantonsbegeefthtJ
zich met vrouw en kinderen naar hetgebexgte,en tegen den herfstkeerthtjmetde
zjnen en methetveeinBtatigenoptogtnaar
het dalterug.
Alpenwegen zjn de vexbin4ingspaden
der gewesten, die zich aan weêrszjden der
Alpenketen uitstrekken.Men verdeelt ze in
de volgende groepen:

rjn,- dien over den Mont-Genèvre naar
Turjn en een grootaantalanderevangeringer belang.

A lphabet, afknmstig van debeideeerste
Grieksche letters alplta en beta,is delettem

reeks eener taal,nameljk dereek:dergebruikeljkeklanken enderteekens,waardoor
die klanken worden uitgedrukt,in deaange-

nomenevolgorde.W jgevendaaraandennaam
van abe.Derangschikking dierklanken isin
alletalen geenszlnsdezelfde,maa'rtevensverre
van willekeurig.De abekleedtdeeersteplaats
a1sde klank?die een kind hetvroegsten het

gemakkeljkstleertvoortbrengen,- dan vûlgt
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kunstige wjze te versieren en tekleuren.
(0fc)alseen verhemelte-letter(hoewelnietin Dit qeschiedde vooralin del4deeeuw. De
het Nederlandsch),daarna de d alsde eerste illumlnatoren, die zich daarmede bezig hieltongletter, en vervolgynsde A alsdeeerste den, gaven niet alleen smaakvolle ljsten
de b a1s d.
e eenvoudigste lipletter, dan de g

keelletter.Z00 is hetln de Semitische talen. aan de titelbladen, maar 00k prachtige beDe Grieken en Romeinen voegden er eenige ginletters aan elke afdeeling Of aan ieder
letters bj,en z00 ishetalphabetin de te- hoofdstuk. Dit geschiedde zelfs n0g na de
genwoordige volgorde t0t 0ns gekomen. A1- uitvinding der boekdrukkunst,maartoenhet
leen het alphabetvan het Sanskriet is naar aantal gedrukte werken hand overhand toevaste beginselen yerangschikt.Eenzeer v0l- nam en men over hetalgemeen meer gesteld
komen alphabet ls het Russische,door Cy- begon te w orden op den inhoud dan op den
ri!&.
: aan het Grieksche ontleend met toe- vorm , MA00# op 00n matigen prjs dan op
voeging van 12 nietlwe teekens,zopdat het noodelooze sierljkheid? is hetgild der illu35 letters telt;daarenboven vindt men er in minatoren verdwenen.In denlaatsten tjd is

oudekerkeljke geschriften n0g 7,diethans menbjdeuitgavevansommigeprachtwerken
in onbraik zjn geraakt.De teekensvan het hetvoetspoorderOudekunstwederom gevolgd.
Hoogduitschealphabetzjn aanhetGothisch, Het runen-alpltabet heeft slechts 16letters.
dievan hetNederlandsche aan hetLatjnsch Het ishet oudste in hetnoorden van Europa
schrift ontleend.
en was bj de Skandinavische en GermaanHet Grieksche alphabetheeft17 medeklin- sche volkeren in gebruik.llet bestond reeds

kers en 7 klinkersen schjntuithethandeldrjvend Phoenicië afkomstig te wezen;het
verraadt zjn Semitischen oorsprong in de
namen en vormen der letters.Intusschen 0nderging hetOorspronkeljk alphabetin Grie.
kenland belangrjke wjzigingen: sommige
letters werden verbannen,en nieuwe erbj

lang vöôrden aanvang der ChristeljkeJaartelling, en steenen, die deze g'eheimzinnige
teekens dragen:zjn door het Noorden in
menigte verspreldt,Ja,men vindtzezelfsin
Normandjeen t0tin Spanletoe.Zie verder
onder letter,sclnr'
lft,taal.
Alphen (het geslacht van), uitdatvan

gevoegd. Dit veranderd alphabet droeg den Cralingen gesproten,behoort tOt den ouden
naam van het Ionische. Het Grieksch werd Nederlandschen adel. onderscheiden ridderaanvankeljk,even alshetHebreeuwsch,van ljke leden van dat geslacht,hetw elk in de
de regter-naar de linkerhand geschreven,en lsde l2de 14(1e en 15de eeuw bloeide,vinden
in het Etruscisch,uit het Griekstt
h ontstaan, wj vermeld in het Vaderlandsch W oorden.
schreef men den eersten regel van deregter- boek van Eok, die zjne berigten uit genaar de linkerhand, den tweeden van de schrevene genealogischeaanteekeningenheeft
linker naar de regter en z00 vervolgens. geput. Die mannen hebben in Holland en

Eerst laat is de thansgebruikeljke schrjf- Gelderland aanzienljkeambten bekleed De
wjze te Atheneingevoerd.HetHebreeuw- binnenlandsche onlusten in het laatst der

sche alphabet telt 22 medeklinkers en 14 l5de eOIIW beroofden de T4% Alphens Van
z?A lpsen
klinkers, w elke laatste, als van nieaw eren hunne bezittingen, zoodat Daniè'lt,J,
oorsprong!in m anuscripten en gedruktestuk- zich te Keulen vestigde, waar zjn zoon
ken dikwjls worden weggelaten. De oude kbimon koopman w erd. Een zoon van dezen,
letterteekens hebben volgens de overlevering lDieter genaamd,begaf zich,desgeljks als
in den tjd van Esra eeneveranderingonder- koopman,naar Antwerpen,waar de plundegaan,zoodatm en zeonderscheidtindiew elke ring der Spaansphe soldaten in November
vöör en in die w elke na de Babylonische 1576 hem in armoede dompelde. Hj redde

ballingscha? in zwang waren;hetbljktechter, dat dle wjziging eenige eeuwen later
heeft plaats gehad. Zelfs no4 lang na het
begin der Christeljke Jaartelllng werden de
Gewjde boeken met de oude letterteekens
afgesch'even. Het Israëlietisch schrift van

weinig anders dan een kistleJuweelen,hem
door een handelsvriend toevertrouwd;zjne

zorg voor dien schat, die alzoo voor den
eigenaar behouden bleef, was oorzaak ,dat

hj voldoende ondersteuning Ondervond,pm

als koopman t0t nieuwe welvaartop teklim-

Onzedagen isafkomstig van deRabbjnen. men.Daarnaheefthj zelf,zjn zoon,kleinHet Latjnsche ofRomeinsche alphabetis zoon,aphterkleinzoon enz.teLeidengewoond
volgens sommigen van de Etruscische,vpl- en handel gedreven;o0k waren onderscheigens anderen regtstreeks van de Grieksche dene leden van dit geslachter met de aan-

taalafkomstig,terwtjl00k daarin wederom, zienljkste waardigheden bekleed Dejongste
naarden eisch dertaal,wjzigingen werden zoon van straksverm elden Pieter rtz'zAlphen
aangebragt.Bj de Romeinen ontvingen de droeg den nzam Van Cornelis, huwde met
letterteekens langzamerhand meer afgeronde
vormen,waardoor hetverschilmetdeGrieksche letterteekens is Ontstaan. Behalve de
staan:e letterteekens,isdoorA ldMsA txz?,?z/if:.ç
de Oudere het cursieve ofloopendeschriftingevoerd.
Toen de drakkunst n0g niet uitgevonden
was,zoodat de kostbaarste werken metveel
xorg en moeite werden afgeschreven,legde
pen er zich op t0e,de hoofdletters op eene

Johanna,eenedochtervan Hiël'onymltsaYanqart
van Antwerpen en woonde achtereenvolgens
te Brem enj te K eulen,te Frankfortaan de

Main en te Hanau.Hj had een zoo)1,klein-

zoon en achterkleinzoon,die allen den naam
droegen van Iliëronym3gs & -0z?, van Alphen.
De laatstgenoem de, te H anau geboren den
zssten Mei 1665, was achtereenvolgens predikant te W armond,Zutphen en Amsterdam

en eindeljk hoogleeraarindegodgeleerdheid
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te Utrecht en heeft onderscheidene geschrif- Roso.?2 Ned.elhoog,metfraajegele,purten - vooral van uitlegkundigen aard - pexklelrige ofbruinachtigetrossen,die3Ned.

nagelaten.Van zjn twee nagelaten zonen 11alm lang zjn, a. li/pli
/'
t)r-fd Rose.met

w as de oudste,H iëronymusrtz4Alplten,eerst l
lcht-purperroode bloemen,c.mayn@eaHook,
predikantte Nieuw-Loosdrecht,toenteLeeu- met kleine donkerroode bloemen, t0t aren
warden en eindeljkteAmsterdam.Htjhuwde vereenigd, enz. ln de open luchtvereischen
m et Judltltd optz H hber en overleed kinder- zi
J*eene warmte van althans 20OC.
l00s. O0k deze heeft zich door eenige geAlpujarras(De)vormen in Spanje eene
schriften bekend gemaakt.ZjnbroederJolzan bergketen ter lengte van ongeveer 15geogr.
'
/
lyzl Alplten, geboren den S4sten Maart 1710 mjlen en loopen, evenwjdig aan de Siërra
en gehuwd metzjnenicht W ilhelminaZp
zcïc Nevada, langs de Middellandsche Zee van
rla Alphen, was raad in de vroedschap en Motril in het westen t0t aan de rivier Alschepen der stad Gouda en de vader van meria in het oosten. De Adra! eene kustonzen langen tjdalgemeen gevierden kinder- riviex verdeelt deze bergketen m de Siërra
dïcA/er.
Contraviesa()fAlpujarra BaJ0 (1700 Ned.el
Deze, Hiëronymun TGn Alphen genaamd, h00g) en de Siërra de Gador (Z000 Ned.el
geboren den 8sten Augustus 1746, bokleedde h0og).Dezuideljkehelling issteilen kaal,
eerst de betrekking van procureur-generaal maar de noordeljke Qaauw afdalend en met
bj hetH0fvan Utrecht?vervolgensdievan prachtige weiden bedekt. Vooral de dalen

pensionaris der stad Leiden en eindeljk die
van thesaurier-generaal der Unie.Hj was
voorzeker de voortreffeljkste Nederlandsche
dichter van zjn tjd, 0n zjnecantate uDe
sterrenhemel''behoortn0galtoost0tdem eesterstukken Onzerpoëzj.V00ralheefthi
jzich
00n gr00t0X naam Ve<W0rV0n d00rZjfoukindergedichten,''diewe1is waarnietvrj ztjn

zjn er Ongemeen vruchtbaax;hiergroejen

de geurigste vrtlchten van het zuiden, 00k de dadelpalm en het suikerriet zoekt
men er niet te vergeefs. De inwoners hou-

den erzich metschapenteelt,wjnbouw ,inzameling van vruchten en O0k metmjn-ont-

ginning bezig,daar het gebergte lood,antilnonium en zilver oplevert.

van het deftige d0r eeuw , waarin de vervaardiger leetze,maar toch geenszins de ge-

ringschattingverdienen,waarmedezjin den
Jongsten tjddoorsommigenzjnbejegend.W j

Fib
(r*1@
'

ï

bezittendaaxenbovenvandezen tanA lphen0nderscheidene- waarolAderm etgoutlbekroonde
werken in proza.Bj de omwentelingvan

ï

/

?

w-

179$ deed hj?als een jverig aanhangervan
het vorstenhuls van Orat
tie afstandvanzjn
ambt,en hj Overleed te 'sHage op den ztten
April1803. - Zjn zoonwasgeruimen tjd
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Alpheus (De) is de voornaamste rivier

verder Oostwaarts bj Pylace ontspringt en
dan in de aarde verdwtnt, om bj Alaea
(thans Krya-vrysis) weder te vogrschjn te

j

z

l

van den Pelopgnnest
ls en wordt thans de
Alfeo,Ap/'
ep Ot'Ri;
'
ô genoemd.Hare bronnen

nietvervan den oorspxong derEtlrotas.V olgens de bewering der Oaden is de beek,die
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De Alpheus Ontvangt als zjrivieren de E1a-

jhus,deErymanthus,de Gortynius,de He-

llsson enz., wordt bevaarbaar voor kleine
schepen, komt boven Olympia in Elis en
stort zich uit in de Ionische zee.

Manl
'ragora d-lcisd
zrtzz
l.

familie der scitaminef
ln,datzjrlnaam ohtvangen heet't van de kruidkundige Prosper
.z
l.l
pà?
li, hoogleeraar te Padua (f 1617). De
soorten ztjn Aziatische,AtkikaanscheenAme-

de afdeeling der besdragende.Het heeft een

Alruin of mandragora is e011 plantengeAlpinia L., een plantengeslacht val'
l de slacht van de familie der solalzeënenwé1van

vjftandigenkelkmetwigvormigetanden.Zjne
bloemkroon is klokvormig en vjfslippig.De
meeldraden zjn aan debasisbehaard.Deblarikaansche knolgewassen met driedeeligen deren zjn langwerpig en aan derandengolfkelk en bloem kroon, eene aam ot'trosvor- vormig ingesneden; zj zjn in degedaante
mige bloeiwjze en een driehgkkigenvracht- van eene roset vereenigd.De bloem en ver-

knop. Daartoe behooren a. cllcœrlfl Rose. heFen zich op lange bloemstelen.In Ellropa
met witte en bloedroode aren, a. lvftzz): en in het Oosten vindt men twee soorten,

ALRUIN- ALSEM.
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nameljk-.omelnarumZ.metwitachtiggroene dalusië,Sardinië,Attica en den Peloponne-

bloemen en m.cvfl-lcli.
v Spr.met violette sus gevonden.
bloemen.De eerste,in Dalmatië en opCreta
De wortelsen bladeren hebben een bedwelmenden reuk en een bitteren smaak. De

groeneen eindeljk gelebessenworden,naar
men zegt,metolie,azjn en pepergegeten?
terwjlde Oosterlingen debladeren a1stabak
gebruiken. De wortels zjn slaapwekkend,
zoodatzj voorheen,z00 a1sthansdechloroform,weleensbj heelkundigeoperatieswerden aangewend, om den ljder bewusteloos
te maken.Die wortelsbezitten dikwjlseene

Fig.2.
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Men sneed daart
litalruin-mannet
jes,die l/yde
t0tl/vëeNed.ellang waren.Men plaatsteze

'

door het bjgeloof op hoogen prjs gesteld.

'
/

,

op eene verborgene plek in huis,waschteze

deszaturdagsmetwjnenwater,voorzaghen
bj elkenieuwemaan van nieuwe kleederen
en bragt hun gedurig spjs en drank.Men

beschouwde ze a1s voorbehoedmiddelen tegen
ziekten,als tooverkrachtigebevorderaarsder

<
àl

:!,

welvaart,en dikwjls werden eraanzienljke

sommen besteed om ze te bekomen.In de
ttAntiquitates selectae'' van Keysler i: eene

Alruin-mannetjes.

afbeelding van zulkealruin-mannetlestwelke
voorkomende,isafgebeeld in fg.l (vor.bl.
) wj hier overnemen (Fig.2).
waarmen in a eene plant pp l/qdejin beene
A lsem fartemisiaj is een plantengeslacht

bes op3/8'ste1 in c.een vruchtknop op3/qdeen van de familie derzamengesteld-of korfblpe.
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Alsem.

i
n 4.eenmeeldraadop3/.(
1edernatuuxljkç migen.Het heeft een eirond ofrûndachtig
grontte aanscbouwt.De tweede groeit 1ie1st over elkaâr liggend omwindselmet buisvorop een leemaehtigen bodem en woxdtinAn- mige,s-tandige bloemplesen naakte zaden.

ALSEM-ALTAAR.
De verschillende soorten hebben eennaakten 0ns vaderl.and groeitdegemeeneIpvlr(alsina
ofeen behaarden bloembodem.T0tdeeersten media),- en0okde'
vnrrie(spergulaarvensis

behoorendenederligqendet
zlt
se-(a.campestris) L.),eenebekendevoederplant,behoortt0tde

metborstelvormig gevinde,onbehaardestengel- alsineën.
bladen,gevindewortelbladen,nederliggenden,
Alström eria,een plantengeslachtvande
dunnen stengel en gesteelde bloemen, de familiederliliaceën,ontleent zjn naam aan
zee alsem (a.maritima)metsneeuwitte,viltige den Zweedsehen kruidkundige Alströmer
bladenenlangwerpige,Ongesteeldebloemen?- (+ 1794)en bevatonderscheidenefraajesier-

deFransclte alsem (a.gallica)metgrjswltte planten, z0o a1s a.ccc
z/f/blïl Link in Chili
bladen en Opgerigten stengelj- de gemeene en M exico m eteen gladden,gewonden stenalsem (a.vulgaris)meteenkruidachtigensten- gel ter lengte van 2 Ned.el,lange,puntige
gel,vindeeligingesnedenbladenenongesteelde bladen, en bloemen,die, van buiten vuurbloementen de blaauwaclttqqealsem (a.coeru- en scharlaken rood en van binnen geel-en

lescens)meteenen heesterachtigen stengelen oxanje-kleurig, in schermen qerangschikt
grjs-witte,lancetvormigebladen4t0tdelaat- zjn,- a.aurea Grl#.in Chill metlange
sten behoortde bitteeealsem (a.absinthium) smalle bladen en prachtige,blpedroodebloem-

met grjs-witte bladen,driewerf vindeelije- schermen, die 00k witachtig-purperen bloe-

wortelbladen , dubbel of enkel vindeellge men dragen,- a.rerdïcplpr metveelkleuxige
stengelbladen en bolronde gesteelde bloemen. bloemen enz. Zj kunnen geene vorst ver-

W j geven van deze soort eene afbeelding dragen en moeten dus btj ons in eene
in ;g.1.W j zien hier eentakJ..eenwortel warme kas d00r den winter gebragt worl en een vergroot bloempje c.Debladeren den;liefsthebben zj een gemengden grond
en bloemen worden voor de apotheek verza- van klei,bladaarde en zand en weinig vochmeld en men bereidt daaruitook eenelikeur. tigheid.

Alle bovengenoemde soorten groejen in 9ns

A1t of altostem (alte,contr' alto)is in

Vaderland,en de laatste soortisvoorallangs
de reê van Schiermonnikoog in grootenovervloed aanwezig. Andere soorten, zooals a.
mutellina die in d is voorgesteld,groejenop
de Alpen,terwjleene heesterachtige alsem

den zang de tweede der vier hootdstemmen.

van den vasten wal gescheiden.De bodem
is er ongemeen vxuchtbaar,vele voormalige

derverwisseld.De alt wordtdoor denc-sleu-

Zj wordtdoorvrouwen enknapehgezongen.
Devrouweljkealtstem isverrewegdeschoonste, daar ze in de lage en middelste toonen
volheid en kracht van toon met eeneverruk-

(a.arborescens)in Griekenlanden op Corsica keljke welluidendheid vereenigt.Men heeft
gevonden wordt.
eene lagealt(altgdeciso)van dekleine,
ftot
Alsen is een eiland in de oostzee,dat de eensgestreepte #,en eenehooyealt(cûntr'
t0t het voormaliq hertogdom Sleesvjk en alto moderato)van dekleine# t0tdedubbeldusthanstOtPrtusseen
behoort.Hetis5'/zEn gestreepte e. Deze laatste valt zamen,wat
geogr.mjlen groot n telt 25000 inwoners. den omvangbetreft,metdemezzo-sopraan,en
Het is doo1- eene smallestraat(Alsingsond) die beide stemmen worden vaak met elkantelt op de 2(
1: ljn van onderen geplaatst,
zeeboezems zjn er in zoetwater-mexen ver- aangew ezen. llaar stemgeluid w ordt 011-

anderd, en het klimaat is er in den regel der denzelfden sleutel door de alt-vioolnades winters zachter dan op dezeltde breedte gebootst.
aan den vasten wal.Het hoogste ptlnt - de
Altaar is een naam , afkomstig van de
Hoiblerget - verheft er zich 85 Ned. el Latjnsche woorden altc crc, die tthoogen
boven den waterspiegel. Er zjn prachtige haard'' beteekenen. Altaren zjn ktmstmatig
beukenboomen,en vooralgroejen eruitmtm- vervaardigde hoogten van aarde, steenen,
tende appelen. De voornaamste plaatsen zjn hout enzu geschiktt0thet brengenvan oFerer Norburg,Sondexburg en Augustenburg - anden aan deGoden.H eteerstverm eldealtaar

een vorsteljk slot,dat in een sierljk aan- is datvan Noacà (Gen.VI1I:20).DePersen

geleqd park gelegen en tegen schadelgos- hadden, volgens H erodotas, geene altaren,
stelllny aan den koning van Pruissen afge- maar (lfferden op de bergen,waax zich verstaan ls.

moedeljk gewjdeplaatsenbevonden.lnIndlè'

Aan de andexe ztjdevan deAlsingslmd,op kan elke plek dûor depxiestexst0teeneoferden vasten wal?liggen de beruchteDuppeler plaatswordengeheiligd;zj bevindtzich vooral
Schansen, die ln April 1864 door de Pruis- onder de schaduw der banyanenboomen of
sen en Oostenrjkers belegerd en ingenomen
zjn.
Alsineën (Deplantenfamilieder)beziteen
4
of
adi
gen
4o
f5bl
op
de
n ,meestaloverbljvendenkelk,

in de voorhoven der tempels, terwjl men
in het binnenste van deze altaren aantreft,
wiel
-versie#ing aan tempeldienaxes:en (deva-

dasis) is opgedragen.In de dagen de<Aartsbodem vandezenop een klier- vaders plaatsten de Joden hunne altaren op
achtigen ring vastgeheehte bloembladen en plaatsen,waaraan zjeenebjzondereheiligheid
eene met kleppen openspringende zaaddoos. toekenden, vooral op de bergen.HetoFeren

Voortsheeftzj eenkruidachtigenensûmtt
gds ()p de hoogten daurde t9t aan den tjd der
een heesterachtigen stengel en gaaf-randlge Babylonische ballingst'
hap,ofschoon voox het
bladen.Zj telt ruiln 2()geslachten en meer brengen van oFeranden detabernakelenlater
dan 300 soorten,die Op den genïatigden en
kouden gordel van het ngordelpk halfrond

en in de hoûge Alpen-streken groejen ln

de tempelteJeruzalem uitsluitendwarenaangewezen. In die twee gebouwen vond men
een altaar der brandoferen en eenreukaltaar.
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Het eerste was in den tempel van Salomo wisseld wordt. Uit de Nederlandsc'
he proteszeer groot en hoog en van boven vierkant; tantsche kerken is het altaar verdwenen :
hetwas met metalen platen gedekt en van men heefterslechtstafels:diebj deavondeenegaanderjv00rdeyriestersomgeven.Het m aalsviering Tvorden gebrulkt.
reukaltaar, in het Heillge tegenoverde tafel
ergteiseen van
Altaï (De)ofhet Goudgeb
t
der toonbrooden geplaatst,was veelkleiner; de vier bergketens van Azië en strekt,v01hier werd des ochtends en des avondsdoor gens von Af
x-ôt
l/tff, zich uitvan den Slande priestersreukwerk ontstoken.-- De sage genberg t0t aan het Baikal-meer,alzoo van
vermeldt,datCeoropsin Griekenlanden Janus 90'
/a t0t 1280 0.L., tusschen 50 en 52'/a0
in Italië het eerste altaar heeftOpgerigt.In N. B. voortloopende. De Altaï omvat den
die landen stonden de altaren in bosschen, AJ/Jï-S'
5JJ/
f'
J m et de Sajaansche keten, de
bj bronnen, ophetstrand,op hoogten,en Tangroe-keten en de oelangom-oola-keten.
vooralin tempels voor de beeldenderGoden. De Altai-Kolyman is enkel een uitgestrekt

Zj waxen zeer verschillend van gedaante? voorgebergte.De Salaansche keten verlaat

omvang en hoogte.- De eerste Christenen den Altaïop den breedte-cirkel van het Tegebruikten in de plaats van altaren tafels, lezkoi-meer en strektzich uit van 511/z t0t

waaraan men liefde-maaltjden (zie ayapen) 5S0N.B.,Onderden naam van Oabina-oola
hield, en bj hen Ontstonden eerst altaren, zich ter hoogte van een paar duizend Ned.
toen men het brood en den wjn desavond- el verheFend. D e Tangroe-keten , met eeu-

m aals als eene Offerande beschouwde.R eeds
in de Sëe en 3tIe'eeuw verrezen altaren opde
graven der martelaars,waarm en nu en dan
het avondmaalvierde.maar toen debisschoppen ill de 4de eetlw dit gebruik afkeurden,
verhuisden die altaren met het gebeente der
heiligen naardekerken.00khierwarenreeds
vroeg altaren aanwezig.Aanvankeljk vond
men er slechts één.spmtjdsin hetmidden

wige sneeuw bedekt,verwjdert zich l1/a0

ten zuiden van de voorgaande van de hoofdketen,vormt de grens van hetstroom gebied
der boven-lenissef en loopt over 11 lengte-

graden voort. ln het zuiden is zj metde
oelangom-oola-keten verbonden. 00k de
Alatau-keten is een tak van den Altaï. De
Altaï-keten vormt een onregelm atigen halven

cirkel,die aan de westzjdesterkeryekromd

van het gebouw ,somtjds tegen het oosten is.Derigtingvan dewesteljkehelftlshoofdgeplaatst. Het droeg den naam van hoog- zakeljk van hetnoordwesten naarhetzuidaltaar,Omdat men onder vele kerken,in de oosten, en die van de oosteljke helftvan
crypt Of Onderaardsche ruimte, z00 als er het noordoosten naar hetzuidw esten. In en

thans n0g eene fkaaje in de Lebuïnuskerk bj hetgebergte,vooralindeOosteljkehelft,
te Deventer gevonden wordt,nabjderust- liggen groote en diepe meren.
plaats der martelaren een tw eede altaar had.
De grondslag van het gebergte is ex gralimmerlei.Dehoogstetoppen
D e oudste altaren waren van hout,en eerst niet,gneis,en g'
de Synode te Epaon gafin de 6de eeuw het dezer kristalljnengesteentenzjn doordewa-

voorschrift, dat ze van steen moesten zjn. tervoxminqen heengedrongen.De Altaïbevat
W eldra verrezen er 0ok van m etaal, m et eene nlenlgte metaal-ertsen, koper, jzer,
goud en zilver,met bloem vazen en kransen zilver en goud. Voorts vindtmen er fraaje
versierd. Sedert de l0t
le eeuw prjkten er uitbarstings-gesteenten ,porfer,dioriet,gabbrandende kaarsen, kruizen of cracifxen, br0 en serpentjn. Vûoral is er veel goudheiligenbeeldenen reliquiën op,welkelaatsten
in het altaar werden bewaard.Reeds in den

bevattend zand, waartlit het edele m etaal
door wasschen geW onnen wordt. De voortjd van Constantqin deGrootewaren erdraag- naalnste zetel van deze njverheid isKras-

bare altaren (altaria ppr/tzl/li/
z,ge.
staloria, nojarks.Men verkrjgterJaarljks18000Ned.
viatil'
a),die opk nu n0g onmisbaaxzjnvoor gond goud ter waarde van Ongeveer 20milden Rooms?h-lfatholieken priester bj hetbe- lloen yulden. De districten van Kolywanen
dienen vanstervenden ot'Opzendingsreizen.- NertsjlnskbehoorenaandeKroon- voor'
toveH et altaarisin deRoomsch-Katholiekekerken rige zjndeschatkameren van denAltafvoor
beklecd met de palla of mappa,een linnen
doek, en vervolgens met het eorporale,dat
Over de heiligevatenisgespreid.Bp'hetaltaar
brandt de eeuwige lamp. De kleur van het
altaar issedertde 9deeeuw zeerverschillend

alle volkeren geopend. M en vindt er w el
eens goudklompen van 7 Ned.pond.De hoeveelheid zilver) die er verkregen w ordtjis

en hout.Men vindt er doorgaans slechts één
in elkc kerk, en dat ééne is met4 doeken
bedekt. - In deLutherschekerk in Duitschland is het altaar behouden;hetism etgroenj
blaauw ofr00d laken bekleed,datgedurende

er veel heviger dan op dezelfde breedte in
Etlropa en Amerika.De vorstneemtin Oct0-

minder groot, en alleen uit de mjnen van
Tomsk en Salairsk wintmenJaarljksîjgmilgeweest, en de altaarwjding,eene zeer in- lioen Ned.pond dzer.
gewikkeldeplegtigheid,geschiedt gewoonljk
Talrjke xivieren Ontspringen Op die bergOp groenen donderdag.Boven hetaltaarvindt keten.De voornaamste zjn deJenisseïen de
men weleenseeneprachtige schilderj,het Ob,wier tallooze vertakkingen een verwonaltaarstuk genaamd. ln groote kerken heeft derljken doolhof vormen. De Ixtysch, de
men eene menigte altaren.- De Grieksche Tsjoemysl,de TOm ,de Inia,deAleienz.
kerk gebruikt tafelvormige altaren van steen behooren t0t de zj-rivieren.- De koude is

bereen aanvang en duurtt0tin'Junj.Den
lldel Julj vond Tt
jichat&
jef, die in den
Altaïgereisd en hierovereen belangrjk werk
de ljdensprediking meteen zwartlakenver- uitgegeven heeft (Voyage scientifque dans

ALTAi'
-ALTENSTEIN.
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l'AltalOrlental,1846),ern0g sneeuw in de heeren waren eerst de graven van Kleef,
vlakte.De zomer iser daarentegen geweldig

vervolgens die van Holland.Toen I'ilipstlcl

warm, en de thermometer rjst dan in de Montmorenoy,graqf rczl Hoorn en heer rcl
schaduw t0t33OC.Delaagste gewesten zjn Altena in 1568te Brusselwasonthoofd,bleek
er voor den landbouw geschikt,- hooger het,dathj zjne goederen vermaakthadaan
groejen berken en onderscheidene naaldboo- zjne weduwe, vrouwe Prclùlrp van N éenmen. Op de bergweiden vindt men vele A1- wenaar.Zj Tvaren echterverbeurd verklaard,
pen-planten en daarnaast eigenaardige gewas- en toen zj na de Paciicatie van Gentt0t
sen, z()o als naœifraya croddi/àlïf
z en riola de regtmatige eigenares terugkeerden , vert:laiea.Er isveelwlld,zooalshethert,de kocht deze de heerljkheid Altena aan de
eland en de Sibérische ree.terwjlvossen, Staten van Holland voor eene s0m van 00000
wolven,martersen ook debeernietontbreken. gulden.
Grootezwermen van pjnljk stekendemugge- Altenburg is de hoofdstad van het hertleszjn ereenelandplaag.
togdom Saksen-Altenburg en bj de Pleisze,
De bevolking bestaat er uit Kalmukkenen omstreeks8urengaansten zuidenvan Leipzig,
Kirgiezen. De eersten, ten zuiden van den aan den Saksisch-Bejerschen spooxweg gele-

Al
taïnaar de zjde valzChinayevestigd,0n- gen.op een grootsch poriergevaarteverheft
derscheiden zich door een zulverM0ng00l- er zich het slot van den Hertog. De stad

schen gelaatsvorm ,ofsehoon zj in het noor- telt Ongeveer 17000 inwoners en hare 0mden m et stamm en van Turkschen oorsprong streken zjn bevallig en vruchtbaar. Handel
zjn vermenyd.Zj behooren totdezwervende en njverheid bloejen er,- men vindt er
volkeren, dle zich m et tenten en vee ge- Onderscheidene inrigtingen van ondexwjsen

duriy verplaatsen.Niet z00 talrjk zjn de
Kirglezen,die van Turkscheafkomstenmet
eenlge Indo-Germaansche bestanddeelen vermengd zjn.Zj zjn roofzuehtiger,maar00k
beschaafderdan deKalmukken.Eindeljkzjn
erRussische mjn-eigenaarsen mjhwerkers,
verbannenen bj tienduizendtallen,en kozak-

eenige merkwaardige gebouwen. Volgens de
sage is HendrikI destichter van Altenburg,
doch hare oudste oirkonden reiken niet verder dan t0t de llde eeu&v.

Altenstein (Karel,vrjheerv0nSteinzum),

een merkwaardigstaatsman,aanschouwdeden
7(
len October 1770 teAnsbachhetlevenslicht.
ken, die een afzonderljlt volk een s0l- Hj wasde spruit van een 0udgeslacht,studaten-volk Vormen.
deerde te Erlangen en te Göttingen,Tverd
A lten (KarlAugust,graafvon),een Han- als asabtenaar spoediq bevorderden ontving
noversch generaal: werd den 20stén Octaber in 1709 eene ministemële portefeuille te Ber-

1764 te Burgwedelgeboren.Hj wasdetelg ljn.T0t 1810 stond hj aan het hoofd der
van een adelljk geslachtenklom indekrjgs- inanciën;na dien tjdgenoothj eenewetendienst spoedig 0p. Hj behoorde t0t de oë- schaqpeljke rtlstt0t1813,en zay zich toen
cieren, die onder Seharnhorstden terugtogt t0t clvielengouverneurvan Silezie verheven.
dekten van hetEngelsch-llannoverscheleger Toen in 1817 een afzonderljk ministerievan
na denverloren slag bjllondschooten(1798). onderwjs en eeredienst Opgerigtwerd,beLaterging hj naarEngeland,streedin1808 kwam Altennteindaarvandeportefeuille.Hierin Portugal, in 1809 op W alcheren, en in

door kw amen alle aangelegenheden van de

1811 in Spanje, waar hj deelnam aan de kerk en van hetonderwjsonderzjnbestuur.
voolmaamste veldslagen en bevel voerde -- De bekwame man Ontwikkeldealzjnekracht
onder W ellington - over een Britsch-spaanseh

ten behoeve van zjne gewigtige betrekking,

leyercorps van 30000 manj datin de nabj- en de Pruissische w et van 1819ophetvolksheld bleefvan Madrid (1812). In 1814 was Onderwjsdruktehetzegelo?zjnOnvermoeiden
hj luitenant-generaal der Hannoveranen in
Nederland;dapper vocht hj bj Quatrebras
en werd bj W atexloo zwaar gewond. T0t
generaal der infanterie benoem d en in den
gravenstand verheven,bleefhj metdeHannoversche troepen eerst in Frankrjk;daarna
nam hj zjn ontslag en leefde op het land.
HetJaar1831riep den grjsaard t0thetaanvaarden van de poxtefeuille van O0rl0g en
later van die van Binnenlandsche Zaken in

zjn vaderland. Na de troonsbeklimming van
E rnstH l-t
/'
df'
:fbehieldhjalleeneerstgenoemde.
Hij overleed op den zosten Apvil 1840 te
Botzen in Tyrol.

arbeid.Ten gevolge van dle w etverrees een

groot aantal nieuwe scholen,terwjldebestaande aanmerkeljk werden verbeterd.Hj
zorgde voorts voor de opleiding der onderwjzers en gafaan deze den rangvanstaats-

am btenaren,dieaanspraak hebben Oppensioen.

Daarenboven bevorderde hj hetontstaan van
ondel'
steunings-maatschappjenvoornagelatene
weduwen en kinderen van onderwjzers.De
gymnasiën ondergingen tjdens zjn bestuur
eene belangrjke hervorming;zj werden ingerigt Op een eenparigen voet,en deschrandere Minister voorzag hen van degeljkeleeraren.ln de zaken der seminariën enqniversi-

Altena(Hetlandvan)jtusschendeMerwe- teiten bragt hj weinig verandering, maar
de,de Oude Maas en den Biesbosch gelegen, 00k hier waakte hj,datdeleerstoelen niet
heeft een vruchtbaren bodem tergroottevan door onw aardigen werden bekleed. M inder
6500 Ned.bunders.ZjnehoofdplaatsisW 0u- gelukkigwashj alsministervan eeredienst.
drichem tegenoverGorinchem.Hetwasv00r- Zjne welberaamde maatregelen,schoon met
heen eene heerljkheid meteen slotvandien de meeste onpartjdigheid voorgesteld,leden
naam ,sedert 1185 in leenbezitvan deheeren sehipbreukopdenonwilderkerkeljkepartjen.
(latergraven)tlgs Hoorn ofHoorne.Deleen- In December 1838 legde de verdienstdjke
1.
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man zjneportefeuillç nederen Overleed den aY enso z.llfïl.g, die geheimraad was van Rei14den Mei 1840.
nold III van Xcddf
zx,hertog van Gelder,en
A lthaea is een plantengeslacht,dat t0t inhoogen ouderdom opzjnehoevein Drenthe

de familie der malvaceën behoort.Zj heeft
bjkelk omgeven.Destelen zjn aandenvoet
zamengegroeid,en de vruchtbestaatuitvele
t0teen kransvereenigdevruchtblaadjes,die
hetzuiltle loslaten ennaarbinnenopenspringen.De talrjkemeeldraden zjn van niervom
m ige? éénhokkige helmknopjes voorzien.De
oort is de lteemst (althaea
meest qewone s
oëcinalls) met een opgerigten stengel en 3tot s-slippige bladen,die als met een grjs
viltzjn bedekt.Debloemen,indeblad-oksels
geplaatst, ztln aan den stengeltop t0t eene
pluim vereenigd en bleekrood van kleur.De
wortel is spilvormig endraagtonderscheidene
takken;hj is wit van kleuren zacht,bevat veel zetmeel en sljm en wordtin t
le
een s-spletigen kelk ,dooreen s-t0tg-spletigen

geneeskunde - vooral a'ls een verzachtend

overleed. - Voorts van een Rltdolf Altin.q,

schout va'llEelde envervolgens gezworenete
Groningen,die in 1589 overleed.De tweede
zoon van dezen w as:
1en November
M enso a1.!/6v.g, die den 9t

1546te Eelde geboren werd.Hj bezochtde
Latjnsche schoolte Groningen en studeerde

vervolgens 9 jaren te Keulen en daaxna te
Heidelberg. ln 1566 t0t de predikdiensttoe-

gelaten,werd hj eenJaarlaterteLeilshelsheim in de Pfalz en in 1570 te Drimstein

als leeraar beroepen. Later werd hj hoogleeraar teHeidelberg. Toen hj eenige Jaren
later zjn Vaderland wildebezoeken,reisde
hj overEmden;hierpredikte hj tweemaal,
en de Hervormde gelneentealdaarrustteniet
vôôx de waardige man van den Keurvorst

zjn ontslag bekomen had en dâârterplaatse
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middel bj hoest - gebruikt.In flg.l ziet als predikantbevestigd was(1575).Hiervermen van dezeplantin a eentakop Vastede< dedigde M enso H.!/is.; metden meesten jver
natuurljke grootte,in beenevruchtvanach- de leerzjner geloofsgenooten.Na de bemagg
teren met den bjkelk en in ceenevrtlcht tiging van Groningen door prins uvlfxrîf.
van voren in natuurljkegrootte.Eeneandere hield onze Alting er og vereerend verzoek
soort isdeafgemeenbekendestokroos(a.rosea deeerstehervormdepredlkatie(l7Julj1594).
Cav.), die wj nietbehoeven te beschrjven. Ditwerd hem dool*den Luthersgezindengraaf
Eindeljknoemenwjn0ga.pallida.lûg.2,blad Edzard fff van Oost-Friesland zeerkwaljk
en bloemtak opz/astedernatuurljkegrootte), g
enomen,zoodathj zelfs gevaar liep zjne
diein Hongarje en Turkje groeiten fraaje betrekking te verliezen. De gem eente van
rooskleurige bloem en draagt. M en kentvan
dit geslacht 28 soorten.

Emden bekreunde zich echter weinig om de

vjandigheidvan den Graaf,en Altinx
qbleefin
A lthuysen (Jan), geboren te Franeker haar midden tot aan zjn dood,die op den
in 1715,was predikantte Joure enheefteen 7t
lenOctober1612voorviel.Hjwerderbegraven
aantalgedichten vervaardigd in de Friesche in de grootekerk,waarzjne rtlstplaatsmet
?x, is versierd.
taal, die in 1755 zjn uitgegeven.Hj over- een grafsehrift van O bo .rzzlzzlï'
leed tlen 9(
1en Augustus 1763.
De derde zoon van dezen uitzjn huweljk
Alting.Hetgeslaeht van diennaam ,het- meta
'
Varia .
F4i.
:r& itzwas:
w elk onderscheidene merkwaardige m annen
Hendrikx4l/zz
w ,geborenteEmdenden l7den
heeft opgeleverd, isafkom stig uit Annen in Februarj 1587. Deze bezochtde scholen te
Drenthe.M en vindthet reeds verm eld in het Groningen en in Duitschland. In de Jaren
Jaar 1309.De geschiedenis maaktgewagvan 1602 en 1603toefdehjte Herborn,waarhj
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onderwjs gaf in de wjsbegeerte ep in de
godgeleerdheid.ln 1605werd hjdeleerm eester van 3 Jonge graven,die metden Keurprins van de Pfalz te Sedan studeerden.Hj
vergezeldezjneleerlingennaarHeidelborgen
vervolgens weder naar Sedan,waarhj t0t
in 1610 gevestigd was.ln 161:begafhjzlch

langs Eichstëdt,Beilngriesen Dietfurth snelt

weder naar Heidelberg,waarhtlt0tdoctor

A lto D uéro is een gewest aan deDuéro

met den Keurprins naar Engeland en daarna

en zich beneden Kelheim in de Donau ultstort.Zj is 27 geogr.mjlen lang,maakt
door hareoverstroomingen velelanden vruchtbaar en staat door een kanaal in verband

metdeRezatin Zwaben.Zj vereenigtalzoo
de Main en de Rjn met de Donau - de
Zwarte Zee met de Noordzee.

in de godgeleerdheid en t0t hoogleeraar be- in de Portugésche provincie Tras os Montes.

vorderd werd.In 1618nam hjvoordePfalz Er ztjn 78 dorpen en 45000inwoners.Deze
zitting in de Synode teDordrechtenverwierf streek isberoemd wegensharen voortreFeljer d00r zjne wjsheid grooten roem.Tpen ken port-wjn.
Heidelberg in 1622 door Tllly stormenderhand
Alton (Joseph Willem Eduard d'),hoogingenom en w erd, ha4 A ltin.g erveeltelj- leeraar in de kunstgeschiedenis en oudheidden.Hj ontkwam aan hetdreigend gevaar kunde te Bonn,werd in 1772 te Aquileja
enbegafzichin1623overEm den naar'sHage. geboren.Hj ontving zjne opleiding teW eeEen beroep a1s predikant te Emden en als nen,maar gevpelde zich geduxende zjn ophoogleeraarteFranekerweeshjval
zdehand, Onthoudin Italiëaangetrokkendoordeschoone
maar aanvaardde den l6d:n Junj 1627 het kunsten. Vooral legde hj zich t0e op de
hoogleeraarsambtte Groningen,waarhtlden ontleedkunde en voltooide in 1810het eerste
5den Augt
lstus1644 overleed.Van zjl
zezonen deel van zjne aNatuurljke geschiedenis van
w as de oudste hoogleeraar in de regten te

Deventer,en zjn tweedezor
)n was:

het paard''m et eene m enigte door hem zelven geteekende en gegraveerde platen. Des-

Jacob al.lffzw ,in 1618 te Heidelberg geboren.Dezq studeerde teGroningen en vertrok
vervolgens naa'r Emden, Om zich onder de
leiding van den beroem den rabbiGumpertben
Abraham Op de oostersche talell t0e te leg-

geljks behandelde hj de Ontwikkelingsgesehiedenis van het kielten (1817). Daarna
deed hj eene reis door een grootgedeelte

gen.ln 1640reisdehjnaarEngelandenwerd
er gewjd t0t priester in de Anglicaansche
kerk.W eldra echter (l3Januartj1s48) gaf
hj gehooraan eeneberoepingt0thoogleeraa'
r

wereldljken luiaard,die men inAmerikahat
l
opgedolven.Hjwerdberoepenalshoogleeraar

van Europa en vervaardigde te Madrid afbeeldingen van de beenderen van den 5'00raan de universiteit te Bonn en overleed a1daar in Mei 1840,eene kleine maar keurige

in de Hebreeuwsche taal te Groningen.Hier verzameli
nr van sehilderjen envelegravuren

werd hj achtereenvolgens doctorin dewi
js- van zjne elgene hand achterlatende.
Zjn zoon,Joltann st
z-fz:/Eduardfs'
z lf/a,
fessor in de theologie. - Tegeljk met hem den l7den Julj 1803 te St.Goargeboren,
was & Desmarets t0t hoogleeraar in de god- studeerde te Bonn in degenees
kunde,vergeleerdheid te Groningen benoemd,en wel- toefdegeruimen tjd teLelden,hield daarna
dra openbaarde zich een groot versehil van zjn verbljfteBerljn en volbragtop staatsgevoelen ttlsschen AltJzw en dezen ambtge- kosten eene reis naar Parjs, waar hj de
noot. Laatstgemelde besehuldigde hem van vriendschap verwierf van den beroemden
'werd vervol:ens leeraar der ontkettexj,maar Altlng werd door de godge- Ouvler.HiJ
leerde faculteit te Leiden vrjgesproken.Hj leedkunde aan de Koninkljke Academie van
e
overleed den zosten Augustus 1679 en werd schoone Kunsten te Berljn,verkxeegin 1830
begraven in de Acàdemie-kerk te Groningen, den eereprjs, uitgeloofd door de Academie
waar het stoFeljk hulsel van zjne echtge- van W etenschappen voor de ontleedkundige
noot Snzanna .fdllzer reeds was ter aarde beschrjving van het zenuwstelsel der visbesteld.Zjne geschriften zjn in 1687teAm- schen, en werd eerst buitengewoon hoogsterdam in 5 stukken in folio uitgegeven. leeraar te Berljn (1833) en een Jaar later
gewoon hoogleeraar in de ontleedkunde te
Zjn neefwas:
M enso x1.
J/is#,burgemeestexvan Groningen Halle. Hj Overleed den 25sten Julj 1854.
en ovexleden op den zden Augustus 1713 op
A ltona iseeneaanzienljkeDuitschekoop7G-larigen Ouderdom.Van dezen bezitten wj, en fabriekstad Op den regteroever der Elbe,
et ver van Hamburg. De straten zjn er
behalve andere jeschriften, eenehoogstbe- ni
langrjke beschrlving derNederlanden,geti- in het oude gedeelte donkeren naauw ,in het
teld: Notitia Gerr
acs'
ltx:ihferioeis.Ditboek nieuwe gedeelte luchtig en fraai. Zj telt
begeerte,academ ie-predikeren doetorenpro-

is m et 5 kaarten versierd en bevat belang- xuim 40000 inwoners, die er den bloeivan

ri
jkeOudheidkundigeaanteekeningenoveronze vele takken van njverheid en vooraldien
sieden en dorpen, die ex in alphabetische van den handelbevorderen. Erzjn kerken

Van Luthersche, Hervormde, Roomsch-ltavolgorde zjn geranysc.
hikt.
Altmûhl (De)lseeneaanzienljke Duit- tholieke, Doopsgezinde en lsraëlietische gesche rivier,die aan deztlideljkehellingvan meenten,uitmuntende inrigtingen van onderden Frankischen bergrug anderhalfuur gaans derwjs en instellingen van weldadigheidj
van W indesheim ontspringt, in eene zuid- terwjlhetertevensaanuitspanni
nysplaatsen

oosteljke rigtinglangsLeutershausenen Gun- niet ontbreekt. Altona is door mlddel van

zenhausen vloeit, zich beneden Pappenheim een spoorweg metKiel,RendsburgenGli
ickm eer Oostwaarts wendt, m et vele kronkels stadt verbonden.Niet vervan deze stad ligt
24*
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het dorp ottensen met eene fraaje kerk, deze bjna geheel en al verdrongen. Thans
bj welke een eenvoudig gedenkteeken zich gebruikt xaen haar alleen in v0l Oxkest,in
0p- het graf van Klopstock verheft. V00r quartetten, quintetten enz.
weinige jaren behoorde Altonamethether- Aludelqn zjn peervormigevaten vangetogdom Holstein aan Denemarken - thans brande klel,die te Almaden in Spanje t0t
aan Pruissen.

Altorf is de hoofdplaats van hetZwitsersche kanton Uri. Deze stad ligt aan den
voet van den Grinbergj een kwartier uur
gaans van hetVierwaldstâtter meer,aan de
Schwâchenbach,460 Ned.elboven deOpper-

verdigting van (l.
ç kwikdampen,wordenaangewend.Die vaten zjnbovenenonderopen:
0n het dunnere uiteinde van het eene past
ill het wjdere van hetandere.Z0o worden

zj ten getale van 44 in elko rgezett0teen

aludel-snoer. In elken Oven liggen 12 zulke
vlakte der zee. M en vindt er ruim 2000 in- snoeren op een hellend vlak.De voegen der
w oners, een paar kloosters,een ym nasium in elkander geschovene aludelen worden met
en veelhandel.In haren omtrek llggen vele klei digtgestreken en de kwikdam pentdoor
plekjes, die aan Zwitserlands bevrjding in felstoken uit het e1
t
s40dre5T0ny0rdoorheen
de dagen van W illem Tetl herinneren,zoo geleid, waarna het*
kwlk, t0t dlgtheid afgea1s de Tells-toren, gebouwd op de plaats, koeld,uit den laatsten aludelin degedaante
Fig.:.
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Aluin.

waarhetgevaarljkschotplaatsgreep,Bi
irglen, eener vloeistofin steenen vaten loopt.
waar Tellgeboren werd,deTells-kayelaan Aluin (alumen) is een zwavelzuur dub-

den oever van hetmeer,en de Riitllofde belzout, dat uit eene verbinding van zwamerkwaardige Alp,waardedriegrondleggers velzure klei-aarde m et een zwavelzuur al-

der Zwitsersche vrjheid zich met een eed kali, magnesia of jzeroxydule bestaat. De
verbonden,om hetoostenrjkscheJuktever- aluinkristalliseertjindien zj geenehindernis

breken.

aantreft,in den vorm van ;g.l,- o0k we1

Alt-viool(violetta,violadibraccio,viola in dien van fg.2,ofin eenevermengingvan
alto, alto quinte) is een sngreninstrumentj die beidevormen (Fig.2),is dikwjlsvezelig
dat zich van de violine opderscheidt door (pluim-aluin),heefteytlzjde-achtigen glans,
grûoteren omvang pn tevens door zjn toon. eene geringe hardheid (: tot 2,5)en eèn geDtze vioolomvatdetoonen #an dekleinect0t ring soortèljk gewigt (2,75), - voorts iszj
dedriemaalgestreeptec.Zjheefteenzachtenj doorschjnend,witofkleurloos,enzoutachtigsmeltenden,vollen toon en isbjzonder ge- zam entrekkend van smaak. Het meest algeschikt,om hetgevoelvan zachte smart,stil meen is de kali-aluin, die dikwtlls in de
verlangen en zoete dweeperj uittedrukken. steen-en bruinkolen-beddingen en in de s0lZj is ouder dan de violine,maarwerd door fataras YOOr

. Andere aluinsoorten ZPn
*@
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zeldzamer, z00 als de natron-aluin,de am- ammoniak.11,21 kleiaarde,75,32zwavelzuur
moniak-aluin,demagnesia-aluin,demangaan- en 49,56 water. oppervlakkig ziet men in
aluin,4ejzer-aluin(halotrichiet)enz.Hiertoe die beiden geen verschil. Men gebruikt,bebehoort waarschjnljk ()0k de zoogenaamde halve,de gewone aluin-octaëders, ook teerbergboter,die in Bohemen en elders gevon- lingen van aluin,neutrale aluin genaamd.De
den wordt.
gew one aluin, in odaëders gekristalliseerd,
De aluiùsoorten zjn vooraluiteen schei- reageert a1s een sterk zuur,lost metalen op,
kundig oogpunt merkwaardig, omdat hare even als verdund zwavelzuur, en ontbindt
bestanddeelen door andere, vermaagschapte zich i
n 3/. van zjn gewigt warm en in
vervangen kunnen Tiorden zonder dat het 131
/a deelen kot
ld water,verweert weinig,
mineraal ophoudt, aluin te wezen.Bj de smelt in haar kristalwater en laat de gekali-aluin kan het kali plaats ruimen vo0r brande aluin - een zwak bjtmiddel -

ammoniak,en dekleiaarde voorjzer-zman- achter.Bj gloeihitte wordthare zwavelzure
gaan- en chroom-oxyde. W anneer alullzkris. kld-aar4e geheeleu alontbonden,enerbljft

Aluin

velzuur kaliaehter.lroegt
tallen achtereenvolgens in verschillende ge- klci-aarde en zwa
oplossing zoolang koolzuur

kleurde oplossingen aangroejen, verkrpgt men bj hare hoeveelheden totdatde neêrmen kristallen, die uit onderscheidene ge- natron btjkleine
kleurde lagen bestaan. Groote kristallen slag bj het omroeren nietmeerverdwjnt,
n eene oplossing van neubekomt men d00r een regelmatip aluinkris- dan verkrjgtdime
talletje in een glasmeteenealt
lln-oplossing trale aluin, e als een zwak zuur reageert
nt
lgordeverwersals een bjtmiddelgebeop te hanyen (Fig.4). O0k ziet men uit e
altlin-oplosslngen wel eensfraaje aluingroe- zigd wordt. Laat men het vocht dier oplospen ontstaan;in ;g.5'
hebben wj ereene sing btl40OC.verdampen) dan ontstaan er

voorgesteld op 1/adernatuurljkegrootte.

teerling-kristallen.

Voor denjverheid zjn alleen kali-enam- De aluinsoorten, die in den handelvoormoniak-aluin van belang.De eerste bevatop komen,worden kunstmatig bereid.Degrondl00 deelen 9,95 kali, 10,82 klei-aarde,33,76 stof voor hetverkrjgen van aluin bevatèf
zwavelzuur en 45,47 watel' de laatste 3,80 deze delfstof zelve, z0o als N:t traehid jèf
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enkel hare bestanddeelen, zoo als de aluin- metaaluit baryt,strontiaan en kalk afgezon
steen, ôf de stoFen, die men noodig heeft derd had, bleef er geen twjfel over,da
t0thet verkrjyen van zwavelzureklei-aarde, m en ook in de klei-aarde een metaalon1
zoo als de aluln-aarde en aluinlei.llet ver- dekken zou. Het gelukte Iimltler in 1826

krjgen van aluin uitdeze ertsen bestaatin hetkleiaarde-metaalOfaluminium teverkrj
het vormen van zwavelzure zouten,vooral
van zwavelzure klei-aarde,in hetmaken van
aluin-meel en in de kristallisatie. Men kan
de bereiding van aluin uit aluinaarde in zes
onderscheidene werkzaamheden verdeelen,

enj en weldoor chloor-aluminium met ka
llum te verhitten. Het eerste is eene ve1
binding van aluminium met chloor, welk

in het uitloogen van de gerooste aarde, in

vermengt, het m engsel in eene porseleine)

men verkrjgt, wanneermen uiteene aluirl
oplossing door m iddel van koolzuur kalidd

nameljk: ln hetroosten vandealuin-aarde, klei-aarde doet neêrslaan, deze met kolel

hetverdigten van de oylossing,in hetneêr- buistotgloejen t0everhiten ereenstroor

slaan van aluin-m eel, ln het wasschen van van chloorgas overheen leidt.H etaluminiun
het meel en in het omkristalliséren van de w ordt van het chlpor-aluminium gescheiden
aluin. De eerste werkzaamheid is de be- wanneermen erkalium Ofnatrium bjvoegt
langrjkste, schoon een eenvoudig verweê- dat zich methetchlool-verbindt. W öltlerver
ren dikwjlsde plaatsvan roosten vervanyt. kreeg eerst alum inium in de gedaante val
Dit laatste geschiedt door de aluinlei ln een donkergrjspoeder,laterin stukjeszOt

groote hoopen met rjsen steenkolen op te grootalssyeldeknoppen.
stapelen en dan dien stapelin brand te steHet alumlnium heeft de kleuren den glanj
ken. Het vuur moet door dekken z0o geleid van tin en bljft blank in de open lucht

worden, dat het roosten 12 t0t 18 maanden het werkt nietop de magneetnaald en heef
aanhoudt. Deze gerooste erts wordtdan in een soorteljk gewigt van 2,5, dat in eer
groote bakken uitgeloogd. De l0og komt yehamerden toestand t0t22
67 klimt. Hetii
vervolgensdooxvexdampinyt0tgrooteredigt- ln koud water onveranderljk,maaroxydeert
heidjwaarna men doorkall-zoutofammonia- in kokend water onder Ontwikkeling vaz
zout - naar gelang men kali-alpin of am- w aterstof. ln koude kali-loog lost het zicë
moniak-aluin verlangt -- het neerslaan van op m et gebruis, en in zuurstof Ontbrandï
de aluin bevordert, dat zich
door 0m- heteerstbj gloeihittemeteene wittevlam,
roering verhinderd om grootere kristallen te
In hetJaar1854slaagdedeFranschescheivormen - in de gedaante van m eelnaar den kundige & . Claére Deeille er in, om door
bodem begeeft.Ditkristalljn poederwordt aanw ending van natrium grootere stukken
op eene waschbank gewasschen Om het van aluminium tebekomen.W j ztlllen nietstil-

moerloog te zuiveren,waarna eindeljk het staan bj deverschillendemethoden,diemen
omkristalliséren geschiedt door het meel in aangewend heeft,om het aluminitlm hetzj
kokend water ten bedrage van 40 procent uit de klei-aarde2hetzj uithetGroenlandvan zjn gewigt op telossen,en de oplos- sche kryoliet- u1t Euûr-aluminium en iuorte bekom en, om dat
singdaniywaschpannenenvervolgensinkris- natrium bestaande

talllseer-vaten te brengen, waar de kristal- geene van deze geschikt is,Om het alumilisatie in 8 Of 10 dagen plaats heeft.
nium , datzo0 algem een en z0o overvloedig
I)e aluin Nvordtop velerleiwjzengebruikt. in onze aardkorstaanwezig is,op eenegoed-

Zj komt wegens hare verwantschap tot koope wjze te leveren. Dit iszeerte bedierljke en plantaardige vezelsen tOtsom- treuren, omdatdit metaalaanmerkeljk veel
mige verfstoFen vooralte pasbjhetverwen ligter is dan zinlt, zilver enz.en dus zeer
van wollen, katoenen en linnen stoffen ,-

voorts bj het bereiden van verfstofen,bj hetloojen,-- bj hetljmenvan papier,bj het helder maken van troebel water, t0t een toevoegselbj weitenmeel Om met

geschikt ter vervaardiging van eene m enigte
voorw erpen - sieraden,natuurkundigeinstru-

menten, harnassen enz.- ,bjwelkeligtheid
een voornaam vereischte is. D aarenboven
Onderscheiden zich de aluminium-legéringen

voordeel witen 10s brood te bakken,- t0t door voortreFeljke eigenschappen. Deprjs
het beveiligen van hout en linnen tegen de isreedsaanmerkeljk gedaald:hetNed.pond

vlam , enz. Voorts wordt zj in de genees- kostte 14Jaargeleden 1400 gulden en isnu
kundegebryiktalseenzamentrekkendmiddel. voor 50 gulden tebekomen.W j hopentdat
A lum inlet is eenedelfstof,diebjHalle, de scheikunde die 50 gulden weldra t0teven
in Sussex en elders gevonden wordt. Men

z0o vele.centen verlagen zal.

hield het aanvankeljk voor zuivere klei-

Alva (FerdinandAlvarezvanToledo hert0g van),een bekwaam Spaansch veldheer

aarde,maar later is gebleken)dathetuit23
deelen zwavelzuur, 30 deelen klei-aarde en
47 deelen water bestaat. Het vertoont zich
in witte,afverwende knollen met eene niervormige Oppervlakte; het is niet oplosbaar

en staatsman,opperbevelhebbervanhetSpaansche leger en alverm ogend rninister onder
Xàrel F en Pâilippus 11 van Spanje,werd

voudige stoFen. Nadat Davy in 1807 kalium

vader I'rederik rtzs Toledo,een gestrengen,

in 1508 uit een aanzienljk geslachtgeboren.
in water,maar ontbindt zich gemakkeljk in Toen zjn vader,Garcéasvan Toledo.admizoutzuur. H et smeltniet voor de blaasbuis. raalder Spaansche vloot,in ecn zeeslag teAlum inium (Al.,van alumen (aluin),is gen deMooren gesneuveld was(1510),werd
het m etaalder klei-aarde en eene derenkel- htj opgenomen in het huis van zjn groot-

en natrium te voorschjn geroepen en het rqWen 0n ervaren krjgsman,die den knaap

ALVA.

eene hardvochtige opvoeding gaf en niets
verzuimde,om hem t0t een ultstekend staatsen krjgsman tevormen.Reedsf
)p lsjarigen
leeftjd nam Al'
ta als Oëcier deel aan den
00rl0g tegen deFranschen.Htjonderscheidde
zich bj elke gelegenheid d00rkoele onverschrol
kkenheiden stalen moed.lndenslagbj
Pavia (15Z5),in Hongarje,in den strjd tegen de Turken, bj de krjgstogten van
Kaeel F tegen Tunis en Algiers,en in Provence bj de belegering van Marseille gafhj
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alle verûveringen teruggaf, maar 00k een
pelgrimstogt naar Rgme volbragt,om boete

te doen voûrzjn invalin hetrjk van den
Heiligen Vader.00k de vrede metFrankrjk

kwam in 1550 te Chateau-cambresis t9t
stand.
Vooral heeft Alva zich berucht,gevreesd
en gehaat gemaakt in 0ns Vaderland. Toen

hier btionzevrjheidlievende vaderen de0pstand tegen Spanje was uitgebroken,toog

de Hertog herwaarts met 20000 man geharde
troepen en meteen stoetdweegzi
ekemonniken, 0Mà de ketterj te vernletigen. Te
Brtlsselingehaald,toondehj eraandeLandvoogdes,M ar-qaretha nan o
f't
zr-t
x,zjne v01m agt,die z00 onbeperktw as,datdezelaatste
i
n
1568
haar
be
wi
nd
neder
l
egde.
A1s onbegenoot w eldra het volkom en vertrouw en van
Karel Fr. In den tweeden 00rl0g van dezen yaal
d gebieder over het goed en bloed t
ler

bljken van zjne dapperheid en van zjn talentalsaanvoerder.Gedurigvexwierfhi
jophet
slagve
'ld een hoogeren rang;metzjn 26ste
jaar was hj generaal,metztjn zosteopperbevelhebber van het Keizerljk leger. Alva

tegen Frankrjk verwierfhj nieuwelauwe- lngezetenen, trad hj Op met a,
1dekracht
ren- vûoralzjneverdedigingvanPerpignan van zjne Onverbiddeljkewreedheid.W eldra
(1542)isberoemd. Daarna(1546)volgdehj vielen de hoofden van Eymond en Hoorne en
den Keizer, om het Smalkaldisch verbond van andere Nederlandsche edelen. om de

(zie Onder dat woord) te vernietigen. Als opstandelingentestraFen,steldehjdenubloedaanvoerder van het leger en als m inister raad''in die uit 1Zonmenscheljke,hebzuchwas hj de zielvan alle-ondernemingen4hj tige dweepers was zamengesteld, waarbj
onderwierp de Protestantsche steden van Alva in den beginne zelfhetvoorzitterschap
Zuid-Duitschland,tuchtigdedenhertog UlrLelb waarnam,- eenebetrekking,dievervolgens
t)lzl W ûrtember.g en bezorgde Karelde zege- aan een Spanlaard, Jlban de T'
Qcçc:,werd
pxaal in den slag bj Mù'hlberg (1547).Hj toevertrouwd.Door hetvonnisvan die regtwas voorzitter van den krjgsraad,die den bank , welke geen hooger beroep tgeliet,
krjgsgevangen keurvorst Jol
tann Friedric/z werden duizenden van allerlei stand,otldervan Sckdds terdoodveroordeelde;hj drong dom en geslacht gedood.Alva beroemde er

aan op eene onmiddelljke voltrekking van zich op bj zjn heengaan,datin de Nederdat vonnis en ried den Keizer af, het keur- landen op zjnlast18000menschendoorbeulsvorstendom te schenken aan M aurits van

handen 0tn het leven waren gebragt.Deze

Sckq
seA
l.Zjn voorsteljom hetljkvanLntlter gruwelen en die,welke zjnesoldatenonder
in de slotkerk te W ittenberg op te graven zjnetoelatingbedreven,bragtenonzevoorouen te verbranden, doethem kennen a1s een derst0tvertwjfeling,entoen W lllem I,prinn
)@, Oranje(zieonderdiennaam)t0tdegrengodsdienstigen jveraaren dweeper.Hjbegaf 1
zich vervolgensnaarSpanje,om bj hetbe- zen nadexde meteen klein leger,dathj in
stt
lur derbinnenlandscheaangelegenheden den Duitschlandvergaderdhad,schaarden zjzich
infantPltilippusterzjdetestaan.ln hetjaar in grooten getale onderdebanierderonafhanjkrtxA
lNas'
nan
1550 keerde htjnaar Duitschland terug,ten kèljkheid.WelbehaaldeLodezvk
einde Karel Trbehulpzaam te wezen bj het de overwinning bj Heiligerlee(15683,maar
plan,om aan zjn zoon deRoomseheKonings- htj werd kortdaarna bj Jemmingen deerljk
kroonteverschafen.Onverrigterzakekeerde geslagen,terwjl W illem rtzzlOranje,diein
hi
j met Plnili
ppus naar Spanje terug,maar Brabant w as doorgedrûngen, dflor A lta gede xam pspoedlge gebeurtenissen in D uitsch- noodzaakt wel'd,om zondex hetleveren van
land en de oorlog tegen H endrlk 11 van 00n veldslag terug te trekken.Hierna hield
Frankrt
jk (1552)vorderdenwederom detegen- de Hertog een zegepralenden intogtin Brussel

woordigheid des Hextogs bj het Keizerljk en koelde zjne woede nOg ergerdantevoren
legex. Te vergeefs helegerde htj Metz; de aan hetongelukkig volk.Ditmoestterzjner
gestrenge winter noodzaakte hem tot den

eex te Antwerpen een koperen standbeeld

aftogt.Ook de vel4togten van 1554 en 1555 oprigten, en telltens verordende hj nieuwe

bragten reene beslissing en wierpen een belastingen ,om de ketterste vernederen en
twjfelachtlg lichtop zjn roem alsveldheer. tOt onderwerpinr te dwingen. Hj eisehte
Eene gruweljke verwoesting der grensge- den tienden pennlng van alle koopwaren zoo
westen was de eenige belangrjke gebelm vaak die verkocht werden,den twintigsten
tenis. Toen de O0rl0g na de troonsbeklim- van alle onroerendegoederen bjverandering

ming van P ltllipp'
asTf op nieuw uitbarstte, van eigenaar,endenhonderdstenvandewaarde

trok Alra aan hethoût'
dvaneentalrjltleger
naax Italië en naar den Kexkeljken Staat,
waarhj deFranschenversloeg,diezichmet
de Pauseljketroepen vereenigd hadden. Na
de nederlaag derFransehen bt
jSt.Quentin
ontruimden hunne troepen den Kerkeljken
Staat,en op bevelvan Pl
tilipplts slootAlv@

vxede met4en Paus,waarbj hj nietalleen

van alle in Nederland aanwezirebezittingen
en goederen. De hardvochtigheld,waarmede

al die belastingen werden ingevorderdtioeg

alleNederlanderszonderonderscheidvanzand

en geloof tegen hem in het harnas.Hetnoûrden greep metkracht naar de wapenen,en
de opstand verspreidde zich overhetlandalB
een 1()0p(!11(1vulll'.D0 Brielwerd ingenomen
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door de W atergeuzen en hetaanbreken van te zetten. Hier verkreeg hj meteen relièf
hetmorgenrood dervrjheid vervuldedever- den eersten prjsderAcademie,endeKoning
drukten metmoed en hoop.De Spanjaarden schonk hem eeneJaarweddevan1200 realen,
moestenweldraveiligheidzoekenin versterkte om zich te Parjs en teRomeverderte beplaatsen, en eexlang waxen, gesteund door kwamen.Zjn standbeeldSdGanymedes''prjkte

het beleid van den grooten Zwjger, geheel in 1804 op de Tentoonstelling teParjs,en

Zeeland en Holland,metuitzondering vande de beroemde David zeide daarvan:d'
W anneer
steden Middelburg en Amsterdam , van het deze Ganymedes uit den grond wasopgedolSpaansche juk bevrjd. Willem tlz
l Oranje ven, z0u niemand aarzelen, hem als een
drong met20000mandoort0tLuik in Brabant gewrocht der Oudheid te beschouwen.''Naen veroverde de steden Mechelen,Dendex- poleon I bezocht den beeldhouwer in zi
jn
monde en Oudenaerde, maar stootte voor atelier en schonk hem eene gouden medaille.
Bergen het hoofd, waarna geheel Brabant Vervolgens begaf hj zich naarRome,waar
w eder in handen vielvan Alva,terwjlde hj vele Jaren vertoefde en voortreflbljke
steden Ztltphen, Naarden en Haarlem door ktlnststukken vervaardigde.Canova en Tltorzjn zoon:FrederLk van Toledo,werden in- waldsen prezen hem Om .stri
jd.Door Ferdigenomen. Laatstgenoemde moest echter het nand VII t0thofbeeldhouwerbenoemd,bleef
beleg van Alkmaar opgeven.
hj te Madrid gevestiyd en leverde er onderIntusschen zag A lra zjnlegerOp onzen schoidene beelden, dle door bevalligheid en
moerassigen bodem door koude, ziekte en krachtuitmunten. Hj overleed in Spanjes
Febrek langzamerhgndwegsmelten.DeSpan- hoofdstad den zosten November1827.- Zjn
Jaarden Tvaren den strjd moede tegen een Jongste zoon, Don X#.
OZIïôtZJ,isteRome met
volk, dat vrj wilde zjn4 zj begonnen te grooten roem werkzaam Op hetgebied der
morren en te muiten,en Alva'vroegvruchte- schoone bouwkunst.
100s versterking.De Hertog zagzich genoodAlvensleben (Albrecht,graafvon),miniszaakt,zjn ontslag te vragen.Hjontvinghet ter van fnanciëninPruissen Werdd0n 23Sten
en werd door PltilLppl
ts 11 t0t stadhouder Maart 1794 uit een 0ud adelljk geslachtgevan Milaan benoemd.Met den vloek der Ne- boren. Hj studeerde teBerljn in de regten

derlanders beladen, spoedde hj zich naar en nam in 1815 a1syrjwilliger deelaan den
Aladrid,waar hj zichmetalde ierheidvan oorl0g tegen Frankrjk.Hjbekleeddevervoleen overwinnendveldheervertoonde.Spoedig Fens verst
thillende staatsambten en Ontving
ondervond hj de ondankbaarheid van zjn ln 1836de portefeuille van fnanciën.In deze
Koning,diehem naarzjnelandgoederenver- betrekking sloot hj een handelsverdrag met
bande.W eldraechterwcrdhjteruggeroepen, Nederland,waardoor wj vooreenegeringe
om Portugalte helpen veroveren.Als opper- verlaging van den Rjntolaanzienljke vool'
bevelhebberdeslegersgafhj nieuwen glans deelen verkregen.ln 1842 legdehjdeporteaan zjn vroegeren roem.HjversloegdeP0r- feuille neder en een paarJaren laterverliet
tugézen en veroverde Lissabon. 00k hier hj het staats-tooneel.Toch werdhj in 1849
schjntdegestrengekrjgsman betervoorzjne tot lid der Eerste Kam er gekozen en in 1854
soldaten dan voorhetheàlderingezetenente tot lid van het H uis der H eeren benoem d.
hebben gezorgd,zoodathjdoorPltilippus11 Hj overleed den Sden Mei1858.
ter verantwoordingw erdgeroepen.AlvaoverEen andere Alrensleben met de voornam en
leednietlangdaarna,denlldenxDecem ber1585, Karl .rp?zïz I'riedriclt '
lfq l/zelzzl oltsta,v heeft
in de hoofdstad van Portugal, en volgens zich als schrjver bekend gemaakt.Hj werd
sommigen bestaat er grond voor hetvermoe- geboren te Berljn den 3den Mei 1800jtrad
a1s kadet in dienst,streed alsofficier tegen
den,dat hj vergiftigd werd.

Alva wasgeen wreedaard,dochzjnehard- Frankrjk en nam in 1823 zjn Ontslaguitde

vochtige Opvoeding had hem Ontoegankeljk Pruissiche dienst. Daarna studeerde hj t0t
gemaakt voor het mededoogen. Hj was op- 1828 te Leipzig in de regten, om vervolgens
geY7aSS0n te midden der gruwelen van den als schrjver onafhankeljk te leven.Onder

oorlog enzag zjn ketterhatendengydsdienst- den naam van GnsfavZeller leverdehj verjver aangeblazen door dedweepzlekemon- halen in verschillendetjdschriften,voortsgaf
niken , die hem omringden.Het iB derhalve hj eenige romans in het licht!redigeerde
geenwonder,dathjdeonmenscheljkebevelen eene reeks van jaren de tllebé''en wasde
van zjn fanatieken meester in0nsVaderland grondlegger van onderscheidene weekbladen
getrouw heeftten uitvoer gebragt.ongetwj- en maandwerken.
feld behoort hj t0t de grootsteveldheeren
Alvleesch (pancreas). Het alvleesch is
zi
jnereeuw.Hj Tvordt beschreven als4r00t een der ingewanden van den buik,- eene
van gestalte,trotsch vanhouding,holooglg en
schrikwekkend van elaat.

groote klier,beneden de maag gelegen.Het
scheidt een vocht af,dat zich dooreenebuis
A lvarez(D0nJ0se),eenberoemdSpaansch in den twaalfvingerigen darm uitstort en t0t
beeldhouwer, werd den 23eten April 1768 te bevordering derspjsvertering dient.
Priëgo in Andalusië geboren.Op zo-larigen
Alyssum of schildzaad is een plantengeleeftjd begafhjzich naarGranada,maarhj slacht van de familie derkrlzisbloemiyenmet
zich op het teekenen en modelléren toelegde. 4 openstaande bloemblaadles, een elronden
Hj verwierfde gunst van den bisschop van /vruchtknop en een rond haauwtlemetbjna
Cordova en tevens van dezen voldoende on- vlakke kleples.W j kennen in OnsVaderland

dersteuning,om zjne studiën teMadridvoort alleenhetkelkdragendscltildzaad(a.calycinum).

AIZYSSUM- AMADIS.

T0t(lesierljke uitheemschesoortenbehooren die in de volksromansdermiddeleeuwen eelle
cd.za
lpestreL.metgoudgylebloemtrossen:c,zt
cz.fasr
- belangrjkerolvervult.Dienaam werdgedragen
lfdsf- L.metzilverwlttebladeren,a..
le door Amadis van Gaulen,00k we1naarzjR
tg
metgele bloemen enz.
wapen ude leeuwenridder'' of wegens zjn
A lyxia is een plantengeslacht van de
fàmilie der contortae. Het heeft eene platte
bloemkroon,eenenaaktekeel,digtbjelkaâr
geplaatste meeldraden en twee met elkaâr
verbondene stampers.T0tdesoortenbehooren
(r.ll$friAlJGaudiclt.:eenewelriekendeklimplant
op de Molukken,a.qsfpllcfc Roœb.,eeneklim m ende en geurige heester in debosschenvan
Javaenz.Van laatstgenoemdeisdebast,onder
den naam van eoeteir clyzïldaromaticae,in
de geneeskunde in gebruik.

vertoef in de eenzaamheid öduister-schoon''

hetaanzien en hetgrondgebiedvan zjn huis
aanmerkeljk uitbreidde,t0tdedapperste en
schranderste vorsten van zjn tjd behoorde,
en den 16(
len October 1323 overleed;- Ama#dx,
: V1 (F),de groene graafgenaamd,omdathj zich bj de tournooispelen bj v00r-

eerste Amadis is derhalve de stamvader der

(beltenebros) genoemd.Hjwaseennatuurljke
zoon van P erion, den fabelachtigen koning
van Frankrjk,en van Elisena,eenedochter

van Gavinter,kpningvanBretagne,- voorts
door Amadis nan Griekenland, een achtem
kleinzoon van den voorgaande,een zoon van
Lisuart envan Onoleria,eenedochtervanden
Keizer van Trapezunt. Ook wordt vermeltl
een achterkleinzoon van den zo() even ge-

noemde,nameljk Amadisrcz
i#eSterre:wiens

A m adeus is een naam )dien men in het moeder, Diana genaamd, eene dochter was
vorsteljke huisvan Savoyebjherhalingaan- van Florisel,den zoon van Amadis van (?'rïetreft. De merkwaardigste bezitters van dien kenland,koning van Guindaga, en eindenaam waren:Amade'
as V (JF) deyroote,de 1jk Amadisvan Trlyezlsf,een achterkleinstamvader van het huis van Savoye,geboren zoon van I'lorisel en een zoon van vorst
den 4;en September 1249 - een man, die Lisoaron van Kathay en van Polyzen. De

keur metdiekletlr versierde.Deze w as een
kleinzoonvanden voorgaandeenwerdgeboren

den 4(
1en Januarj 1234.O0k hjvermeerderde
de magtvan zjnedynastie enlegdezichmet
jvert0e opdeverbeteringderbinnenlandsche
aangelegenheden.Hj stlerfden 2den Maaxt
1383 in Apulië,werwaartshj zich begeven

had,om Napelsteveroveren;- AmadeusV1II

(VII)de vreedzame,een kleinzgon vanden
laatstvermelde.Hjwerdgeborenden4ëenSeptember1383 en zag in 1416 zjn gebied door
den keizer Mgmnnd t0t een hertogdom verheven. In 1484 deed hj afstand van de
regering tenbehoeve van zjn zoon Lodewl
jk
en werd in 1439 door het Condlie te Basel
t0t pausbenoemd in plaats van E'
lt
yeniusITz
r,
die afgezet was.Den z4sten Junj 1440 deed
htj als I'
ellz V zjn plegtigen intogtin Basel
en w erd eene maand later m et grootepracht
gekroond. Daar hj niet algemeen erkend

overigen,en de roman,waarin zjnedaden
beschreven worden,is de oudste en debeste
j schjnen uit
van al de Amadis-romans. Zi
Spanle afkomstig te wezen;de Spaansche
roman telt 13 boeken; de eerste 4 handelen
over Amadis van Gczfle/l, in het 5(le vinden

wjdehddendadenvanEsplandian,denoudsten

zoon van dien Amadist in het 6de die van
I'
lorisando,in'het 7de en8stedievan Lisuart,
in het 9de en l0(1e die van Florisel en van
Anaxartes,in hetllde en lzdedie van Rogel
en Agesilaus, en in het l3de die van Silvio

de la k
%!rJ.Reeds lang hield men,op een

ongewaarborgdgetuigenlsvan NioeoloHzlftlzlio,
een Portugeesch dichterder14(
1eeeuw ,Paseo
Zpôeïrtx, of ook wel den infant Pedro,den
zoon van Joan I van Poxtugal, voor den

vervaardiger, terwjl hetboek door anderen

aan eene Portugésche dame werd toegekend.

Het bljkt dan 00k uit denasporinyen van

den Spaanschen geleerde ClemeneLn,m zjne
aanteekeningen op den Don Q'
l
wofc (Madrid
1833)medegedeeld,dathet oudste gedeelte,
nameljk de eerste 4 boeken ,oorsprpnkeljk
in het Portugeesch door den ridder Vascode
werd, legde hg in 1449 zjne waardigheid fzoàdirl van Oporto (+ 1403) tusschen de
neder en begafzich naar eene door hem g0- jaren 1245 en 1367 is opgesteld en dathet
.

stichte kluizenaarswoning,Ripaille genaamdy ûm streeks 14G0 door Garcia OrdonezdeaV ozlaan het meer van Gene
've. Hljoverlced in talvo in het Spaansch isovergebragt en 0mlaatstgenoemde stad den 7(
lenJanuarj 1451, streeks 1492 methet 5tle boek verrjkt.Aan

en Nverd om zjne wjsheid de Svlomo zjner de genoemde 18 boeken zjn in Frankrjk
eeuw genoemd,- en AmadeusIX (VIII4t toegevoegd de boeken 14 tot17,die(ledaden
de zoon van hertog Lodewl
jk.Hj werd in van Pltaeramont en van Amadis'
pJ4deSterre

1425 geboren en aanvaardde in 1465derege- en de boeken 18 tOt24)welkedeheldenfeiten
ring. Door vallende ziekte geteisterd,droeg der overige nakomelingen van Amadis '
ploz
hj deregering op aan zjneschranderemaar Gaulen vermelden. Daarna is in Duitschland
hartstogteljke gemalin Jolantha.Zl
jne onte- het aantal deelen t0t 30 geklomm en. Alen
vredene bloedverwanten, aangevoerd t
loor heeftvan de Amadis-romans in versehillende
Pltillppus van Bresse,overvielen in 1471den talen onderseheidene tlitgaven.D ekostbaarste
vorst Op het slot Montmeillan en namenhem en zeldzaam ste van dezeis:L 0squattrolivros
gevangen. W el w erd er eene schikking ge- delcavallero Amadis deGaula,''Sevilla1496.
maakt,maarAmadeusoverleedspoedigdaarna O0k in 0ns land isin 1574 eene uitgaveverte Vercelli(1472).Doorzjn vromen wandel schenen van ulletvierdeboeck van den edelen
en zjne weldadire instellingen had hj den endenzeervromenz-ctfidtlcsGaulen.Nneerst
naam van ude zallge''verworven.
overgheset in onze Nederlandsche spraecke,

A m adis,z0o luidt de naam van eenheld, zeer genoecheljk Om te lezen.Thantwerp%

378

AMADIS- AMILGAMATIE.

bj Guillam vanParjs.40,,.Hetprivilegievoor verstjftenvolgens Gbbelzeerqesehiktist0t
deze uitgave was reeds in 1568 d00r Phélip- het opspuiten van ontleedkundlge praepara4.
: 11 verleend. De (
tNeue Amadis''van ten,- tin-,bismuth-amalgama (uit geljke
Wieland heeft met die romans geene andere deelenzamengesteld),dat,meteiwitgewreven,
overeenkom st dan den titel.
eenglansrjkvernisvormtvoorgips-beelden,A m ak (Amager)iseen Deensch eilandin cadm ium -amalgama,dathet eerstdoorE vans,
de Sond en door eene naauTve straat K alle- tand-artsteParjs,t0thetplombérenvantanbostrand genaalnd, V2n Seeland gescheiden.
H ettelt op eene D geogr.mjl6500inwoners,
die over tw ee kerspelen zjn verdeeld. Het
eene is H ollânderbyeofHollandsdorp,gesticht
door de W aterlandschehuisgezinnen,diezich
in 1516 Op tlitnoodiging van Chri8tiaan 11,
w elke met eene zuster van Karel T'gehuwd
was, derwaarts hebben begeven, en wier

den w erdaangewend en,volgensVarrentrapp
door het oplossen van l deel cadmium en 2
deelen tin in eene overtollige hoeveelheid
kwik en door uitporsing door lederheen ver-

kregen)bj hetkneden week en vervolgens
weer vastwordt,- Kienmalersamalgama,
dat uit 1 deelzink,1 deel tln e11 2 deelen
kwik bestaaten t0tbedekking van de wrjfnakomelingen nog altjd de voorvaderljke kussenk der electriseer-machine dient,-- en
taal en zeden hebben behouden, - en het zink-amalgama, hetwelk te paskomtbj de
tante galvanische keten en tevens om
andere Tarnebey,waarDenen gevestigdzjn. cons
aan koper hetvoorkomen tegevenvan goud ;
op dat eiland heeft men z00 veelen zulke

voortreFeljketuinen,dathetdegroente-tuin ditgeschiedt doorhetkoperm etditamalgama
van K openhagen w ordt genoem d.M en vindt en met een toevoegsel vanwjnsteen en zotlt(!
r het stadje Dragöe met 1800inwonersen Zuur te koken Of00k door het amalgama er
veel scheepvaart.O0k is hetbekend,dathier Op te strjken endaarnahetkwik dool'warmte
zeer bekw ame loodsen w orden gevonden.
teverwjderen.Goud-en zilvemamalgamazjn
Am alekieten (De),een oude Arabische zeer geschikt om Onedele metalen met een
volksstam ,tusschen ldumaea en Egypte ten dun laagje van genoemde edele metalen te
oosten van de Doode zee envan hetgebergte bedekken.

Seïr govestigd,vinden wj in het OudeTes-

A m algam atie noemt men de metallurgi-

tamentmeermalenvermeld.Men hieldAmalek, sche kunstbewerkingen waardoor men,door
een kleinzoon van Esau,voorhun stamvader. middel van kwik, gotld en zilver,dat zich

Zjvormdeneenkrjgszuchtigherdersvolk,dat, in een fjnverdeelden toestand in hunne

door koningen aangevoerd, m eermalen 00r- ertsen of in kunstmatige mengsels bevindt,
loogde tegen de rigters en koningen van hieruit afzondert,om ze vervolgens doo1'de
Israël.
verwjdering van het kwik in een zuiveren
Am algam a is eene verbinding vankwik staat te bekomen,
met andere metalen.De verschillende amalBj hetaanwenden dierktlnstbewerltingen
gamen zjn, veltlk allescheikundige verbin- onderscheidt men twee gevallen. Het edele
dingen, volgens vaste gewigtsverhoudingen metaal,datmen wenschtte verkrjgen,kan
n een gedegen toestand,maar zeer fl
jn verzamengesteld.Zj lossen zich oq in kwik en ideel
d in het gesteente ofin hetverw eerde
kunnen uit deze vloeibare legémng door uitpersing en 00k w e1 eens door kristallisatie gruis voorhanden wezen, zoodat het kwik
verkregenw orden.D em eestenkanmenopeene enkeldient om de verstrooide metaaldeeltles

kunstmatige wjze tevoorschjn roepen.Enkele komen voor in een natuurljken staat,
bj voorbeeld een zilver-amalgama (Ag Hga)
in fraaje, zilverwitte dodecaëders van het
regelmatigekristalstelselbjMoschel-Landsberg
in Rjn-Bejeren, en hetarqueriet(Ag6Hg)
in de zilvermjn van ArquerosbjCoquimbo

op te nemen en bj een te brengen,- of
het m etaalkan m et andere grondstoFen verbonden W 0Z0n, zoodat raen het eerst door
scheikundigehulpmiddelen daarvan moet los-

maken,terwjlhethierdoorverkregenwordt

in een staat,w aarin het zo0vastm etandere
stoFenvereenigdis:datmenhetkw ikgebruikt
(Z.Amerika).O0k vindtmen een goud-amal- om het hiermede te verbinden en heterlater
uit afte scheiden.Het eerste gevaltreftmen
gamabj hetplatina in Columbia.

De geschiktheid derinetalen Om amalgamen aan bj hetwinnen van goud,hettweede

te vormen is zeer verschillend. Kalium en bj hetwinnen van zilver.
natrium verbinden zichondervurigeverschjnBj de amalyamatie van .
ç01# zoektmen,
selen m et kwik ,
zink, cadmium ,lood, ter besparing van kwik,.voorafhetgoudz0o

bismuth,tin,zilver en goud desgeljks,maar veelmogeljk van allevreemdebestanddeelen
zonder ontwikkeling vanlicht,- antimonium te zuiveren, waartoe het aanmerkeljk verde
ko
Go
bl
j
ca
hi
lva
nmt
d.
igt
heu
iddz(a
sn
od,
orte
jk gewigt) zeerte
en platinawatmindergemakkeljk.Bj jzer, st

voorbeeld,wordt
mangaan,kobalt en nikkelkomt eene am algamatiealleen t0t stand door eene ontleding bj herhali
ng meteenwaterstroom afgesyoeld.
van kalium - of zink-amalgama doormiddel De grootere goudkorrels en blaadjeszlnken
van de chloorverbindingen dier metalen.
daarbj naarden bodem en deligteiintertjes
Devolgendeamalgamenzjndebelangrjkste. w orden met het zand voortgesleept en aan
m algamatieOnderw orpen.D eeenvoudigste
Tin-amalgama (foelie),hetwelkgebrtliktwordt dea'
t0t het bekleeden van spiegels,- tin-,lobd-, en gebrekkigste wjze,om dezetevolbrenbismuth-amalgama (100gewigtsdeelen kwik, gen,bestaatdaarin,datmenhetgoudbevattend
l75 tin, 310 100d en 500 bismuth),datbt'
J zand in schalen of bakken aanhoudend met

70,50 C.n0g vloqibaaris en eqrstbj 60OC. kwikzilverwrjft,waarna menhetamalgama,

AMALGAMATIE.

datwegenszjn aanzienljk soorteljk gewijt aan eenesmelting onderwerpt.V0or deamal-

naar den bodem zinkt?er uit afzondert,tut- ramatie-gebruikt men rolronde steenen of
perst en aan gloeihitte blootstelt. In Zuid- jzeren vaten, waarin hetertsmetkwikzilAmerika,(/alifornië en Australië is deze ge- ver en water door middel van een oml'oelbrekkige wjze van handelen n0g veel in toestel geruimen tjd in beweging wordtgeZWang.
houden (Fig.2).
Veelbeterzjn degoudmolens,diemenin Hetamalgamawordtgewasschen,inzakken
Salzburg,Tyrol?Piêmont,Hongarjeenz.ge- gedaan en ultgeperst.Hetkwik,datn0gweinig
bruikt. Hunne inrigting is voorgesteld door goudheeftopgenomen,gebruiktmen opnieuw
bjgaande afbeelding (Fig.l,I van voren, en het met goud verzadigde stelt men in
11 in doorsnede).ln een kegelvormigenbak J
i-zeren retorten a2n voldoende hittebloot:

(.
z1.
)van gegoten jzerbevindtzicheendergeljke,in hetmiddentrechtervormiguitgeholde
looper (.
#),wiensbenedenzjdemeteenaantal
stompejzerenmessen is voorzien.Dielooper

Om hetkwikin damp tedoenOprjjzen.Deze
laatste Nvordt in koud w ater opgevangen en

t0tdigtheidgebragt.Bj Gastein brengtmen

hetamalgama,in kegelvormige stukken ver-

Yvordt in beweging gebragt door eene lood- deeld, op een jzeren onderstel,datin een

regteas(eeq,die doorjzeren armen (cc)met metwatergevulden jzerenbakstaat,waarna
dien looper en door een tandrad (dd)metde men ereen jzeren stolp Overheenzet,wiens
beweegkracht - water,paarden Ofstoom - benedenrand door het Tiater is ingesloten,
in verband staat.D e grondstof,voorde amal- waarnamen ergloejendekolenom heenlegt.
ln de laatste Jaren is de goudproductie
gamatie bestemd - uitgespoeld slib offl
jn
gekl
opt
tss (
uit e
eneer
bui
Xvloeit metwateromgeroerd, aanmerkeljk toegenomen, en ditheeftaaninden bovenstenmolen(l) leiding gegeven totdevervaardigingvanm eer

Gouimolen.

en vindt er kw ikzilver op den bodem.H ier- volkom ene am algam atie-toestellen, die spoediger w erken en meer youd ui
t de ertsen
halen.D 00r de beschrjvmg daarvan zouden

mede wordtzj in eenedraajende beweging
gebragt, die gedurig nieuw e goud-en kwikzilverdeelen bj elkaâr voegten alzoo hunne
verbinding bespoedigt.Hetligte,youd-bevattende slib stroomt door eene buls (#) naar
den tweeden molen (11)en vervolgensnaar

wj de grenzen van 0nsbestekoverschrjden.
Datmen op dezelfdewjze uitden afval,in
de w erkplaatsen dergoudsm eden opgezam eld!

zuiver goud bekomen kan, behoeven wtl
king plaats heeft.Is hetltw ik vanden eersten
De amal
yamatievan zilrerisvan veelJontoestel met goud verzadigd, 't geen bljkt gere dagteekening en heeft, naar de vooruit een grjs sehuim ,datzich aan de opper- schriftenderscheikunde,gedurigverbeteringen
vlakte vertoont, dan wordt het verwtjderd Ondergaan.Zj isuitdeervaringopgewassen,
een derden eh vierden,wqardezelfdebewer- naauweljkste zeggen.

en dat van 11 naar I,datvan 111 naar 11
en dat van IV naar lII overgebragt,en IV
van versch kw ik voorzien.
Eenigzins anders zjndetoestellen bj den
R adhausberg in het dal van Gastein. Het

en eerst later heeftdetheoriedewetenschap-

peljke çrondslagen der practjk Opgespoord.
Het kwlk werd het eerst gebruikt in 1557
door Bartolomeo de * d#ilJ in Mexico,om
er uit de overvloedig voorhanden,maar be-

goudbevattend gesteente wordt er bj de trekkeljk arme zilverertsenhetzilverzonkler
mjnen ijngeklopten hetuiterstfljne gruis: veel verbrtlik van brandstof te bekom en.l11

1561 werd die uitvinding d001*Hernandsz de
Velaseo in Peru ingevoerd.D e staatkundige
het fjnste slib, vooramalgamatiebestemd, toestand der Spaansch-Amerikaansche volkgescheiden vftn het grovere, hetwelk men plantingen was Oorzaak,dat4iehandelwjze
m et w ater verm engd? door eene buis naar
Böckstein gebragt. lller w ordt door zeven
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langentjdonbekendbleefinEuropa.Eindeljk
kwam zj dooreengeschriftvanAlonzo.
pttrlc
tegen het einde der l7deeeuw aan hetlicht.
Na dien tjd isdeze methodedoo1
'Duitsche

verhitten btjvrge toetreding t
ler lucht -grootendeels in zwavelzure zouten en in
zwavelzuur koper- en jzeroxyde, diedoor
keukenzout(chloornatrium)inkoperenjzer-

metallurgen - vooralin de Freibergeramal- chloride worden omgezet en een gedeelte
van hun chloor aan hetzilverafstaan.W ordt
De verschillende methoden komen in de nu bj datchloor-zilvereeneaanzienljkehoehoofdzaken overeen.Hetzilveren zjnever- veelheid kwik gevoegd, dan ontleedt een
bindingen - vooralzwavel-zilver - worden gedeel
tehiervanhetchloor-zilverenverandert
in chloor-zilver veranderd.Hieruit wordthet ln kwikzilver-chloride,terwjlhetvrjgeworden
zi
lver met het overige kwik een amalmetaalin ;jn verdeelden toestandgescheiden
en vervolgens in kwikzilveropgelost,waarna gama vonnt. Deze bewerking geschiedt in
men het verkregen amalgama aan eene di- Amerika in hare bjzonderheden niotoveral
stillatieOnderwerpt.In de uitvoering van deze op dezelfde wjze.Alsvoorbeeld zullen wj

gaznatie - aanmerkeljk verbeterd.

bewerking verschilt echter de Eurojésche den weg beschrjven,dienmenteLaSatlceda
handelwjze aanmerkeljk van deAmerlkaan- bj Zacatecas in Mexico volgt. De ertsen,
sehe.TerwjlinEuropadevormingvanchloor- die er overhetalgemeen nietrjk zjn,bezilver bj eene hooge temperatutlr langs den staan aldaar uitgedegenzilver,zwavel-zilver,
droogen weg geschiedt en het zilver door chloorzilver enz.Zj worden fjngeklopt,en
jzer afgescheiden wordt,verkrjgt men in men verandert het ertsmeel op molens met
Fi5
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Rondwentelendevaten voordezilver-amalgamatie(loodregtedonrsnede).
Amerika het chloorzilver langs den natten Nvater in een dtln slib.Dat stortmenOP e0n
weg bj een gewonen warmtegraadtterwjl amalgamatie-hof, die met gladde steenen is
men het zilver er door middel van kwik uit bevloerd. De platte slib-hoopen worden er
afzondert. D eze laatste methode vereischt vermengd metonzuiver keukenzout. Een en
eene groote hoeveelheid kwik en haalt het ander wordt door de hoeven van paarden
zilver nietz0o volkomen uitde ertsen a1sde door elkl r getreden. Daags daarna wordt
Europésche.Toch dient men haar te volgen het magistraalerbj gevoegd,waarna paarwegens plaatseljke omstandigheden, vooral den of muildieren wederom dezelfde dienst
wegens de kostbaarheid der brandstofin de verrigten. Na de ontleding der ertsen voegt
Goutlmolen.

hoog gelegene mjnen van Mexico,Peru en men erkwikzilverbj en wéldeachtvoudige
Bollvia,wegenshetgebrek aan water-beweeg- hoeveelheidvanhetvermoedeljkzilver-gehalte;
kracht,wegens de armoede der ertsen en de die bjvoeging geschiedt in drie gedeelten,
schraalheid van hetarbeidsloon.In den laat- welke er allengs door heen worden gekneed.
sten tjd hebben deEuropéscheuitvindingen Na deamalgamatiewordthetzwareamalgama
op datbedrjfin Amerika weldadiggewerkt. in wasch-en omroer-toestellen vandeoverige
Volgens de Amerikaannche vefFzpde wordt stoFen gescheiden en daarna uitgeperst en
het zilverertsin een vochtigen toestand m et uitgegloeid.M en brengt het op eenvastkopekeukenzouten m et geroost zw avel-enkoper- ren onderstel, uit w elks m idden eene buis
kies (magistraal) vermengd. De zwavelme- in een vat m et w ateruitkomt,m en stolpt
talenveranderendoorroosten- doorlangzaam er eene goed geslotene klok overheen en
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verhit het amalgama met gloejende kolen. zich vertoonen, opent men het spongat(:)
D e Europlsekeamal
gamatie volgt een ande- en het vloeitdoûr een kanaal (r) naar de
l'en weg. De verdiensteljke Oostenrjksche hiervoorbestemde vergadel'bakken.
delfstofkundige Ton Wprn heeftde amalgamaT0t het uitgloejen van het doorgezegen
tie - metdedoorAlonzo.ftzrùtzvooxgestelde amalgama gebruiktmen gegoten jzeren borverbeteringen
het eerst ingevoerd inH0n- den,die aan eenejzeren staafboven elkangaxje. De berg-raad Gellert bragt haart0t der bevestigd?m et amalgam a gevuld en met
hoogexe volkom enheid en verplaatste zenaar eene doorwater afgesloten klok bedektzjn.
Freiberg, waar vervolgens onder de leiding Btjhetverhitten van dien toestelverandert
van cltarpentierdegrooteam algamatie-tàbriek het kw ik in damp, die in water vloeibaar
te Halsbriicke gebouwd werd,welkealspoe- wordt, en het zilverbljftin een poreuzen
dig wegens hare uitmuntende inrigting gx00- toestand Op den bodem achter.In den laatten roem inoogstte.Al hebben 00k andere sten tjd heeftmen dezen toestelvervangen
methoden,waal-door men het zilvexZemak- door jzeren cylinders, die op gas-retorten

keljkerengoedkooperuitzjneertsenbekomen
kan,in den allerlaatsten tjddeamalgamatie
verdrongent toch aehten wj het pligt,de
Europêschehandelwjze,z00alsdieteFreiberg
in zwangwas,inkortetrekkentebeschrjven.
Dezilverhoudende ertsen werden,bj aanwezigheid van zwavel-jzeren zwavel-koper,
met keukenzûut geroost. Daarbj ontstaan
zwavelzuurjzeren koperoxyde,die bj een
klimmenden warmtegraad zich ontbinden en
door het vrj wordend zwavelzuur OP het

geljken.
Uitdeoverbljfselen van hetamalgamatieverloop kan mendooruitspok3len een onzuiver

amalgama verkrjgen,datbj hetuitgloejen
eenebekende soortvan Onzuiverzilverlevert.
Wjvoegenereindeljk bj,datO0k denatuur zich w eleens met amalgamatie inlaat.
In Hongarje, de Pfalz,Salzbtlrg en vooral
in Chilivindtmen weleens natuurljkever-

bindingen van kwik met zilvert en wél in
de verhoudingen van 26, 35 en 87 procent
keukenzout w erken, zoodat er chloor,zwa- zilver met 74, 65 en 13 procentkwik.Die
velig zuuren zwavelverbindingen vextgozuur natronontstaan.
nenzichindegedaante
van octaëders met
Do0r het chloor verl
andert dan al het
afgestom ptekanten en
l
zilver - zoowelhet
ookwelalsafgeknotte,

vrjealshetaanzwa-

ve1 of aan m etalen
gebondene--inchloorzilver.

-

De gerooste en;jn

gemalen m assa wordt
dan met kwik verm engd (Fig.:
) en 4).
Hiertoe gebruiktm en
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Ronëwentelendevaten voordezilver-amalgamatie.

of broos. Stelt men
zeblootaan dehitte,
dan verandert het
kwik in damp,enhet

zilvex bli
jftachter.

Am alia. Van de
vrouwen
, di
dezen
naam
hebbe
ne gedr
a-

ren tè) eener horizontale as ingrjpende?om gen,vermeldenwtjdevolgende:
hunneasbewegen.Menkanelk vatafzonderljk
Amalia (Anna),hertogln van Saksen-W ei-

doen stilstaan zonder de overige in hunne m ar,eene dochter van den hertogvan Brunsûm wenteling te belemm eren. Eerst brengt wjk-W olfenbiittel.Zjaanschouwdehetlevens-

men uiteen watel'
bak (B)wateren dan uit
een ertsbak (O)dooreenepjp (#),dieonder
in eene dubbele buis eindigt,gemalen erts
in ieder vat,men voegt er staafjzer bj in
den vorm van teerlingen enm enlaatdevaten

licht 0? den 24sten October 1739. Zj onderscheldde zich door groote gaven van ver-

stand en hart en was geruimen tjd de flon-

kerster, om w elke de m eest-beroem de personen harer eeuw zich bew ogen.Den 28sten

Mei'1758 verloor zj naeentweelarighuwe1jk haren eehtgenoot, hertog Ernst -4zl
gvdf
ConstantI
jn,en aanvaardde als'voogdesvan
haren éênlarigen zoon KarelU4S
It
/Zr.
:Jhetz
'jksbewind, dat zj in 1775 aan dezen overgaf.
en men doet de omwenteling der vaten n0g Zj zochtde treurige gevolgenvanden7jarieen 20-tal uren aanhouden.D aarna verdunt gen oorlog zooveelmogeljk te verzachten,
eenige uren Omdraajen. Hierbj wordt het
ehloorzuur door het jzerontbonden,zoodat
exfl
jn verdeeld zilver vrj wordt.Om nut0t
de amalgamatie tekomen,voegtmenbjden
taajen brj in de tonnen hetnoodigekwik

men de geheele massa met water,om de verleende gedurende denhongersnoodin 1773

vereeniging de<ijnezilver-enkwikdeeltjes menschlievenden bjstand en bevorderdemet
te bevorderen. Vervolgens verwjdert men krachthetOnderwjs.De noodlottiyeslag bj
het zware amalgama door eene kleine ope- Jena (1806) trof haar diep,en zp overleed
ning (d), die in het gesloten spongat der den loden April 1807,vervuld met treurige
vaten aangebragt en naar ondel'en gekeerd
is,en door deze komt het,door middel van

gewaarwordingen pver de toekomstvan haar
dierbaar vaderland.

een lederen zak en van eene buis(-)inhet Amalia (Maria),degemalin van Lodewj;k
kwik-kanaalLn).Zoodra debrjachtigestoffen Z'ACJ@:,koningvanFrankrjk,eneenigedoch-
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tex van Ikrdinand I (fF),koning van de den l4f
1en November 1657 streed roemrjk
beide Siciliën.Zj werd geboxen den 26sten in den slag van Malplaquet, was eerst ge-

April1782:huwde den 25stenNovember1809 huw d met Petronella de Trrïdze en vervolme
tLodewqk .
P1î!Y.
ç,toenmaalshertogvan gens met eene tlochter van den raadsheer
Orllans.die als balling rondzwierfenweinig I'
ili
ps %,an .
/fd
fvlc,l#l.Hj overleed den 3den
J l720.
hoop mogt koesteren,dathj in zjn vaf
ler- Ju1t'
T0thetzelfde geslachtbehoorti%iœtinusrlzl
land terugkeeren, en n0g minder hoop dat
hj er ooitden trooll beklimmenzou.Zjmogt Amama,hoogleeraar in deHebreetlwschetaal
zich raet heva in een hoogstgelukkiqhuw e- aan de academieteFraneker.Hj werd geljksleven verheugen en bemoeide zlch wei- boren te Franeker, waar zjn vader burgenig maet staatkundige aangelegenheden. Bi
j meester was, den l3den october 1598.Door
n onderw ezen,onderden va1 Van haren gemaal vergezelde zi
j den berocmden Drlzslq.
1001*eeneuitgebreide
dezen op zjne vltlgt naar Engeland. Hier scheidde hj zichweldra(
werd zj weduweopden26StenAtlgtlstus1850 en grondige kennis van het Oostersch. In
en volgde er,weinigejaren geleden,haren 1616 werd hj t0tbuitengewoon en tweeJaren later t0tgew oon hoogleeraarteFraneker
echtgenoot in het graf.
A m alia H eiter, z00 alsztlzich noemde, benoem d. Vruchteloos waren de pogingen,
maar eigenljk M aria Amalia Fretf/rï/lc 0D3 hem ? als plaatsvervanger van. Erpenius,
gcb ev,eene doehter naar Lelden te lokken. llj schleef oxl
A lt-qusta,hertogin nan z
jel
-.
van prins M aœimiliaan en eene zuster van seheidene geleerde w erken en overleed den
koning Joltann van Saksen? werd geboren 9dcnN ovem ber1629,eenew eduwe--M elnya
p.4 A delen '
ptzs Cronenbltrg - drie zonen
te Dresden den loden Augustus1794.Navele ?
reizen in het zuiden van Europa:gaf zj en even z00 vele dochters achterlatende.
onder straks vermelden naam in 1829 een
A m andel (amygdalus) is de naam van
tooneelspel tsDer Krönungstag''in hetlicht. een plantengeslacht van de fàmilie dersteenIn 1820 verscheen ttMesrlz,König v0n Bak- vrucht-dragers (deupaceën),waartoe ook het

triana'' in 1822 tdTuiireund W ahrheit''
later(tDer Oheim'' ((Dle Fiirstenbraut''enz.,
die metveelbjvalten tooneele werden ge-

praimengeslachtmetzjneverschillendesoorten (abrikozen, pruimen, kersen , morellen
enz.) behoort, en volgens anderen vormen
amandelseene afzonderljke familie- die
voerd. Hare dramatische stukken zjn te de ,'
Dresden (1837- 1842)in 6deelen uitgegeven, der amygdaleën.
waarop in 1844 n0g een ëeelisgevolgd.O0k
Bj de amandel-gewassen vinden wj een
vinden wj onderscheidene operas vermeld, klokvormigen, s-spletigen kelk, 5 rondachwaarvan zoowel de m tlziek als de tekstaan
haar Tvordt toegekend. Eene hardnekkige
oogziekte noodzaakte haar,om zich in 1855
aan eene operatie te onderwerpen.

tige bloembladen en een 30-talm eeldraden,
op den kelkzoom ingeplant.Dedraadvormige

Am althea is de naam der geit,die op
Creta Zens (Jupiter) zoogde?toen zjnemoeder hem derwaartshad gebragt.Volgens anderen is zj eene nymf, en we'leene dochter
van M ellsseIœ, van Helios of van Olenns,

soorten van dit geslacht zjn heesters ofboomen en vele geljken op wilgen.De gewone
amandelboom (amygdalus communis L.)heeft

stjliseindelingsendesteenvruchtheefteen

veelal gegroefden en doorboorden steen.De

lancetvorm ige,gezaagde bladen en roodachtig
witte bloemen,die vôér de kom stderbladen

die hetkind m etgeitenm elk en honigvoedde.
De geit werd aan het uitspanselgeplaatst
en prjkt er a1s eene schitterende ster aan
den schouder van den wagenman en haar

ontluiken.Zjne vruchten zjn langwerpigen

zj wenschten.- Een oudhèidkundig tjdteam
Lev
ia
pzi
sc
ft,
door
ött
i-qe
drhri
oeg
de
sgeljBks
de
nrna
ng uitgegeven,
A maltltaea.
A m am a (Het geslacht nanjbehoort t0t
ëeaanzienljkeFeslachtenvanFriesland.Verk

bittere in zeev blttere en half ii//dre. Van

hebben een droog vleese'h,dat onxegelmatig
scheurt.Deze plantis uit Noord-Amerika Of
uit het Oosten afkomstig en wordtvooralin
hoorn (corn. Amaltkeaej is het zinnebeeld het zuiden van Europa gekweekt.In Algiers
van den overvloed.Toen die geithem - den heeft men boschles van amandelboomen.In
hoorn - afgew orpen had, vulde eene nymf Frankrjk onderscheidt men zoete en bittere
dien met bloemen en bragt hem aan Zews, amandelen en men verdeelt daarenboven de
diehem aan zjneverpleegsters,dedochters eerste in 'nnsehali-qe,half-dunsehali
ge,ltalfter hand stelde met de be- Alr#q
Van
xcàclùe,hardschalige,laatbloeqendeJJr#lofte,dat die hoorn alles zou opleveren,w at schal'
l
ge en gemeene AlrddcF
zf
zlù:, en de

al die soorten w orden, vooral ten gerieve

van debanketbakkexs,Jaarljks tussehen de
2 en 3 millioen Ned. pond uit Frankrjk

uitgevoexd.
dle in hetlaatstder 15de eeuw
Van den Fewonen amandelboom geven wt
l
leefde, Avordt voor den stamheer gehouden. eeneafbeeldlng enwe1eenbloejendentak(a4
TGn Amama

en een tak metdevrucht(l),beideop l/at
le
dernatuurljkegrootte,een stuk vandenielk
(c) ongeveer Op de natuurljke grootte,een
helmknople (#)vanvorenenvanachteren(e),
viermaal vergroot, een stamper (J) op de
dubbele grootte,de doorgesneden vrucht(q),
de kern (J),de doorgesneden kern (i),ilet
en commandantvan Hu1st.Hj werdgeboren zaad (k),en hetdoorgesneden zaad(14,alles

Een zjnernazaten - Gerritrc> Amama-

was in het m idden der zeventiende eellW
kolonel onder de Friezen:com mandant van
Bourtange,Emden enz.U1thethuweljk van
dezen met Bernardlna rJ4 Viersen sproot
Jbaekim 1llzl Amama,generaal-maloor van
het voetvolk,kolonelin dienstvanden Staat

-
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in natuurljke grootte.- De dwergamandel loozen van taai sljm. Het spreken wordt
(a. nana L.
) wordt om zjne fraaje roode belemm erd en de stem verliest alle welluihloemen door velen aangekweekt.
z
she
mo
ljkee
,ne
den
del
nfd
id.eje
Bj
erge ontsteking valthet
m ond e0n w einig te
D00r seheikundiq onderzoek isgebleken,
dat de zqete en blttere amandelen w el niet openen?en men ontwaartoorsuizing,oorptlnt
ill den aard der bestanddeelen, m aar toch hoof
dyjn,walging en eene koorts,die jlin debetrekkeljke hoeveelheid der bestand- hoofdlgheid veroorzaakt. Bj een geringen
deelen aanmerkeljk van elkander verschillen. graad Van Ontsteking verdwjnt de koorts
De eersten bevatten betrekkeljk m eer vette na verloop van 2 of 3 dagen,en de geheele
olie, de laatsten m eer em ulsine. De vette ongesteldheidlooptin 8 dagen af.Bj hevige
olie is de zoete amandel-olie, die door uit- ontsteking ontstaat dikwjls verettering,en

persing verkregen wordt.D e bittere am ande- in dit gevalkan de ziekte veellangerduren.
lenleverenhetverqiftigeblaauwzuurdoorde Als het gezweldoorgaat,volgtde genezing
werking der emulslneopdeamygdalineonder gewoonl
jk heelspoedig.Veelvuldiyeaanvallen dier ontsteking kunnen aanleidlng geven
toevoeging van w ater.
De geneeskunde bereidt van zoete am an- t0t eene bljvende gezwollenheid (hypertrodelen onder toevoeging van stliker en water phie) der amandelen, welke nadeelig werkt
een verzachtenden drank,diebjeen geringen Op de steln.
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Am andelen (ton.
wegsnjden deramandelen - eene operasillae) noemt men
tw ee klieren, aan
tie,die intusschen in
De
g
e
wo
n
e
a
ma
n
t
l
e
l
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n
m
(
va
my.
qdattu cpvz-fzvidl.
weêrszjden van de
denJongstentjddoor
keel, achter in den
bevoegde artsen isafmond tusschen de bogen van het gehem elte gekeurd.

en onder het sljmvlies gelegen.Zj geraken

Am andelm elk is voor velen een aan-

ligt in een toestand van ontsteking, zoodat gename dxank, zoodat wj in weinige re-

zj opzwellen en door het vernaauwen van
de keel het slikken en spreken belemm eren
(angina tonsillarîs).Datgeschiedtvoeralbj
verkoudheid, die in ons klimaat dikwjls

.

gelen willen aanwjzenth0e zj bereidwordt.

M en giet kokend w ater op zoete am ande-

len,zoodat men ze gemakkeljk van de schil

kan ontdoen.Daarna dientmen de w ittekervoorkomt.00k behoort zulk eene Ontsteking nen droog in een mortier fi
ln te wrjven.

bj pokken,roodvonk enz.gewoonljk t0tde Voorts wordt er bj gestadig wrjven z()0bjkomende verschjnselen. Zj vertoont zich veelwater (00k welrozenwater)bjgevoegd,
somtjdsplotseljk?terwjlzj doorgaansmet als nopdig is om aan de melk de vereischte
droogheid en prikkeling in den mond en in vloeibaarheid te geven, w aarna een en ande keel een aanvang neemt.D an Ontstaater der Op een doek gegoten en uitgeperstw ordt.
eene evervloedige afscheiding van speeksel, Men voegt er dan wat suiker bj,en de
die een gedurig slikken noodzakeljk maaltt. drank is gereed. M en kan ook eene soort
Hetsljmvliesvan dekeelisdaarbjr0odvan van geconcentreerde amandelm elk m aken,als
kleur, en de am andelen zw ellen Op,zoodat men den z00 even vermelden drank met
zj t0t elkander naderen. Daarbj ontstaat suiker t0t eene siroop laatkoken.Men voegt
een lastige hoest, die vergezeld gaatvan het een weinig vin dezen bj wat water en ver-
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krjgthierdooreenzoet,frisch enaangenaam Radjaafgevallenehoofdenwordtbestuurd.Er
smakend vocht.
zjn 12000- volgensanderenalthans10000A m andelpers is de naam van hetwitte inwoners.Destranden zjnerboschrjk ende
deeg van amandelen, waaruit men pnder de

binnenlanden vrtlchtbaar.De gewone voort-

pers de vette olie verwjderd heeft.lntus- brengselen zjn er rjst, maïs, suikerriet,
schen bevat het altjd nog oliegenoeg,om pompoenen,w aterm eloenen,katoen )w asen
met de kaasstofder amandels - door som- sandelhout.
migen amandine genoemd,maar van de geAmarantaceën (amarantaceaeLindl.)of

wone planten-caséïne niet of weinigverschillende - en m et een weinig watereenem elkachtige vloeistof te vormen, dat sommigen
als drank ,maar de m eesten als een schoonheidsmiddelvoor de huid gebruiken.Hetbezit,even a1s andere eiwitachtige stolen,de
eigenschap Om m et vet eene emulsie te vo1--

kattestaarten. Z00 noemt men eene natuum

ljkeplanten-familie van de groep derkromkiemigen tcurvembryonen).Debloemen zjn
tweeslachtig oféénhuizig en door drieschut-

blaadjes Omgeven. Het bloemdek is enkelvoudig en droog-vliezig met4 of5 bljvende
oogen of zaâmgegroeide punten.Het aantal
men,zoodat zj de vette deelen van de huid meeldraden is doorgaans 5.Gewoonljk vindt
veelbeter w egneem tdanw ater.Daarenboven men er eene één- Ofveelzadige blaasvrucht.
geeft de amygdaline der bittereamandelsaan De bloeiwjze is in den regel een digte,
het waschwater een aangenamen geur.Die l
anywerpige trosmeteeneroodekleur.Deze
geurwordtindewelriekendeamandelzeep0ok krulden en struiken behooren eigenljk in de
w el door vreem de toevoegselen vermeerderd. keerkringslanden tehuis.Onderscheidenosoorten worden als salade gegeten,z0o alspltilFig.1.
oadzll.s nermieularis in Brazilië.'Den knolli-

gen wortelvan gomphrenaq'czlcls,gebruikt
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tusschenpoozende koorts enz., en o0k de

bloemen van den âanekam (celosia cristator L.)Onzertuiniers worden in China en
Dekattegiaart(amarantla cczlAfzfll.

Japan door de geneesheeren voorgeschreven.
T0t die familie behoort het geslacht amarlsfl,
s, hetwelk eene menigte soorten telt,

die in harebloeiwjze een staartvormigvoorA m anoebong ofamanoebang is een k0- komen hebben. Sommige bezitten roode of
ningrjk op de kust van het eiland Timor. roodbruine bladen, zoo als a.hypoohondriaVroeger was het aan één vorstonderworpen, cf
z.
s L., die % Ned.elhoog wordten met
maar than: is het in twee deelen gesplitst, een groenen stengelzichverheft.Dezegroeit
i
n
Noûrd-Amerika.Eene andere,c.crnentus
waarvan het eene door een Radja en het
anderedoor ongeveer21zelfstandige,van den

L., uit China afkomstig,heeft daarenboven
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een roûden stengel.a.ct
zlrft
x/'
lf:ofdegewone PausInnoceztiusIII verûordeeldeztjnestelkattestaart, metflonkerroode,overhangende lingen,zoodat Amarlcus zich in een klooster

bloemen,isvanIndischenoorsprong.W jgeven moest begeven,waar hj in 1205overleed.

daarvan in flg'
.1.eene afbeeldiny,waarin
wj zien,datdejongere tak (b)zlch boven
den eigenljken t0I)(a)verheft.De plantis
in den natuurljkentoestand4-maalzoogroot.
Avj zien hiervoortseonevrouweljkebloem
(c),eenegeopendevrucht(#),eenzaadje(.
J)
en een doorgesneden zaadje (e).De beide
laatste flgt
lren zjn C-maal,de beide voor-

'
Wrel werd vervolgyns zjn grafgeopend en
ziqjne asch verstroold alles volgens besluit
eenerlterltverradering --,maarhjbleefnog
laug vele leerlmgentellen,diealshandhavers
van zjnewjsbeyyerte optraden.

Am aryllideen (De plantenfamilie der)
bevatbolgewassen metljn-Oflant
tetvormige,

parallelnervige bladen en groote', fraai gekleurde, alleenstaande Of t0t schermen verEindeljk zien wj in ig'.2 a.t
îy?ïi
zp.
îl.
çL. eenigde bloemen, die door een scheedevor-

laatste S-maalvergroot.

op de helft der nattlurljke grootte. Deze mig omhulsel omgeven zjn.l-letbloemdek,

plant heeft doornen aan de Okselsderbladen
en wordt in Indië als groente gebrtlikt.

met het vrtlchtbeginsel zamengegroeid, bestaat uit f
3 drietallige bladerkransen.Voorts

Am ari (Michele), een Italiaansch staats- draagt zj 6 meeldraden en alsvrtlts
hteene
man en geschiedschrjver,werdden7t
lenJulj driellokkige zaaddoos.M en vindthaar in On1806 te Palermo geboren.Hj werd opge- dersclleidene soorten in het zuiden van ons
voed On(1el*de leidingvanprofessorD ominlco

werelddeel en vool.alinhetztlidenvan Afrika.

Scina,een jveraar voor de beyiuselen der Tot deze familie behooren B0 Of40 geslachomwt
lnteling van 1780.Als ls-,larlgJongeling ten? waaronder nareisstfs m etOnze bekende

werd hj ambtenaar van den Staat,en toen narcissen enyalantl
t'
asmethetsneeuwkloltje
zjn vader in 1825 wegens deelneming aan (g.nivalis).
eene zamenzwering èerst ter dood veroor-

H et geslacht amavyllis Onderscheidt zich

deelt
l en toen meteen sojarigekerl
terstraf door ecn trechtervormig, zestleelig, eenigbegel
zadigd was, moest de jongeling zjne zins Onrogelmatig tweelippiq bloemdek.De
moedermethare 4Jongere kinderenvanzjn meeldraden, aanvankeljk llggende? rigten

geringambtenaars-inkomenOnderhouden.Door zi
ch vervolgens Op en drayen beweegbare

doeltreffendemaatregelen,diehj alsambtenaarterbestrijdingvandecholeravoorstelde,
verwierf hj deacllting zjnerlandgenooten.
W eldravertrol
thj naarNapels,Om ereene
betrekking bj hetdepartementvan Justitie
te aanvaarden.lnmiddelslegde hj zich met
jver t0e op de geschiedenis,en weldra vem
scheen zjn atgemeen geprezen werk ttlua

helmknoples. De draadvormlge stjlheeft3
stempels. Men vindtzjnesoorten vooralin
de warme gewesten van Amerika en bj 0ns

a1s geliefkoosde sierplallten in de ltassen.

De fraaistezjn:

A ..ftlrpzpdit
î.
yï.
s:l met een violetten bloem-

steelen eelletweelippigebloem (Fig.l?bloem

en blad op 1/a t
ler natuurljke grootte).Zj

harlakenroode kleur en
gtzerra delVespro Siciliano''(Palermo 1.
842, heeft eene donlter-se,
en in 1859 voor de 6(lem aal gedruktte Flo- isreedsin1592uitGtlatimaianaar0nswereldrenèe). Het boek, dat zich door eene ge- deel overgebragt.Zj geeftgedurig bloemen
strenge w aarheidsliefde Onderscheidde,w erd van hetvoorjaartotaan den herfst.
door de regering verboden,de censoren,die
A. 'pïf/c/l, die een bloemsc,herm vormt
de uitgave hadilen toegelaten,werden afge- vannegen wit-endollkerroodgestreeptebloezet, en de uitgever naar heteiland Ponza

men (Fig.2 op 1/adernatuurltjkegrootte).

verbaunen. Amari nam de wtjk naar Parjs. Zj is afkomstig uit Peru en zeer geurig.
H.Reyénae met scharlakenroode bloem en
In 1848 keerde hj naar zjn vaderlandterug
en werd er eerst lidvan hetyarlementen en eene groote ster in hetmidden.Zj komt
vervolgens m inister van flnanclën. In dat- van Vera-cruz.

zelfde jaar ging hj a1s afgezant naar Parjs. A.egcfe.
sfr'
l.
s'L.JJ.,wellte Op devorige
W eldra echter verwjderde hj zich van het geljlkt,wat de groene kern der bloemen bestaatstooneel,om tePartjsinafzondexingzjne treft,maar er van verschiltdool'hareOranjegeschiedktmdige sttldiën voorttezetten.Zjne gele kleur;ook zt
jn de bovenste bladen van

ttstoxia dei M usulmanni di Sicilia''en ver- het bloemhulselm eer achtel-waaxts gebogen.
schillende andere opstellen, die over Sicilië
A..
stzrzliezlli.s,ûok de amaryllisvan Jel'sey
handelen en in het ttlournalAsiatique''w er- genaanzd, is eene soort'met kleine bloemen

den Opgenomen,zjn daarvan de vrucht.Na
den inval van Garibaldi (1859) in Sicilië
snelde hi
j weder naar ztjn geboorte-grond,
waar hj met de portefeuille van Buitenlandsche zaken werd belast.Toenhetkoningrjk
Italië verrezen was,werdhj t0tsenatoren

(Fig. 8, bloenatak en bladertoppen Op 3/a
der natuurljke grootte). De Omgel
trulle
bloembladen zjn purperkleurig en hebben
Eaauw gebogene meeldraden.Zjbehoortte

nistervan openbaar onderwjsbenoemd.
A m aricus (Almaricus,ElemeritlsofAmâury), isde nartm van een pantheïstisch wjsgeer,die tegen heteindeder lsdeeeuw bj
ChartresinFrankrjkgeborenwerd.Hjleerde:

bollen zjn vergiftig.
A. atamaseo met enkele witte, regtstandige en regelmatige bloemen en lange,ltjn-

huis te Japan, waar Tltanberg haaraantrof
op de heuvels van Nangasaki.00k aan de

in 1863,als opvolgel'van M ateueni,t0tmi- Kaap de Goede H00p komtzj voor.Hare

tîalles is éénj allcs is Gotl, G0d is allcs.''
1.

vormige bladeren. Melz vindtze in de Ver-

eenigde Staten. (Fig. 4., ()y dq hdft der
natut
lrl/lte grootte).
2b
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A.belladonna met 3 t0t 4,somtjdsmet klei,1/srlvlerzand en '/svetten groengrond

5 en meer bloemen,en grootals die eener
gele lelie. De b0l deze: bloem is zeer vergiftig.Zj groeitin W est-lndië en azm de
Kaap de GoedeH0op.

bestaat, terwjl zj daarenboven in hettjdmest en zelfs een weinig guanokunnen verdragen.Alsdebollen in hetvoorjaargepoot
perk van haren stexksten groei wat koeFi>
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âmatytio atamasco.

Yan de talrjke gekweekte verscheiden- zjn en de bladeren en knoppen zich beheden noemen wj a. Jt
lFllt
spzlïi Sweet. met ginnen te vertoonen,geve men haar langzadonkexroode en wittebloemen.Hetaankwee- merhand m eer licht,w armte en vochtigheid.
ken van amaryllis-soorten vereischt veel op- O0k kan men die bloemen uit zaad doen
lettendheid.Zj groejen gaarne in een b0- opw assen,hetw elk in vlakkepotten nietdiep
dem , die uit 2/s blad-aarde,Ys verweerde onder de oppervlakte in vruchtbare aarde
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wordtgelegd;bj voldoendewarmteenvoch- Fingen aangewend,om valsche Amati-violen
tigheid ontkiemt het na verloop van 1 of2 ln den handel te brengen.
w eken.
Am axiki of AmakoekL is de hoofdstad

Am asia (Amasieh, Amassiah) is eene van hetIonischeeiland Santa Maura.Zj is

oude, groote, maar vervallene stad in het door eene brug ter lengte van ruim 2800

Aziatisch-Turksche ejaleet Siwas. Zj ligt Ned.elmethetvasteland(Albanië)verbonaan de Jesjil-lrmak op een aantalheuvels den en door eene citadel en sterkeforten 0maan den voetvan een steilen,kegelvormigen geven. Zj telt 14 kerken, 2 kloosters en
berg, waarop de citadel zich verheft. Deze bjna 6000inwoners.Meexmalenwerdzjdoor
laatste is een ruime vjfhoek met41torens aardbevingen geteisterd, en hare haven is
en 4 jzeren poorten. Destad,diein haren alleen voor kleine schepen toegankeljk.
bloeitjd 200000 inwoners telde, heeft er Am azonasofAltoAmazonasisdegroQtste
thans 25000,en deze beljden meerendeels provincie van Brazilië.Zj Omvathetgebied

de M ohamm edaansche godsdienst. M en heeft van den boveuloop der Amazonen-riviex t0t
er 200 m oskeeën? en van deze is die van aan de grenzen van Peru,Bolivia,Ecuador,
sultan Bnjazet 11 de voornaamste. De be- Columbia en Venezuéla en wordtdoor onaf-

drjvigheidderingezetenenbepaaltzichvooral hankeljke lndiaansche stammenbewoond.op
t0t de zjdeteelt, tot het weven van zjden 28600En geogr.mjlen telt zj44000inwoners.
stoFen en t0t den tusschenhandelm etPerzië. DehoofdstadisMqnoas(BazzodoRi0Negro),
De omstreken leveren veelboomvruchten
Op 30 Z.B. 2 geographische mjlen boven
voorts tabak en wjn.- Amasia wasin de den mond derRio Negro gelegen.Zj ishet
dagen der Oudheid de zetel der koningen voornaam ste station der stocmvaart Op de

van Pontus,maar behoort,sedert zj door
Bt
fazet 11 (1485)veroverd werd,aan Turkje.In 1555werd erde vrede geslotentt
lsschen Turkje en Perzië.

Amazonen-rivier. -- Een dergeljken naam
(Amassonas) dxaagthetnoordoosteljkste ge-

deelte van Pertl,dat in twee deelen - Chachapoyas en Mainas- is geplitst, die te
A m asis. Twee koningen van Egypte zamen ongeveer 40000 inwoners hebben.
droegen dezen naam. De eerste,die t0t het
A m azonen zi
jn, volgens de fabelleer,

tjdperk dersagen behoort,wordtdoor som- strjdbare vrouwen,die afgezonderd leefden
migen voor den Pharao gehouden, Onder en alleen in hetvoorjaar eenigebetrekking
wiens regering de uittogt der Israëlieten
voorviel,en tevens voorden stichtervanéén

Onderhielden met de mannen van naburige
volken. Hare zonen w erden gedood ofaan

der pyramiden (1500 vöör Chr.),- en de de vaders gezonden,maar de meisjesbehieltweede,uiteen onbekend geslachtbj Sak'
s, den zj. Dezemoesten zich op rjperen leefgeboren, was eerst veldheer in het Egypti- tjd aan eenepjnljke OperatieOnderwerpen,
sche leger en werd door koning Apr.
lè'
s af- nameljk aan het afschroejen van de regter
gezonden, om een Opstand te dempen. Zelf borst, opdat zj meer geschiktheid zouden
echterplaatstehj zich aan hethoofd derop- hebben t0t hethantéren van den boog. Zj
standelingen, beklom den troon der Pharaos
en regeerde, dool' de priesters en soldaten
onderstet
lnd,van 5s9 t0t52C vôôr Chr.D00r
een verbond pet Griekenland,door de verovering van Cyprus en doorvele nuttigein-

stonden Onderhetbestuur van eenekoningin.

stellingenbevorderdehjdenbloeivanEgypte,
datnietlang na zjn d00d voordemagtvan
Perzië bezweek.
Am athusia iseenbjnaam vanApkrodite,
(Ventls),omdatzj vooralteAmathus(Amathunt), eene beroemde stad Op het eiland

en andere steden deden verrilzen.Zb'snelden
Priamus, den Koni
ng van r
lrole,terhulp,

Men vindt btj de Otlden drie Amazonenvolken vermeld,nameljk datder Azlatigehe
Amazonen,die aan de Zw arte Zee en in den
Kaukasusgevestigdwarenen Smyrna,Ephese

en in den strjd tegen de Grieken werdhare

koningin P enthesileia door Aeltillesgedood.
Hare hoofdstad w asThemiscyra aanderivier
Thermodon in P ontus, - voorts dat der
Cyprus,gehuldigd werd.Sommigen meenen, Rcytisehe Amazonen,dieaan deOeversw oondat deze stad door Amatltos, een zoon van den van de Tanafs (D0n), - en eindeljk
H ercules,anderen,datzj doorAmatltusq,eene dat der A ethlopisehe A mazonen, die onder
dochter van Cinyras,gestichtis.
aanvoexing van hare koningin M yrina totin
Am ati is de naam van een ltaliaansch E gypte en Arabië doordrongen, m aar door
geslacht,dat doorhetvervaardigen vanvoor- Heraeles (Hercules)verdelgd werden.

trefeljkeviolen een Européschen roem ver-

wierf.Andrea 2.,die in de tweede helftder
l6(
1e eeuw leefde, was toen reeds eigenaar
van eene violen-fabriek te Cremona.De instrumenten van Anlonio (7drov?zzao A.,die in
hetbegin der l71eeeuw leeï'
de,worden voor

00k vindt men gewag gemaakt van de

Bol
teemsche Amazonen,nameljk van dappere

vrouwen, dîe in 730 na Chr.,na het sneuvelen van hunne mannen,gedtlrende zeven

Jaren onder aanvoering van Wlasta porlog
voerden en eindeli
jk meerdoorlistdan door

de besten gehouden,terwjlhun roem in die geweld onderworpen werden. - Toen de

van den ltderen Nieeolo A.eenigzins da,
alde. Europêsche ontdekkersvan Amerikaaan den
Demeestgezochte violen dragen hetJaartal Oever van de Marannon gewapende vrouwen
1590 t0t 16:0 en onderscheiden zich door zagen, gaven zj aan dien stroom den naam
zachtheid, zuiverheid en volheid van toon van Amazonenrivier.
Daal* zulk eene vioolwel eens duizend gulA m azonen-rivier(De),00k deMaran-

den opbrengt,hebben bedriegersdikwdls pO- non LM are 44 kton? zee ot'geen zee) en
25*
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de Maranham genaamd,isde grootste l'
ivier, nendringende golfter hopgte van 5 Ned.e1,

die wj keûnen. Zj ligt in Zuid-Amerika. terwjlzj op zeerdiepeplaatsenbjnageheel
Haz'
o bronnen zjn te vinden in den berg- en alvordwjnt.
ltnoop van Pasco, waar op het gebied van
Men schatdeuitgestrel
ttheidvanhetstroomPert
l 3 Cortlillera-takken naar hetnoordwes- gebied der Amazonen-rivier op 98000 t0t
ten loo1)en. llier Ontspringt ttlsschen den 120000 viexkantegeographischemjlen.Het

westeljken en middelsten tak uit eene za- breif
ltzich uitt0t 20OZ.B.,zoodatghovan
menvloejing vandeAguamirasenChavinello de Zuid-Amerikaansche keerkringsregens,die
(Tanguaraga)de Amazonen-rivier. Zjspoedt ten zuiden van den evenaarvallen,derwaarts
zich gedtlrende haren bovenloop, die voor vloejen: Noordwaarts gaat het niet verder
ligte vaartuigen bruikbaar isj over een atL dan t0t 4O. De rivier stroomt door een Ontstand van 1l0geographischemjlendooreen zettend gl'oot woudgewest. Zj is 770 geolengtedalnaar hetnoorden. In den aanvang graphische mjlen lang,maardielengtel
tlimt
van haar korten middelloop wendt de rivier t0t 18000 lpl
jlen, wanneer wj al harezjzich naar het oosten.Zj dringt er hare wa- rivieren erbjvoegen.Zj ontvangtaan haar
teren die zich Over eene breedte van l30 regteroever de Htlallaga (Hua1
o), de
totlE0xet
l.elhebbenuitgebreid,dool.eene Ucayale (Apurimac),dePurtls,de&uc
Madeil
'a,
engte van slechts 50 Ned. el en vormt 12 de Topayos (Arinos) en de Xingu (Pa.
rapongos of stroomversnellingen. Eene van naïba),en aan haar linkeroever de Napo,
deze - die van M anseriche - is l'
/ ge0- de Caqueta (Yapura) en de reusaehtige Rio
graphische mjllang en w ordtm etdeDonau- Negro.Sommige van deze,zooalsdeUcayale
poort van orsowa vergeleken.Loodregtver- en de Rio Negro,behoeven bj de zamenrjzen hier t
le l
-otsen aan weêrszjden van vloejing 5-oor de hoofdrivier niet Onder te

den stroom ,dieert0tliovanzjnevroegere doen.

breedte is vernaauwd. De kracht der zaâmIn den tjd der1
'overstrooming van Ja
geperste w ateren heeft er holen gespoeld in nuarj t0tMaart- rjstdeAmazonen-rivier
het gesteente. Bj Renteula ueemt de bene- Om streeks 18 Ned. el. T'on Jftzrdiff.s vond
denlof)p ecn aanvang;deze is er 440 gcûgl-a- er aan deboom en slib t0teenehoogtevan 17
khische mjlen van den mond verwjderd en Ned. el.De dieren nemen dan de vlugtnaar
llgt er 350 Ned.elboven deoppervlakteder het binnenland, en in de boom toppen?die
zee. Volgens '
von Humboldt is de rivier er boven den waterspiegel uitsteken, Ontstaat
zoo breed als de Rjn bj Mainz. Debene- eeneigenaardige,prachtigeplantengroei.Eindenloop kent geeno watervallen Of stroom- deljk wjken de wateren,en de woudbewoversnellingen en geenerleibelemmering voor ners keeren terug. In de rivier zelve leven
scheepvaart. D e statige stroom kronkelt krokodillen,sehildpadden en visschen in meer door lage vlakten met een verval van '
gte. Een gedeelte der rivier,ttlsschen de
a ni
Ned.el '
ppzlz
vaetillsnoemthetdubbelebe/monden van de Ucayale en van dt
làladeh-a,
drt
lg - Op elke geographische mjl.'
W eldra wordt ook we1de Solimoesgenoemd.
is hj 4000 Ned. el breed, - vervolgens
D e m ond der Amazonen-rivier w erd het
tweemaal z00 breed met eene dieyte van eerst in 1490 door Plnzonontdekt,m aal'niet
100 Ned.el.Hier en daar verdeeltdleruime vroeger dan in 1544 dût)r Orellan@ bevaren.
plaszich in talrgkearmentt
lsschenboschrjlke De Jezuïeten vestigden zich met talrjke

eilanden, elders geljkt hj op eene uitge- missiën aan haren oever, maar werden uit
strekte binnenzee m et welig begroeide kus- Zuid-ztmerika verdreven.Later werd zjd001*
ten, waar de wilde dieren ter bevrediging k%
pi.
'r, von .J./hr/'Jv.ç, P öppi.g, M aw , î'mytls,
van den dorst slechts op enkele plekken pa- A vê-Lallemant en vnoraldoor H erndon,een
den hebben gemaakt in het Ondoordringbaar Noord-Amerikaan,bezocht en beschreven.In
zamenw eefsel van slingerplanten. N0g een- de laatste Jaren is O0k Ayassiz meteene tal-

maal, bj Obydos,vernaauwtzich de rivier
ttlsschen rotsw anden t0t eene breedte van
1500 Ned.el(Engte van Patlxis). Latergeljkt zj Op een zoetwater-meer,waarmen
uithetmidden naauweljksdeOeverskanonderscheiden.De eb en vloed der'zee werken

rjke expeditie derwaartsgetrokken,en wj

verwachten met groote belangstelling de uitkomsten van het Onderzoek van dien geleerde.

Am azonensteen iseeneirisérende,groen
geklet
lrde verscheidenheid van gewoon veld-

t0taan laatstgemeltlevernaauwing.Eindeljk spaat.Dekletlrontstaatdoordebjgemengde
brengt de l'ivier door een mond, die over koperdeelen. Hj Ontving zjn naam van de
eene breet
lte van 12 geographische mjlen rivier, waar hj het eerst gevonden werd.
cene menigte eilanden telt, hare troebele Later ontdekte m en hem 00k aan de oostwateren in den Atlantischen oceaan.In dien zjde van het Ilmenmeer bj Miask ,waar hj
mond ontwaartmen het indrukwekkend 113- zich in fraajekristallen vertoont.Ilj wordt
tuurversehjnsel:datm etden naam van Jp0- meestal vool- rekening van de Russische
roroca''bestempeld wordt. D e zeevloed,op- kroon in doozen,vazen enz.herschapen.In
gehouden door het uitstroomend rivierwater, het Keizerljk kabinet tePetersburgbevinden
vel.
breekt eindeljk op eens dien tegenstand, zich twee vazen van amazonensteen,w aar-

rolt over hetrivierwater heen en rjst plot- aan m en eene w aarde toekent van 20000
seljk omhoog met een geraas, dat men op gulden.
e
en afstand van 1% geographische mjlhoo- Am baeht was voorheen een regtsgeren kan.0p ondieptcl verheftzich die bin- bied -- eene verzameling van ingezetenen,
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waaxover een ambachtsheergesteldwas,z00- dagen daarna werd hem nletveelplegtighoid

dat zj te zamen eene ambachtsheerljkheid openbaar gehoor verleend.
vormden.Zulk eene heerlgkheid werd door De buitengewone ambassadeurs)in die da-

de Graven van Holland en Zeeland in leen gen door de Staten afgezgnden,hadden gegegeven doorgaans a1s een k'
t
caàd leen, woonljk een predikant,een geheimschrjver,
zoodat het nimmer op dezjlinieoverging, twee klerken, een hofmeester en een luismaar 0ok wel eens als een goed leen,dat terrjk gevolg.Zj ontvingen voorhunneuitbj erfenis door de zjlinie k0n verkregen rusting 18000 gulden en een daggeldvan lS5
worden. Aan de ambachtsheerljkheid was gulden buiten de toelage voordenpredikant,

verbonden hetdagell
jksck ,
çdret
/f,nameljk de geheimschrjverenhofmeester.Menzieverder
bevoegdheid om een schout aan te stellen, onderyezant.
dievonnisde overburgerljke zaken.Debal- A m benoe iseen klein rjk Op heteiland
''lzp, die regt deed i
n ljfstrafeljke zaken, Timor, ten oosten van Amtbang gelegcn.

werd benoemd door de halt
vl
teeren of l
tooge Een gedeelte van dit gebied staat Onder de
Fleerez3.
Portugésche vlag. W are het grenstractaat
Erwaren nnnri;e ambachten!wierbezit- m et Portugal in 1855 niet door de Tweede
texs aan den xegérenden Graaf den Mei- K am er verworpen, dan zouden wj hetgecjns-- 53 schellingen voor elken morgen heel en al aan Pgrtugalhebben afgesiaan.
gronds- Jaarljksmoestenbetalen,envrj;e, A m ber is 00n0 stof die w eleer tegen
wier eigenaars van die'belasting verschoond goud w erd opgewogen.M en vindth8m vooral
blevon.Veleambachtsheerljkheden zjn d0Or in de nabjheid van Madagascal-,Sllriname,
de Staten dezer gewesten verkocht en alzoo Java en Japan en tlok aan de ktlst vanBra-

in vrjen eigendom Op de koopers overgogaan. Deze bleven daarbj in hetbezitvan
verschillende regten, zooals de jagt,visscherj,tienden enz.
Van ambaoltt in den zin van ltandwerk zul1en wj onderditwoord spreken.
Am balis eeneadsistent-residentieopJava
en we1 ten westen van Poerworedjo. Er
wonen ongeveer 100000 m enschen.Erw ordt
vooral rjst en indigo verbouwd. O0k een
district,een dor? en eene rivierin gemelde
adsistent-residentle dragen dien naam.

zilië.Hj drjft doorgaans in kleinestukjes
op zee,maar 00k wel eensin brokken van
50 Ned. pond. De echte amber bestaat uit

onregelmatige, ondoorziytige, was-achtige,

broze en op debretlk fbn-korrelige f)f bla-

derige stukkent die brtlinachtig zw art Of

lichtgrjs van kleur zjn en met lichte en
donkere strepen en vlekken geteekend. Hj
heaft een aangenam en reuk ,w elkenaar dien

van muskus zweemt, voorts is hj smakeloos,bj voldoendewarmte week enbuigzaam ;hj smelt bj eene matige hitte,vat

Am baraw a is een district op Java in de ligt vuur en verbrandt met eene heldere
adsistent-residentie Salatiga. Hettelt 50000 vlam.Zjn hoofdbestanddeeliseeneeigenaarinwonel's en 185 dorpen en bezituitmuntende dige soort sran vet,ambervet(ambrine)ge-

koëj-plantaadjes en rjstvelden.llierverheft
zich het fbrt W illem l omstreeks 500 Ned.
elboven deoppervlakte derzee.Bjdatfort
ligtdehoofdplaats,die desgeljksden naam
van Ambarawadraagt.ook eenebekoorljke
'
vallei en een meel-aldaar worden even z00

genoemd.

naamd.Daarenboven bevathj benzoë-zlltlr,
keukenzout? een zoet extract en een Onop-

losbaar brulnachtig overbljt
sel. llz
tmenbaok

houdt den amber voor eene stof,die in het

darmkanaalvan den potvisch (physetermacrocephalus) wordt afgescheiden,.
- en hj

schjnt inderdaad van dat sehepsel afkomstig
A m bassadeur.Z00 noemtmendenafge- te w ezen. Latere onderzoekingen pleiten

zantvan een vorst,diedezenaan hetH 0fv.an voor de meening,dat hj in 't algemeen een
een anderen vorst vertegenw oordigt.Ambas- voortbrengselis van de ga1der walvischachsadet
lrs en pauseljke legaten,wdkemethen tige dieren.

op dezelfde ljn wol-den gesteld,hebben Om
De amber wordt gewoonljk metbenzoët
die rederl aanspraak op groote eerbewjzin- laudanum , m eel enz.vervalscht. E chte amgen. Bj hunne komst in de bestemde resi- ber moet zich in verwarmden alkohol en
dentieworden zjmeteenehofkoetsafgehaald aether vollkom en Oplossen.Men gebruikthem
en in een plegtig gehoor door den vorstont- in w elriekende tincturen en tandpoeders.
vangen,terwjlzj bj diegelegenheidhunne O0k wordt hj in den vorm van poeder Of
geloofsbrieven overgeven. In de dagen der van tinctuur ingenomen,OmdathjeeneverRepubliek werd een ambassadeurmet groote sterkende en opwekkende werking heoftop
statie ingehaald.Hiertoe begafhj zich naar de zenuwen.M en vermengt er de choeolade
Delft,waar hj in den Doelen door den hof- m ede, en de bekende ttExtrait d'ambre''be-

mcesterderStatenbehoorljk werdverzorgd. staatuit1deelalnbel'
-tinctutlr,'/:dcelrozenDaarna vertrok hj methetjagtder Staten essence,even zoovtlelmuskus-essenceenw at
ofmet zjn eigen rjtuignaarden Haag.Bj vanille-extract.
de Hoornbrug kwam de Kal.
os van Staat
Hot ambeî'vet (ambxine) ofhet hoofdbehem met twee afgevaardigden te gemoet, standdeelvan d2n amberverkrjgtmen dool
en nadat hj hierin was overgestapt, reed dezen in kokenden wjngeest op to lossen,
j de afkoeling in de gehj, gevolgd doo1* een trein van nagenoeg waaruit het zich bt
80koetsen naarzjn logement,waar 8 afge- daante van witte kristal-naalden afscheidt.
vaardigden, hiertoe benoemd,hem in naam Het is Onoplosbaar in water,maarlost zich
der Algemeene Staten verwelkomden. Drie op in wjngeest,aether en vette en vltlgtige
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oliën. W ordt het met eenegeljkehoeveelheid salpeterzllur vermengd, dan Ontwjkt
stikstofoxyde, en hetambervet verandertin
ambervetzuur. Men verkrtjgt dit in witte
kristal-blaadjes,wanneer men hetgekookte

fnsae c-sïfsl.
v largitLones)!zamenspanningen
(sodalLtia)enz.Daarom zjn tegen dezesoort

van ambitus reeds vroeg wetten uitgevaardigd. Deze werden langzamerhand gestrenger, en de misdaad van Ongeoorloofden 0m-

mengsel met water verdunt en Opkookt en meyang (
crimen ambitus)werd eindeljl
kmet
het vervolgens fltreert.
balllngschap,ja, met lo-jarige ballingschap
Am berg is de hoofdplaats van eenarron- (Lex Tullia, 61 voor Chr.) gestraft.Juli'
us
dissement in deBejersche Boven.pfalz.Zj Caesar wist de ambitus niet beter te beteuligt met hare 11000 inwonersin een beltoor- gelen dan door zelf de ambtsbedieningen te
ljk dal aan deVils,die hierbevaarbaaris. begeven, en Oct@nianus bepaalde in de Lex
Men heeft er verschillende regtbanken,een Julia, dat de veroordeelden zich gedurende
garnizoen, eenebibliotheek,eengymnasium , 5Jaren van het dingen naar staats-ambten
een lycéum , een seminarium ,middelbare en moesten Onthouden. Ten tjde van Tiberi'
as
lagere scholen en Onderscheidene instellingen hield de beschikking van het volk over
van lietdadigheid. Nabj destad liggen rjke staats-betrekkingen geheel Op, m aar nu gin-

jzer-en steenkolen-mjnen,alsmedelagenvan gen velen rond bj de senatoren Om hunne
porseleln-aarde en van Amberger geel. Te- tusschenkomstbjden Keizerin teroepen,Vens houden landbouw en veeteelt er velen eenehandelwjze,diedesgeljksmetgestrenge

bezig.
strafwerd bedreigd.
A m biorix , een vorst der Eburonen, in
A m blaauw , 00k Amblahoe en Belaut
o
Belgisoh Gallië gevestigd, verdedigde met genaamd, is een eiland van den Molukschen
moed de vrjheid van zjn vaderland tegen archipel. H et ligt W . Z.W . van Amboina
de heerschappj der Romeinen. Toen Caesar en Z.ten 0.van Boero.Hetis 2 E1 geogra(55 vöör Chr.) een gedeelte van zjn lerer phische mjlen groot en telt ruim 1000 inin het land der Eburonen de w interkwartle- woners,die Over een zevental dorpen zjn
ren w ilde doen betrekken, barstte er door verstrooid. Zj drjven handel op de twee
toedoen van Ambioriœ en Oatirolcus een op- zo0 even vermelde eilanden Of houden zich
stand uit die de R om einsche bezetting aan bezig metde vischvangst.De grondiserzeer
den rand bragt van hetverderf.Toen snelde schraal,zoodat er levensmiddelen van elders
Ambioriœ naar de Aduatikersen deNerviërs, Tiorden ingevoerd.
Om Ook deze t0t een opstand te bewegen.
Amblyopie ofzwakzigtigheidiseigenljk

Het legioan van V Cicero werd erOmsin- geeneafzonderljkeziektevan hetO0g,maar

geld en ware vernietigd,indien een trouwe- eene algemeene vermindering van hetvermolooze Nerviër aan Caesar geene kondschap gen om te zien.Na de uitvinding van den
had gebragt van den hagcheljken toestand oogspiegel door professor Helmhollz te Hei-

zjner soldaten. ('
aesar rukte derwaarts en delberg en doorhetlichtvan terzjdeinhet
verstrooidedeopstandelingen.Tochverzuimde o0gtelaten doordringen,heeftmeninhetoog
Ambioriœ niet, door nieuwe opwekkingen en een aantal veranderlngen leeren onderschelverbindtenissen de Romeinente verontrusten. den, die voorheen den gemeenschappeljken
Caesar zocht zich door listmeestertemaken naam droegen van amaItrosis. Op die wjze
van den dapperen Eburoon, m aar te ver- heettm en eigenaardige veranderingen van de
geefs. W el gelukte het hem , het geheele gezigtszenuw waargenomen, die n0g niet
land te overmeesteren, m aar Ambioriœ ont- naauwkeurig bekend zjn: maar z'
lvakzzqtiqkwam telkens aan zjne handen. De verdere Apïd veroorzaken. Deze kwaalOnderscheidt
z
i
c
h
van
de
vè
rz
i
gt
i
ghei
d
daar
door
,
dat
men
lotgevallen van dezen man zjn onbekendj
volgens Flor'
ts vond hj eene wjkplaats bt
l deze door kunstmiddelen - door brillen -

de volkeren aan de andere zjde van den
Rjn.
A m bitus is een Latjnsch woord? dat
letterljk ommeyany en vandaar het dlngen
naar een staatsambtbeteekent,daar zj,die
daarnaar streefden, op het Fortlm of het
Campus Martius rondqingen,Om stemmen te
vragen van de kiesgeregtigde burgers. Die
beteekenis ligt thans n0g eenigzins in het

gebruikeljke ambitie opgesloten. Het misbruik, dat daardoor ontstond, drukte pp

verhelpen kan,terwjl zwakzigtigen hierbj
geen baat vinden.

A m boina, Ambon,Apon Of Thau is het

belangrjkste der Ambonsche eilanden. Het

ligt in den Molukschen Archipelten Z.W .
van Ceram en ten N.W .van Banda. Het
bestaat uit twee schiereilanden - Hitoe en
Leitimor - ? die door eene smalle landtong

verbonden zjn.Heteiland iszeerberrachtig,
en vooral Op Hitoe verheffen zich stellerots-

gevaarten. Het eiland telt op 4789

00die handelwjze den stempelvan onzedeljk- graphische mjlen 28000 inw oners en 7lsVvan
heid en Onwettigheid. De Oude schrjvers vele kleineriviertlesdoorsneden.Ergroejen
maken dien ten gevolgeonderscheidtusschen ko8tbare houtsoorten - ook heeft men er
een geoorloofden en ongeoorloofden omm e- schoone nagel-, sago- en manggabosschen.

gang. Cieero beschrjft de grenzen, binnen Kruidnagels worden er weleensbjhonderdwelke de ambitus besloten moet bljven, duizende Ned.ponden uitgevoerd. O0k wint
wanneer m en dien geoorloofd noem t, en

m en er notenmuskaat, kaneel, kokos-olie,

Lucan'
us schetst de misdadige bemoejingen, sago enz. D e bevolking bestaat er uit oordie bj den ougeoorlopfden ommegang plaats spronkeljkeinwpnersofAlfoerentMalejerst
grjpen. Hiertoe behooren omkoopingen (ef- Chinézen en eenige Européanen.
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00k de residentie, Onder hetbestuur ge- vanLodewl
jkvanO'
rleans,laterLodetvj;kIff,
steld van den Gouverneur der Molt
lkken, die hem in 1408 t0t eersten ministex bedraagt den naam van Amboina.Zj isin 5 noemde. ln deze betrekkingdibe
enst
hj
uurd
te
0th
de
j
afdeelingen gesplitst en telt l25000 zielen.
Frankrjk en den Koning,
De honfdplaatsvan dieresidentieentevens voor Frankrjk z00 noodlottige verovering
van het eiland wordt 00k'Amboinagenoemd. van Milaan aanspoorde. Paus Aleœander VI
beno
emde
tkard0in
naanlaendetn0t pauseljl
Zi
j ligt op d0n N.'
W . Oevel'van Leitimor Al
ezan
derhe
stm
ondt0hj
t
aan eene baai en aan den voetvan den berg legaat in Frankrjk,
dood van

zelfs!hoew eltevergeefs,
Soya. Hier liqt het fortVictoria,gebouwd
ter gedachtenls aan de Overwinning, door naardepauseljke waardlgheid.Hjoverleed
Steven rt
z4 der Hagen in 1705 Op de Porttl- den 25stc:
1Maart1510 teLyon,groote rjkgézen behaald.Er zjn in de stad elfruime, dommen achterlatende.
zindeljke stl
-aten, twee Protestantsche ker- Am brosius de Adi?i.g:, bisschop van
ken,een w eeshuis,eene scheepstimmel*w erf, Milaan, was de zoon van een Romeinschen
eene kweekschoolvool'inlandsche onderwj- praefectus en w erd in 323 te Trier of te

zers enz. Rondom destad vindtmen fraaje Axlesgeboren.Na den dood zjnsvadersbewandelwegen en schoone buitenplaatsen, gafhj zich met zjne moeder naar Rome,
waaronder het bevallige Batoe Gadja,het waarhj zit!h metjverOp dewetenschappen
landgoed van den GouverneurderMoluksche toelegde.Hj werd vervolgens stadhouderin
eilanden behoort. De bevolking bedraagt er Opper-ltalië en vestigde zich te Milaan,waar

bjna 11000 zielen.

hj zich dealgemeene achting entoegenegen-

Amboina is 00k de naam eener afdeeling heidverwierf.NadendoodvanbisschopAuxenop het eiland van dien naam ,hetwelk door ïi'
ll,
sontstond ereenhevig oproer?entoenhj
deAmbolna-baaiin tweedeelen wordtgeschei- hetvolk openljk t0tkalmtevermaande,werd
den.Die bapivormteenediepe,veiligehaven. hj zelft0tbisschop uitgeroepen.Hjwerdin
Am bonezen noemt men in hetalgemeen tegenwoordigheid van keizer Valentlnianus
de volksstamm en - grootendeels Alfoeren- gedoopten acht dagen later(7December374)

die alsde ooxspronkeljkebewonersvan het t0tbisschop gewjd.Nu verkochthj alzjne

eiland Amboina worden beschouwd. Htlnne bezittingen en schonk de opbrengstaan de
taal verraadt hunne afkom stvan deHindoes. armen,terwjlhj zich metdenmeestenjver
Zj zjn welgevormd,middelmatigvangrootte toelegde Op de godgeleerdheid.ln 277 moest
en teêr van ligchaamsbouw.Men verdeeltze hj bj den inval der Barbaren de wjk ne-

in 3 klassen,nameljk in negorj-Ofdorps- men naar,lllyriëen hj begafzich van hier
volken,bj de nagel-cultuuringedeeldenge- naar Rome.In 38l was hj voorzitter van
durende zes maanden t0t beloonde Of onbe- de Syngde te Aquileja.Hj slaagde gelukkig
loonde heeren-diensten verpligt,- in vrje in de Onderhandelingentdiehj,op lastvan

lieden,die zich op versohillende takken van

Valentiniannstmet M aœimusvoerde,diezich

njverheid toeleggen,- en in mestiezen Of in Brittannië tût K eizer had opgew orpen,en

afstammelingen van Europêanen, die meest zorgde tevens,dat de beroemde redenaar en

in dienst zjn van het gouvernement. Het stadhoudervanRome,Q.A'
ureliusk
vy-zzlccà/f.
x
voornaamste voedselder Ambonézen is sago- als een voorstantler van hetH eidendom verbrj. De mannen dragen ereen blaauw ka- bannen werd. Heftig streed hj tegen de
toenen buis en broek? en de vrouw en een Arianen, en hj noodzaakte keizer Tlteosït:.
s I, die in Thessalûnica vele Onschulrok over een onderkleed. Zj ztjn ligt ge- tfo.
raaltt,maarzeerdirnstvaardig.
digen door zjne soldaten had omgebragt,om
A m bonsche ellallden (De), in het btJ zjne komst te Milaan boete te doen.
noorden der zee van Banda gelegen, zjn Toen Eltgenius (392) na hetvermoordenvan
Amblaauw : Amboina,Boero,Bonoa,W est- den Jeugdigen Valentinianus 11 door den
en Centxaal-ceram , Ceram-laut, Haroekoe veldheer Arbogastus t0t Keizer w erd ge(Boewang)tBesi,Honimoa (Liase),Kelang, kroond en de voorstanders van het HeidenM anipat Noesa-luaut en eenige kleine eilan- d0m op nieuw het hoofd opstaken, verliet

den.Debergen bestaan ervoornameljk uit Ambronl'
us Milaan, maar hj keexde weldra
graniet,en de lagere streken uitbruineklei. na de nederlaag van E'
a-qeniunnaar zjn bisZj leveren vooralkruidnagels,sagoenvoor- schoppeljken zetelterug,waar hj den 4(
1en
treffeljke houtsoorten. Zj behooren tot de April 297 Overleed.Hj is als kerkvader,als
uu
gltstin'
llseen
residentie Amboina en zjn sedert den aan- schrjver en alsopvoedervan A'
vang der 17de eeuw in hetbezit der Neder- dermerkwaardigstekerkeljkepersonenzjner
landers.W èlkwamen zjin 1796in de han- eelIW .
Am broziaansche bibliotheek. Deze
den der Engelschen,maar in 1815 zjn zj
aan onstgruggegeven.
boekerj, door den kardinaal F.Borromeo,
Am bolse (G00rge d'),kardinaal en mi- aartsbisschop van Milaan, in 1609 voor het
nistervan koning Lodewi
jk X1Ivan Frank- publiek opengesteld en alzoo genûemd ter
rjk, werd in 1460 te Chaumont-stlr-Loire eere van den schutsheilige der stad, telde
geboxen.Reedsop l4jarigen leeftjd washj aanvankeljk 25000gedruktewexkenen15000
bisschop van Montauban en aalmoezeniervan

handschriften, die de stichter in Euxopa en

Lodem%
jk XT,en onderKarelVIIIwerdhj Azië had doen verzamelen. Ztjislateraanaartsbisschop van Rguaan. D00r jver en merkeljk uitgebreid en meteen musétlm van
sehranderheid verwierf hj het vertrouwen kunstgewrochten verbonden.
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Ambtjafkomstigv2nlzetLatjnschewoord gebreken Of een bopaald verlangon van den
Ambitus tzie dat artikel), beteekent in het ambtenaarOm zjn ambtnederte leggen.ln

algemeen eene betrekking,die menvan eene de eerste gevallen geeft een eervol ontslag
hgogere magtverkregen hecft- in den regel aanspraak op pensioen.Het iseenalgemeene
eenebetrekking inden Staat,ineeneprovincie regel, dat de regerende vorsten de am bteof in eene burgerljke gemeente.W iehaar naren van den Staat benoemen en Ontslaan.

bekleedt,draaytdennaam van ambtenaal'
.

Somtjdsgeschiedtditop voordragtvan een

Op het gebled der godgeleerdheid wordt of ander ligchaam , - en in constitutionéle
gesprokon van het am bt rlx.Jezusa1s van Staten gewoonljk Op voordragtderministers.
den last,dien Hj naarhetwelbehagen van Slechts de leden der regterljlke magt sjn
G0dhierOp aarde vervullen moest.DaarHj onafzetbaar en dit is een waarborg voor

in de Gewjdeschriftmet een propheet,een hunneonafllallkeljkeregtspraak.ln deVer-

hoogepriestereneenkoningvergeleken wordt, eenigde Staten treden de administratieve
heeft men hem een propltelisolt,hoogepriester- ambtenarentevena1sbj0nsdeburgemeesters,

lt
j'k en kohinklbk ambt,tocgekend.opdat- na een bepaald aantaljaren af.
zelfkle gebied gewaagt m en van hetambtof
de mayt der sleatets ot'het gezag der geesteljlten,om aalz de biechtendegemeente-ledcn
absolutie te schenken of deze te w eigeren.
M et dit laatste verbindtm en debevoegdheid
om den ban uit te spreken. D eze is öfde
kleiueùtzl?,de tlitsluiting uitdegew onekerlt-

Staatsambten waren van ouds1W0g0nS de
magt? de eer en hetvoordeel,daaraan ver-

bonden,begeerljltebetrekkingen.Velenzochtenzeteverwerven,enditgafin degrafeljke
tjden reedsaanleiding t0thetverkoopen en
verpachten van ambten. M ct de Opbrengst
hiervan werd de grafeljke kas gobaat.N0g

gemeenteljke voorregten, öf de qroote of erger werd hetvoordeingezetenen,w anneer

paltsell
jkeùJ,
z/,deuitsluitingllitdeCàristeljke diekooyersOfpachtersO1)hunnebeurthunne
kerk en het verliesder burgerljke regtel). betrekklngen aan den meestbiedende opdroeW j behoeven naauweljkstezeggen?datvan gen. Allerlei onregtvaardigheden - vooral
een ambt der sletltels en van een ltleinen of knevelarjen en geld-afporsingen -- waren

grooten ban in eenProtestantsch kerkgenoot- daarvan hetgevolg.Daarom waren desteden
er alspoedig Op bedacht om zich voor eene
schap geenespraak kan zjn.
overambtsbql'
aghebbenwjonderhetwoord somme gelds het privilêgie te verschaffen,
ambitus gesproken. W ie een staats-ambt 0nl zelve hare stedeljke ambtenaren tebeaanvaardt,is doorgaansverpligtt0thctafleg- noemen.00k werden er alvroegmaatregelen
gen van den ambls-eed,waarbjdeambtenaar genomen,om de ergste misbruiken tegen te
op zich neemt,dewerkzaamlleden,aanzjne gaan Er bestaateene criminéle ordonnantie

betrekking verbonden,met jver en trouw vanhetjaar1570(Gr00tPlakkaatb.V,bladz.
te volbrengen. Zulk een eed is een eed van 689), waarbj verboden wordt, ambten te
belgfte (
juramentum promissorium),en zjne verkoopen, te verpachten of te beleenen,
Overtreding w ordt nieta1sm eineed maar als zoodat zj door de benoemde ambtenaren
ambts-misdrjf gestraft,waarbj de afgelegt
le zelven bekleed moeten worden. Tjdens de
eed eene verzw arende krachtheeft.
R epublielt werden indenregelvreemdelingen
A mbtsmisbruik maakt degenej die de be- geweerd, en geen ander ambtwas erfeljk

voegdheid,w elke hem als ambtenaar is toe- dan dat van den stadhouder. Deze laatste
vertrouwd,aanwendtom m iscladigeoogm erken, bepaling bestond echter m eer t
)p hetpapier
bjvoorbeeld hebzucbt, te bevredigen. Men dan in de werkeljkheid, zooals bjvoorbeeld
onderscheidthet in antbtsmisbr%ik izpenyeren uit de naamljst der grietmanneninFriesland

zï4 (crimen repetundarum in sensu stricta), ten duideljkste bljkt.
door dengene gepleegd,die onder den d 1tA m bulanee ls eenevervoerbare heelkuntedienstdoetbtjhetlegerte
mantel van ztjn ambt te kort doetaan de digeinrigting,well
vrjheid en den eigendom zjnermedeburgers, velde. Zj bestaat uit wagens (caisson-waen in afpersing (concussio),doordengenevol- gens)metde noodige werktuigen,verbanden
bragt,die dool-Onregtmatigebedreigingen en en geneesmiddelen en zieken-wagens (ambtldaden zich ten nadeelevan hen,dieaanzjn lance-wagens) voor de geltwetsten,--eenen
gezag onderworpen zjn?zoekttebevoordea- ander onder het bestuur van oëcieren van
1en.- Hetonderscheidtzlchvanambtb.
misdril
L
h gezondheid Van versclzillenden rang, adlni-

daar ditw oord eene Overtreding beduidt der nistratie-beambtenenOPPRSSOrS.Deambtllances
pligten, die de ambtenaar als zoodanig be- volgen gedurende een slag de legercorpsen,

trachten moet.In sommige gevallen,bj voorbeeld desertie in tjd van oorlog,wordt dit
met den dood gestraft. D e m eest gewone
straffen zjnj behalve de schadeloosstelling
vool'zooverhetambtsmisdrjfstoFeljknadeel

waartoe zj behooren en houden zich tevensy.
zooveel mogeljk,buiten het bereik van het

jescht
lt.DoorgaanswOrdtde ambulancedan

ln eene vliegende en in eene dq ôt-ambttlance

verdeeld.- Erzjnookdraa-qbareczz
àôîl/czzc:t
s)

berokkend heeft, vooreerst rcltorsiny ofhet bestaande uiteen paarltisten methetnoodige
genlis van de bevoegdheid om een am bt ge- om aan gekwetsten hulp te verleenen en
dtlrende een zekeren tjd te bekleeden ende tevens ligt genoeg Om door eenige m annen
daaraan verbondene voorregten te genieten, te worden vervoerd. De ambulances zjn
en ambtsverlies of ontslag.Een ontslag kan in den aanvany dervoorgaande eeuw door
echter eervolwezen(honestadimissio)wegens de Franschen lngevoerd en vonden overal

volbragten diensttjd,hoogelaren,ligchaams- een grooten bjval.Zj zjn echter

vooral

AMBULANCE- AMELAND.

in den laatstentjd- aanmerkeljkverbeterd, wal bevinden. D0 inwonors hgkltlttq er zith
en de menschlievende vtlreeniging van het hgofdzakeljk bezig metzeevaart,landbollw
z?oode Kvu'
is, die de taak op zieh nam ,om en vissoherj.
door het bjstaan van gewonde vjanden en D00r gemelde indgking,diebj denklimvrienden de gruwelen van den Oorlog eenig- menden prjsdervrt
lelltbaregrondennietlang
zins te verzaclzten, za1 vooxzekt)r niets zal achterbljven wordt Ameland tOt zjn
onbeproeftl laten, om de geneesktlndige vorigen toestand teruggebragt,w anthetvalt
dienst bj het leger zoo volkomen mogeljk naauweljks te betwjfelen, dat het, vele
te maken.

eetlwen geleden, t0t den vasten w al van

Am eide is een dorp aan den linkerûever Friesland beh
tle.Volgens deFrieschekro. oor
van de Lek ,een paaruur gaansvan Viauon. nieken behoordehetin dien tjd alse0n vrj

ln t1e 14de en l5de eeuw washeteene stad, eigengoedaandeFrieschekonlugenRadboadI
maar het verloor dezen rang vermoedeljk, Gondebaldt)1,
1Iladboud II.D ezelaatstestichtte
toen hetin 1527doorden bissehopvanUtrecht er eenHeidenschentempel,maartoenhjdoor
werd ingenomen.Eerst (1215) werd het in âïarel de Groote Overwonnen w as,kw amen
leen gegeven aan het edel geslacht llarlaer na zjn dood zjnegoederen aan dekinderen
en na 1414 behoorde het aan de heeren van van Gondebald.Aan eene dochter vandezen?
q?rederode.Van deze kwam het met Vianen Tecla genaamd,violAmeland ten t
leel.Ztl
dool- aanhtlweljking aan Simon Hendrlk, huwde met Taeke cc,3zlçzlip7,l/Atz en doze werd
graafvan Lippe-Detmold,die de beide heer- hierdoor in 806 de eerste vrl
j-el
zerfheervan
ljkheden in 1725 aan de Staten vanHolland Ameland uit dat yeslacht.l
-let eilalzd bleef
verkocht.D ezehebben(leheerljkheidAmeide in llet rustig bezltvan zjne nal
tomelingen
4jaren laterwederom ,verkochtaanArnobd t0t 1405,toen de Grietman van FerwerdoraCeers, heer van H erlaer? schepen der stad deelzich Oolk (
1e heerschappj Ovel-Ameland
Rotterdam.- VreeseljltheeftAmeidegeleden w ilde aanmatigen 't geen hem echterdotllin h0tjaar 1672bj den invalderFranschen de Staten van Friesland werd ontzegd.Dit
in de Nederlanden. De llollanders hadden er beslt
lit der Staten en de daarbj verleende
Op den djk eeneverschansing van rtjsbossen voorregten w erden in 1404 ten behoeve van
opgcworpen en deze m etpalissadenversterkt. P ieter t,'
tz?zzz4iowArz door keizer sfaœimiliaan

Eenviertaloverloopersverriedaandenvjand? bevestigd.Ameland wasalzoo alseene olzafdat die zwakke plaats door slechts 800 man hankelhke heerljkheid el-l
tendenzondtjdi
lns
verdedigd wexd.Zj dienden t0tgidsen aau onzen oorlog m et Engeland in 1654 tw ee
meer tlan duizend Franschen,di0 den post gezantennaarLonden,om van OllvlerOf*o-lt;e!J
overrompelden en Op de vlugt sloegen, deverklqringteverltrjgen,datzjneinwoners
waarna de vjand grt
lweljke tooneelen van als onzjdige personen zouden worden bemishandeling,plundering en l
uoordinAmeide schouwd, een voorregt, dathtln Ook in

aanrigtte en eindeljk hetdorp in bralzdstak. 1672telzdeelviel.- In hetjaar1635OntAm elanchierLindl-izeenplantengeslacht stond er een belangrjk gest
lhiloverlletleen-

van defamilie derrosaceën meteen s-slippigen regt van Ameland. Eene zt
lster van Pieter
kelk, 5 bloembladen,ltorte nleeldraden,een rJ4 Camminllta wasgehuwd metden P0mvruchtltnop met 5 dubbele hokken en in ellk merschen nzaloorErnstZlllw'
d,en dezelaatste
10 eitjes. Voorts heeft het 5 aan de bazis wist het te Mreellen, vooraldot)r de m edevereenigde stampers en eelze vleezigevrueht. werking der Nederlandsche residententz00
Hettelt 7 soorten, die bjna alle in Amerika ver te brengen,dat Am eland er beschouw d

te huis behooren en bj hareafvallendeblade- werd als een leengûed van het Keizerrjk,
ren witte bloemtrossen dragen.W j kennen waarover de keizernaarwelgevallenbeschik-

a.ctxzllfye,
s'
;,sM ed.?o:k mespilttsctzgzctl:sq
si.sL. ken kon. Keizer Ferdinand schonk aan die
genaamd uitYirglnië en Canada nletblaauw - residenten - Foppi'
lts rlzzA itzema,Alttltony
achtig-zwarte vruchten,a.rftJ.gt
tztperds en kbimon de ./:tz,4,314:4/ -- eu
z0-'
J.
MDec.(f':
y- van JF'
rufv
sa.L.)0tdenEngelschenmispelmeteetbare aan den majoor Zul
tm een diploma,waarbj
en wegens haren smaakzeergeroem devrutth- hun Am eland w erd ûpgedragen. D oor een
ten enz.
krachtig vcrzetderStaten-Generaalmislultten
Am eland is eendertweeFrieseheNoord- de pogingen dier heeren ,Om het bezitvan
zee-eilanden en Op eën paar uurafstandsvan heteiland aan de Cammin-qltanteontwringen.
de kust tusschen Terschelling en S
.chiel'
m gn- D ie pogingen werden door Zztltm alleen n0g
nikoog gelegen. Het heet't eolzt)lengte van eenigen tjd voortgezet,maar zonder gevolg,
4 en een breedte van S uren gaaus en telt want men bekretlndc zith weinig om zjne
in3 dorpen en eengehuchtruim 2300inw oners. atkezanten en tegen aanslagen van gewel;

De landen zjn eraan de zuidzjdevallhet wasmen er steeds op zjnehoede.Eindeljk
eiland laag en staan er blootaau denafkab- deed hjzjn regtovi
)raan M artinus.
Dt
/dgnz
l,
belenden golfslag der zee,terwjlerdelzoord- kassierteAmsterdam ?tegeneenoaanzienljko
zjdedoorl
zoogeduinen isgedekt.Debotlw- s0m gelds.D e kassier,ook algeenevruchten
enweilandenbestaalleruiteenzeervruchtbaren plt
lkkende van zjn bedrjf, verkocht het
kleigrond, en het is algemeen bekend,dat diploma aan den graat'von A-lzlùyeck.Deze
er ln den laatsten tjd plannen beraamd zjn begafzich met150man op vjfschepennaar
om daaraan eene aanmerkeljkeuitgestrekt- Am eland op reis,maarook datplan verdween
heidt0e tevoegendoorbedjkingderwadden, in 1-ook?daar de aanvallers,doortegenwind
die zich tusschen het eiland en den vasten Opgehouden en eindeljk naar de Friesehe
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ltlst stevenend, gevangen genomen en naar

Leeliwarden gebragtwerden.

Tn 1680 overleed W atse ecp Camminglt@

Onze stadhouders,- en Amelia,pfalzgravin

van de Rjn, keurvorstin en hertogin van
Bejeren enz.gehuwd meteen heervanBre-

en kortdaarna zjn eenige zoon I'
rans.k00 derode,dieeen slot,bjVianengesticht,naar
vervielAmeland aan de weduwe van ïvatse,
aan Rot kltzzl Donia en na haren dood aan
haren neef W ilko van Holdinga,baron van
zgc/
lzpcrzdpler.g en diens beide zusters,van
welke de eene met Edzard vanJ-fîfrpltsz3ïl en
de andere m et kbvkko van Goslinga gehuwd

zjne echtgenoot metden naam van Ameliastein bestempeld heeft.
Am en is een plegtig bevestigingswoord ,
dat het eerst door de lsraëlieten werd inge-

voerd en de beteekenisheeftvan:(çlletzj
z00'' Of ((J*a,W a11l.jj**
Jjk.11llet vorm de als z00-

was.Zj besloten in 1703,deheerljkheidte danig het slot van vloek en zegenbede,van

verkoopen, en deze werd aangekocht door bedreiging en belofte, van Overeenkomsten
Jol
tan TIGJJ:VI lîn
riso, prins van oranje en en gebeden,en kwam in gebruik inde synaNassau en erfstadhoudervan Friesland voor gogen en later in deChristeljkekerken als
de s0m van 170000 gulden.Deoverdragthad hetwoord,w aarmede de vergadering de uit-

plaatsOp den S7stenMei1704;hierbjwerden syraken van den leeraarOfpriesterbekrachde eigenaressen door Alezander lF'
t
/#d?3?rlr
? tl
yde.Bj sommigekerkgenootschappen ishet
en BavittsF tzîfftz,en de Prins door Gemniclt ultspreken van het amen doordeqemeente
J/zpeKin*
.
q
Fma vertegenwoordigd.
n0g altjd ingebruik,- bj anderelshetaan
Ameland schjnt in een elland herschapen den leeraar ofpriesterverbleven.O0k in Otlde
te W 0Z0n dool- de geweldige watervloeden Oirkonden, die onder aanroeping van het
der Jaren 1181,1222 en 1284.Voorts heeft Opperwezen werden opgemaakt,vinden wj
het hierdoor veel geledenin deJaren 1213, datbevestigingswoord doorgaans gebezigd.
14Sl, 1717 en 1719.Hetwapen van Ameland
Am endem ent Of verbetering is in de
draagt drie balken met eene halve maan.De yarl
ementaire taaleene wjjiging,diemen
sage vermeldt,datzjhetontvangenhebben ln een wetsontwerp, in eell adres enz.wil
ter gedachtenis van een diefstal vandriebal- brengen.Het regt van amendementis in0ns
ken,dien de AmelandersOp Terschelling bj Vaderland toegestaan aan de Leden van de
maanlicht hebben gepleegd, om van hun TweedeKamerderStaten-Generaal,maarniet
btlit eene galg te bouwen voor de Friesche aan die der Eerste Kamer.om hetroekeloos
roovers.O0k leeft erin den mond des volks voordragen van am endementen te beperken,

hetversje:

De Amelander schalken
Hebben gestolen drie balken

Desavondsin de maneschjn,
En daarom za1hethl
m wapen ztln.

is bj het regt van amendementyewoonljk
de bepaling gevoegd,dathetschrlfteljk ingeleverd en dooreenzekeraantalleden onder-

steund moet worden. Er zjn voorbeelden

van,dat door amendementen de geest en de
oeconom ie van een w ets-ontwerpgeheelenal

veranderd is.DikwjlswordtOpeeningeleverd

A m elia,gravin van Sblms,eene dochter am endement een amendem ent vool-gesteld ,
van Joan A lbert, graaf van Solms, huwde in welk geval dit laatste den naam draagt
in 1625 m et Frederik H endrik,den broeder van snb-amendement.

van prins M aueits.Uitdathuweljksproten:
ivillent,die Onder den naam van W illem 11

A m entaceën (De) of katjes-dragende

gewassen vorm en eene plantenfamilie van
zjn vaderis opgevolgd,Louisa,Emelia:Al- de afdeeling der tweezaadlobbige gewassen.
bertina Aynes (later gehuwd met W illem Daartoe behooxen heesters en boom en,die

Fret
derik,gxaaf van Nassau),een zoon,die volyensReicl
tenbacltde volgendekenmerken
een maand na zjne geboorte overleed, en bezltten:Detakkenenbladerenzjnverstrooid
Maria.De dapyere daden van haren echt- en deze laatste gewoonljk onverdeeld en gegenootgaven hler te land grootaanzien aan zaagd,- de bloemen zjnkatjes,- dehelmhet huis van Oranje,doch dit veranderde na knoples zjn tweehokkig en staan Op een
den dood van I'
rederik sdzptfrik (1647)en onbepaald aantai,doorgaansvrj in den kelk
van haren pudsten zoon (1650).Dezelaatste ingeplante meeldraden,- endessamperstaat
liet een zoon na,di
e8darennahetOverljden doorgaans. vrj en is van boven gespleten.
zjns vaders het levensllcht aanschouw de, T0t deze familie behooren drie groejen,
en Am elia van Solms spaarde geene moeite nameli
jkdesalioineè'
n(wilgen)mettweehulzige
0nA Over de Opvoeding van haren kleinzoon katies,waarbj eendekblad deplaatsvanden
te waken en hem gedtlrig aan de Staten aan kelk inneemtenm etin w 01gewikkeldzaad:tebevelen.Daarde tjdennietgunstigwaren de betulaceè'
n (berken)metéênhuizigekabes,
voo1
' het stadhouderljk bewind, ondervond desgeljks met een dekblad voorzien,- en
zj vele wederwaardigheden en overleed in defagineën (beuken)meteen buisvormigen
'Cjarigen ouderdom op den 8stenAugustus kelk eneenevierkleppige zaaddoosof00kw el
1675.Hare tjdgenooten noemen haar eene met naples Of bekers. Deze laatste groep
Z0e1* w erkzame en zeer verstandige vrouw . wordt door sommi
gen als eene afzonderljke
Voortskennen wjOnderdennaam Amelia. familie beschouwd,die den naam van cupuli.4,,6!
$1 v@n a#.zl/lcl/,de gemalin van H endrLk feren (bekerbloemigen) draagt. Zj telt 16
f'
txdiplir, prins van Nassau, erfstadhouder geslachten en ongeveer 800 soorten,die een
van Friesland,de m oeder van Jokan TI'5llew aanzienljk deel uitmaken van deloofboomen
I'riso en de grootmoeder van den laatstevan op het noordeljk halfrond,terwjlsommige
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van hen eethare,Olie-houdende vruchten 0p- vermoedeljk naarLabrador en we1naarhet
oordjdatzich nabj den mond der St.Lauleveren.
Am erigo Vespucci, in hetjaar1452 rens- en der Hudson-rivier bevindt,en mis-

uit een aanzienljk geslachtte Florence ge- schien naarn0gzuideljkergelegengcwesten,
0()a1s wj haastzouden opmaken uitsteeboren,legdezich metjvert9eOpdenattlur- z
sterre- en aardrjkskundiqe wetenschappen. nen met oud-Germaansche opschriften, die
n er aan deoosteljkekustgevondenheeft.
In 1490 deed hj eellerelsnaarSpanje?en me
ln Vinland verkondigde bissehop Erik het
de gelukkige ontdekkingsreis van Colnmbus
wekte hem t0t navolging 0p.Hj wistzich Evangelie.
Bovengenoemdebloejendevolkplantillg op
de begunstigingteverschalen vanFerd'inand?
koningvan Spanje,en staltin1497alsstuur- Groenland werd in 1349 of 1370 door inval-

man met Ojeda in zee.W eldl'
abereikte hj len derEskimos,door besmetteljkeziekten
het vaste land van Zuid-Amerika en ondem en door eene vtjandeljke vl0otvernield.ln
zochter dekusten Overeenelengtevaneenige

honderde geographische mjlen. Na verloop
van ruim eenJaarkwam hjinSpanjeterug,
maar reeds in 1499begafhj zich Op nieuw
naar hetwesten en ontdekteondersc'
heidene

kleine eilanden.Daarna tradhjindienstvan

1381 kwam met het doodsberigt van den

Bisschop de laatste tjdinguitGroenlandnaar
Europa. Geruimen tjd werd aan die volk-

planting niet gedacht, want eerst in 1578
zond koning Ikederlk 11 van Denemaxken
Maynus .
/fdpztùq
spn uit Om haarOp tesporen.
Daar er voorts geen grond bestaat voor de
bew ering, dat de Chinézen reeds in de
5de 0e1IW 0nZ0r jaal'
telling Amerika llebben
bezocht, behoort althans de r00m der ontdekking Van het westeljke vasteland aan

Emanuël, koning van Porturalen volbragt
in 1501 en 1508eentweetalrelzen,dieweinlg
belangrjks opleverden.O0k nadien tjdbezocht hj bj herhaling deNieuwe W ereld,
en debeschrjvingvaneenviertalzjnertogten 11iem andandersdan aan Clteistopltorltsf'%lOW1ùN&
derwaarts, welke te Parjs in hetlicht verscheen,is vermoedeljk deOorzaak,datde (zie onderdezen naam).Met drie gebrekkig
door Columbus het eerst ontdektelanden naar uitgeruste en slechtbemandevaartuigenzeilde
zjn naam werden genoemd.HjOverleed te hj den zdenAugustus 1492 uitdehavenvan
Palos en zette den lzden October van dat
Sevilla den 22stenFebruarj 1512.
'
Am erika, de Nieuwe wereld, in het Jaar voetaan walop een der Bahama-eilan.
laatstder15deeeuw dnorChristopltorusColum- den,Op Guanahani,- een naam?welken hj
If
z.
s Ontdekt onderscheidtzich doordeverba- met dien van San Salvador verwisselde.ln
zende lengte, waarmede het zich van den hetzelfdeJaarontdekte Colombusde eilanden
bevrozen gordelvan hetnoordeljk haltkond Cuba en llispaniola (Haïti),in het volgende
lpe:Antit0t ver in den gematigden gordel van het Dominica,Maria Galante,Guadelot
zuideljk halfkond tlitstrekt.Hetontleentzgn gua en Portorico. Nadat kîebastiaan Cabot
naam aan Jmeriyo p-dvg
tcci (zie het voor- (1407)Newfoundland enLabradorendevaste
gaande artikel), die het ntet alleen bj her- kust t0t aan Flprida bezochthad,bereikte
haling bezocht.maar hiervan 00k beschrj- (zolombus in 1498 de Orinoco-rivierendekust

van Cumana,zoodathj ereen jaarvroeger
-ee vcci,
Reedsin de Oudheid vinden wj sagen 0m- het vaste land betrad dan A meriyo T'

vingen geleverd heeft.

trent datuitgebreid yebied. Plato gewaagt naar wien het nieuwe werelddeel word gevan het eiland Atlantls,dat door de golven noemd.ln hetJaar1500werdeenPortugees,

zou zjn verslonden,- Diodorusvan Phoe- Pedro A lvarez Cabral,door een Btorm naar
niciërs, die, voortgesttlwd door een storm , Brazilië gestuwd, en 2 jaren later zot
tht

in het w esten een vruchtbaar en mild be- Colombus er te vergeefsnaar eene doorvaart
sproeid land zouden gevonden hebben,ter- naar Indië.In 1507 betraden Pinzon en Dias
de s'ols.
s den grond van Yucatan, in 15lS
wjl men uit overbljfselen van Oud-Ameri- bezoc
htPonce de Leon de kust van Florida,
kaansche kunst, die op Grieksche ofPhoenicisch-Egyptische gewrochten geljken,z0u en een Jaar later za4 Lkhnez de Balboavan
opmaken,dat hetwesteljk gelegen wereld- de hoogten van Damë den Stillen oceaan.
deel reeds vroeg door Europésche zeelieden ln 1515 bereikte Gri
jalba het strand van
is bezocht. Geschiedkundige feiten, die op M exico, hetwelk van 1519 t0t 1521 door
eene zekere bekendheid wtl
'zenval
zGermaan- Cortez veroverd w erd.In 1520 zeilde M ayelsche volkeren met de kusten van Amerika. haens door de Straat: die naar hem is gezjn van veellateren tjd.A1heeftmen rede- noem d en volbragt de eerstereisom deaarde.
lz
-krtzzzlo?ijy0p last
nen,om de vermelding te betwjfelen,dat In 1624 bezocht Glovanni '

de Ieren reedsvrûegnaarAmerikazjnover- van Frankrjk,deoostkustvan N00rd-Amegestoken, toch is het boven allen twjfel rika.en in 1556 stevende Plzarronaar Peru
verheven, dat de Noormannen in de lode en Cabot naar Paraguay. In 1520 kw amen

jalba in Californiëaan land,
eeuw van Ilsland naar Grpenland zjn ge- Bezerra en Gri

stevend.Erik .At:??#tzstichtte hier toen eene in 1532 W elser in Venezuéla,JaguesOlefier
volkplanting,die later 2 steden)16 kerken, in Canada, Dilyo de xd.l-c-t
/l'p in Chilien
2 kloosters en 100 gehuchten Omvatte. De Pedro de J
vez3tft?zl bj de La Plata-rivier.

meestevan dezelagen Op deoosteljkekust,
terwjl er zich vier Op de westeljke kust
bevonden. Van hier zeilde Biornmetxjne
makkers naar de wjngaarden van Vinland,

Een Jaar later bezocht CartierdeSt.Lau-

rens-golf. Ferdinand de Sofo veroverde F10-

rida(1537), Ulloa zeilde naardenoordwesteljke (1539), en dt
Alarocu met Carnqdo
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naar de noortloosteljke kusten, en achtereenvolgens w erden de voornaam ste rivieren
en ba:jen doo1-moedige zeelieden bezocht.
Van de latere reizigersvermelden wj Con-

Zuid-Amerika t0tde qedaantevan een regt-

hoekigen driehoek,wlensregtehoekbjkaap
S.Roque ligt en wienshypotenuseruim 1000

geogr. mjlen lang is. De kustvan NO0rddt
teliw:,BouLl
ter,f'
onplet, Godin,J'
tsssie'
tben Amerika is veelmeer ingesneden dandievan
Ulloa, die zlch in 1736 naar Peru begavent
om er de lengte te m eten van eengraadvan
den meridiaanj- Alexander von H'
umboldt
0n Aiml Bonyland, die van 1700 t0t 1803
de Amerikaansche keerkringsgewesten bezoc
di
eht
inen9 - spéz,von Jfcrfil: en lçatterer,
1817 de aartshertogin Leopoldinenaar

Brazilië vergezeldeà,- de talrjke noordpool-reizigers (ziepnderdatwoord),zooals
los.s,Parry,Wcck,DeaseenMmpson,FrankDzl, Dmyth enz.,- terwjl eindeljk Pohl,

Zuid-Amerika.Men vindterdeschier-eilanden
Labrador, Niet
lw-schotland,Maryland-Delaware,Florida en Yucatan aan de Oostkust,

en Alaska. dat der Tsjoegatsjen,Clalams-

schiereiland en Californië aan de oostkust.
Die schier-eilanden hebben eeno Oppervlakte

van 2ls00 D geogr. mjlen met eenekustlengte van 1800 geogr.mjlen.Minder goed
is Zuid-Amerika bedeeld, dat men,wat de
eenvormigheid der kusten betreft,haast met

Afrika z0u kunnen vergeljken.
Noord-Amerika telt eene groote menigte
meister,vlTct
sq
sïz en vele anderen t0tdeland- golven? baajen en boezems, en Onder deze
P öppL.g, Darwin, W agner, Tscltudi, .rvr-

en volkerenkennis van Amerika niet weinig Onderscheiden zich de Hudsons-baai en de
hebben bjgedragen.
Golf van St. Laurens door hare uitgebreidW j hebben reedsopgemerkt,datAmerika heid. Tusschen de Zuidkaa'p van hetschierzich onderscheidt door zjne lengte.De af- eiland Florida en kaapPariain Zuid-Amerika
stand van het noordeljkste punt van het vindt men de Golf van Mexico en de Atlanvaste land - van Roddbay, op het schier- tische zee. De eilanden behooren er meest
eiland Boothia Felix, op 73
.0 54' N.B. en allen t0t den Arctischen Archipel,die groo91O 10'W .L.van Greenwich -- t0taan het tendeels nog onbekend is, tOt den W estzuideljkste- Kaap Forwardop 53O53'Z.B. Indischen Archipel met de Bahama-eilandea
en 7lO18'W.L.vjn Greenwich - bedraagt en de Groote en kleine Antillen, t0t den
in eene regte1jnongeveer2000geogr.mjlen. Zuid-Amerikaanschen ArchipelmetVuurland,
Het vaste land heeft zjne aanzienljkste de Patagonische en deFalklands-eilanden,t0t
breedte tusschen kaap S.Roque in Brazilië de van Couvers- en Quadra-eilanden en tOt
en Punta Parina in Peru, tusschen 40 en deAleoeten (zie op dieverschillendenamen).
60 Z.B.De breedte bedraagthier 700 geogr.
OverNoord-enZuid-AmerikalooptdeAndes:)
mjlen, en op de landengte Van Panam a ketentcordillerasdelosAndeslytzieOnderdz/tf:q

(9ON.
B.) slechts 6 geogr.mjlen.De Ogper- terlengte van 1000geogr.mjlen.Zj beslaat
vlakte van geheelAmerika heeft eene ultge- eene oppervlakte van 220000(-1geogr.mjlen.
breidheid van 742810 o geogr.mjlen.
Zj ligtaan dewestzjde van hetwerelddeel
Amerika is aan deOostzjdedoordenAtlan- 0n verdeelt zich, hier e11 daal'in twee of
tischen Oceaan van E uropa en Afrika, en

drie takken. Hare gemiddelde hoogte is in

aan de westzjde door de Stille zee van Azië Zuid-Amerika 3800 Ned.el en haar hoogste
en Australië gescheiden. Het nadertin het t0p,de Aconcagua,verrjst ert0t 7000Ned.
noorden het digtstt0tdeOudewereld.Groen- el.Op de landengte isdiehoogteveelgeland is slechts een paarhonderdgeogr.mjlen ringer,nameljk 600 Ned.el,terwjlzj zlch
van Noorwegen verwjderd,en aandeandere in Midden-Amerika t0t S000 Ned.elverheft.
zjde stroomt tt
lsschen de Amerikaansche Voorts heeft men inN oord-Am erikahetR otskaap Prince ofW ales en de AziatischeO0st- gebergte (Rocky Mountains)metden Mount
kaap de Behring-straat,die slechts 13geogr. Hood,die ruim 5000 Ned.elhoog is,en het
mjlen breed is. Naar het zuiden wgken Appalachisch-Acadisch gebergte, terwjl wj
de Oude en Nieuwe wereld allengsverder van de Zuid-Am erikaansche bergketens nOg
opnoemen de Siërra Nevada,de Santa Marta,
Van 00n.
Men verdeeltAmerika in tweegroote 4e- de kustketen vanVenezuéla,deSiërraParime
westen, die denamen van Noord- en Zuld- en het Braziliaansche gebergte.
Amerika dragen en door eene smalle landTen Oosten der Andes-keten vindt men

enqte- die van Panama - verbonden zjn. ontzettend groote vlakten (prairiën, savanBelde zjn in het noorden breed en loopen nen,llanns),zooalsdegrootecentraalvlakte
puntig uit in het zuiden,zoodatzj de 4e- van Noord-Amerika,met onderscheidene uitdaante van driehoeken hebben.Deuitgebreld- gestrektemeren,nameljkhetBovenmeer)het
heid van Noord-Amerika is wegens ontoe- H uronen-m eeryhet Michigan-m eer?het Eriegankeljke streken in het noorden nietmet en ontario-meer,die op 4 terrassen gelegen

vùlkomene Juistheid bekend,- zjmoetmet zjn en hunne wateren in de St.LaurensW est-lndië
M exico, Centraal-Amerika en '
416450 D geogr. mjlen bedragen, zoodat
de verhouding van de kustlengte t0t de 0ppervlakte is a1s l t0t 57. De meest van

rivier uitstarten, voorts het Slavenmeer,
het Groote Beerenmeer,hetAthabasca-meer

enz. Door het laagste gedeeltedier vlaltte
stroomt de Mississlppi, die zich in de Golf

elkaâr verwjderde hoeken van den.Noord- van M exico uitstort.Voorts heeft mcn er de
Amerikaanschen driehoek kan menverbinden vlakte van de O1'inoco met eene uitgebreidd0oreene regte ljjn terlenrtevanOmstreeks heid van 16000 (5 geogr.mjlen,- dan het
1200 geogr.mjl.Meer dan d1tgedeeltenadert stroomgebied van de Rio N egro en van de
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1-en Mit
ltten-Amerika,
Amazonen-rlvier,- en dan de vlakto van van welke 46 ln N00rt
de Rio de la Plata en van Patagonië,die in 4 in W est-lndië en 24 in Zuid-Amerika ge-

onderscheidene deelen isgesplitst.Hier zjn vestigd zjn.Er wonen dus slechtsl00menvooral de rivieren de Paraguay,de Parana schen op de (n geogr.mjl, een aantal,
en de Uruguay merkwaardig,die vereenigd dati
n Afrika,Azië en Europa veelqrooter
de Rio de la Plata vormen.
is. Het grootstthyedeelte del-bevolklng -Van de gesteldheid des bodems?nameljk omstreeks 40 millloeu - behoort t0t het
van de verschillendegesteenten,kunnen wj Kaukasische ras. HetAmerikaansche telt 10
weinig zeggen zonder in al te uitgebreide dat der Negers 8 en dat der kleurlingen 14
bjzonderheden te komen.Vooralde vtllc,
a- millioen.DeEskimosbewonen de kusten der
nischevormingen zjn er0? grooteschaalte Noordpool-zee,endelndianen,tengetalevan
vinden.Tevens bezit Amerlkaeenmerkwaar- nog geell 2 millioen over geheel Amerika
digen overvloed van edele metalen,van goud verspreid,vormen er een groot aantalstam zilver en platina.00k iservooralveelkoper, men met 500 t0ts00 talen die in harewor-

benevensjzer,100(
1:kwikzilver,steenkolen, tels sterk van elkanderafwjken enmetde
enz.,terwjlvooralln Braziliëkostbareedel- talen der Oude wereld weinig overeenkomst

hebben.Barton en Vater vonden in 83Amegesteenten worden gevonden.
H et ltlimaatis er naar gelangvandeplaat- rikaansehe talen slechts 170 woorden met

seljke Olnstandigheden zeer verschillend.Het een gemeenschappeljken wortel, dien men
is geheel anders in de bovrozen gew esten desgeljks in de ot
ld-Etlropésche talen aantreft. lntusschen wordt door 25 millioen inwoners de Engelsche, dool-l2'/
'
a de SpaanMidden-Amerika, waar deOndrageljkehitte sche en door 4 millioen de Portugésche taal
der tropische z0n zoowel dtlol. de warme gebruikt,terwjlerFransch,Duitsch,Nederwateren van den Golfstroom a1s door wind- landsch,Russisch,Zweedsch en Deensch gebeteugelende rotsmurenbevorderdwordt.Een sproken w ol'tltdoor3millioen.Van de ingezeaanzienljk gedeelte derNieuwewert,
ld ligt tenen behooren er 28miltioen t0tdeR .K athoop den gematigden gordel.
liekeen36millioellt:tdeProtestantsche kerk
van het noorden en in de w oeste streken
van het zuiden dan aan de lage kustvan

00k gewagen wj slechtskortvandeplan-

-

de Overigen zjn Heidenen en lsraëlieten.

ten en dieren. Amerika bezit vooral vele
Delndianen zjn dflordeEuropéanenmeer
vergiftige kruiden, benevens vele moeras- 0n meer van het oosten naar llet westen
en woekerplanten. Het heet'
t van de Ot
lde verdrongen.Zj moesten het onderspitdelven
wereld vele belangrjke gewassen ontvangen, vool'de magtder hebzuchten derbeschaving.
m aar ook Onderscheidene derwaarts gezon- Zj leven meerendeels van deJagt- vooral

den,zoo alsdemaïs-en aardappelylant,de Op den Alnerikaansehen bufel (bos amerivanille,den tabak:den cacao-en chlna-boom cantls)- gedeelteljk van denlandbouw.Hier
en eene m enigte plantaardige verfstolïen en en daarvoegen zj zich naardcEuropésche
kostbare houtsoorten.W j behoeven naauwe- godsdienst en zeden, maar hun aantalverljks te zeggen, dat de plantengroeiin (1e m indert,en naw einigeeetlwenza1hetlaatste
vlakten van hetnoûrden en zuiden aanm em spoor van llet vroeger aanzienljke rasder
keljk verschilt van dien der keerkrings-ge- R oodhuiden Onder den stroom der Blanken
westen, waar hj zich op een vruchtbaren beyraven zjn.De Negerbevolking is naar
bodem aan groote rivieren met Ongemeene Zuld- en NOord-Amerika gevoerd,()m er in
kracht ontwilkltelt, en ondool-dringbare w ou- slavernjol
tdeplantaadjeswerkzaam tewezen,
den, van slingerplanten doorweven,den rei- maar nu dle gruwelin de Vereenigde Staten
ziger terugwjzen. Niet minder verschillend is afgeschaft heeftm en w einignieuw enaanis l
zetdierenrjk in de Olzderscheidenegewes- voel' uit M rika te wachten, zoodat haar
ten.In het noorden vindt m en er vele pels- m illioenen-tal w eldra zal slinken. Tevens
dragende dieren, en in de keerkringslanden breidt de Europésche bevolking er zich door

den puma of Amerikaansehen leeuw (felis
concolor) en denjagtzarOfAmerikaansehen
tjger (felis Onca).Voorts heeftmen erapen,
tapirs,luiaards,m ieren-eters,leguanen enz.,
terwjldelamasenanderewoldragendedieren

landverhuizing aanmerkeljk uit. Sommige

streken,waar zoow eleenaangenaam klimaat
als een vrlzchtbare bodem gevonden wordt,

lokken Jaarljks duizende kinderen der Oude

wereldderwaarts,dieaan deNieuw eeen overde Andes van Pertlen Chilibewonen.Tevens vloedig 100n vragen voordeinspanninghunnel
is er eene groote verscheidenheidvan vogels, krachten.Vooralvestigen zieh velein deVeronderwelke zich de condor(vultt
lrgryphus) eenigde Staten, waar genoemde voorregten
bevindt.
vergezeld gaan van vrjzinnige instellingen,
De bevolking van Amerika behoort hooft
l- en waar de middelen van gemeenschap aanzakeljk tot drie menschenrassen, t0t het houdend worden uitgebreid en de welvaart
Amerikaansche,Kaukasische en Ethiopische. gestadig toeneem t.
Zj bestaatuit de oorspronlteljkeinwoners Men vindtin Amerika de volgende Staten.
(lndianen en Eskimos),uit vreemdelingen 1.De Vereenigde StatenvanNoord-Amerika,
(Européanen en Negers) en uit kleurlingen 2. Mexico, 3. Guatimala, 4.San Salvador,
5. Honduras, 6. Nicaragua) 7. Costa Rica,
(Mestiezen, van Indianen en Blanken,
Mulatten, van Blanken en Negers, - en 8.Yucatan:9.Haïti,10.Venezuéla,1l.NieuwZambos,van Negersen Indianen afkomstig). Granada,12.Eeuador,l3.Peru,14.Bolivia,
Alon sehathetaai
ltalinwoners op 74 millioen, 15. Chili, 1G. De Argentgnsche republiek,
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17.BuenosAyres,18.Uruguay,19.Paraguay, leeraar in het Oostersch te Harderwjk en

20. Brazilië. Daarenboven hebben eeniqe vervolgens(1818)teFraneker,waardewerktingen,bj voorbeeld Groot-Brittannië voert Amesius (Giulielmus),omstreekshetjaar
er heerschappj over Boven- en Beneden- 1577 in Engeland ofSchotlandyeboren,verCanada,Nieuw-Brunswjk,Nieuw-schotland, lietzjn geboortegrondenwerdln0nsVader-

Europésche Mogendheden er bepaalde bezlt- zame man den z3sten october 1824 overleed.
Nieuw-foundland, het gebied der Hudsonsbaai,Britsch Columbia,een deelvan Guyana
en eene menigte eilanden, - D enemarken
over eenige volkplantingen op Groenland,Nederland Over eenige W est-lndische eilan-

land huisprediker bj Horace F'
rere.D00rde
Staten-Generaalwerd hj naarde Synode te
Dordrechtgezonden en op 4sjarigen leeftjd
a1s hoogleeraar in de godgeleerdheid te Fra-

neker beroepen. In 1s33 vertrok hj naar
den (Cu1'
açao, St.Maxtin,St.Eustatius en Rotterdam , om zich aldaar met het theoloSaba) en Over een deelvan Guyana (Suri- gisch onderwjsaan een collegie,dooreenige
name),- Frankrjk ever de W est-lndische Engelschen gesticht,bezig te houden,m aar
eilanden Guadeloupe, Martinique enz.,
hj overleed er reeds den lster.Novembervan
SpanletotnutOeoverCubaenz.tzieAntillen.
) dat Jaar.Hj bezateene grootegeleerdheid
A m erikaansche oudheden worden in en heeft ondexscheidene Latjnschewerken

menigte gevonden in het Mississippi-dal,en nagelaten van uitlegkundigen en leerstelligen
wel in de gedaante van grafheuvels en met inhoud.Sommige zjn meermalen herdrukt.
aarden wallen omgeven plaatsen,- voorts
A m ethyst.Hetgesteentevandezen naam
in MexicouitdentjdderToltekenenAzteken is eene soort van kwartsenonderscheidtzich
(7deeeuw onzer jaartelling)en in Peru uit van hetbergkristalenkeldoordekleur welke
dien der lncas(13deeeuw onzerJaartelling). van donker-violet t0t roodachtig witverschillende schakéringen doorloopten00k weleens
Men zie onder die namen.

Am erongen (Taets ofTaetsevan)iseen een grjzen ofgroenachtigen weêrschjnheeft
adelljk geslacht uit de prûvinde Utrecht. of met strepen geteekend is. Zelden is de

Het heeft tOt stamvader W illem 1,J4 Voorne, kl
eur regelmatig verdeeld,--zj vormt4edie in 1160 leefde en door wiens vrouw , woonljk lichteen donkereplekken.DekrlsRusel@ genaamd,het klooster Ofdeklooster- tal
len van den amethysthebben degedaante
kerk van Oudwjk,even buiten Utrecht,is van zeszjdige pyramlden Of van zeszjdiye
gesticht.De leden vandatgeslachttvermaag- zuilen.De steen ls schelpachtig Ofsplinterlg

schaptaandeaanzienljkstendeslands,komen van breuk, doorzigtig of doorschjnend en

veelvuldig voor Op deUtrechtsche regerings- heefteen soorteljk gewigtvan 2,65t0t2,78.

ljsten der15;e,l6t
leen l7deeeuw ,alsmede Hj is hard en krast hetglas!maarwol*
dt
onder de kanunnikken en domheeren der zelfgekrastdoor eeneharde vjl.D00rgloeiBisschopsstad..Het geslachts-register en de Jing wordthj klourloos,zoodatmendekleur,
verdere bjzonderheden Omtrentdeze familie voorheen aan jzer- en mangaan-oxyde toezjn te vinden in hetVaderlandschW oorden- geschreven, thans afkomstig achtvan jzerboek van Kok,dl.III,bl.772 en verv.In laatstvermelde provincie ligt het dorp
Am erongen,dat ruim 2000 inw oners telt en
w aar de tabaks-cultuur vele voorstanders
vindt.
A m ersfoort eene stad,in de provincie
Utrecht aan de Eem en aan den centraalspoorweg gelegen,telt ruim 12000inwoners.

zuur zout. Ontkleurde am ethysten w orden
w el eensals topazen in den handelgebragt.

Hj is vooral in kwartsgangen tevinden:be-

paaldeljk in graniet,gneis,jor:erenbasalt.
Hj komtin grooten getale u1tBrazilië,maar
de fraaiste exemplaren zjn wj verschuldigd
aan Ceylon enaanSpanle.Deamethystwordt
Op eene koperen of looden plaat geslepen

Zj ligt aan den voet van den Amersfoort- en men geeft hem hierbj zooveel vlakken
schen berg, en in haren omtrek wisselen als mogeljk is. De waarde der steenen is,

naar yelang der kleuren dergrootte,zeer
en weilanden (langsdeEem)elkanderaf.Er verschlllend. Voorheen betaalde men een
w ordt veelboekw eit en tabak verbouwd,en fraajen amethyst,dievooreenzegelringk0n
irl de stad zjn onderscheidenefabrieken.De dienen,met25gulden,doch dieyrjsisaanstad is gesticht in denaanvangdez'lldeeeuw, merkeljk gedaald.Men vervaardlgtvalsche
en onder de vele beroemdeNederlanders,die amethysten,die naauweljksvan deechtete
ergebotenzjn,teltmendenraadsheerPanlus onderscheiden zjn,maar00k meer4e1dkosheuvelaehtige heidevelden en goede bouw-en

Wvid, den raadpensionaris Johan eJs Olden- ten dan deze.De haar-amethysten,d1edunne

baraeteldt,Pieter WofA (den eersten gouver- blaadjes jzer-glimmer ofnaaldvormigekrisneur-genoraal van Neêrlandsch-lndie)# en tallen van anderedelfstoFen bevatten,hebben
aaeobr@pKampen (den bouwmeestervanhet eene geringe waarde.Veel kostbaarder isde
stadhuis-- thans het yaleis - te Amster- Oostersche amethyst,00kwe1amethyst-saëer
dam). De diamanten,d1e de Amersfoortsche ofviolette robjn genaamd.
genoemd wordenjztjn doorschjnendestukles Amettler (DûnNardsode),eenSgaansch
generaal, aanschouw de het levensllcht in
kwarts.
Am ersfoort (Jac0b),in 1786teAmster- Cataloniè' en was in 1842 overste en comt hier en later mandant van Saxagossa. Hj voegde zich in
dam yeboren, studeerde eersgodge
leerdheid. Junj 1843bjdeopstandelingenteTarragûna,
te Lelden in de letteren en
Na den graad van doctor in de theologie te bezette Sarragossa en Barcelona cn werd er
hebben verworven, werd hj beroepen als dûor de Junta t0t luitenant-generaal van
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Catalonië benoemd. Den 22sten Septembex hjbelangrjkeverhandelingen,benevenswaal'
werdhj door Pl'im geslagen;hj wiel-pzich nemingen over de dubbelsterrentdewachters
in Gerona en verdedigde deze plaats tegen van Jupiter,demiddelljn derzOn,den 0mde koninkljke troepen totdat hj den l8(
len loop der sappen in de planten,de afgietsel-

octobereen vrjen aftogtbedongnaarFigueras.Hierbood hj Prim nogmaalshethoofd,
schoon hi
j weldra de stad moest0V0rg0Ven
en zich naar Frankrjk begaf.ln 1846 stond
hj wederom aan hethoofd eenerbende 0pstandelingen, maar werd door generaalLer's
lzd#i geslagen?zoodathj alwederde wjk
qam naarFrankrjk.Tengevolge deramnestle van 1847 keerde hj in zjn vaderland
terug en behoorde er in 1854 t0tdehoofden
de<radicale partj.

diertjes,debevruchting derplanten enz.in
het licht gegeven. Bj de betrekking van
Observator verkreeg hj die van hoogleeraar

aan hetMuseo di StorianaturaleteFlorence,

en zjnevoorlezingen werden metbjvalontvangen,Hj overleed den l0(
1enApril18C8.
A m ide is eene onderstelde verbinding

van stikstofen waterstof, wier bestaan men
ter verklaring eener reeks van stikstofhou-

dende verbindingen gewoonljk aanneelt,al

is het ook,dat men haar'nog nietheeftllunAm hara ,zie Abessynlë.
nen afzonderen.D e am ide-verbindingen ontAm herst is eene Britsche volkplanting wikkelen ammoniak,wanneer zj meteene
in Achtemlndië,aan de kustvan Tenasserim kali-oplossing worden gekookt,doordienzich

en wè1 aan den zuidoosteljken oevervan ten gevolge van de Ontleding van hetw ater
de Saloën-rivier. Zj isin 1826 gesticht,en door de Opname van zuurstofzuren vormen,
de stad van dien naam ,naar lord Amherst, die zich met hetkaliverbinden,terwjlde
den toenmaligen gotlverneurvanBxitsch Indiè' waterstofvan het ontlede water de amide in
alzoo genoemd, telt reeds meer da'
n 20000 ammoniak verandert.

inwoners.Er is eene voortreFeljke haven,

A m iens is de hoofdstad vanhetFransche

waar 600 schepen kt
lnnen geborgen worden,
en de stad pntwikkeltzich t0t eene stapelplaats van den handeltusschen Achter-lndië
en China. 00k is er eene stad van dien
naam ill den Noord-Amerikaanschen Staat

departement Somme ill Picardië, gelegen
aan de bevaarbare Somme, die met een aantal armen er doorheen vloeit. Zjistevens
eene vesting en zeer fraai gebouwd met
ruime, regte straten en onderscheidene plei-

Massachussetj.

nen.DevrtjsterkecitadelisdoorHendrikIV

vormigen,vierslippigenkelk,meteenegroote,
hartvormige vlag en eene platte peul met 6
zaden.De eenige bekende soort is a.zloùili.s
W all., een Oost-lndische boom ,die 10 t0t
13 Ned. el hoog Tvordt, vaet eene breede
kruin,zeer lange bladeren enroodebloesaen.

inrigtingen van onderw'
p'sen bj hare14ker-

Am herstle W all.is een plantengeslacht gesticht.'Men vindt er eene Academie van
van de familie der peuldragers meteen buis- kunsten en wetenschappen, ondexscheidene

ken de prachtige hoofdkerk m et een toren,
die 180 Ned.elhoog is,en metlS4 zuilen een indrukwekkend gewrocht der Gothische

bouwkunst. Zj is de zetelvan dedeparts
l-

tements-autoriteiten, van een bisschop,van
een geregtshof? van eene kamer van koopAm ici (GiovanniBattista),een beroemd handelenz.en telt56000 inwoners.De v00r-

A'
m iapt,zie Asbest.

Italiaansch sterre- en gezigtkundiye,werd naamstetak van njverheidiserde vervaar-

in 1784 te Modena geboren en hleld zich diging van wollen,katoenen en zjden stofreeds vroeg bezig met het vervaardigen van fen, - 00k maakt men er papier,linnen,
optische instrumenten. Eerst was h'
ljhoog- tap!
'
jten enz. Daarenboven is er een aanzien-

leeraar in de wiskunde in zjne geboortestad,
vervolgens directetlr van hethoogeronderwjs
en eindeljk observator aan de sterrewacht
te Florence,in welke laatste betrekking hj
ondersteund werd door zjn zoon Vincenziot

ljke handelinyranen,terwjlerveelkoloniale
waren wordenlngevoerd.- Zj isdegeboorteplaats van den beroem den prediker uit den
tjd der kruistogten,van Peter van xd.
-iepz.

Amiens vorm de w eleer met hare Omstreken
die later hoogleeraar in de wiskunde w erd het graafschap Am ienois,hetwelk eerstonder
te Pisa. Reeds in den aanvang dezer eeu:z het bestuur van bisschoppen een onafhanke-

vervaardigde hj een spiegeltelescoopmeteen 1jk gebied was,maar in 1185 pnder koning
brandplmts-afstand van 21/a Ned.elen met P lzllippus z'lwffyfl: eene bezitting w erd der
V T schonk hetgraafeen objectiefvan bjna 17Ned.palm.Later Fransche kroon.K arel F'
leverde hj een kjker ter lengtevan bjna schag aan Pltili
psdeGoede,hertogvanBour7 Ned. el met eene middelljn van bjna 3 gondlë,maar Lodetvi
jk X I vereenigde het
Ned. palm , en in 1812 een telescoop met weder met ztjn rtjk.Den z7stenMaart1802
een hollen en een in het middelpunt door-

werd er devrede van Amiens yesloten,die

boorden vlakken spiegel.Zjne Bpiegel-mi- de mpejeljkheden moest opnllmen welke
Cr0S00P0n uit dien tjd waren de beste, ontstaan waren tussehen Engeland,Frankw elke m0n toen kende. Te Parjs is een rjk,Spanje en deBataafscheRepubliek.Aan

van hem met 6 oculairen (oogglazen)en 3
obledieven (voorwerpglazen) en met eene
platte vergrooting van 17 millioen maal.De
camera lucida heeft hj aanmerkeljk verbeterd.Zjn polarisatie-toestelist0thetwaarnemen en metenvanallepolarisatie-verschjn-

(
le daarbj gestelde voorwaarden wel
'dechter
door Frankrjk en Engeland niet voldaan,
zoodat er weldra weder een Oo1'log tusschen

die beide rjken uitbarstte.
Am m anati (Bavtplomeo), een beroemd
bouwktlndige en beeldhouwer,aanschouwde

selen bj uitstek geschikt.Daarenboven heeft in 1511 te Florence hetlevenslieht.Hj wgs
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er een leerling van Tandiaelliengenootlater

Am m i L. is een plalltengeslacht van dû

het Onderrigtvan Sansorénote Venetië.Hj faluilie der schermbloem igen.H et bevatvoorzocht M '
iehel Angelo na te volgen,werkte nameljk éénjarige krt
liden,dieinhetzuiden
eersttePisa,vervolgensteRome,waarhj van Etlroya groejen,- voortsin Egypte,
met Vasag'lde graftombe van den kardinaal en westeljk Azië.Hiervindtmena.vltt
p'
ft.
çL.,
M onti beitelde, en werd vervolgens dtlol'

J. t'
ïdzgl-t
/l

Lam.enz.

Cosmonaar zjl
àegeboortestadteruggeroepen. Am m ianus M arcellinus was een lt0Hier werd hj t0t oppel'bouwmeester be- meil
asch geschiedsehrjver.HjwerdOmstreeks

noemcl, ontw ierp er prachtige bruggen,tbnteinen en paleizen, en voltooide het paleis
Pitti, waarvan de grondslagen door Brnnelledcâ,i waren gelegd. Een handschl'ift van
bouwkunstigen inhoud en door hem onder
den titf)l La cïf/t: geschreven, bertlst in

250 na Chr. te Antiochia in Syrië geboren.

Hj wasvan Griekscheafkomst,wjddezich
aan dekrjgsdiellstennam deelaandeveldtogten onder Constantius in het oosten,in
Gallië en Germauiët en ont
ler Julian'
asih

Perzië. Daarna vestlgde hj zich teRome,
het X t
lsét
lm te Florence.Hj overleed in besteedde zjn tjd aan de beoefening der
1592.
wetenschap,en stierfaldaarin hetJaar790.
A m m ergode is een kasteelin den B0m- Hj schreefin de Latjnsche taal eene R0melerwaard,niet ver vanden OeverderMaas. meinsche geschiedenis in 21 boeken (van
W j weten niet dool'wien en in welk Jaar Nerva t0t Valens 06 t0t 278 na Chr.),van
het gesticht is. ln 1886 werd hetbelegerd welke alleen de laatste 18 boeken zjn bedtlol- W illem ,hertog van Gelder,en in 1445 waard gebleven.Deze loogen van 353t0t
ingenomen d001' Jacob O?Jez3z. ook in den 378 en geven eene voorstelllng van hettjd-

tachtigjarigen 001'
l0g hadhetveelteljden, perk,waarindeschrjverzelfleefdeenwerken in 1590 werd het bjna gelleelvernield zaam was en zjn vooralbelangrjk df
lorde
door een gew eldigen brand,dieook een groot
gedeelte der familiepapieren van het htlis
Loekltorstdeed verloren gaan.
In de lzde eeuw behoorde ditkasteelaan
de heeren van Herlaer,die het in 1405 afstnnden aan Johan Sleck, heer valz Beek,

rnededeelingen en bescllollw ingen,die daarin

zjn opgenomen omtrentde Germaanschegewesten.De stjlisnietzeervloejend,schoon

hier en daar gezwollen,m aar Over het geheel gespierd en frisch.Bj het schetsen der
gebeurtenissen geeft Ammianus ll.ftzrcdllingfd

en deze laatste droeg het 7 Jaren daarna bljken van een zelfstandig en gezond 00rover aan den hertog van Gelder. Hertog

deel, van eene ongem eene gave van w aar-

Reinoud schonk hetaanzjnnatutlrljkenzoon nemen en van historischetrouw.Hieren daar
W illem , heer van M'achtendonk?die hetin spreekthj afkeurend over het Christendom ,
1424 aan Joltan, heer van Broelthuizen en doch steeds met gematigdheid,maar hj is
W eerdenborch verkocht.Het bleefgeruimen met groûten eerbied szoor de afgodendienst

tjd in bezitvan verschillende takken van vervt
lld.Zjn geschiedwerk isheteerstge-

ditgeslacht,dat m etdeBrederodesenA vkels drukt te Rome (1474). Er bestaan goede
vermaagschaptwas.Bjbovenvermeldenbranf
l uitgaven van Valesius (Parjs 1681), van
is Ook de heer van Ammerzode,Jbris rJ,zl Gvonovigs (Leiden,1693),van Ernestl(LeipA rkel,omgekom en,die gehuw dwasgeweest zig, 1773) enz.Hetis door ivayner in het
ianlts
met Anna rtxs Lockl
torst. Na dien tjd is Duitsch vertaald. - M en houdt Amm'
Am merzode t0t heden t0e wel ïn het bezit Jfyù-cdllïozfz.
sook voor den schrjver eener levan afstamluelingen van Arkel gebleven, vensschets van Tltqcydides.
Am m on is de naam van een Oud-Egypmaar bj herhttling op de vrouweljke ljn
Overgegaan.

tischen g0d, door de Grieken Zeas-Ammon

Am m er (De) is eene rivier, die in de en doordeRom einen Jupiter-Ammongenaamd.
Bejersehe Alpen Ontspringt! langs W eil- Hj werd vooralgeëerd te Thebe in Opperheim vloeit en zich uitstortln het Ammer- Egypte, te Diospolis enteNo-Ammon.Hj
meer. Zj verlaat ditmeeren neemtboven wordt voorgesteld in de gedaante van een
Dachau de Aloisach en beneden die stad de ram met groote horens,het zinnebeeld van
M-iirm in zich op,waarna zjzichbjlsareck krachten vruchtbaarheid,Of in die van een
metde lsarvereenigt.Zj stroomteerstdoor mensch met een ramskop,of 0()k in die van
hetfraajeAmmertllalen vervolgensdoorde een m ensch,Op een troon gezeten,met een
bekoorljke Ammergau,waar zlch devolk- blaauw en baard) met een scepter in de linrjke dorpen Ober-en Unter-Ammergaa ver- kerhand, op wiens punt een vogel- het
beeld der weldadigheid - was geplaatst,en
heffen.
Am m erten-dal (Het) iseen woesten met eenkruisin deregterhand.BuitenEgypte
indrtlkwekkend dalin het Zwitsersche kan- bevond zich een beroemd heiligdom vandien
t0n Bern,niet ver van Interlaken en vormt gotlin de âmmons-oase.D eze lag tw aalfdaghet aehterste gedeelte van het Latlterbrun- l-eizen ten westen van M emphisalseengroen
nen-dal. Alen zegt, dat er een groot dorp en palmdragend eilandinhetmidden derbarre
onder sneeuw vallen bedolven is;thansvindt woestjn. Hier woonden vrome priesters in
men er enkel een gehucht.Eenej'
letsehem den heiligen Amm ons-tempel en ontvingen
beek vloeiter door heen,en in zllle nabj- er de geschenken dergenen,die er van alle
heid verheffen zich de reusachtige toppen kanten heenstroomdenjom de orakeltaalder
van de Junyfrau, van den Silberhorn enz. godheidtevernemen.O0k AleœanderdeGroote
en f'
ato begaven zit
!h derwaarts. Zelfs in
wetht
lnneultgestrekte jsvelden,

AMMON.
Griekenland verspreidde zich de Ammons- rationalismus in zjneverhandeling RBittere
dienst, en zelfs wert
l er eene Here(Jun0) Artznei fiir die Glaubensschwëche unserer
Ammonia gehuldigd.
Zeit'' waarin hj (1817)derede voorstelde
Ammon (Christoph Friedrich von)!een als de anti-christ, het denkbeeld eener geberoemd Protestantsch godgeleerle en kan- stadige hervprming als de weg naar het
selredenaar,werd den 16denJanuarj 1766 te Heidendom ,en alle afwjkingen van dekerBaireuth geboren.Hj studeerde teErlangen keljke leerstellingen der 16de eeuw als onen werd hier in 1789 t0t hoogleeraar in de wettig en verderfeljk.Dievèrandering in de

wjsbegeerteen 3Jaren latert0thoogleeraar gevoelensvan Ammonbleek tevensduideljk
in de godgeleerdheid en academie-prediker ln de 3de uitgave zjner Jsumma''.Teregt
benoemd.EenJaar daarna vertrok hj indie geeselde de schrandere Rchlek
jermacher hem
betrekking m et den titel van consistoriaal- op eene doortastendewjze,enschoonAmmon
raad naar Göttingen, maar keerde in 1804 den handschoen gereedel
jk Oynam,k0n hj

naar Erlangen t0t zjn vroegeren posttertlg, het verwjtderzonderlingstelnconsequentie
waarbj hem onderscheidene kerkeljkewaar- geenszins vergoêljken.
digheden werden opgedragen. In het jaar lntusschen keerde Ammon bj de4d'uit1813werd hj alsOpperhofprediker enopper- gave zjner tdsumma''eenigermate terug t0t
consistoriaalraad naar Dresden beroepen en het verlaten standpunt.Reedsin den strjd
hier de opvolger van lleinhardt.In 1821zag over de Pruissische kerlteljke agenda bleek
hj zich verheven t0tlid van l
zetministerie het, dathj afscheid genomen had van zjne
van eeredienst:t0tlterkeljk geheimraad en steile leerstellige begrippen, maar eerst in
t0t vice-president van het opperconsistorie. de zooeven vermelde4deuitgave (1830)ver-

Hj
wasalgemeen geachten yeëerd en bleef kondigdehj wederom hetqevoelen,datwonte Dresden werkzaam t0thetlaar1849.Toen deren en voorspellingen nletsbewjzen,dat
verlangde hj naar rust, die hem op eene deMessiaanscheverwachtinqeninlsraëlOnder
het bestuur der Voorzienlgheid enkel een
eervolle wjze werd vergund,maarhjover-

leed reeds op den 24sten Mei 1850.

Hj was een groot voorstander van de
wjsbegeertevan Kant,enin deuitlegktmde
volgde llj de grondbeginselen van Brnesti,
zoodathj deuitspraken desBjbelsin over-

middel zjn geweest,Om voor Christusden
weg te bereiden,en datdegoddeljkheidvan
den Heiland a'
lleen daarin bestnnd,dlathj
door zi
jne wtjsl
zeid en deugd meer dan een
ander sterveling m et den Vader vereenigd

eenstemming zocht tf? brengen m etdie van

was. lnttlsschen bleef l1j n0g zoover verhet gezond verstand.Hj verzette zich aan- wjderd van de conseyuente toepassing van
vankeljk met krae,
ht tegen dedogmatische het ra,
tionalistisch beglnsel, dathj zich bj
stelsels van zjn tjd en tegenalleautoriteits- voortduringonderdesupra-naturalisten ranggeloof.Langsdienwegvoortgaande,behoorde schikte.Nlettemin trad hj opalseen krachhj onderderationalist'
anweldrat0tdeuiterste tige verdediger van de vrjheid van wetenlinkerzjde.Hj bouwde vooral op de rede schappeljk Onderzoek in hetwerl
t:DieForten maakte een bepaald onderscheid tusschen bildung des Christenthums zur lveltreligion
de leer der Kerk en die des Bjbels,schiftte (Leipzig, 1833-1840,4 dln;stleuitg.l83Chettjdeljkeenplaatseljkevanhetalgemeene 1838, 3 dln).Hj maakthierin een schranen wilde van geene andere godsdlenstleer
w eten dan van zoodanige, die in overeenstem ming is m et de inw endige openbaring
van God in onze rede en in 0ns geweten.

der gebruik van alles watde wetenschappe-

ljke critiek der voorafgaande 80 Jaren heeft
opgeleverd. Het Christendom vertoont zieh
in dat boek als eene wereldbevrjdende in-

In dezengeestwerden zjneeerstegeschriften stelling? die den nlensch bekend maalttm et
opgesteld,bepaaldeljkzjneSummatheolojiae zjne bestemming?de wetenschap geleidtop
Christianae (Erlangen 1803), waarin hp al het pad der ware wgsheid,het goddeljke in
de Messiaansche voorspellingen des Ouden

'smenschen rede doet opm erken, en op de
Testaments verwerpt en aan deprofeten enkel zam ensm elting van geloofen wetenschap,als
onbestemde en doorgaans verkeerdeverw ach- hethoogste doel der godsdienst, wjst.
tingen omtrent de komstvan een Verlosser
Ammon heeft veel geschreven;hj wasdiep
toekent. Na ztin vertrek naar Dresden ver- doorgetlrongen in alle deelen dertheologie en
anderde hj echter geheel van zienswjze. bezat tevens eene uitgebreide kennis van de
Veel,wathj vroegerbetwjfeldofverworpen oude en nieuwe,vttn de Oostersche enW eshad! werd toen teruggenomen.De leer der tersche talen.Daarenboven werd hj wegens
driedenheid, die van de erfzonde uitAdam , zjne welsprekendheid Onderdemeestgevierde
die van den duivel enz.genoten het voor- kanselredenaarsvan Duitschland gerangschikt.

regteener volkomene herstelling in deover- T0tzjne belangrjkste geschriftenbehooren:
ttuging van A mmon en behooren er steeds JAnleitung zur Kanselberedsamkeit''(Erlant0t zjne dpgmatiek.Zelfs de rede,voorheen @en 1826,2e druk), ttllandbuch derchristdoor hem gehuldizd als deallesbeheersehende

llcheh Sittenlehre'' (Leipzig, 1851
3-1859j
godin:nnemdehjtpen eeneonvolmaakte,ge- 8e drtlk) en uDas Leben Jesu'' (Leipzig,
brekklge en w einigbeteekenende kracht,die 1842- 1844, S dln.).O0k washj redacteur
zicll onderwerpen m eest aan do uitspraken van een tweetal tjdschriften en gaf met
des Bjbels,zooals zj dot)r eene geloovige Berthold uit:uKritische Journalderneuesten
uitlegkunde werden verklaard.N0g meer be-

theologischen Litteratur.'' Twee van ztjne

paald trad hj op als een bcstrjder van het zonen hebbenzich desgeljkseengoeden naam
1.
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verworven op het gebied der wetenschap. vermindert. V00r de apotheek is dat gewigt
D e oudste was:
bepaald op 0,960,hetw elk overeenkom tm et
I'riedrielt 'GCIA:J- PlnLlipp von H.vlvlazl,die een amm onia-gehalte van 10 procent.D eze

den 7denFebruarj 1791 teErlangengeboren vloeistof heeft eene bjtende krachten kan
werd. Hj stt
ldeerde eerstin ztjn vaderland bj vermeerderde concentratie in een doodeen vervolgens te Jena in de theologie en 1jk gifworden vexanderd.Zj bezitdenreuk,
werd in 1813 'eerst slotprediker in Butten- den smaak en de schei
kundiqe eigenschapheim bj Bamberg, vexvolgens godsdienst- pen van de amm onia,die er bp eengewonen
leeraar te M erbach en in 1820 aarstdiaken warmtegraad uit oprjst en er doorkoekhitte
te Erlangen,waarmen hem later t0t hoogleeraar in de theologie,deken en prediker
in de hoofdkerk benoemde. Een van zjne
belangrjkste reschriften is getiteld:Gallerie
der denkwiirdlgen Personen,welche im 1C,
17 und 18Jahrhundertv0nderEvangelisehen
zu< Katholischen Kirche iibergetreten sind''

geheelen al uit verdreven wordt.

Zeer belangrjk zjn de sterke basische
eigenschappen dier vloeistof, daar zj niet

alleen de vrje zuren Oyneemt,maarook de
meeste andere bases u1t hare verbindingen
met zuren verlaagten metdeze laatsteammoniakzouten levert;zelfs de vetsoûrtenkan

(Erlangen 1822).Hj overleedden 19t
lenSep- zj op die wjze in zeep Omzetten.om die
tember 1855.
reden is zj uiterst geschiktom vlekken te
Frie#?'
ïcA A'
kqust rp4 Ammon,de broeder verwjderen,welke door een zuur zjn Ontvan laatstgenoemde, aansehouwde op den staan. D e geneesheer gebruikt ze w egens
loden September 1799 het levenslicht. Hj haar zenuwprikkelend vermogen bjhen,die
studeerde in demedicjnen teLeipzig en te in zwjm zjn gevallen enbjvergiftiginymet
Göttingen, volbragt eene wetenschappeljke blaauw zuur. De toediening van amm onla in
reis dtlor het zuiden van Duitschland enves- een geconcentreerdentoestandvereischtintustiqde zich te Dresden,waarzjnebekwaam- schen eene qroote m ate van om zigtigheid.
held als oogarts en als Operateurhem weldra O0k uitwendlg wordt zj in smeerselsaaneene groote practjk bezorqde.ln 1824werd gewend oln de gevoeligheid der huid op te
hj er geplaatstaan hetBllnden-instituuten wekken. V00r den scheikundige is de vloeiin 18:9 t0t hoogleeraarbenoemd.Hj Over- bare ammonia van groot belang als herkenleed den l8den Mei 1861. In weerwilvan ningsmiddelvoor bases Of metaaloxyden,die

zjnedrukkebezigheden heefthjOnderschei- Onoplosbaarzjn in water.
dene geschriften uitgegeven, die meestalle
De ammonia kan in een vrjen staatin de
op ooqheelkunde betrekking hebben; O0k natuur nietvoorkomen,maarzj ontstaatbj
washtltevensredacteurvan oogheelkundige de verrotting van stikstofhoudendedierljke
en plantaardige zelfstandigheden,vooral uit
tjdschriften.
Amm oniak (ammonia,ammoniacum,kali urineten llieraan is de prilkkelende reuk t0e
volatile siccum ,N Ha),een vlugtigloogzout, te schrjven, die men in stallen,privés enz.
ontleent haren naam aan de Afrikaansehe oplnerkt. V oorheen verkreeg m en koolzure
oase Am moniaca, die van ouds hetsalmiak amm onia uit bedorven uxine.Een anderschei-

(sal ammoniacum) opleverde,waaruitde am- kundig verloop, waarbj koolzure ammonia
monia verkregen werd. Zj is eene gasvor- ontstaat, is eene dxooge destillatie van diermige verbinding van stikstofen waterstof, ljke, stikstofhoudende stofen,zoo alsbeendie zich onderscheidt door een prikkelenden
reuk en door eene alkalische w erking op

deren? huiden? haren? klaauwen,hoornen,
w 0l!Oud leder enz.D e m eeste koolztlre am reageempapier.Zj verbindtzich zoowelmet m onla wordt echter in den tegenwoordigen
w aterstof als m et waterhoudende zuurstof- tjd verkregen bj de bereiding van gas uit
ztlren en vernietigt hierdoor de w erkingvan steenkolen. Het kwaljkriekend teerwater,
deze. I'
araday heeft haar bj eene gewone dat m en voorheen lietw egloopen,bevateene
dampltringsdrukking bj eeneafkoelingt0t- hoeveelheid koolzure ammonia en zwavel-

40OC.,alsmedebjeenetemperatuurvan160,2C. ammonia.svegens de moejeljkheid,Om de
door eene drukking van 7 atmospheren in vlugtige koolzure ammonia van de brandige

eene kleurlooze,dunne vloeistofherschapen. Olieën van deteerte zuiveren,wordtzjeerst
Zj isslechtseven vatbaar voorverbranding omgezetin salmiak.W aar,wegensde nabjen levert daarbj stikstofen water.W orden heid van sodafabrieken,zoutzuur voorgeriner electrische vonken doorheen gezonden of gen prjs te bekomen is,kan men de salleidt men haal'door gloejendebuizen,dan m iak uit de reeds vermelde vloeistoFen 0n-

ontbindt zj zich in hare enkelvot
ldigebestanddeelen; brengt men haar op gloejend
jzer, dan ziet m en stil
tstof-jzer ontstaan.
Haarsoorteljk geYiigtis0,5.Zj wordtdoor

middelljk verkrjgen.Is men van goedkoop

salmiak (vliegop)genaamd.Eéne maatwater
kan bj 10OC.nietminder dan 670 maalz00
veelammonia-gas Opnemen,- waarbj zjn
yolumen vermeerdertenzjnsoorteljkgewigt

in een vrj-wordenden toestand (in statu nascenti)bevinden,daarzj in dezen eenegroote

zoutzuur verstoken, dan laat men de oplossing door gips loopen,om de koolzure ammonia in zw avelzure te veranderen, w aarna

Yvater zeer spoedig en in groote hoeveelheid zj door sublimatiemetkeukenzoutin salmiak
verzwolgen en levertdanden geestvanherts- wordt omgezet (zie Onder salmiakj.Eindeljk
hoornofdenvlieyenden geest(liquorammonii Qntstaatde am monia 00k langsden onbew erkcaustici,ammûnlum liquidum),ook geestvan tuigden w eg,waar stikstof en waterstofzich

neiging hebben om zich m et elkandertever-

binden.Zj ontstaat,wanneermen sommige
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metalen, bj voorbeeld tin en jzer,in ver- beeld alskalium en natrium - gedraagt,een
dund salpeterzuuroplost,omdatzich hierbj merkwaardig licht verspreid. Dit zamengehetsalpeterzuuren hetwater terzelfdertjd stelde radicaalis het ammonium ,hetwelk uit
ontbinden en waterstof en stikstofzich met de ammonia en de waterstof der waterstofhet onontlede salpeterztlur t0t salpeterzure zuren - bj voorbeeld zoutzuur en zjn
amm onia vereenigen. Volgens M ulder ter- oxyde(ammonium-oxyde) - door de verbinbindt zich de vrje stikstofdesdampkrings ding der ammonia met het water der wàtermet de vrjwordende waterstof, weshalve houdende zuurstofzuren tevoorschjn treedt.
alle jzerroest steeds eenige amm onia bevat. Op deielfde wjze ontstaatuit chloorwater-

D eze amm onia-vorming is van het hoogste
belang in de huishouding der natuur,daax
ammonia en ammoniakzouten devoornaamste
bronnen zjn,waaruitde planten de ytikstof

stof en amm onia hetchloor-ammoni'
um ,en uit
w aterhoudend zwavelzuur en amm onia het
ztcavelzuur cvlzzlpzlilzzl-ozytfd.Intusschen ken-

nen wj het ammonium alleen in zjneverontleenen, die zj voor hare stikstofverbin- bindingen, daar het, bj 't verlaten van

dingen behoeven.om die reden vervullen de deze, zich terstond Ontleedt en ammonia
am monia-verbindingen in den dampkring en levert. Zjne belangrjkste verbindingen zjn
in den bodem eene merkwaardige rol.Zj koolzure am monia en salmiak.
T0t de verbindingen Van het ammonium
zjn eene onmisbare schakelbj den omloop
der stolen, Omdat de dieren hun voedsel behoort o0k het ammoniltm-amalyama dat
ontleenen aan destikstofhoudendeverbindin- aanvankeljk langsden galvanischen wegvergen der planten.W élkeertthansuitde ver- kregen w erd, maar zich zeer gemakkeljk
rottende plantaardige en dierljkeOverbljfse- laat bereiden, wanneer men een droypel
len de ammonia in den dal
zykring terug, kwikzilver legt in een kuiltjevan salmlakt
maar toen de eerste bewerktmgde gewroch- Op dat kw ik een stukje kali plaatst0n 01
*
.
ten op aarde ontstonden,m oet op eene an- dan een droppel water 0p laat vallen.H et
ve
rt
oont
zi
c
h
al
s
een
dexewjze in hunnebehoeften zjn voorzien.
zw art en w eek amalMen bereidt de ammonia gewoonljk uit gam a, dat zich spoedig w eder in amm onia?
salmiak of zoutzure ammonia d00r middel waterstof en lkwikzilver Ontbindt.Over het

vankalkhydraat,hetwelk zichbjhetvormen
van chloorcalcium en water(zoutzure kalkaarde) van het zoutzuurmeestermaakten
alzoo deammonia in vrjheid stelt.W enscht

el
tloor-ammoni'
tm(ammgniummuriaticum)raadplege men het artikel salmiak.Het zwavelczzllzloz
lilzzliseene kwaljkriekendestot',die,
verbonden m et zwavelw aterstof, in de z00-

m en de am monia in een gasvormigen toestand

Fenaamde zwavelwaterstof-ammoniaaanwezig
te bezitten, dan moetzj boven kwikzilver ls.Beidezjn kleurloos,maarverkrjgen(loor

worden opgevangen; doorgaans echter ge- den invloed der lucht eene gele kleur en
bruiktmen vloeibare ammonia,weshalvemen betrekkeljltmeerzwavel.Dezelaatsteiseen
het gas in water laat stroomen.In hetklein van de voornaamste reagentia, waarvan de
kan de overhaling geschieden in eeneglazen scheikundige zich bedient om bases te onkolt',waarin een vochtig m engselvan 4 dee- derscheiden,en zj wordt gemakkeljk gelen fjngestampte salmiak en 5 deelen onge- w onnen d0O1' zwavelwaterstof in vloeibare
bluschte kalk verwarmd wordt. Bj de be- am monia te brengen.Van de zuurstofzouten
reiding 0? groote sehaalgebruiktmenjzeren is de koolznre J-zzlpzlic, van w ier Ontstaan

vaten. Hlerbj is een grooter en langduriger wtlreeds gesproken hebben,debelangrjkste.
hitte noodig, zoodatmen een onzuiverpro- Men kent ze a1s een enkelvoudig-, alitlerductverl
trjgttwanneer de salmiak nietv0l- halfmaal- en dubbel koolzuur-zotlt. ln den
kom en zuiver is.
'
handelkomt zj voor als anderhalfmaalkO0lD e gasvorm ige amm onia bestaat uit2m en- zure amm onia of hertsltoorît-zout een w it
gingsgewigten waterstofenlmengingsgewigt ligchaam , dat zeer vlugtig is,den reuk en
stikstof (17,630/0 waterstof en 82,35% stik- smaak van am monia heeften Op plantenkleu-

stof).Dezewatervrje ammonia leverttwee ren reageert,maar niet bjt,zoodat hetdikreeksen van verbindingen, naar gelang zj wjlsindeplaatsvanammoniagebrtliktwordt.
zich met water- en waterstof-vrje ligchamen Het komt in de seheikunde te pas als een
of metwaterhotldende zuurstofzurenofwater- reagens - voorts gebruiken het de banketstofzuren vereenigt.Alleen de tweede reeks bakkers in plaats vangistom losheidtegeven

komt in hetYlgemeen met de verbindingen

aan fijn gebak. Het ontstaat ook bj eene

der alkaliën overeen. ln het eerste geval ontm oeting van koolzuur-kali ot'natron m et
t

ontstaan gedeelteljk verbindingen, die op
chloriden geljken,zoogenaamdé amiden (zie
onder Amide), die wat minder waterstof bevatten,- bj voorbeeld kalium en ammonia
geven kalium-amide en vrjewaterstof.lnhet

zwavelzuur, phosphorzuur en dergeljke am-

m oniak-verbindingen.

Zwavelzure cpzvlozlïf
z is bj een gewonen

wal'mtegraad niet vlugtig?maar wordthet
eerst bj eene hoogere temperatuur.Bj deze

tweede geval daarentegen Ontstaan verbin- ontbindtzj zich.Daarûm dienen zwavelzuur
dingen: die m eer w aterstof bevatten dan en gipsom haara1smeststofindenbodem vast

ammonla.Hierbj heefthetondersteldbestaan te houden.Zj komt te paster bereiding van

van een ligchaam ,datuit 1 m engingsgewigt aluin en salmiak.Ralpeterzltre t
z-elozkïf
z (amstikstof en uit 4 m engingsgewigten w ater- monium natrictlm) wordt in een gesmolten
stof is gevormd en, schoon zamengesteld, toestand ontleed en levert w ater en stikstofzieh als eene enkelvoudigc stof- bjvof
lr- oxydule.gas.Phospltoezurecvlzaplïtzvormtmet
26*
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natron ghosphorzollt (sal microcosmicum), zjn meestal aan elkaâr klevende stukken,
hetwelk ln de urinevan menschen envleesch- die van buiten lichtgeel, rood- en bruinetende dieren ontstaat en 00k met dubbel achtig geel,#rj hard,ondoorzigtig ofQgauw
koolzure ammonia in de guano aanwezig is doorschjnend en Op debreuk zuiverofgeel-

en hoofdzakeljk hieraan harevruchtbaarma- achfig melkwit zjn en in de warmehand
kende kracht verleent.In gronden,die door zo0 week worden als was.De g0m in koeverrotts
ny van uitwerpselen zjn gevormd,is ken (g.amm.in placentissive in massis)bezj 00k ln kristallen voorhanden, die den staat uit sain of saeer groote en hoekige of

naam drayen van strnviet.Defraaistekristal- zam engesmoltene brokken ofkoeken,die w e1
len van dlen aard vond men te Hambt
lrg na eens'/zNed.pond zwaar,vuil-geelofbruin
den grooten brand van 1842 in f
leoudestads- van kletlr en met lichtereplekken geteekend

grachten.Zj is voor schei-eà delfstofkun- zjn.Zj issomtjdsweekeren 0ok we1eens
digen een gewigtigreagensvoordeblaasbuis, harder dan de korrelgom ,maar gewoonljk
en men verkrjgtzegemakkeljk dooroplos- veel minder zuiver.Deze gom lost zich gesing van 6 t0t 7 deelen gewopn phosphgr- deelteljk op in alkohol,bezit een soorteljk
zuur natxon en 1 deel salmiak in Z deelen
kokend water. Alle ammonia-verbindingen

gew igt. van 1,207,eenknooook-achtigen reuk

worden bj gloeihittevlugtig ofzj ontledcn
zich daarbj,terwjlzj devuurvaste stofen?
indien zj dezebezitten,achterlaten.W anneer
zj in aanraking gebragtworden metbjtend
kali of ongebluschten kalk,verspreiden zj

achtigen smaalt.Haar hoofdbestanddeeliseen
hars m et een w einig aetherische olie.V oorheen werll deze g0m in- en uitwendig a1s

cn een scherpen, ènaangenamen, specerjgeneesmiddelgebruikt,en btldeOudendiende
zj alswierook.Zj wordtvooralaangevoerd

allen denprikkelenden ammonia-reuk,enwan- uit Smyrna, Odessa,Alexandrië en Triëst.

neermen ereen glazen staafjebovenhout
lt, Am m oqieten (ammonites,;g.1)ofamdateerstin azjnzuur ofinniet-rookendzout- monshorensnoemt men eene groep schelpen.
Fib
œ*1*

Amntonites #?/:kl/!>z#@.

Fi>
œ@2@

Goui
'atites zfptpzlizlpâcttzF.

zunx gedompeld is,rjst cr een wolkle uit die uitsluiteàd in een versteenden toestand
omhoog.
voprkomen, terwjl zj in onze dagen door
De alnm onia heeft m en in den J-ongsten eene verre nanicht,de parelbootot'natttiltbs?
tjd in wasch-inriytingen gebruikt, m 0n vertegenwoordigd w orden. D e ligchaam sgeheeft de koude,dle bj haar vlugtig worden steldheid van laatstgenoemdschepsel,diemen
ontstaat. aangewend t0thetmaken van js, bj goede exemplaren heeftkunnen n3gaan,
en eindeljk is men voornemenshaartebezi- heeft we1 is w aar eenige ophelderingen g0yen als beweegkracht.Hiertoe wilmen ze geven,w aardoor m en zich eenigermate eene
ln een cylinder doen, waar zj door hare voorstelling van de am mnnieten kan Vol*1'nen
verdampingdenzuigeropstt
lwt,waarnawater, zoodat men t0t het besluitkomt, datzj t0t
dat in dien cylindervloeit,de vlugtiyeam- de koppootige weekdieren behoorden,maar
m onia opneem t,zoodat ereen luchtledlgontstaat en de dam pkxingsdrukking den zt4iger
naar beneden perst.Volgens Tellier zouden
twee oude looden apmonia één paardekraeht
leveren gedurende een uur. W aayenberehs
amm onia-gas-m achineisbeschreven in Din.qlers
Journal CLXXIX bl.346.

hunne eigenaardige eigenschappen moet men
opm aken uitden bouw der schelpen.De ge-

slachten en soorteu derammqnieten zjn z0o
talrjk, datm0n Ze t0t e0n0 afzonderljke
familie vexeenigd heeft,diesedextden eersten

tjd der aanwezigheid van levendeschepselen
hier op aarde t0t aan het einde derkrjt-

A m m oniak-gom (gummiammoniacum, eriode heeft bestaan en reeds in het terArmenischegom),verkregenuithetmelksap, tlaire tjdperk verdwenen was.Deammoniehetwelk uit insnjdingen vloeit in eene Per- teù bew oondenveelkam erigeschelpen ofscha-

zisçhe schermbloemige plant,dorema Jrzzldlï- len,en de randen der scheidswanden van de
acum Don genaam d.komt in denhandelvoor binnensteoppervlaktedierdoorgaansgebogene
in korrels en in koeken.De g0m in korrels schalen doen er hoogten ontstaan,die m en
t(
g.amm.in granis sive lacrymis) is de zui- van buiten waarnem en kan.Dieschalendeden
verste. De korrels hebben de grootte van dienst,even als bj den hedendaagschen nau'
gierstkorrelà t0t die van walnoten toe.Het tiltls?als zwemblazen.Het dier vormde bj

AMMONIETEN.

zjn grocjen telkenseene nieuwekameren
woonde dussteedsindebovensteengrootste.
Dezeisin deversteendeexemplarengewoonljk gevuld methetgesteente,waarin dege-

405

peld heeft.In den muschelkalk vindtmen de
eergtielen (fg.8).die desgeljksgewoonljk
in hetzelfde vlak gewonden ztjn,bj welke
de diepten der kamerwanden getand:maar

Fig.3.
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Ammonlten Jlit-yArezicxlu.

heele schelp bedolven was,terwjlzich inde deuitsteekselsgladzjn.Desoort,diewjhier
overige kamers veelalkristallen be<nden.
hebben afgebeeld,is karakteristiek voor den
Hetligchaam van het dier wasbljkbaar muschelkalk van Duitschlanden Lotharingen.
In den muschelkalk en voora'
l
op dergeljke wjze alsdatvan
den nautilus door eene peesverin de lagen van den Jura-kalk
bonden met de schelp - door
bevinden zich deeigenljke ameene pees, die, alle kamers
monieten (fg.4), bj welke de
doorloopende,aan den wandder
tllsschenschotten derkamersaan
kleinste wasvastgehecht.Bj de
de randen zoo sterk heen en
m eeste soorten W aS die Pees
weêr gebogen en getand zjn,
geheel en al,bj enkele slechts
dat zj op den binnenwand der
schelp fguren vorm en, die op
gedeelteljk omgeven door eene
kalkm assa, zoodat deze,na het
gekrllde koolbladeren geljken.
verrotten Van het dierljk ligUit sommige beddingen kanmen
ehaam , als eene kalkbuisachterze btl wagens vol weghalen,en
bleef, die men voorheen bem eestal is de eene of andere
schouw dea'lseenwerktuiq,waarsoort karakteristiek voor deze
doorde ammonietnaarwlllekeur
of gene groep van lagen. D e

kon rjzen en dalen en waaraan

echte ammonieten zjn alle in

m en den naam gaf van sipno.

hetzelfde vlak opgerold en dus

Deze buis ligtbj deammonie-

min ofmeer schjfvormig.
Tn de lagen der krjtgroep

ten steeds langs den rug dergewondene schaal en is meestal
dun en draadvormig.

vindt men znnderling opgerolde

vormenvanammonieten,bjvoorbeeld regte schalen,haken ,dubbele haken ,schelpen,die eerst

In de oudste tt
l
'dperken (
le<
levendewezens,nameljk in het
Silurische,Devonischeen steen-

gewonden zjnen dan dierigting

verlaten,om zich in eene regte

kolentjdperk,zien wj deammonieten vertegenwoordigddoor
de qoniatieten (;g.S),meestal

dikite1sdhier bolvormige schelpen, ln hetzelfde vlak spiraalsgeFjs opgerold,met heen en

ofkromme ljn uitte strekken,
en eindeljk zelfs torenvormig
gewondene schelpen,die op ge-

weer gebogene kamerwandtm ,
d
ie ev
ehe
nwe
lnni
endt
t ge
tand
zj
n.
Deze
sc
lpe
vi
me
n voo
xa
l
l'urrilitesTzftlhltl//t'
s-.
in grooten getale in den steenkolenkalk,z00- deeld, die

wone slakkenhuizen ge1jken,
zooals wj er eene in ;g. 5

aanse,
hotlwen.op grond van die
verschillende vormen heeft men
de amm onieten in geslachten verin de leerboeken over de petre-

dat men zelfs geheele lagep aan den Rjn facten beschreven zjn.
m et den naam van goniatleten-kalk bestem-

Am m onieten is ook de naam Van een
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ouden Semitische volksstam )tlie aan deover- hetdoelvan zjn streven.Hj overleedinhet
zjde der Jordaan een gewest bewoonde, Jaar241,nadathj,z0omen zegt,deChrisdat ten noorden aan de beek Jabbok,ten teljke godsdienstverzaakt had.

oosten aan de Arabischewoestjn,tenzuiden

en zuidwesten aan hetland derMoabietenen
de beek Arnon,en tenwestena'
andeIsraëlietische stammen Gad en Ruben grensde.Als
hun stamvader wordt Ben-uimml ofAmmon,

Am nestie isafkomstig vau een Grieksch

woord,datdtuit het geheugen wegwisschen''

of tdvergeten'' beteekent en gewoonljk gebruikt wordtvoor vergiFenis,waarbj eene
werkeljke ofgewaandeovertredingvergeten

een telg van Lot,genoemd.Zjvoerdeneene wordt. Eene regéring verleent amnestie,
reeksvan bloedigeoorlogenmetdelsraëlieten. wanneer zj vergrjpen,door ingezetenendes
Nadend00dvandenregterOtkniëlmaaktenzj lands tegen haar gepleegd,als niet gebeurd
met de Moabieten en Amalekieten zich mees- beschouwt,zoodat de daders-- gewoonljk
ter van Jericho, veroverden later een ge- onder bepaalde voorwaarden - van alleregtsdeelte vanhetoverjordaanscheJoodscheland vervolging ontslagen worden en gerust bin-

en overschreden zelfs de rivier?maar wer- nen de grenzen kunnen terugkeeren,indien
den doorJeftageslagen.Datzelfdel0twedex- zij de wjk genomen hebben naar elders.
voer hun ill de dagen van Saulqen in den Amnestie Onderscheidt zich van genade-ver-

tjd van David,dieaanvankeljkvriendschap- leening ofstraf-kwjtschelding doordien deze
peljke betrekkingen met hen onderhield, laatstesteedsnaeenregterljkonderzoekenna

bragt de veldheer Joab hun eene geduchte een uitgesproken vonnisplaatsheeft,hetgeen
nederlaag t0e, nam hunne hoofdstad in en in den regelniethetgevalisbj amnestie.
plunderde het land. Onder de regéring van Daarenboven bepaalt deze zich t0tstaatkun-

Josafatbeproefden zj opnieuw ,maarvruchteloos, een aanval op Israël)waaraan zj
vervolgensschatpligtig werden.MetNebucadnesar streden zj tegen de Joden,en in den
tjd van Nel
temla poogden zj hetherstellen
van Jert
lzalemsmuren teverhinderen.Ant5pcltlt.g de tzrtlt
lf: veroverde hunne hoofdstad.

Ni
tenmi
n dedlen
ondeArAn
iocd.
eh'
afs
l
)eï
whun
A.neset
ee
aanva
opzj
Jndas
ccct
cl
l
d,.
d1
leger vernietigde. In den aanvang der 2de
eeuw na Chl-. vormden zj n0g een talrjk
volk,m aar tegen het eindedezereeuw sm ol-

dige misdrjven,bjvoorbeeld opstand tegen

de gevestigde magt,desertiein massa,zamenzweringen enz. D e am nestie kan eene alge-

meene of gedeelteljke, eene vrjwillige of
afgeperste,eene voorwaardeljke ofOnvoorwaardeljke wezen.De algemeeneomvatalle
personen, die zich aan een bepaald staatsmisdrjf hebben schuldig gemaakt,- degedeeltell
,ke zondert er sommige - bjvoorj
beeld de aanvoerders - van uit. Geheel
rri
jwillige amnestiën zoektmen in de Oude
geschiedenis te vergeefs en komen Ook in de
Nieuwe niet dikwjls voor,- zj worden

ten zj zamen metde Arabieren,zoodatwj
laterhunnaamnietmeeraantrefen.Zjhielden doorgaansafgeperstdoor de omstandiqheden,
zich bezig metlandbouw en veeteelt;hunne vool'al door eene zekere staatsmanswpsheid,
godsdienst wasde Moloch-dienstder Kana:- die naar de volksgunstlaagt.Troorwaardelùke
nieten:en ook de besnpdenis was bj hen in amnestiën zt
jn zoodanige,die van hen,waargebruik. Behalve de hoofdstad Rabba,telde op zj betrekking hebben,eene zekere daad
men er de steden Minnith, Abel-Keramim of belofte vorderen, bjvoorbeeld het aanen Jaeser.

vragen van vergiffenis Ofden eed van trouw

A m m onius. Dezen naam droeg in de a'
an het amnestie-verleenend bewind.
eerste plaats Ammoni'as van a4leatzstfriF:een

H et eerste voorbeeld eener am nestie vin-

peripatetisch wjsgeer,die in deeersteeeuw den wtjte Athenena den valder 30 tiranonzerjaartelling te Atheneleefde,dewjsbe- nen, toen er op raad van Tltrasybnlus een
geerte van Plato metdievanAristoteleszothht
te vereenigen,de leemneester w as van P luftzrcAff.s en van wien geene geschriften t0t
onszjn gekomen, en in de tweedeplaats
Ammonins dlcctu j een Alexandrjnsch wjsgeer en de beroemde stichter van deNieuw-

besluit genom en w erd,dat niem and wegens

voormalige staatkundige misdrjven aangeklaagd Ofgestraftzou worden.BjdeRomeinen komteeneeigenljkeamnestieeerstOnder
Caesar voor, die na den slag bj Munda
(45 vöôr Chr.)vergiffenissehonk aan allen,

Platonische wjsbegeertein den aanvangder die tegen hem de wapenen hadden opgevat.
3de eeuw na Chr.Hj was een zoon van Voorts schonk de Romeinsche senaat, op
arme Christen-oudersenvoorzagdoorzakken- aandringen van Cioero, amnestie aan allen,
dragen in zjn onderhoud,- een feit,waar- die tegen Caesar hadden zaâmgezworen,aan hj den bjllaam Saecaste danken heeft. keizer ClaudLus aan hen, die na den dood
Zjne weetgierigheid spoordehem aan t0tbe- van Caliynla tegen hem a1sopvolgergestemd
oefening derwjsbegeerteenhjmaaktehierin hadden ,en Aurelianws aan degenen,diezich

z00 groote vorderingen,dathj weldra voo1*
den uitstekendsten leeraardierwjsbegeerte
te Alexandrië gehouden en door zjne talri
jke vplgelingen ttde godgeleerde''genoemd
werd. Hj verdedigde de stelling, datalle
wjsgeerige scholen in het bezitwaren der
waarheid en zich door bjzaken vanelkander
onderscheiddent zoodat zj gemakkeljk ver-

tjdens zjne regérinr aan staatkundige mis-

drjven hadden schuldlg gemaakt- maar...
niet zonder zekere beperking.

Tot de belangrjkste amnestiën van den
nieuweren tjd behoorden die,welke op den
Religie-vrede tePassau (l52S)en den Munsterschen vrede (1648) volgden.O0k de Religie-vrede in Frankrjk (1570)waseene am-

eenigd konden worden.Die vereeniging was nestie, welke door den Bartholomaeus-nacht
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gesehonden werd. ln Engeland werd btjde Afodena en den Kerkeljken staat, alsmede
restauratie van Karel JJ (1sC0) eene alge- in Napels en in Sicilië.In Hongarje,Zwitmeene amnestie uitgevaardigd, van welke
alleen de regters van KarelI waren uitgesloten.Vooral(
1e Fransche revolutie van het
laatst der vorige eeuw telteen groot aantal

serland, Denemarken, Portural en Spanje
werden amnestiën uitgevaardlgd vooral ten

belloeve van hen, die in hetjaar 1848 de

volksbeweging hadden begtm stigd.In Frank-

amnestiën. De bovendrjvende partj sprak rjk werd in 1848 bj het Openen derNatio-

ze uit.om zich stl
-affeloos tekunnen bewe- nale Vergadering aall vele politieke overgen. Aa
4poleon I schonk aan hen,die in1814 treders, vooral van 1829, en 00k aan get0t den valvan den keizerljken troon had- wone misdadiyersamnestie verleend.In 1849
den medegewerkt, den lzden Maart1815 uit w erd er verglFenis geschonken aan hen,die
Lyon eene amnestie Waarvan slechts 12 aan den Junj-opstand desvorigenjaarshadpersonen,waaronder zich Tolleyrand,.B01t3'- den deel gonomen. De vele veroordeelden
rienne en de hertog van Dalberg bevonden, bi
j den 00up d'état van 2 December 1851
waren uitgezonderd. Na de tweede restau- moesten lanq vrt
lt
lhteloos uitzien naareene
ratie w ord eerstden lztlen Januarj 1816v0l- amnestie.W el werd bj het huweljk van
komen amnestie toegezegd aan hen,die de Napoleon III (1852)aan 4-t0t5000vergiFe-

heerschappj van Napoleon Ihadden ondersteund,doeh ook hierbj werden Onderscheidene personen uitgesloten.
W j zien het aantal amnestiën toenemen

nisgesehonken,doeheerstbjdegeboortevan
den krognprins (1856) werd er eene soort

van amnestieuitgevaardigd,enin1859en1860
eene algem eene,tegen w elkevelebetrokkene
na l820 en vooralna 1848.ln Dtlitschland personen in verzetkwam en.
Openbaarde m en sedert 1845 te vergeefs den
00k in de Donau-vorstendommen, in de
wensch, dat door den Bondsdag eene alge- lonische republiek, in Griekenland en in
m eene am nestie m ogt worden verleend. ln Rusland heeft de regering, een twintigtal
hetFrankforter Parlem ent,'w erd in 1848donr jaren geleden, amnestie verleend.MTj ach-

delinkerzjde herhaaldeljk aangedxongen op ten 0ns gelukkig tekunnen zeggen,datzj
het uitvaardiren eener algemeene amnestie; in 0ns Vaderland onnoodig was,Omdat een
de meerderheld was van gevoelen, datdie l'idderljke koning in die dagen doorhetwelzaak aan de verschillende regeringen moest
worden overgelaten. Onder die, welke er
hebben geschonken,behooren:Pruissen,die
den loden Angustus 1840, niet lang na de
troonsbeklimmingvanFriddric/lW illtelmteene

willend toestaan eener grondwetsherziening
alle aanleiding t0t een opstand heeft weggenomen.
Met den naam van amnestie bestompelt
m en ook w elde overeenkomstvan tw ee of

gedeelteljke, den zoeten Maart eene algemeene,den 9denOctobervoor staatsmisdrjven in Polen,en in 1861 een vrjalgemeene
uitvaardigde,- Oostenxjk ,dat er den Slsten

meer mogendheden, Om bj hetsluiten van
den vrede alles tevergeten,watzj in den

Oorlog tegen elkander ondernomen hebben.
Hierdoor wordt perk gesteld aan alle wederM aart 1848 eene schonk aan allen,die zich vergelding en wraak.
Am nion is de naam van het lamsvlies
in de Duitsche gewesten aan politieke misdxjven hadden schuldig gemaakt, behalve of het dunne vlies,datdedierljkevrucht
aan militairen - eene uitzondering, die het naast omsluit en het lamsvocht (liquor

eene maand laterwerd opgeheven,- Beje- amnii) afscheidt, hetwelk de kiem Omgeeft
ren den 3den April 1848 bj de troonsbeklim- en tegen alle beleediging beveiligt.
m ing van koning M aœ,en den 23stenD ecem Am oebaexsehe versm aat(De)bestaat
ber 1849 vtlor misdxtl
'ven, die in de Pfalz uit een regelvan 5 lettergrepen,van w elke
w aren gepleegd, - H annover in Augtlstus
1848 vtlt)r de volgelingen van H eeker en in
1850 voor de ingezetenen,die in denOpstand
in Baden betrokken w aren geweest,- MTiirtemberg,dat reeds den zsstenSeptember1841
eene algemeene amnestie en den Sssten April

de twee eerste lang,de tw ee volgende kort

en de laatste lang zjn (- - uN- ),en die

steeds afwisseltm et een anderen,clen antamoebaeischen,die eersttw ee korte,dantw ee
lange en daarna eene korte lettergreep telt.
Die afw isselende versm aat w ordt vooralge-

1848 eene voor bosch-en Jagt-delict4
en ver- brtlikt voor beurtgezangen, zooals er bj de
Siciliaansche herders in zwang w aren. Theoashebben ze nagevolgd.
voorjagt-overtredingen wel-d geschonken en cr'sfl.s en Tlrqili'
leende?- Saksen,waarin Maart 1849eene

eerst na Onderzoek eene voor de staatkundige w oelgeesten van 1848en 1849,- Baden,
dat den lsden M aart 1848 eene algem eene
a'
m nestie verleende en in een paar latere
eenige uitzflnderingen maakte,- voorts0nderscheidene kleine staten van Duitschland.
O0k in Italië komthetschenkenvan amnestie
gedurig voor, zooals in het Lombardisch-

Amoer (be)iseene van devooxnaamste

rivieren van Noord-Azië en ontstaat door
00n0 vereeniging van de Argoen met de
Sjilka Op 53O 2' N.B.en lSlO 40'O.L.van
Greel
zwich.Ztjstroom tm eteengrooten boog,

die met zjne bollezjde naar'tzuiden ligt

en eene noorderbreedte van 47O 2'bereikt,

door de noordeljke helft van Mandsjoerje
Venetiaansch koningrjk reedsden lstenSep- en stort op 58O N.B. en 1410 O.
L.bjde
tember 1888 en den l2del
1Augustus 1849,- vesting Nicolajewsk zich uit in een Ondiein het koningrjk Sardiniëin 1839?in 1848 pen bgezem,deAmoev-Limanyenaamd,welke
voor Genua en in 1849 voor Sardinië? in oostwaarts door het langwerplgeilandSachade kleinel'e staten,zoll a1s Toscane,Pal'm a, 1in van den Grooten Ot
teaan gescheiden,maar
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ten noorden met de zee van ochotsk en ten voor ontwikkeling dan Siberië.Zj zjn zetlr
zuiden door de naatlwe Mamia-straatmet de geschikt voor landbouw en veeteelt, voor
Tartaarsche zee-engte verbonden is.W anneer jagt en visscherj en vool
'hetleveren van
wj zooeven gemelde zamenvloejenderivie- verschillende houtsoorten.De breede Amoer
ren buiten rekening laten,bevat de Amoer stroomt er met hare talrjke zjrivieren en
een stroomgebied?dat zich over 14 breedte- vertakkingen doorheen en maakt er het 01,1graden en 20 lengte-graden uitstrekt. T0t derling verlteergemakkeljl
t.Intusschen kan
hare zjrivieren behooren aandenlinkeToever het nOg lang duren eer eenevoldoendebevoldeAmasare,deoeritsji,deOldo,deDseja? king erdemagt bezit om deaanwezige maar
de Boereja, de Gorim en deAmgoen,en meerendeels geslotene bronnen van welvaart

aan den regteroever derAlbasisja (Emoe1'
i), teopenen.Men zieverderondera
vandqjoerl
je.
deKomar,deDsjongari,deMoeren,deNoor, Amoerang is de naam eener afdeelinj
de Oessoerienz.
van de residentie Alanado Op Celebes. Zp
H etAmoer-gewest met het eiland Sachalin ligt in het zuideljk gedeelte der Alinahassa
of Krafto!waar de Russische regéring eene en teltrtzim 20000 zielen. O0k de hoofdstad
strafkolonle sticht,Ongeveer 12000 (E)geogr.
de baai, waaraan deze gelegen is,dra-

mjlen groot,iseerstsedert1831meteenige gen dien naam. Die stad heefteene fraaje

naauwkeurigheid onderzocht. De Russische kerk en eene ruim e schûol,en in hare naregéring zond onderscheidene expeditiën der- bjheid ligteen 0ud fOrt.

waarts,die gedeelteljk van delandzjde(van
Am ok-m aken noemt men de handelSiberië)?gedeelteljk van de zeezjdeerin wjzevan deninboorling onzerOost-lndische
doordrongen. Toen in 1855 de 001.10g van bezittingen, wanneer hj door waanzinnige
Rusland met de W estersche nlogendheden woede aangegrepen,alle personen)die hj
zelfs in het oosten werd voortgezet, ver- bereiken kan,zoekt te dooden. De Oorzaak
schenen de ambtenaren van Kamtsjatka en van het amok maken is veelalin wraaltzucht
de Russische oorlogschepen uit de zee van wegenswezenljkeOt'gewaandekrenkingenen
ochotsk in het land van de Amoer:Nicola- beleedigingen en o0k welin hetmisbruik van

Jewsk 'werd er de oorlogshaven en Mariinsk opium gelegen.
de zetel der landmagt. Daar die aanwinst

A m ol OfAmoel is,wat grootte betreft,

niet verwerpeljk bleel
t te wezen, zorgde de derde stad in de Perzische provinèie MaRusland dool'het verdrag vanAigoen (S8Mei sanderan. De Haras of Herhas!die in hare
1858) dathetdenlinkeroevervanden boven- nabjheiduitderptsklovenontsprlngt,stroomt
en m iddelloop en de beide oevers van den er m et onderscheidene arm en doorheen en
benedenloop der Amoerin zjn regtmatig be- vloeit er vervolgens noordwaarts naar de
zit verkreeg. Na dien tjd deed de gouver- K aspische zee. De stad telt 35-Of40000 in-

neur van oost-siberië! graaf Muràwjew- woners.Zj is in 793 na Chr. doorKhalif
Amoerski alhet mogeljke onzden toestand Ilaroen al.
/ljji# gestichten bezatvolgen!
van het nieuwe gebied teverbeteren.Nadat de Overlevering een paar eeuwen daarna een

hjdoorhetbouwen dervestingenNicolalewsk millioen ingezetenen.
en M ariinsk en dool'hetplaatsen van kozakA m om um L.is de naam van een planken-posten langs de rivier voor de noodige tengeslacht van de familie der speeerî
jaehtéveiligheid had yezorj'
djregelde hj hetpost- yen (scitamineën), waartoe ook de gember,
verkeer met Slberiè, deed hj stoombooten de zedoar-w ortel,de galanga enz.behooren.
kom en, die de rivier bevaren, bevorderde

D e am omum -gew assen vorm en eene zelfstan-

hj de opkomst van de Amoer-compagnie, dige groep,w elke zich Onderscheidtdoor de
die zich bejvert,de handelsvoortbrengselen eigenschap, dat hare meerjarige, bladdrauit het binnenland naar de Russische havens gende uitspruitsels voorzien zjn van gespleaan den Grooten1Oceaan te zenden,terwjl tene bladscheeden. D e zeer teedere bloemhj den spoorweg-aanbouw aanmoedigde, ste- spruiten hebben slechts schjf-en dekblaadjes
denstichtte,hetbinnenlandschbestuurordende en verheFen zich Op afzonderljketakjes.De
en duizende kûlonisten
waaronder vele buisvormige kelk is van boven B-spletig,de
Doopsgezinden uithetzuiden vanRusland- buis der bloemkroon kort. D e m eeldraden

derwaarts loltte.ln de laatste Jaren heeft zjn platen spreiden zich van boven uitOver
Rusland bjna uitsluitend militairekolonisten de helmknopjesheen.Dedraadvormigestamnaar dat gewest gezonden.Hetgeheele aantalvreemdelingen bedraagt er w elligt 20000.
De inboorlingen tellen er nOg geen 60(J00
zielen. Zj behooren t0t de stammen.der
Orotsjonen,Manegren llantsjoe, Daoeren,
Chinézen, Golden, Mangoenen, Orotsjen,

Samagiren, Negidalsen, Giljaken en Toengoezen.De Mantsloe,Daoeren en Chinézen
hebben er verrewegdemeerderheid.Ofschoon
men aanvankeljk de belangrtjkheid van die

per verheft zich naast de meeldradelz.

Deze specerjachtige planten groejen uitsluitend in de keerltringsgewesten der oude
wereld. Hare gelede wortelstokken kruipen
over den grond en hal'e vliezige bladen

staan in twee rjen.Omdatde bloemen zeer
spoedig afvallen?heeft m en ze t0tnu t0ein

de tuinen weinlg aangekweekt. Zg eischen

in de warm e kastnietalleen veellicht,maar
ook ecne vochtige lucht. D e vermenigvuldiging geschiedt vooraldoorverdeelingvan (len

gewesten veel te hoog aansloeg,zoodatmen
daarvan eene omwenteling in den wereld- wortelstok.Detalrtjkesoortendragenspecerjhandelverwachtte,is hetboven allen twgfel achtige zaden,dieaangenaam van smaak zjn
verheven,dat zj veel meer aanlcg hebben zonder scllerp te w ezen. D aartoe behooren:
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A.,çrt
z?s'
/xp,paradislAfz.ofdemeleguetta- zjn roodachtig en groen,en debloemenwit
peper-struik. De ver voortkruipende wortel- met gele en roodachtige tinten. ln ;g. 1

stok is sterk geringd en brt
lin.De roode zien wj deze plantop l/vt
le dernatutlrljke
Flg.1.

Fig.3.
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stengel wordt l Ned. el hoog en draagt grootte:a isde bloemsprtlit,bdebladspruit
ovaal-lancetvormige,van boven rood-gerande c de bloem , waarvan het omhulselgedeel,-

bladexen met fi
jne punten. De dekbladen teljk is weggesneden)om de inwendigedee-
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1en te kunnen zien,- d,djJzjnzadenmet
eene negenvoudige vergrooting, terwtjlwj
in # een zaadlezien overlangsen in lteen
zaadle overdwarsdoorgesneden.De zaaddoozen zjn langwerpig ovaal,puntig,gestreept
en zeerspecerj-achtig.Deroodbrt
line,glinsterende zaden zjn eenigzins bulterig;het

buitenste eiwit is zuiver wit, het binnenste

geelaclltig.Zj zjn specerj-achtig of liever

gemberachtig van smaak en worden dool'de
bewoners van Afrika en Azië tot het krui-

den van allerleispjzen gebruikt.Men kende

isgeelenpuryerkleurig.Destengel,die '/aëe
Ned.elhoog ls,bljfttweelarenstaan.Deze
soortgroeitopdeeilandenderMalejers.Hare
vrt
lchten zjn rond,gewelfd,eenigzinsdriehoekig en lichtbruin; het iuweelachtig bekleedselis er bj 0nssteedsafgewreven.De
zaden zjn grjsachtig brt
lin en veelaln0g
meer specerjachtig dan die dervoorgaande
soort.De geheele vrueht is Onder den naam
van cardamomum rotundum in gebruik.W j
zien in ;g. 3 a'het onderste gedeelte eener
p
lantop '/vde dernatuurljkegrootte,b een
gedeelte eener bladspruit met een blad in

ze reeds in Europa vôôrdat de Portugézen
de kustvan Guinêa hadden Ontdekt.Alooren, dezelfde verhouding,en c eene vruchtin nadiedegen-estenvanMandingha endeLibysche tuurljke grootte.
A.tzrtlvltz/iczlpiRoœb.,eene weinigbekende
kust bezochten,bragten ze mede naarM onte
de Barca aan de Middellandsche zee.De lta- plant,die zich van de vorige door bladeren,

lianen gaven daaraan den naam van paradjs- dieaan depuntkaalzjn,d00rrondebloemkorrels.Bj ons worden zj nagenûeg niet stelen en eene onverdeelde,rondachtige lip
gebruikt,behalve dpor vee-artsen,diezen0g

onderscheidt. Van deze plant komt, zegt

we1 onder den naam van cardamomum wYeratnm voorschxjven. De hoofdbestanddeelen
zjn aetherische olie,vetteolie,zetmeel en
gom.
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A.wzd/d-çlefdl Rosc.1in W est-Afrika attare m en: de langw erpige cardamom :die eenigen te F ernando Po tokolo-népoma genaamd. zins Quw eelachtig en bleekgeel van kleur

Zj heeft lange, puntige bladeren ter lengte is. W j zien in fg.4,a,b,c drie vruchvan 6 Ned. palm. Zp draagt eene enkele

ten op 'kdedernatuurljkegrootte?in # eene

bloem ,ondervuilgroeneschubblaadjesverbor- doorsnede en in e en J zaden meteenedrie-

gen.Deze is welriekend en heefteene witte voudige vergrooting.
en gele kleur met purperen zoomen.
A.ve#sl- Lolc.tde tsaoe-kwo der ChinéA. DJvie!J6 Ilook JT., de basterd-mele- zen en de ovoi; Uhina cardamom der Enguetta van Pereira,onderscheidt zich van a. elschen.Dezeyl
antdraagtovale,driekangranum paradisi alleen door eene smalle, tlge vruchten,dle in de droogist-winkelsvan
Si
ng
a
p
o
r
e
e
n
Ch
i
na veelvuldig voorkomen.
hangende lip.Debloem is somtjdsgoudgeel

en somtjdspurpcrkleurig.Dezeplantgroeit D0 scherpkantige zaden zjn zeer specerjaan de Goud- en Slavenkust. W j zien in achtig. In ;g.5 zien wj in a eene vrucht
;g.2 in a eene bloem ,in & eene vrucht en aan den gemeenschappeljken steel,inbeene

in ceen blad,allesop '/sde dernatuurljke
grootte.
A.cardamomum L. of de cardam om , die

grontere vrucht,in c de vrucht na hetwegnem en der kleppen, en in d t0t.g zaden -

alles op 3/.(
1edernatuurljke grootte.

A .ztzz//'
ztlitfe.
: W all. en aculeatnm .
#oa:.,
haarde bladeren, half in dcn grond verbor- die beidestekeligevrllchtendragen.D eeerste
genebloemstelen)puntiyedekbladenenmeer heeft Bmalle lancetvormige bladeren en kleidan ééne bloem. Ook ls de lip van deze nere vruchten metenkelvoudige stekels.W j
plant 3-deelig.DeJonge bloemtakkenhebben zien in :g.6 een bloemsteelm et een w orde kleur van aspergies, en de bloem zelve telstok 0P 3/
q(
u der natuurljke grootte.De

zich onderscheidt door van boven,fljn be-
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laatste draagt langwerpig hartvormige bla- standigheid verhinderd worden, zoodat de
deren en grootere vruchten,waarop de ste- ligchamen,zonder eenige verandering te Onkelsbjtwaalftallen ofdrietallen metelkander dergaan in hun scheikundig zamenstel, die
regelmatige gedaante missen. ln dezen toeverbonden zjn.

A m or,zie Eros.

Am oretti (Car10), een beroemd ltaliaansch geleerde, werd geboren te Oneglia
den lzt
lenMaart1741.In 1757 werdhj 0pgenomen in de orde derAugustjnen,maar
hjverlietzeweldra enwerdwereldljkpriester.Hj bekleedde eersthetambtvan hoog-

standnoemtmenhenamorqlt(yedaanteloos)en
de leervandien toestand ln d1ederamorpltie.
Am ortisatie,van hetLatjnsche woord
amortisatio (Fransch amortis6ement), betee-

kentvernietiging,delging,dooding.Zj isin
de eerde p/c,t
zf.
v eene delging van schulden
doorden StaatOflieverée'newjze van delleeraar in het kerkeljk regt te Parma en ging van schulden,want er zjn ermeer.
vervolgens dat van bibliothecaris derAmbro- Men Onderscheidehaar dus wel van ajlosJz
w , vernieuwing Of repudiqtie, even z00
siaansche bibliotheek te Milaan (1797),in .s'
welke betrekking hj den SsstenMaart 1816 veleanderevormen van schtlldendelgingtbj
overleed. Hj heeft zich zeer verdiensteljk de Staten in gebruik.
Aiossing, de eenvoudigste maar meestal
gem aakt Op het gebied der delfstof- en oudheidkunde en op dat der kunstgeschie- o0k de kostbaarste vorm ,heeft plaats w andenis. D00r zjne t
lNuova scelta d'
Opus- neer de Staatten v0lle betaaltaandeschuldcoli interessanti sulle scienza e sulle arti'' eischers:hetgeenhj erkend heefthunschul-

(22 dn., Milaan 1775 t0t 1780) zocht hj
zjnelandgenooten bekend te makenmetden
wetenschappeljken vooruitgang van andere
volken.Voorts heeft hj handschriften van
anderen uitgegeven en hieraan belangrjke
werken toegevoegd.- Zjne nicht Marla

T:I!:.çrClJ Amoretti,geboren te Oneglia den
lzden Mei 1756 en Overlcden den l2den N0vember 1787, legde zich met goed gevolg
toe op deregten en verkreeg in 1777tePavia
de doctorale waardigheid.
Am orieten is de naam van een magtigen

volksstam , die ten tjde van dekomstder

lsraëlieten in Kana:n hier gevestigd was.
Een gedeelte van hen bewoonde de bergstreek, die later aan Juda werd toegewe-

dig tezjn.Wanneerdebeursprjsderschuld,
zooalsgewoonljk,pariOfbeneden paristaat
en de Staat vindt het om redenen van financiëelbeleid voordeclig om schulden afte 10s-

sen,Of hj is er doorde overeenkomstmet
zjne crediteuren t0e verpligtzulkste doen,
dan neemt de regéring hare toevlugt tot
amortisatie,die hierin bestaat,datde Staat

Op de eene ofandere wjzedoorvrt
jwillige
overeenkomst met zjne schuldeischerszjne
schuld inlost tegen een prjs?onnfhankeljk
van het erkend bedrag der kapitaalwaarde.
De meestgebruikeljke wjze is inkoop ter
beurze;somsook steltmen eeneinBchrjving
Open,waarbj de crediteuren Ofeffectenhouders worden opgeroepen om de s0m te noem en , tegen wel
ke zjhunnevorderingwillen

zen. Zj werden erdoorJos'
ua geslagen en
zagen zich eindeljk t0t onderwerping ge- afLtaan.W ie den laagsten eisch doet,erlangt
dwongen.Een andergedeeltevanhenwoonde de voorkeur.
aan de Overzjde derJordaan,ten noorden De Ontzettende toename van den schuldenVan de Arnon t0t aan de beek Jabbok en last,vooral in de vorige enin dezeeeuw :en
zelfs op den anderen oever van deze en g0- de daaruit voortvloejende noodzakeljkheid
hoorzaamde aan twee koningen. Doch 00k om steeds grooter bedrag aan renten uit te
hier w erden de Am erieten door Israëlovtar- betalen,hebben deStaten aangespoord om tel-

wonnen,zoodat zj hun grondgebied aallGad kens bj het aangaan van eene nieuwe leening maatregelen te beram en w aardoor teren Ruben m oesten afstaan.
Am orpha is een plantengeslacht van de stond hetm iddelaan de hand werd gegeven
fam ilie der peuldragers en onderscheidt zich om zich van dien last te ontdoen.
door een s-tandigen kelk en eene uitgeholde
VooralnadatdeEngelseheflnancierfr.Trice

vlag,terwjlde vleugelsen hetscheepjeont- (1772) de wonderen van den zamengestelden
breken. Zjne soorten groejen in Noord- interest en de voordeelen van zjne toepasAmerika in de gedaante van struiken met
onparig gevinde bladeren en aarvormige
trossen van violet-blaallwe of bruinachtigzwart.violette bloemen met goudgele helm-

sing op de am ortisatie Op eene schitterende

wjze heeft voorgesteld?is men in de vool--

naamste staten van Etlropa begonnen methet
oprigten van
knoples.Van deze isalssierplanthetmeest Amortisatiekassen? wier inrigting,doel en

b
ekend a.frlflcoyc L.metstengels,die S1/a werking wj hier korteljk wenschen tebeNed. el hoog, en bloem-aren, die l tot 2
schrjven. Aiossing van scht
lld is, zooals
palm lang zjn.Voorts heeftmen q.t
qlabra wj zeiden,meestal zeer kostbaarvoor den
Deff..a.herbacea Tl
z
Q ll., a.pzfùedcdp,
s W ild. Staatendaarbj meer dan redeljk voordeelig
enz.

voor de crediteuren.Repudiatie,verwerping

A m orphie. W anneer ligchamen van een van schuld, staatgeljk meteen staatsbanvloeibaren t0t een vasten toestand Overgaan, l
troet,isderhalveonregtvaardig,Oneerljken

vertoonen hunne kleinste deeltjeseene nei- enkel in hoogst zeldzame gevallen te billjging om zich op eenebepaalde wjze ofin ken.- Schuldvernieuwing kan bjnanimmer
vaste vormen te rangschikken,w aardoor de uitgevoerd worden. Daarom werd eene inverschillende kristallen ontstaan. Die rang- stelling van staatsw ege in het leven geroesehikking kan eehter door deze oi'gene om- pen, die de beschikking kreeg over zeltere
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inkomsten van den Staat,bjvoorbeeld de zegd is, geenszins gehad.Een der middelen
opbrengstvan een deelder domeinen:ofeen t0t herstel der fnanciën van 't land is hare
Open crediet t0t zeker bedrag bj slands Opheëng geweestin 1840.
schatkist, met de bestemming om van elke
De redenen, waarom de hooggespannen
gunstige gelegenheid partj te trekken tOt verwachtingen omtrent de werking deramorhet inkoopen van staatsschuld en de interes- tisatiekassen wel bedrogen m oesten uitkoten van die ingekochte schuld wederom t0t men,zjn voornameljk deze:l0.hetbeginsel
nieuwe inkoopen aan te wenden, om z00 waaropzj steunden,isvalsch;dewerkingvan
door deze onafgebroken voortyezettehande- den zamengestelden interest geldtniet in geling de schuld allengs krachtlger te delgen ljkemate bj aoossingvanschuld a'
lsbjaanwas vankapitaal;2o.deharldelingenvan 'tbeen eindeljk geheelOp te ruim en.
Met dat doel stichtte W illiam J?ïff ill stuur dier kassen m oesten,om z00 gunstig
1786 het vermaarde Jsinking fund,''alsöeen mogeljk tewerken,geheim bljven;vandaar

middelOm onmeteljkeschattenuitnietsvoort misbruikgn eneenonverantwoordeljk beheer
te brengen.''De staatsschuld nam niettegen- der i
nkomsten,buiten qeregeld toezigtvan
staande de schoonevoorgespiegeldeverwach- de volksvertegenwoordiglng; 30.de inrigting
tingen op reusachtigr schaalt0e,enin 1829 van zulkekassen strldtmeteen Ordeljkge-

werd het Nftlnd''weer Opgeheven.
regeld beheer van de gelden van den Staat;
Bonapavte, als eerste consul van Frank- 40.de Ophooping van ingelostemaarn0gniet
rjk,trachtte de berooide geldmiddelen der door de wet vernietigde schuld in handen en
Republiek teherstellen doorin hetJaarVII ter beschikking van het staatsbestuur levert

(Dec.1799)Opterigteneenfondslt
pourl'amor- eene te groote verleiding op om nietin tjtissementde la dette publique'' in 1816door den van nood Ofgel
dgebrek die fondsen tot
eene andere kasvervangenmeteeneJaarljk- geheel vreemde doelelnden aan te wenden;
sche tegemoetkoming van den Staatvan 40
m illioen f
rancs, de geheele oybrengst der
posterj en een deel derdomeln-inkomsten.
De uitkomst van hare werking is geheel a1s
die van het sinking-fund in Engeland. In

50.de eenige ware weg om t0taiossing van
schulden te komen V00r den Staatis Vermeerdering van inkom sten boven de uitga-

ven;h0e die te verkrjgen is hangt van

het staatkundig beleid van 's lands regé-

af.
1833 gewjzigd, bestaat zj heden n0q in ring
In de tweedezlccf: beteekent amortisatie
naam ,doch harewerkzaamhedenhebbenslnds
1852 een einde genomen,daar na dien tjd ofmort
@eatiein het leenregtden overgang
hare fondsen voortdurend t0tandere doelein- van goederen en regten uit de hand van leeden bestemd worden. De staatsregeling van ken,dewereldljke hand,in dievangeeste1798 voerde in Nederland de eerste amorti- ljke instellingen, kerken,kloosters, stich-

satiekas in.Hare werking bleek ookhierniet tingen enz., omdat die goederen, daardoor
aan het voorgestelde doelte beantwoorden. aan het verkeer meestal Onttrokken worden,

Herhaalde malen was zj genoodzaakt, op zelden m eer van eigenaar veranderen , en

nieuw hare toevlugtte nemen totdeschatkist alzoo in de udoode''hand kom en.In de miden leeningen te sluiten;telkens werden haar deleeuw en gebeurden dergeljke overgangen

nieuwe inkomsten door den Staat toegewe- maar alte dikwjls:omdatzj nadeellg werzen,bj onderscheidene wetten hareverplig- ken v00r de welvaart dermaatschappj,was
tingen nader omschreven en nieuwe daarbj sinds lang detoestemm ing der vorsten ofder

gevoegd, onder anderen bj de wet van 14
Mei1814,waarbj bepaald werd,datdezoogenaamde ttuitrestelde schuld''doorJaarljksche uitloting ln twerkeljke''moest over-

regéring noodig om hen geldend te doen zjn

en w erd daarvoor een regt betaald ttle droit
d'am ortissement''geheeten,doch heden ten
dage afgeschaft. De toestemming van den
Faan.Alles tevergeefs.De Operatie van die K oning w ordt hier te lande tegenw oordig
m stelling faalde, en de staatsschuld is in nOg ODA gezegde reden vereischt voor het

ons land van 1815 t0t 1840 bjna verdrie- aannem on van makingen bj uiterste wilsbeschikkingen ten behoeve van openbare indubbeld.
In 1815 Nverd n0g eenesoortgeljkeinstel- stellingen! godsdienstige gestichten,kerken
ling opgerigt, Jhet syndicaatder Nederlan- Of armenlnrigtingen, zoodat zj geen geden''
! dateene leening aanging van 40 millioen gulden, Tfaarvoor Tverden uitgegeven
syndieaatbons, rentende 50/
:1 speciaal m et
het doel om de kosten van den strjd tegen
Napoleon te dekken en om die schuld,afgescheiden van de gevestigde nationale schuld,
ten spoedigste w ederom aftelossen.ln 1822
werden ?de amortisatiekas'' en dit Byndicaat
zamengesmolten in één uamortL&atie-.
nyndi-

volg hebben dap v0or zoover de bewilliging
t0t het aannemen door den Koning is verleend.
Am os, e0n derkleine Israëlietische profeten, was een herder van Thekoa , eene
kleine stad, zuidoostwaarts van Jeruzalem

gelegen.Hjleefdeindentjd,toenkoningJo-

siasover Judaea en Jeroboam .11 over Israël

regeerdç.Hj trad op teBethel,waardeHeidensche priester Amazia zich tegen hem verD e geschiedenis dezer Jberuchte'' instel- zette en zjne verbanning uit lsraëlzochtte
ling ligt in het duister,Omdat hare werken bewerken.Amosverheftvooralzjnestem tewezenljk werken derduisternisgeweestzjn. gen de afgoderj en deverdorvenheid,diein
Een heilzamen invloed op de vermindering het koningrjk Israëlheerschen.W e1spreekt
CYYJ*II

v&n 4en schuldenlast,heeft zj,zooalsge- hj in de taalderdichterljke beeldenen der
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profetische visioenen, maar die taaliszui- aar ill die vakken te Bourg,en hj begon
ver en indrultwekkend.
metjebxekkige werktuigenproeven tedoen.

A m oy is een Chineesch eiland in deChi- In dlen tjd schreefhj zjn tEssaisuxlathénêsche zee tusscien het vaste lltnd en het orie mathêmatique du jeu,''en hj werd eereiland Formosa.De hoofdstad,diedenzelfklen ste hoogleeraaraanhetLyceum teLyonenin
naam draagt, is methare ruime en veilige 1805 repetitor aan dePolytechnischeschoolte
haven en 300,000 inw oners eene der belang- Parjs.In 1809 verkreeghjhethoogleeraarsrjkste koopsteden van China.Toen Canton ambt in de analysisen mechanica,en in 1814

n0g gesloten was voor den Euroyéschen werd hj 1id der Academie.Zjnenatuurkun-

handol, bevonden er zich de factorpen der
Britten,Nederlanders en Franschen.
Am panam is een landschapopheteilantl
Celebes aan de Golfvan Tomini,eno0k aan

dige onderzoelkingen van dien tjd strekken

zich vool*al uit over het m agnetism us en de

eleetriciteit.Hj wedjverdehierin metOer,s
fe#/ en verwierfzich doorzjneelectro-dy-

de westzjde van het eiland Lombolt.Hier namische theorie een duurzamen roem.Onligt eene stad van denzelfden naam ,die in

derscheidene geschriften die daarop betrek-

rang op dehoofdstad Mataram volgt.Zjheeft king hebben,werden door hem uitgegeven,
eene goede haven en vruchtbare olnstreken.
Eene rivier, eene reede en eene baaidragen
er o0k den naam van Ampanam.
Am pelideën (De)vormen eene plantenfamilie, die uit boomel) en zich w indende
heestersbestaat,wiertakken aan.degeledin-

zoo als tRecellild'observations électro-dyna-

miques''(Parjsl82:4,uprècisde lathèorie
des phénomènes êlectro-dynamiques''(Parjs
1824), a'
rhéorie des phénomènes électro-dy-

namiques''(Parjs 1830),enz.ln 1824 werd
hj benoemd t0t hoogleeraax in deproefongen Opgezwollen zjn,terwjlde takken Of dervindeljkenatutlrkunde aanhetCollégede
bloemstelen dikwjls den vorm van ranken France,en hj overleed den lodelJunj1836
hebbenaangenomen.Debloemen zjn klein, Op eene reiste Marseille.Zjn zoon
t0t pluimen Ofbloemschermen vereenigd.De
Jean Jcçzlfd,
: Antoine Ampère,hoogleeraar
4- of s-randige kelk omvat4 of 5 bloem bla- in de Nieuwe letterkunde aan het Collégede
den.De meeldraden staan vöôr de bloembla- France teParjsen medelid van deFransche
den Ofwisselen er meê af.De vrqchtiseene Academie.werd den lzden Augustus1800 te

1-,2-ofveelhokkigebes.Zjbehoorenvooral Lyon geboren.Hj ontving zjneeerste 0pte huis in de keerkringsgewesten.De w'
qn- lelding te Parjs en reisde vervolgensdoor
d/ok maakt hierop eene uitzondering.Zie()n- Frankrjk, een gedeelte van Spanje,ltalië
der dat woord.

en Dllitsc,hland en zelfs dtlo1'Denem al*ken?

Am pelopsis is een plantengeslacht van Noorwegen en Zweden.Na zjn terugkeerin

de familie der ampelideën.Het heeft een na- zjn vatterland (1829)hield h!jletterkundigo
genoegongetanden kelk,eenes-bladigebloem- voorlezingen in het Athenaeum te Marseille.

31 verving hj alshoogleeraarAndrleuœ
kroon en jmeeldraden.Onderscheidenesoor- Ianan18
het Collêge de France en Villemainaan
ten van ditgeslachtzjn alssierplanten uit

Azië en Amerika naar 0ns werelddeel over- de Sorbonne.Ampèrewaszeerbekend metde
gebragt.De meest bekende soort is de%vilde Duitsche en Nederlandscheletterkunde,maar
wg
jngaard (a.,hederacea),uitNoord-Amerika ook hetverreOostenwasnietuitgesloten van
afkom stig.De stengel en takken dezerplant den kring zjnerstudiën,zooalszjneopstelzjn voorzien van zuigwortels,waarmede zj 1en Over China, Perzië, lndië,Egypte en
zich aan m uren en andere voorwerpen kan

Nubië bewt
jzen. Ook heeft hj in 1840 met
vasthechten.Zj is wegens haar weelderigen M erimée een togt gedaan naar den Levant.
bladerdos ongem een geschikt om oude schut- Zjne bekendheid met de klassieke en Zuidtingen te bedekken en kan onze koudewin- Europésche letterkunde bljkt uit zjn werk
tlua Grèce, Rome et Dante''(Parjs 1850).
terszeeïgoed verdragen.
Am pere (Andrê Marie),eenberoemdwis- Vele belangrgke opstellen van Ampère zjn
en natuurkundige, werd den zoste Januarj geplaatst in de ttRevue des Deux M o1Aëes.''
1776 te Lyon geboren. Reedsin zjn kinds- Eindeljk vermelden wj van zjne Overigo
heid Openbaarde 11j zooveellustin de wis- schriften: dtDiscours sur l'histoire de la p0ékunde, dat hj op zjn lzdeJaar genoeg be- sie (Paris 1830),'' tDiscouxs sur la littérakend wasm etde gronden dierw etenschap Om ture française dans ses rapportsavec1eslittéop deschoolvan DqbltronteL yont0tdelessen raturesétrangères(1832),''ullistoirelittéraire
in de hoogere analysis te wordentoegelaten. de la France avant le 12n1csiècle (1830)'

Zjnvaderverloorhetleven doordenbj1der ttsurlaformationdelalanguefrançaise(1841)'1
guillotine, en deze vreeseljke gebeurtenis en ucésar,scèneshistoriques(1859)''.HjOververlamde eenigen tjd de veerkrachtvan zjn leed in 1864.
geest.Deverschjningderltruidkundigebrie- Am phiaraus, een beroemde, waarzegven van R onssealt deed hem ontwaken uit gende held ,was de zoon van Oieles en van

zjne sluimering,en hj begon zich t0e te
leggen op de botanie. Terwtjlhj te Lyon
door private lessen in zjn onderhoud voorZag,wjddehj zichvervolgens,aangespoord

Hypermnestrq.Hj nam deelaan dentogtder
Al'
gonauten (zie onderdatwoord),enschoon
hj aanvankeljk weiniggezindwasom tegen
Thebe Op tetrekken,daarhj den ongelukdoor de geschriften van Laroisier, aan de kigen aflf
lop en zjn eigen dood voorzag,liet
studie der natuur- en scheikunde.Reedsin hj zich d00rzjne gemalin Eri
pl
tyle,welke
1801 ontvinghjeenebenoemingalshoogleer- door de Bondgenooten w asom gekocht,over-
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reden, om xich bj dezeaan te sluiten.Hj uiteinde van hetligchaam ,endoorqaansOntonderscheidde er zich (loor dappere daden. breektdestaart.O0k vindtmenbjhengeen
Toen vervolgens de belegeraars van Thebe syoor van ledematen. De hui
d isnaakten
bj hun aanvalafgeslagen werden,ontrukte rlngvormig geylooid, en in de ploojen ontwaart
m
en
ml
c
ros
copi
sc
h
kl
ei
ne schubbeZeus (Jupiter) den heldhaftigen Amphiaralts
aan zjnevervolgersdoorden aardbodem te tjes.De wervels geljken '
op die van visdoenopenspljten,waarnadedapperemetzjn schen.In hun eerste tjdperk hebben deze
strjdwagen wegzonk in de diepte.Hj werd dieren een kieuwgataan de zjde,datweldoor Zensonder de onsterfeljken geplaatst, dragesloten wordt.Zjlevenindekeerkringsen de Grieken huldigden hem als een God.

Fig.1.

Op de plek,waarhj verzwolgen werd,12
stadiën van oropus, verhief zich later het
Ampltiaraeltm ,een tempelmeteenewjd beroemde godsyraak.
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A m phibleën ofkrltLpendedïerdzà,vroeger

ook wel tweeslaektige dieren genaamd,0m-

dat zj Op hetland en in hetwaterleven,
zjn gewervelde dieren,die alle rood,koud
bloed hebben,ejeren leggen en luchtinade-
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men.Daartoe behooren in Midden-Europa de
schildpadden,hagedissen,slangen,kikvorschen
en salamanders.Sommigen plaatsen dezedieren in ééne klasse ,en bestempelen ze met
den algemeenen naam van amplbLbieè'
n,- anderen maken er twee klassen van ;ie der

,
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reptiliè'
n (kruipende dieren)metdeschildpadden ,hagedissen en slangen,en diederei
gen-

d J
'
/
'

lz
jk6 tz-.pFzilïd?'zl met de vorschen en sala-

, 1
'
? 1(

W j houden 0ns aan dezelaatsteverdeeling, en terwjlmen de reptiliè'
n onderdit
woord zalmoeten zoeken,bepalen wj 0ns
t0tde eqqenll
jke tzzeF
lïùieé'
z
l of salamanders

'
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k
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manders.
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en vorschen. Deze hebben eene naalkte,
lederachtige, glibberige huid, w aarop m en

alleen bj de slang-salamandersuiterstkleine
schubbetjesontwaart.Hetskeletonderscheidt
zich dot)r het gemis van ribben;sleehts bj
enkele soorten vindt men kleine stompjes.
Het hart heeft slechts ééne kamer, waarin
het aderljk en slagaderljk bloed zich ver-

h )l
i
'
k

m engen en w aaruit alzoo aderen en slagaderenharenoorsprongnemen.Daarenboven heeft
hettw ee voorkam ers,die door eenvliesmin

of meer gescheiden zjn.De neus en ooren
zjn steeds aanwezig,en de oogenslechtsbj

soorten, die onder de aarde leven,met de

huid bedekt. De buitenste neusgaten zjn
altjddubbelen binnenwaarts,in demondholte,
geopend.Zj bezitten geeneinwendigevool
'tplantingswerktuigen,paren in het water en
leggen meestalejeren,diemetgeeneharde
schalen,maar m eteene eiwitachtigestof0m -

1

geven zjn.DeJongen,welke uitdeze ejeren voortkomen,bj de kikvorschen en paddenonderdennaam vandonderpaddenbekend!
ademen aanvankeljk door kleuwen,die btl

l

,1

,)
t

Denlm.
de meer volkomene geslachten allenjsdoor
longen worden vervangen,terwjlztlbjjde
lagerbewerktuiydebj voortduring te geljk landen in den vochtigen grond,even als de

met de longen dlenst doen.De gedaantewis- pieren,en voeden zich m et insecten en lar-

seling der Jongen onderscheidt deze klasse
ten duideljkste van die der reptiliën.

Von.

De tweede orde is die der staart-salamanM en onderscheidt in deze klasse 3 orden. Ar.
:(caudata).Deze hebben een hagedis-achDe eerste isdiederslang-salamanders(apoda) tigen k0p m et vier en o0k w e1 eens twee

met wormachtige,rolronde?bjnaoveraleven korte pooten, een langen staart,die bj de
dikke ligchamen zonder duldeljken hals.De soorten,welke in hetwaterleven,zjwaarts

ronde achterste opening bevindtzich aan het zamengedrukt is,en eene in den mondvast-
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gegrpeide tong. Men onderscheidt bj hen wikkelen zich hier Op dergeljke Avjze als

twee familiën,die dervisch-salamandersjich- die der overige geslachten in het ruime wathyoden)endiedereigenlj
,
;kesalamanders(sa- ter. T0t de eigenljke salamanders,die op
lamandria).De dieren dereerste familie heb- gevorderden leeftjd de kieuwen verliezen,
ben uitwendige: bljvende kieuwbundels of behooren de water-salamander8 (triton), die
althans aan de zjde van den halseen gat, bjna overal in beken en slooten te vinden
hetwelk naardekieuwenleidt.Bjdedieren z
sj
ta
arZj
tme
tbe
ene
na
(;g.z
n.
he
be
n ehu
enidv
zjiwa
rts aâmgedrukten
der tweede familie verdwjnen de kieuwen
2).Tothen telt
op gevorderden leeftjd geheel en al.In de men oOk deland-salamanders(salamandra),die
onderaardsche meren en beken der rotsholen een ronden staarthebben en in vochtige,be-

Dewatersalamahder.
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De gewlmesalamauder.

V

De gewone loofvorsch.

4%

Rana pzyryzlcàc.

van Kraïn,bjvoorbeeld in de Adelsberger groeide dalenleven.O0k zj brengen levende
grot, leeft de eenige Eurûpésche visch- Jongen ter wereld: uit hunne huidklieren
hagedis, de olm (prûteus? ;g. 1), die on- scheidt zich een m elkachtig sap af, hetwelk
geveex 3 palm lang w flrdt, groote xoode eene eenigzins bjtende werking beziten aankieuwbundels draagt en levendejongen ter leiding gegeven heeftt:tdetalxjke fabelen)
wereld brengt.Deejerenbljvenbjden0lm , die omtrent deze onschadeljke dieren van
evenals bj de straks te vermelden aard-sa- oudsin omloop zjn tfig.3).
lam anders, in eene uitgezette Ofruimere af- A De derde orde is die der kLknorseltaeltti-qe
deeling van den ejerleider liggen,die met tz.gd#ï.
:&6?$ofderstaartloozen(ecaudata).Deze
eene vloeistof is gevuld,en de Jongen ont- bezi*tten een platten,rondatthtigen ltop, t'en
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wgdeu bek,groote,uitpuilende oogen,vier
meestalzeer, ontwikkelde pooten,wier teenen zonder nagels zjn en volstrekt geen
staart.Uitdeejeren,diegedeelteljkinklompen,gedeelteljk in snoeren gelegd worden,

die doormiddelvan zjne zuigschjven zelfs

tegen glas opklimm ellltan.Som migen plaatS0n hem in eene glazen kom m et w ateren

eealaddertje,waarhj dientalsweêrprofeet.
lljleert0nsechternietsmeerdaneenkjkje

ontwikkelen zich donderpadden!die aanvan- uithetraam ,daarhj bj regenachtig wedex

keljk een bolvormig ligchaam metzjwaarts te water gaaten bj zonneschjn op hetladneêrhangendekieuwen,eenkleinen monden dertleklautert.Hetmannetjeheefteeneklankeen roelstaart bezitten en in hetw ater zich blaas,waarmede hj in het vooqjaarhetkwamet plantaardige stolen voeden.Eerst ver- kend gel
uid voortbrenrt. - De eigenljke
dwjnen de uitwendigekieuwen en worden kikvorselt (ranae),die ll1vochtigeweidenen
door inwendige vervangen, die door eene in moerassen zjn verbljfhoudt,teltdrieverenkele ot'dubbelehalsspleettoegankeljkzjn. schillende soorten,diemen echter in het daDaarna ontwikkelen zit!h de tweeachterpoo- geljksch leven niet onderscheidt (flg. 5).
ten aan debeide zjden vandenstaart.Later Daaxonboven behooren t0t dekikvorschen de
treden de voorpooten achter de kieuwen te bekende nltarpadden tbombinator igneus),
voorsehjn?en tegeljk meteenbekmetwjde die w el eene wratachtige huid,maar tevens
kaken ontstaan de longen.De staart begint

tanden in de bovenkaak beziteninstilstaande

in tekrimpen en verdwjnteindeljk geheel w ateren leeft,benevens eenige andere soorscy:en alytesobstetricansj.
en al,terwjldeJongekikvorschen zlch op ten Lpelobates /k.
het land begeven. Deze gedaantewisseling Van de eigenljkepadden(bt
lfones),diegeene
vereischt naar gelang der warmte vallv00r- tanden hellben,tellen wj althans 3sooxten.
Jaarofzosaereen korteren Oflangeren tjd, Zj kruipen vooralrond om voedselte zoeen in den nazomerzietmen dejonge diex- ken bj naehtenbjregenachtigweder(;g.6).
onkundige tuinlieden en landbouwers vertjes overal verspreidom voedselte zoeken
volgen de pad,zoodat deze veelal gespietst
0n op eone Tvreedaardige wjze om hetl
even

gebragtwordt.Zj weten niet, datde pad

een d0r nuttigste dieren is voor den land-

bouw.Zj sluiptdesnachtsxond,om a'
lhet
ongedierte weg te vangenzhetwelk zichaan

de gewassen vergrjpt.Mrle een groente-bed
zuiver wilhouden vanslakkeny.aardvloojen,

@

l

De gewone pad.

In dehooge Alpelzgewesten,bjvoorbeeldop

den Grimsel,waar dezomerwarmtekortvan
duur is,duurtdegedaantewisselingdoorgaans
twee zom ers,daar delarven erdoordekotlde

pissebodden,duizendbeenen enz., behoeft er
slechts eenige paddenteplaatsen.Erheerseht
in het algelneen tegen de padden een voorooldeel. Het vocht dat zich uit harpklieren
afscheidt,is w el scherp,m aarnietvergiftig.
A m phibool is een gestcente, dat men
doorgaans vermengd m et veldspaat of ook
met glimm er, granaat 0n kw arts aantret
't;
zulk een verm engd gesteente draagt dan den
naam van dioriet, hoornblenderots, hoornblendeschilfer,eklogiet en syeniet.
A m phietyonen iseen Grieltsch woord,
dat omw onende volkeren beteekent?zoodat
eene am phictyonie niets anders is dan een
verbond gan zoodanige volkeren.Onderschei-

verrast worden,wanneer zj Juistachterpooten gekregen hebben.D es winters begraven dene dergelt
jke bondgenootschappon hebben
zich deze dieren in hetsljk ofzj kruipen weleer in Griekenland bestaan.W j vinden
weg in schuilhoeken,waar sommigesoorten melding gemaaltt van het amphictyonen-verzelfbverscheidenejarenineentoestandvanver- bond van Argos,van Calaurea.van Onehesstjvingkunnendoorbrengen.Menonderscheidt tus?van Am arynthusin Euboea,van D elos
bj de vorschen voornameljk tweefamiliën, enz. Het belangrjkst WaS dat van Delphi
nameljkdieder kikvorschen (ranae)meteene envandeThermolqlae,welksontstaanwordt
gladdehuid,zonderoûxklieren,m etlangeach- toegeschreven aan lconing Ampkictyon,e0n
terpooten,diezjgebruikenOm tespringen?en zoon van Deucqlion en Pyrrlta,.Dat verbpnd
met tanden in de bovenkaak,endiederwtz#- zoll gesticht wezen in hetjaar 1552 vöôr
den (bufbnes)meteene wratachtige,sljmaf- Chr. De deelgenooton in dit Verbond wascheidende huid,w angklieren,korte achter- xen onxspronkeljk 12 volksstammen,nameponten en doorgaans tandelotlze kaken.
ljk de Ioniërs,Dolopers,Thessaliërs,AeniTot de kikvorschen behoort de boom- anen (Oetaeërs), Magnett
m , Maliërs,(Merprdc: (hyla), die aan de teentoppen zuig- liërs),Phthioten!Doriërs?Phocaeprs metde
Bchjven heeft,diehem in staatstellen om D elphiërs, Locrlèrs, Bpeotiërs en Perrhaetegen debpomen op teklauteren (;g.4).ln biërs,die elk m ettwee stemm en in debondssommige streken zjn zj in grooten getale vergadering zitting hadden.Ilunne koloniën
aanw ezig, maar in onze gew esten door behoorden desgeljks tot het Verbond.H et
den groenen boom vorsch vertegenwoordigd, oorspronkeljke doelwasdebcschermingvan
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twee tempels, een te Delphi, aan Apollo, van het orakel,handhaafde de eenheid der
en een te Anthela,aan Demeter (Ceres)4e- godsiienst, bewaarde de herinnering van

wjdj- voorts de gemeenschappeljke vledeljk de handhaving hunnerwedexzjdsche
regten.Men hield telken jare twee plegtige
vergaderingen, - des voorjaarste Delphi,
w aar dan tevens de Pythische spelen werden gehouden,en des najaars te Anthela bj
de Thermûpylen. Bj deze zamenkomsten
werden alle verdeeldheden bjgelegd en de
ring van eenige godsdienstige feestenen ein-

de oorspronkeljke banden,die de verschil-

l
ende volksstammen omstrengeldyn,benevens
die dermythen,sagen,leerstelllngen,zeden
en gewoonten en verhoedde op deze wjze
alle verdeeldheid en vjandschaptzoodat het

inderdaad een heilzamen invloed uitgeoefend
heeft op de staten, welke het omsloot.Op
staatkundig gebied verhief het zich na de
Perzische oorlogen als eene hoogste volkstwistell der steden onderling verzoend.Te- regtbank.ln diehoedanigheiddeeldeheteexevens w erd de vierschaar gespannen Over ci- prjzen uit aan de dapperste strjders,vem
viele en criminéle zaken en alle overtre- heerljktehetLeonidasen vervloektehetden
dingen tegen den tempel te Delphi gestraft. verraderljken Epltlaltes,terwjlhetna den
W erd de opgelegde bgete dot)r deze of gene slag bj Plataea de plannen van Sparta bestad niet voldaan, zoo kon de Bond haar vorderde.
hiertoe noodzaken met geweld vanwapenen.
A m philochus)een Griekscheziener,was

00k had.de vergadering hetreqt?om steden een zgon van Ampkiaraltu(zieopdiennaam)

ofstaten uitden Bonduitteslulten.- Langzamerhand klom het aantal staten, in het
Verbond opgenomen,t0t 80,ofschoon alleen
de 12 Oorspronkeljke stammen in hetbezit
bleven der stemm en,die Overdetakken van
elken stam werden verdeeld.
Het Amphictyonen-verbond heeft van den

en van Eriphyle. Hj waszjn broeder .4!cmaeonbehulpzaam bjhetombrengenvanhunne
moeder,waarna hj eerstdeelnam aan den
togtderEpigonen naarThebe en vervolgens

aan den strjd tegen T1'oje.Van hierterugkeerend stichttehj metM opsnshetberoemde orakelte Mallus in Ciliclë en streed met

aanvang der Griekschebeschavingt0taande hem oln de opperheerschappj.Beide bleven

vernietlging Van de vrjheid der Grieksche in dat geveeht.Volgens anderen begafhj
volkeren op deze een zegenrjken invloed zich naar Argos, om er de stad Argos amgehad.De oorspronkeljke12stammenbleven philochion testichten.
vereenigd t0t aan den Heiligen 00r10g.Na
Am phion ,de oudste toonkunstenaarder

heteindevan dezen (246vôôrChr.
)werden
de Phocaeërsuitden Bond verwjderd.Een
dergeljk lOt vielaan deLacedemoniërsten
deel, omdat zj de Phocaeërs ondersteund

Grieken, was een zoon van Zeus(Jupiter)
en van Antiope.Met zjn tweelingsbroeder
Zetltnswexdhj tevondelinggelegd,enbeide
werden opgevoed bj eenkoeherder.Amphion

hadden. V00r hen kwamen de Macedoniërs verkxeeg van Apollo of van de M '
uzen de
a1s plaatsvervangers. Later werden de Ph0- Favevan gezangensnarenspel,terwjlZethus
caeërs weder in den Bond opgenomen t0t ln het gebergte zich toelegdeop dejagten

l00n derdapperheid,diezj in denstrjdmet het herdersbedl.
jf.Intusschen werd hunne
de Galliërs hadden betoond.
omstreeks moederAntiope(zie onderdezen naam)d00r
224 véôr Chx.hadden de Aetoliërshet0PPer- haren 00m Lycunen zjne gemalinDircezeer
gezag verkregen over den tempelte Delphi haxdvochtig behandeld. Toen de tweelingsen het Amphlctyonen-verbond op den achter- broedersvolwassenwaren,wreektenzjhunne
grond gedrongen.Doch eenebelangrjkever- moeder door Lyelt'îte dooden en Diree vast
andexing kw am t0t stand in de dagen der te binden aan een wilden stier, die haar
Romeinsche heerschappj,daar keizerA%g%s- voortsleurdetotdatzjdenadem uitblies.Daarna
ïl:hetbevel uitvaardigde,datdeMagne.ten, veroverden zj Thebe enbouwdenerdenburg
M aliërs, Aenianen en Phthioten in het ver- Cadmea. Dit geschiedde zonder veelmoeite
volg niet m eer zelfstandig zouden stemm en, doordien de rotsblokken, door het spelvan
terwjlinhunneplaatsenindiederverdwenen A mpkion betooverd,zich van zelft0t muren
Do
i
nl
de
opniërBo
sd
nd
e.Ni
N0
cogpoallitg
ao
ne
snble
zi
ve
ttn
ingdeverkregen opstapelden.Ampltion huwdemetNiobe(men
Amphic- raadplege dit artikel)! maar hj bragt zich

tyonen hetoppergezagbekleedenbjdePythische spelen,maar hun voormaligeluisterw as
verdwenen.Eindeljk storttehetaloudegebouw
ineen,en wj vinden van datVerbondhet
laatst m elding gemaaktin den tjt
l derAntonjnen.Hetverdween,toen de Delphische
G0d ophield,zjneorakeltaalteverkondigen.
W anneer men op de geschiedenis van het
Amphictyonen-verbondhetOog vestigt,bljkt
het duideljk genoeg, dat zjn invloed zich
niet z0o zeer t0t hetstaatktlndig leven als
t0t de godsdienstige belangen der Grieksche
stammen uitstrekte.Hetmaakte Griekenland
evenmin t0t een algemeen verboflden staat

zelf Om het leven,Ontroostbaara1shj was
Overzgnekinderen,diedgoxAyolloenArtemis
(Diana)warengedood.Debeidebroeders wer-

den later in hetzelfde grafter aarde besteld
en Onder den naam van de Dloscuren gehuldigd. Eene praehti
ge yroep,in 1546 opgedolven en in het palels Farneze geplaatsty
ddde stier van het paleis Farneze''genaam d,
vertoontde straf door Diree ondergaan.

A m phipoda of vlookreeftelzvormeneene
oxde vandeklassedersohaaldierew(crustacea).

De amphipoda zjn kleinekreeften,diemet
deaehterpooten kunnen springen.Zj hebben

k0p en borststuk gescheiden2 zamengestelde,

zittende Oogen en blaasvormlge kieuwen aan
alshetgemeenschappeljkfeestjetjderolym- de
pooten.T0t deze orâebehoorthatgeslacht.
pische spelen. Maarhetbeveillgde den zetel
1.
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der eùenlqke vlookree
ften (gammarus) met
onze gewone vloûkreeft (g.pulex), en dat
der pb
jpkreeften (cerapus), die in Amerika
worden gevonden, zo0 alsdeAmerikaansche
pjpkreeft (c. tubularis), die in een koker
woont.

omgaf.Bj e1k Romeinsch amphitheatervond
hoofd van den Staat;dielngangwassierljker

men een afzonderljkeninyangvoorhetOpperdan de overigeenleiddenaareenigeprachtige
zitplaatsen.De middelste en laagste ruim te,
dooreen m uur van de zitplaatsen endegaan-

A m phipolis was eene stad opeeneiland derj gescheiden,was hettooneel,de arena.
il
z deStrymon,tusschenThradëenMacedonië D eze Y7as, even a1s het geheele gebouw ,
gelegen,zoodatzj nu eenst0theteenedan rond of langrond.Om de arena heen bevonweder t0t het andere land gerekend werd. den zich de hokken voor de wilde dieren en

Aanvankeljk heette zj Ennea-ltodoi(Negen devertrekken voor de zwaardvechters (glawegen) en was door de Edonen bewoond. diatoren). De onderste plaats was bestemd

Te vergeefs poogden Arietagor'
usvan Milete
en later de Atheners Lyséstratus,Zycslr.
e
n Orc/izlvdlhaarwegensharegunstigeligglyng
'
l
fd
t
ebemagtigen,totdatheteindeljktenjare437
vôör Chr.aan A-qnon,een zoon van Nicias,
gelukte,er eene kolonietestichten,w aaraan

voor de kampregters en heette hetpodium.
Die m annen waren er gezeten op stoelen,

zooalsdeoverheidspersonengebruikten(sellae
curules)en hadden lictoren ofbtjdragers aan
hunne zjde.Hierwas ook deeereplaatsvan
dengene,die de spelen aanrigtte,en van de

hj den naam gafvan Amphipolis.Dezestad Vestaalsche maagden.Naar de zjde van het
werd voor de Atheners van groot belang als tooneelw ashet podium door een traliew erk
een station op den handelsweg naax Opper- beveiligd tegen het gevaarjdat door de na-

Thradë en omdat ztjgoed timmerhoutvoor bjheid der wilde dieren k0n ontstaan,enhet
schepen, voorts goud) zilver,wjn,vjgent was daarenbovên door eene diepe grachtvan

olie enz.opleverde.lnwendigeverdeeldheden het worstelperk geseheiden.op hetpodium
volgden de zetelsdersenatoren Lcateaprima

bragten haar echter reeds ln 4:4 onder het
gezag van den Spartaanschen veldheer Bradi#ld.Toen naden vredevanNidasdekûlnnie
aan de Atheners teruggegeven z0u worden
en de Spartanen zelve er op aandrongen,
weigexden de ingezetenen, zich aan de moederstad te onderwexpen. Vruchteloûs waren
de pogingen van l'
phieratesen Timothens,om
hen totgehoorzaam heid aan A thene tedwingen.AmphipolisonderwierpzichaanP erdiccah

koningvanMacedonië;zjnopvolgerPlöiiiphus
vaardigdeaanvankeljkharevrjverklaringult,
maar nam haar een Jaar laterwederom in
bezit.Na dien tjd bleefzj in de magtder
MaeedoniërstotdatdeRomeinenhaarinnam en

of orchestra),die der regtersLeavea vletfic,
eavea g?
:JJlor#ecï-) en dan die des volks
(clreo s'
amma.) Rûndom hetgeheele amphitheater liep veelal een zuilengang,uit welkenmen do0rpoorten Lvomitoria)deverschillende reeksen van zitplaatsen bereiken kon.
Somttjdsverhiefzich boven dien eerstenzui-

lengang n0g een tw eede en derde,vanw aal'
m en zieh doo1*gangen en trappen naar de
hoogere en lagere zetels k0n begeven.Boven
di
g
aeaga
ndng
erj
enwasookwe1eenseenerondloopende
gebouw d. D e zetels der oudste
amphitheaters waren ongeveer 4 Ned.palm
hoog en ook zoo breed. Later maakte men
ze dubbel en zelfs driemaalzoobreed,zoodat

ellt0thoofdstadvan Edonis(Macedoniaprima)
verhieven. Op de munten van Amphipolis zj) die op eene hoogere bank zaten ,Op de

prjkt hethoofd van Apollo,meteen lauwer- lagere hunne voeten konden plaatsen zonder

krans omw onden.In de m iddeleeuwen heette de lager zittenden overlast aan te doen.In
zj Chrysopolisofogk wel Christopolis.Van Griekenland en 00k te Rome ten tjde der
hare voormalige gtootheid zjn slechtsgeringe Republiek zaten alle standen zonder onderoverbljfselen bj Embolitevinden.
scheid door elkaâr. In den tjd der keizers

A m phitheater is denaam van eenkring- werden aan elke volksklasse afzonderljke
ofovaalvormig schouwtooneel,dat bjdeR0- zitplaatsenaangewezen,diedoorafschuttingen
meinen bestem d was voor de kam pspelen der en gaanderjen Lcnnei)waren geseheiden.Na
worstelaars en voor de geveehten der w ilde den tjd van Caesar zjn erkostbareamphidieren.Aanvankeljk washeteen circus,die theaters gesticht metstandbeelden,marm eren
aan tweezjdenplaatsenhadvoordetoeschot
l- zetels en bronzen schuttingen.Perspompelh
wers, - laterwerd de arena (zie onderdat bragtendoorbuizen welriekendwateromhoog,
woord)rond,en men plaatste debankenter- dat er zich in de gedaante van een fjnen
rasyewjs achter elkvr. O0k waren in den nevel over de toeschouw ers vexspreidde en
beglnne de zitplaatsen van hout,zoodat zj den dampkring met aangename geuren verna den afloop der spelen weggenomen kon- vulde. Tapjten, met gouddraad doorweven,

den worden.Later werden.ten behoeve dier w erden er boven dezitplaatsen uitgespannen,
spelen,steenen gebouwenOpgetrokken.Deze om het volk tegen de zonnestralen te bebestonden doorgaans uit een hoogen)100d- veiligen.
regten buitenmuur en uit onderscheidene
Het eerstegrooteamphitheater datJuli'
us
rjen boven elkander geplaatste arcaden Of Caesarin hetJaar 44 vôôrChr.ten behoeve
steenen bogen,aan wierbinnenztjdedezetels der w orstelspelen deed bouw en,w asnogvan
der toeschouwerstrapsgewjszich verhieven, houten werd,even a1seenekermistenttnahet
xustende op die boogvormige gewelven.Hier eindigenderspelenafgebroken.Naarhetvooren daal
' doorsneden trappen alle rjen van beeldderhootistadwerden0ok eldersin Italië
zitplaatsen van dehoogste t0t de laagste en amphitheaters gebouw d.M en vindtheden ten
(
laalden aft0t degaanderj,welkehettooneel dagemeldinggemaaktvandeoverbljfselenvan
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270 amphitheaters.VolgensPlini'
uswerdende
bogen van
hetamphitheater van 8caurusged
dragen oor 260 marmeren zuilen,die e'én
voor éél
z 12 Ned.elhoogwaren.Hierkonden
80000 toeschouwers geborgen worden.Rome

A m phitrite, of de trillende, golvende

vloed, is eene zeegodin) de dochter van
Nereus of Oeeanus,de gemalin van Poseidon
(Neptunus). Toen deze haar t0tvrouw begeerde,nam zj de vlugt naar deAtlantische
telde in die dagen 9 groote amphitheaters. eilanden,maar ztjTverd er opgespoord door
Maax oûk iedere andere groûte stad hadhaar een dolfjn,diehaar 0P ZI
@J@n rllg naar den
amphitheater,Ja, de aanzienljke Romeinen sm achtenden minnaar bragt.Deze was hierbouwden ernaasthunnelandgoederen.Attilins overzôôverheugd,dathjdendolijn,Onderde

bezaterzelfseenbjFidenae,entoenhetopze- sterren plaatste.Volgensanderen werdzjter
kerentj4wegensdengrootentoeloopinstortte, geleqenheid eener danspartj op Naxos door

verloren er,naar men zegt,25000mensehen
het leven onder de puinhoopen.Toen in de
dagen van Vesp@sianltsdenaumachiën ofmeergevechten in zwang kwamen)werd dearena
door middel van kanalen en slaizen onder
water gezet en in een meer veranderd.Die
imperator stichtte te Rome een amphitheater

(Amphitheatrum Vespasiani),waar ten dage

derlnwjding5000 - volgensanderen 9000-

wilde dieren elkanderverscheurden.Ditxeus-

achtiggebouw,thanshetColiséum (Colosséum)

genaamd? heeft drie boven elkander staande

arcaden, wier zuilen bj de onderstetotde
Dorische, bj de middelste t0t de Ionische
en bj de bovenstetOtde Oorinthische Orde

behooren. Op de zitplaatsen kon het 85000
en Op degaanderj 20000menschenbevatten.
Het kostte omstreeks 28 millioen gtllden,en
12000 Israëlietische gevangenen moesten er
jn Omvang bedraagt bjna
a0
7
an
0 werken. Zi

Pose%don yeschaakt.Ampltitriteontvingreene
godsdienstlge hulde,daarAphroditedeelgen-

ljkegodin der zee was.Zj wordt afgebeeld

in het gevolgvanPoseidonmeteen iadderend
gewaad, het haar in een net besloten,met
kreeftenscharen Om den schedel)en op een

dolfjn gejeten.

A m phltryon of Ampkitruo,koning van
Tiryns, W aS e0n zoon van A lcae'us en van
as?de
een kleinzoon van P erse'
echtgenootvanAlcmene)de vadervanIphtnles
en de pleegvader van H erqcles (llercules).
Toen zi
jn vaders broeder Electryon?vorstvan
Mycenae,doordeTeleboeërsofTaphlërs,onder
aanvoering van de zonen van P terelaus,

overvalleflenvanzjnerunderenberoofdwerd
en ter wraak uittoog, vertrouw de hj zjn
rjk en zjne dochter A lcmene aan de hoede
van Ampltitryon,maarhj werdbjzjntert
lgkeer onverwachts dool, dezen gedood. De

Ned.el,diederarena 300Ned.el;zjne moordenaar zag zich eehter door Sthenelws,
langste middelljn isbjna.120Ned.e1,zjne den broedervan Eleetryon,verjaagd,enontkortste 73 Ned.el lang,èn zjne hoogte is vlugtte m etA lemene naar Thebe,t0t ('eeon,
64Ned.el.N0g verheFen zich Vadeelender den broederzjnermoeder.Hierwexdhjvan
mul'ell, ofschoon hetgedurendemeerdaneene zjn schuld gereinigd,maar Om de hand van
eeuw steenen geleverd heeftvoordestichting Alcmene te verkrjgen, moest hj eerst de
van het nieuw e Rom e.
Taphiërs tuchtigen.Met Creon trok hj tegen
O0k andere groote amphitheatersvondmen hen Op, maal' k0n zjn doelniet bereiken
te Rome, zooals het Am phitheatrum Balbi, voordat Comaetho, de dochter vanPterelaus,
door keizer A '
tbqustlts ter eere van Balbus uit liefde t0t Amphitryoy
t, haar vader de
gebouwd, - het Amphitheatrtlm castrense, gouden lokken had afgesneden:die hem voor

van gebakken steen en meteenemiddelljn het behotld ztjns levens oqmlsbaar waren.
ter lengte van 80 N ed.el,w aarvannogover- Zi
jnrjkvieldaarop inhanden vanAmphltryon,
bljfselen voorhanden zjn,- hetAmphithea- die het aan zjn togtgenoot Cephal.s schonk
trum Trajani,dat op het veld van Marszich en Comaetho Brogens haar verraad liet 0mverhief en door Hadrianus isafgebroken enz. brengen.D 00r deze overwinning had hjaanTe Cayua bevond zich een amphitheatermet spraak op de hand van A lcmene en snelde
eene mlddelli
jn van 280Ned.el,nietzoogroot huiswaarts.Zeus(Jtlpiter) echter, door de

als hetOoliséum ,maarna dithet grootsten schoonheid van Alemene bekoord, washen
tevens veel prachtiger. Hetkon 85000 men- vöör geweest en had door hetaannemenvan
schen bevatten.H etAmphitheatrum adLigeri- A mplnitryons gestalte A lemenemisleidtzoodat,
um , niet ver van de Loire in Frankrjk, later H eraeles als eenzoon vanZeas,enIpltiwas in de rotsen uitgehouw en, en 00k te clesals een zoon van A mpkitryonhetlevens-

Nemausus (Nîmes) bevond zich een prachtig lichtaanschouwden.Anttltitryon,sneuveldein
amphitheatermetzuilen-rjen vandeDorische een veldslag tegen de Mlnyers,welkehjmet
orde; de Gothen hebben het later ill e0n denjeugdigenHerqclesbeoorloogdeom Thebe
kasteelherschapen.H et amphitheater te Pla- van eene vernederende sehattingtebevrjden)
centia in Gallia Cispadana een der grootste en w erd in laatstgenoem de stad begraven.
van Italië,isbj eenebelegering afgebrand. Plautlts, Aplilre en Kleist hebben de geDattePolainIstriëhadzitplaatsen voor70000
toeschouwers.Hetamphitheater te Verona,
vier verdiepingen hoog,isheteenigein Italië
datt0tnu t0enagenoegOngeschondenbew aard,

vooreen bljspel.Naar datvanM olièreheeft
inonzen tjddenaam Ampl
titryondebeteekenis

bleef.Bouwvallen ofoverbljfselenvanamphi-

Am phora wasbj de Grieken en Romei-

schiedenis van dezenmant0tgrondslaggelegd

van een gullen gastheer.

theatersvindtmen in de voornaamste steden n0n een groot aarden Vat:aet0en naaqYfen
derOudheid, waar deRomeinen van hetkei- hals en twee handvatsels,voortsvan onderen
zerrtlk heerschappj hebben gevoerd.
spits uitloopende om hettekunnenvastzetten
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in den grond.Het diende voo1.al t0t het be- die sommige bjomstandigheden op den voorwaxen van wjn.Een amphora wastevensbj grond doen treden, door het m enigvuldig
de Grieken eene maat voor natte waren en bezigen van voorbeelden, door het aanhalen

bevatte bjna l9'/
JaNed.kan.O0k nu n0gis van vel-geljkingen, doorhetgebruik maken
amphora ofanfora eene maat vootwjn te van tegeqstellingen enz.
Venetië.
Ampslng (Samuel) was een zoon van
Am photere vorm ingen noemtde geo- Jokannes?-'.
:îzl#,predikantbjdehervormde

gllosie zoodanige,diedoor eenegemeenschap-

pemeente teHaarlem.Hjstudeerdedesgeljks

peljke werkzaamheid van vuur en water In de theologie en werd in 1616beroepente
zjn ontstaan, zooals vulkanische tuf en Rjsoorden Strevelshoek en in1619teHaarconglomeraat.
lem.Reedsvroeg had hj een begin gemaakt
A m plitudo van eenhemellichtisdebogg, metzjne ttBeschrjving en l0fderstad Haardie uitdrukt hoeveelgraden een hemellicht 1em ,''in dichtmaat opgesteld,maarlaterdoor
buiten het oostenopkomtofbuitenlletwesten hem omgewerkt en met hoogst belangrjke
ondergaat.Zj wordtdusgemeten doorden geschiedkundigeaanteekeningel
zverrjkt.Daarhoek, begrepen tusschen de ljnen,die van ellboven heefthj eenige werken uitgegeven
het 00g des waarnem ers naar het oostpllnt van stichteljken aard.
en de opkomende of naar hetwestpunten de
A m pulla of ampel is de naam van een
aarden ofglazen kruik m ettweehandvatsels.
ondergaande ster op den horizon loopen.

A m pliatie,vanhetLatjnschewoordant- Ze wasbj de oudeRomeinen'in gebruik ter

plimrd,beteekent nermeerdering, aanvulléhq, bew aring van vloeibare stofen,van zalf-olie,
toevoeglng,nitwerking.Hetiseenterm ,vooral kostbare dranken enz. ln som mige streken
bj de beoefenaren van hetRomeinsch- en van Duitschland draagtde olie-lamp nu nog
oud-Hollandsch en ook n0g welbj die van den naam van ampel.D ekraik,w aarin sedert
het hedendaagsche regt in gebruik.
de 41eeetlw deR.Katholiekekerkgewjdeolie
Het bj
jvoegeljk naamwoord Gampel''be- bewaart,die bj dezalvingdercateehum enen

teekentbreed,'
uitnoerqg,uitgewerkt.

en bj debediening derstervenden gebruikt

In het Romeinsche regt komt ampliatLe wordt, heet ampulla charismatis.De meestvoor a1seen uitstel,doox den Praetor(den beroemdekruik van dienaardw asde ttampulla

regter) zoowel in het burgerljk a1sin het rhemensis'' (1a sainte ampoule), een glazen
/trafregterljk lyoces bevolen, wanneer de Qeschlemetheilige zalfolie,volgensde sage

zaak n0g nietln diemate t0tklaarheid gebragt was,dat er met grond eene beslisslng
kon genom en worden.
In hetoud-llollandschregtontmoetmen ampliatie in den zin van aanvulling van een
inventaris ofboedel-beschrjving,waarindoor
een voogd,een uitvoerder van eene uiterste

door eeneduifuit den hemelOp aardegebragt,
toen (hlodtvi.g I, koning der Franken,na
het Ondergaan vanden doopin 496teRheims,
z0u worden gezalfd.Deze legende is in de
9de eeuw verrezen en hield in de 18(len0g

velen bezig, die hare waarheid in twjfel
trokken. D e omw enteling m aakte een einde
ilsbeschikking of een anderrekenpligtige, aan den twist doorhetQeschjeteverbrjzelen
tzj d0or Onwetendheid Of door verzulm , (1794).Na de restauratie melddezich iemand
niet alle goederen gebragt waren, die be- aan,die betuigde,dat hj bj zooeven verhoorden t0t den boedel,waarover rekening melde gelegenheid eenescherfvandatflescWe
gedaan moest worden. N0g werd hetwoord m eteen droppelolie opgeraapt en gedurende

gebruikt als men zjne voorden regtergenom ene conclusie later aanvulde ofvorduideljkte door hetaanvoeren van nieuwefeiten of andere bewjsstukken, of eenvoudig
de vroeger genomen conclusiebjeenelatere

al die Jaren zorgvuldig bewaard had. De

scherfwerd door hetD omkapittelOnderzocht
en voor echt erkend, waarna ze, in goud
en edelgesteenten gevat, dienen moest tût
voetstuk voor eene nieuwe ampullaJ w aarin

uiteenzette en breeder omschreef. Eene acte men den geredden olie-droppellietneergljden.
van ampliatie is een geschreven bewjsstuk, D eze werd m et gewone Olie verm engd en
dat eene toevoeging bevatop den inhoudvan voor de zalving van EarelX (1825)gebruikt.
eene vroegere acte.
Er bestondo0keeneridder-ordevan deH eilige
In het hedendaagsche regtw ordt aan het ampulla, welke echter tjdens de Revolntie
Tvoord geen andere beteekenis gehecht dan w erd opgeheven. Tevens draagt de kruik,
de algemeene,hierboven opgegevene.
waarin zich ophethoogaltaardewjnbevindt,
Am plificatie.Ditw oord,aan de Latjn- den naam van ampulla.
sche taal ontleend, beteekent verbreeding,
AmputAtie,zieafzetfizw.
uiteenzetting. Men noemt aldus eene redeA m retslr (Amritsir,AmritasarasofBron
kunstige Qguur,die gebruiktwordt,alsmen der onsterfeljkheid)iseenestadindeBritschhet hoofdbegrip door bjvoeging van andere Indische provincie Lahore,aan deRawigebegrippelz nader wil uitwerken Ofonaschrj- legen, en wordt d00r de Sikhs beschouwd
ven,'tzj door hetgebruiken van synonie- als eene heilige stad,even als Benares dool*
men (woorden van gelgke beteekenis), '
t zj de Hindoes.D e stad isfraaigebouw denheeft
door hetbezigen van beeldspraak,w aardoor een omtrek van 3 uren gaans.Er zjn breede
m en de voorstelling eener zaak levendiger straten, ruim e pleinen en 90000 inw oners.
Of duideljker wilmaken.Zoo 00k,wanneer H et meest beroem de heiligdom iserdettBl-on

de stjlwordt opgesierd door eenereeksvan der onsterfeljkheid,''eene kleine waterkom

verklarende, sterksprekende uitdrukkingen, van gebakken steen, in w ier m idden zich
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een tempeltje verheftmetgouden platen op dehandhavingvan Luthersleer,totdatin 1550
zilveren pilaren,gewjd aan den heiligeen de zonen van dengevanyenkeurvorstJokann
heltl Goeroe Opvnizltî Mngl
s,den grondlegger Frïet
fric/zhem t0tkerkeljkenraadenalgemeen
van de magt en van degodsdienstderSikhs. superintendent te Eisenach benoemden.Voor
Hier wordt in eene gûtlden kist onder een de stichting der universiteit te Jena heeft

zjden troonhemel de Grkntlt-sah'
ib of het hj veel gedaan.Hj overleed den l4t
1enMei

Heiligeboekbewaard,waarindegodsdienstige 1565.Zjnemeeste geschriften zjn van poleen staatkundige wetten desvolkszjn opge- mischen aard.
teekend.Deze tempelwordt dof
ar een groot
Amselveld Ot'Kossowerfeld,in hetH0naantalpriestersbewaakt,enduizendepelgrims gaarsch Rigomezô, is de naam van eene
stroomen telkenJarederwaartsom zichdoor uitgestrektetvruchtbare vlakte,niet vervan
middel van baden in t
lie waterkom van alle Kossowa in Serbiëgelegen. Zj isberoemd
znnden te bevrjden.
door twee veldslagen , die de Serbiërs er
A m roe (BenAboel),eenberoemdArabisch tegen de Turken gelevexdhebben.In deeerste
veldheer ondex de khalifen Aboebekr, Omar (1289)werd deonafhankeljkheiddel'Serbiërs

Of/zznol en Moal
twk
jal
t, ondernam in dweep- vernietigd,en in de tweede (l7 t0t 19Octoziekevexvoering inhetjaal's38deverovering ber1488)werd Hunyady,devoogt
lvan den
van Egypte met slechts4000 Arabieren.Dit Hongaarschen koning LadlslaIçs .ppqsf/ll-ld,
aantal Nverd echter na zjn aanvankeljken doorBultan M oeçad 11 geslagen.
voorspoed S0maalz0ogroot.Hj drong door A m sibarii isdenaam vaneen Germaansch
t0t aan hetoude Memphis en bestormdehare volk,dat oudtjdsop debeideoevexsvanden
vûorsta; na eene belegering van 7 maanden. benedenlpop der Eems gevestigd was en t0t
Nadathj vervolgensOtld-Kaïro gestichthad, de bondgenooten der Romcinen behoorde.
veroverde hj Alexandrianaeene belegering Met deze Btreden zj tegen de Cheruscen,
van 14 maanden (Decemhers40),nadat23000 maarlaterverlieten zj hetbondgenootschap,

Sarracênen voox hare muren waren omgeko- 0Ml onder Arminiws of Herman aan den alm en. W él verwierp de Khalifden voorslag gemeenennoord-Germaansehenvrjhei
dsoorlog
van Amroe om Alexandria teplunderen,maar deel te nemen.omstreekshetjaar 59 vôôr
hjgaftochbevel)om ex(lekostbarebibliotheek Chr. werden de Amsibariid00< de Chaucen
te vernietigen,waalma de boeken als brand- uithunnewoonplaatsverdreven,en ztjvroestoft0tverwarmingderbadenwerdengebruikt. gen aan de Romeinen verlof,Om zich langs
De verovering van Egypte opende vooxde de Rjn en de llsseltevestigen.Toen de
Sarracenen den weg naax de kustlanden van Ro
meinsche aanvoerder hun rzoekzjmet
de
Afrika.z-rnezelfvernverde Baxcaen Tripolis trotschheid van de hand w ees,ve
riepen
en overleed in 653 a1sstadhoudervanEgypte. Bructeren en Teutonentehtllp.W eldrazagen
Anzsdorf (Nicolaus von), een beroemd zj zich van dezeverlatenendoordeUsipeten

godgeleerde uit den tjd der Hervorming? en Tubanten verstûoten,zoodat zj degast-

een vriend en medestandervanLuther,wexd vrjheid der Katten endexCheruscenmoesten
geboren den 3den December 1483 teZschepa inroepen. In ellende omdolend,nu eens als
bj W urzen. Hj Btudeerde te Wittenbery, lastige vxienden mishandeld,dan weder a1B

waarhj in 1511hoogleeraarin detheologle vjanden vervolgd,werd deze stam spoedig

en in 1521 predikant werd.Reedsvroegver- eene prooi der vernietiging. W at er van
klaarde hj zich vööxdeHervorming,vexbond overbleqf,werd laterbjdeFrankeningeljfd.
zich m et Lwther en vergezelde dezen in
A m slaspands , in de zend-taalameshas-

1519 naar Leipzig,in l5Sl naax den Rjksdag te W ormsen bj ztjne schaking en wegvoel.ing naar den W artbtlrg.Op vooxstelvan
Lntherwerdhjin 1524alseersteEvangelische

penta ofonsterfeljke wjzen,zjn volgensde
Perzische godsdienstdezevenhoogstegeesten
vanwhet l'tjk des lichts, die al het goede
hebben e voorschjn geroepen en n0g altjd
superintendent en leeraar aan de St.Ulrichs- doen onttst
aan. Hun schepper en opperhoofd

kerk teMaagdenburgberoepen.ln1587woonde is Ormszd? de voorzitter van den raad der
htjdevergadexingteSchmalkaldenbjenwerkte Amslaspands. De besluiten van deze, die
er aan het opstellen van de Schmalkaldische zich nooit regtstreeks m et den loop derdinartikelen. N. a den dood van den palzgraaf gen bemoejen,worden door hunne ondergePhilip ,bisschopvan Freisingen en Naumburg, schikte handlangers,deIzedsofgûedegeesten
eischte de keurvoxst Johann Fridtf'
ricFz von van den tw eeden xang, ten uitvoer gebragt.
Sachsen van het domkapittelte Naumbtlrg, lederAmsjaBpand heeftzjneigenwerkkring,
dat het een bisschop z0u kiezen,die bekend binnen welken hj zich bj voorkeurbezig
stond als een vriend de< Hervorming en des houdten voorwelken hj op bepaaldedagen
vredes. Tûen de keus op Jul
i'
usTlf
zgk viel, in den raad der Goden opkomt.Alle worden
benoemdedeKeurvorstden geleerdenAmsdor.f dus gehul
gd a1s de hoojstebe:chermende
als tegen-bisschop. Deze wexd door Luthev magten endi
door de stervellngenaangeroepen.

gewjden ontvingdehulde derStanden.De Hunne namen zjn:Ormuzd,.
/1-01,Ardinieuwe Bisschop stond echter geheel en al I:A:##j mahriver, Sapandomad, AAo
- r#J#
onder den invloed van den Keurvorst, die Aveçdadj en Amerd@d.Somtjdsteltmener
zich van het grootste gedeelte derinkomsten (
zeven buiten Ormuzd,- in welk gevalhet

meester maakte. ln 1547deed hj vrjwillig uitOrmnzdgeborenevuurerbjgevoegdwordt
afstand van zjn bisdom enkeerdenaarMaag- Voegt men de Igeds er bj, dan klimthet
denburg terug,waarhjmetjveroptradvoor getal t0t 23. Tegeuover de 1 amsjaspands
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staan de 1 #crod#o/ïofboozegeestenmet21rï- gxaa'
fvan Gelder vedofom in 'tkapitteltey
man aan het hoofd.
verkiezing van een nieuwen bisschop tegenAmsler (Samuël),een beroemd graveur woordig te wezen,en beide werden wegens
en de zoon van een geneesheer,werd den hunnewondenopdraagbarenin devergadering
l7den December 1793 te Schinznach inZwit- gebragt.ophun beklag werden zjiontslagen

serland geboren.Alsknaap legdehjzicht0e van hun woord om naar den Kastelein terug
op het teekenen en schilderen en zocht t6- te keeren,dewjldeze alseenmuiteling werd
vens gravures te vervaardigen kondereenig beschouwd. Egbert bezat a1s leengoed van

onderrigt te hebben genoten in deze kunst. den graaf van Holland een steenen huis te
Vervolgensbegafhj zich naar Ziirich onder Utrecht, en volgens den last van bisschop
de leiding van Oberkugler en Lips.In 1814 çltto waren M uiden,W eesp en Dicm en aan

trok hj naar Miinchen,waar hj zich op de zi
jne regtspraak onderworpen.Zjn derdeen
studie derantieken toelegde en een uitmun- Jongste zoon Dirk wordt voo1-den stamvader
tend teekenaar Tierd. In 1816 volbragthj Van hetgeslachtBeverengehouden.Vanzjne
zjne eerstereisnaarRome,enzjneuitmun- beide oudste zonen Engelbert of Egbert en
tende platen verwierven er grooten l0f.In W illem is nietsmerkwaardigsbekend.Gjis1824 washj wederin Zwitserland.Met0n- à-'f 11, de zoon van zooeven genoem den
vermoeiden jver voltooide hi
j eene groote Egbert, leefde in 1225 en was gehuwd met
menigtevoortrefeljkeyravuresenoverleedte Bertrand,erfdochtervan Ilsselstein,en zjn
Miinchen den l8den Afel 1849.Vooraldedoor broederszoon Gozevll
jnwerd in1249totz7sten
hem vervaardigde graqegging, naar eene

Bisschop van Utrechtgekozen.Later echter

schilderjvanRafaël,wordtalqemeengeroemd. werdhj onbekwaam geoordeeldom datambt
A m stel(De)is eene rivler in Holland,
welke eigenljk uitde RjnendeVechtharen
oorsprong neemt. Aanvankeljk draagt zj
den naam van Dreeht,om bj Uithoorn dien
van Amstel te ontvangen. Zij stroomtver-

volgens langs Ouderkerk en lletKalfjenaar
de hooge Amstelsluis en van hier door de
grachten van Amsterdam naar het IJ.

A m stel (Het slot) was gelegen in het

oudste gedeelte van Amsterdam ,en weltus-

schen het W ater en den Nieuwendjk!niet
ver van de Dirkvan Hasseltsteeg.Hetverhief

te bekleeden, zoodat hj den bisschopsstaf
nederlegde en door den erfvjand van zjn
geslacht, Hendrik tlcl Vianen, vervangen

werd.- Gl
jsbert III was de oudste zoon
van oqsbertII.Hj nam deverwjderingvan
Gozewq. van den bisschoppeljken zetelz00
euvel op, dat hj met Otto ryzlGelder en
Herman rcs W oerden den nieuwen Bisschop
den 00r10gaandeed.Hj werd echtergeslagen
(1252) en met W oerden,aan hetpaard des
Bisschopsgebonden,gevanyenbinnen Utrecht
gebragt.W eldra zagenzjzlch,opaandringen

zich derhalvebj ofaan denNieuwendjk,die van koning Willem ,ontslagen,maarvan den

langs de Amstel was gelegd. Het is afge- buit, op Otto van Gelder behaald,stichtte
brand in het Jaar 1202.TachtigJaren later de Bisschop hetslotVreelandterbeteugeling
was het in het bezitvan Jan van Terë zz, van Amstel. W eldra stond Gljsbert aan het
en in de l4de eeuw is het geslecht.
hoofd der oproerige Kennem ers,metw elke

A m stel(Heerenvan).Deeerstevermelding hj naarhetStichttrokenUtrechtenAmersvan dit geslacht vindt m en in brieven van

foort innam.W él vielen beide plaatsen den

het Jaar 1105 en 1126.
,Daarin wordt gewag Bisscho? wederinhanden,maartoen Gi
isbert,
gemaaktvan W ol
fger vanH-q
vfel,a1sschout als bezltter van Vreeland,dievan étrecht
van Amstel.In 1121 worden aangehaald Eg- m eteen nieuwen t0lbezwaarde:kwam graaf
àdr/l,
çdeAmstella en Godefridusdea#.
-dfe//c, Floris V dezen te hulp en sloeg hetbeleg
welligtbroeders.
voor zooeven genoemd slot,dat doorA rend,

De gewaarmerkte geslachtsljst der heçren een broeder van Gjisbert, verdedigd werd.
Gqsbertrukteaan totontzet,maarwerd bj
begint metEgbert,die in 1155 leefde.Hj Loenen door de Zeeuw en geslagen en m et
kwam in onmlnmetden Bisschop vanUtrecht Arend gevankeljk naar Zeeland gevoerd,
Wegens goederen die hj als leenen van waarna zjnegoederen - behalveAmstelen
van z -dfel, Aemstel, A mstelle of A mstella

het Bisdom ill gebruik had, en zjn zoon

GnsbertofGqsbrechtwordtvermeldtusschen
de jaren 1174 en 1176.Hj wastoen tegenwoordig bj den zoen tusschen zjn vaderen
den Bisschop van Utrecht.D00r de hulp,die
hj aan de ongelukkigegravin Ada enharen
gemaal verleende,haalde hj zich den haat
0? den halsvan de Kennemersen Friezen,
dle in 1204 zjn slot in asch legden,den
Amsteldtjk doorstakenenhetlandplunderden.
Hj was een dapper krjgsman en toog in
1227 met den Bisschop naar Koeverden,om
den kastelein Roelof t0t onderwerping te
dwingen.Laatstgenoemdeloktezjneaanvallers

Amstelland

verbeurd Yierden verklaard.

Later werd hj met Herman rgs W oerden,
dieeenigen tjdbuiten 'slands hadvertoefd,
in 'sGraven gunstherstelden erlangdezitting
in 'sGraven raad.
Er heerschte in diedagenonderveleedelen
een geweldige haat tegen Floris Tzr,vooral

Omdat hj door bevordering van den bloei

der steden de opkomst van den burgerstand
begunstigde.T0t die edelen behoorden Ghe-

rcdrfvan Velzen,dieeenigen tjddoortoedoen

van den Graaf in de gevangenishad doorgebragt,en Jan tlczzH eusden,wiensdochter
de moeder was van 's Graven zoon Witte

op een moerassigen bodem ,waardeBisschop tlcl H aamstede.Bj hen voegden zichAmstel
sneuvelde en Gi
jsbert gewond en gevangen en W oerden: meer gedachtig aan vroeger
genomen werd.Deze Ontving echtermetden leed dan aan latere gunst.Zj lokten,onler

AMSTERDAM.
voorwendsel om een Ouden twist met den

heervan Z>2J:s bj teleggen,denGraafnaar
Utrecht.Amstel wekte hem om terJagtte
rjden,en de verbondenenbxagtenhun snopd
opzetten uitvoer,zooalswj bj Flovi.
n V in
bjzonderheden zullen mededeelen.Gqsbert
vlood met W oerden buiten 'slands?en het
is onzeker, waaren wanneerhj zjn leven
geindigd heeft. Het is niet waarschjnljk,
dathj zjnVaderland ooitheeftwedergezien,
wantalzjne goederen werdenverbeurdverklaard,en Amstelland vieltendeelaan graaf
Guy van Jfelemço/lffzlez3, terwtjlereen besluit
WaS genomen, om al de moordenaars tOtin
het zevent
le lid van hunne manneljke nakom elingen te vervolgen. ArendvanA mstel
hebbenwjreedsgenoemd.Hjwerderfgenaam
van de goederen vanIlsselstein,aanvaardde
het wapen van dit geslachten schjntzich
metden aanslag tegen Floris F'niet te hebben bemoeid.Zjn broeder W illem wasproost
te Utrecht, en zjn broeder Otto gehuwd
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IJ t0t binnen hare veste zal uitstrekken.
Daarenboven is zj door middelvan ruime
kanalen metdevoornaamste plaatsen vanden
omtrek verbonden.

Aanvankeljk - in de l3deeeuw - was
zj een visschersdorp, datzich allengsuitbreidde in denabjheid van hetkasteelder
Heeren van H.
p7dfel,vooralaan de overzjde
van het riviertje?waarzich thans de W armoesstraatbevindt.Bj herhalingisdatdoxp
door de Kennem ers verwoest, bepaaldeljk na den moord van graaf i
'
Tloris #m,waarop wj reedsin hetvoorgaandartikelhebben
gew ezen. D e gunstige ligging der plaats
aan de Amstel en het IJ bevorderd haxen

bloei ongemeen. Daaxenboven verwierf zj
van de graven van Holland,waaraan zj na
de verdrjving der heeren ranHzzlyfelonderdanig was, belangrjke voorregten.W eldra
waszj eenestad,- eenekoopstad,die in
de l5de eeuw een aanmerkeljken handeldreef

op de Oostzee.lntusschen werden harewalmet eene dochtervanheerW illem nanWrplk- len, die haar aan de landzjde halvemaans-

ltorst.Arend had vierzonen Gl
jsbeçt,Arenh gewjsomgaven,t0tviermalent0egeslecht,
O/fo van .
?J,
s,
::!.
sf:,
io enAmelisheervanM'
qn- Om telkens- in 1585?1592,1Cl2 en 1658-

den. Een dex afbtammelingen van laatstge- haal' eene nieuwe uitbreiding te bezorgen.
noemde verzocht in 1446vanFllipnrfzz
lBonr- De voormalige buitengrachten zijn hierdoor
ë verloftom hetwapenvan Amstelweder i
#qo
A ndi
n sierljkebinnenyraehten herschapenen9naan tenemen,en hj en zjnenakomelingen der de namen Jslngel, Heerktngracht, Keischreven zich van Amstelmtzl Mqnden.00k zersgracht en Prinsengracht''bekend.Reeds
de geslachten Pater en Plo0smt
z/1Amntelzjn in 1622 waren er 100,000 inwoners,- een
uithetaloude geslachtv@n z-dfe!yesproten. getalydat in 1796 t0t :17,000 gestegen was

He%
jmanJccolz van Olt
fer-d-dfe!,Inde l5de
eeuw burgemeester van Amsterdam ,schjnt
erdesgeljkst0e te behooren.
Onder de verdiensteljke mannen van dat

en thansruim 270,
000bedraagt,waaronder
zich ruim 20,
000Israëlieten bevlnden.Hetjaar
1795t dat 0ns in onmin brayt metEngeland,hethierof gevolgde contlnentaal-stelsel

geslacht behoort C. TI00d ran z.
l-dfe!,den en hetverlies onzeroverzeeschebezittingen
4den Januarj 1726 te Amsterdam geboren. gaven ereengeweldigen knak aandenhandel.
Hj leverde uitml
lntendeprenten,metkleuren Het is derhalve geen wonder,dat het vergedrukt,naaxdeschilderjenvanoudemeesters. armde Amsterdamsche vûlk in 1813 het sein
Voortsheefthj uitgegeven:JAanleiding t0t gaf t0t den opstand tegen Frankrjk en t0t
de kennis der anatomie in de teekenkunst, de terugroeping van hethuisvan Oraz;e.Nx

betrekkeljk tot hetmensehenbeeld''(1783),
en uRedevoeringen, gedaan in de teekenAcademie teAmsterdam''(1715).Hjoverleed
den SostenDecember 1798;zjn kabinetwerd

dien tjdiserdehandelaanmerkeljk toegenom en,vooral ook om dat er de hoofdmarltt
was en bleefvoor koëj,thee,suikerentint
maarhj iserbetrekkeljk mindervooruitgeill het openbaar geveild en,bragt m eer op gaan dan te Antw erpen en teRotterdam.Een
dan een tonne gouds.
uitgebreide eFectenhandelschjnternadeelig
Am sterdam (Amsteldam , Amstelredam , op handelsondernemingen van meer degeljAmBtelndamum) is de hoofdstad van het ken aard te werken.
koningri
jk der Nederlanden en een derv00x- Intussc,hen telt Amstexdam ook eene m enaamste koopsteden van Europa.D eze stad nigte inrigtingen van njverheid.Erzjn ligt op 52O S2'30' N.B.en 22O 32'54*O.
L. volgens opgaven van 1864 - S2 scheepm avan Greenwich.Zj isgebouwd aan de Am- kerjen met57 werven,75houtzaagmolens,
stel, waar deze rivier zich uitstort in het 19 zeilmakerjen)9 touwslagerjent8fabrieIJ,en we1op een mnerassigen bodem ,z()0- ken van stoom-en andexe werktuigen,S46
dat er de fondamenten de< gebouwen op in- diamantsljperjentSlsuikexraënaderjen,21
geheide palen rusten.Zj heeftde gedaante likeurstokerjen, 226 tabaks- en cigarenfaeener halve maan, wier hûrens zich in het bxieken, 42 boekdrukkexjen,38steendruk-

IJuitstrekken.ZjisdoorhetIJmetdeZuider- kerjen,l78meubelmakerjen enz.

zeeen doorhetNoord-Hollandscheltanaalmet
De scheepvaart vindt er in hetooster-en
hetNieuwe Diep,aan de Noordzee,verbon- W ester-dok,die met groote sluizen voorzien

den, terwjlde dooryraving van Holland op en metBteenen dtjken Omgevenzjn,uitmunzjn smalsthaarwelllgteenebetere,althans tendehavens.BjhetOosterdokliggen'sRjks
eene kortereverbinding met deNoordzeeza1 werf en het Entrepôt-dok,waar deg'
rootste
verschaFen.VoortsligtzjaandeRjn-enaan schepen ktlnnen laden en lossen.
den Hollandschen spoorweg,terwtilo0k de
Te Amsterdam bestondvoorheen4r00tgeStaatsspeorweg zich m et eene brug ovcr het brek aan goed drinkwater) zoodat d1tlaatste

424

AMSTERDAM..-AMYCLAE.

in schuiten van elders derwaarts werd ge- bes,- een tbrt op Celébes,-- en een blokbragt.V00r'toverigemoest men zich metre- huis op het eiland Amboina.
Am ulet.Deze naanliswaarschjnljk afgenwaterbehelpen,datvandelooden pjpen
dikwjls zeerschadeljkelooddeelen naar de kom stig van het Arabisch woord uhamalet
bakken voerde.Thans is datongeriefverhol- (aanhangsels) ,en m en geeft dien aan een
pen door de duinwaterleiding,die frisch en voorbehoedmiddel tegen tooverj, ziekte en
gezond drinkwater op alle verdiepingen der andereellenden.Amulettenwordengewoonljk
huizen levert.
om den hals en aan andere deelen des ligDe voornaamste straten en grachten heb- chaams gedragen;zj waren bekend bj de
benereeneboogvormigegedaante.Diestraten oude Egyptenaren en bestonden bj hen uit
zjn nietzeerruim ,maarmetprachtigewin- edele gesteenten,die men in den vorm van

kels versierd,terwjlop gemelde grachten,
die met boomen zjn bepoot, aanzienljke
huizen van gebakken en gehouwen steen veelal met marm eren vestlbulesengangenzich verheFen.De pleinen zjn er nietzeer
ruim . D aartoe behooren: de D am m eteen
Monumentter gedachtenisvanden volksgeest
van 1830,de Botermarktmeteen standbeeld
van Rembrandt,de Nieuwmarkt,deW ester-

markt,hetAmstelveld enz.Debelangrjkste
gebouwen zjn het Koninkljk Paleis,vroeger het Eaadhuis,naar het plan van Jaeob
rtds Kampen in de Jaren 1648 t0t1655 ge-

een kever (scarabaeus cczlfF
lcrvd), als het

zinnebeeld van voortbrengende kracht,van
den loop der maan en der zOn,geslepenhad.
D e zinnebeelden van beveiligingtegengevaar

waren bj deze keversdevoelhorens.DeIsraëlieten gebruikten edelgesteenten,gouden
en zilveren platen, waarop tooverspreuken

waren gegraveerd, en zj hingen deze om
den hals ofaan deooren.Bj henwarenechterhetmeestdegedenkcedelsin zwang,smalle
perkamenten strooken,w aarop spreuken en
gebeden stonden gegrifeld;deze droeg m en
op het voorhopfd, aan het linker handge-

bouwd; het staat op 13650 palen en heeft wricht,op deborsten aan den hals,en zj

bj eene breedte van bjna 80 Ned.eleene werden enkelgedurendeden rouwtjd afgediepte van 66,5 en eene hoogte van 132 Ned. legd. Aanvankeljk moesten zj dienen t:t
el,waarboven zich een koepeltoren terhoogte herinnering aan de Goddeljkegeboden,maar
van 11,6 Ned. el met een fraaiklokkenspel weldra werden zj a1s voorbehoedmiddels teverheft, - het Stadhuis,-- de Beurs mct gen velerlei gevaren beschouwd, en de Fa-

42 Ionischezuilen en eenegaanderj,- het rizeën maakten ze breed. Bj deChaldeeuPaleis van Justitie,- het Bankgebouw ,-

wen waren de amuletten gouden ringen met

hetTrippenhuismetkostbareschilderjen van heilige getallen en werden om den hals geoude meesters, - hetMuséum Fodor,- het dragen,- bj de Grieken vingerringen,Musèum .1)J4 der Hoop ,- het gebouw Felix en bj de Romeinen kostbarehals-en armMeritis,- hetPaleisvanVolksvljt,- hetAm- banden.De Oude Gelnnanen hadden,a1samustelhêtel,- en onderdekerken:deotldeKerk
metbeschilderde glazen en de graftombenvan
Jacobnan A de-&/rerk,A braltam rlzzderA '
fzldf
enz-,- de Nieuw eK erk m eteenuitmuntend
orgelenm etdepraalgraven vandeA tfyfer,van
Galen,Kinsberyenenz.,- deW esterkerkm et

letten,kleine koperen zwaarden,doorboorde
tanden Van cen hond en kleine donderbeitels. Het dragen van am uletten is van de
Joden en Heidenen op de Christenenoverge-

gaan. Sommige Christeljke secten waren er

z0o sterk op gesteld,dat de synode te Lao-

eenzeerhoogentoren(67Ned.el),- deMozes- dicéa, in de 4de eeuw ,hetdragen van amu-

en A:ronskerk metschoonealtaarstukken enz. letten verbood.Later werd er ook te Rome
Ook is ereen Botanischetuin eneenekeurige door Gregoriun 11 (721),te Constantinopel
w eidsch ingerigte en nergens overtroFene en te Tours het veroordeelend vonnis over

Diergaarde(NaturaArtisMagistra),benevens uitqesproken. Intusschen werd ditbjgeloof

een groot,nietlw aangelegd wandelpark,het
Vondelspark genaamd naar Vondel, wiens
standbeeld ergeplaatstis.Men vindtervoorts
een Athenaeum ,eeneGeneeskundige school,
Seminaria van Doopsgezinde,Luthersche en
Remonstrantschegodgeleerden,enonderscheidene scholen van middelbaaren lager onder-

noolt geheelen aluitgeroeid?enhetontving
vervolgens in de R. Kathûlleke kerk door
het agnusDei en doorMaria-medailles nieuw

voedsel.Zelfsbj deProtestanten van onzen
tjd werden onderscheidenezaken bj wjze
van amuletten gebruikt,bjvoorbeeldkoralen
om hettandenkrjgen tebevorderen,eenjzewjs.Daarenboven heeftmenerecnemenigte ren ring tegen deJicht enz.Vooralbj de
gasthuizen,weeshuizen endergeljkeinrigtin- Mohammedanen zjn de amuletten in groot
gen van liefdadigheid.
aanzien. Bjna alle geloovigen dragen ze in
Am sterdam of Nienw-Amsterdam is de verschillendevormen.Bj dePerzen enAranaam van een eiland in den Indischen Oce- bieren draagt een am ulet den naam van ta-

aan,omstreeks 13 geogr.mjlen vanhetSt. lisman. O0k bj de Mongolen,bj de inwonersvanTibet,bjdePhinc'zenenJapannézen
zjn zj in gebruik, en bj de Russen hebben
zj de gedaante van kleineheiligenbeelden.

Pauls-eiland gelegen.Het werd in 1696 t
loor
van Vlaming ontdekt en draagt een vulkaan
ter hoogte van 900 Ned.elen vele warm e
bronnen.- Dien naam draagtook een eiland
in de Java-zee,doorde M aleiers Poeloe On-

Am yclaa iseene oude Grieksche stad in
Laconie, aan de Eurotas, in een vrucht-

tong Djawa gelyeten, - voorts een der baar oord gelegen.Zj isdoorAmyclas,den
Payoe-eilanden bj*denoordkustvan Nieuw- vader van H yacintltus gesticht en w as de
Gumea,- een eiland ten westen van Celé- verbljfplaatsvan Tyndarens,degeboorteplaats

AAIYCLAE- AAIYLUM.
van de Dioselb
ren, van Helena en van Cly-
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A m ygdalus, zie amandel.

Amyl (C'ûH'1) is een van de radicalen
Amygdaleëq ofamandelqewassen isde der bekende alkoholen en aethers.Hetiseen

fe-lddfrl.

naam eener plantenfamilie,d1e naastde r0- olie-vormend gas van koolwaterstofen staat
saceën en pomaceën eene plaats inneemt en in dezelfde betrekking t0tfoesel-ûlie alsdeze

zich onderscheidtdooreenvjftandigen,klok- tOt wjngeest. Het kan verkregen worden
vormigen kelk, 5 met nageltjes voorziene door destillatie van aardappel-foeselolie m et

bloem bladen en 15 t0t 20 Of0ok welt0t 40 zwavelzuur ofchloorzink.Hetis eenekleurmeeldraden, die kransvormig in de kelkbuis looze vloeistofm et een Onaangenam en,naar
zjn geplaatst.T0tdiefamiliebehoorenstrui- verrotten k00lzw eemenden reuk,verbrandt
ken en boomen met afwisselende,gezaagde met eene helderevlam en kooktbj 35OC.
bladeren, vroeg afvallende,paarsgewjsge- Men heeft het in Engeland aanbevolen a1s
plaatste bjblaadjes en alleenstaandebloem- een bedwelmend middel, dat boven aether
schermen of trossen. Zj groejen vooral op en chloroform moest gesteld w orden,- dit
den noordeljken gematigden en op den war- laatste is echter in de uitkomst niet geblemen gordel en dragen grootendeels goede ken.- Doorbjvoeging van eenaequi
valent
vruchten.Zj bevatten in alledeelen,maar zuurstof verandert men het amyl ln amyl-

voornameljk in debladeren en zaadkernen t
law#e(C10H110) en ditlaatstedoorbjvoeeen weinig met olie verbonden blaauwzuur, ging van een aequivalentwaterin amyloœydede amygdaline (zie onder dat woord).De kydraat(C10H11O + HO).
meestbekende soorten zjn,behalvedeaman- Am ylum ofzetmeeliseenestikstofvrje
delboom ,de pruimen-,abrikozen-,perziken- Pl
antaaréigestof,die doordemeestegewasen kersenboom.

sen in hetprotoplasma hunnerparenchymcel-

Am yqdaline is eene eigenaardigestof, len in de gedaante van vastekorrelsgevormd
door Rob%quet en Boutron-charlardheteerst wordt.ln groote hoeveelheid vindtmen het
ontdekt in bittere amandelen,maar0Ok aan- zetmeel in die deelenzwelke bestemd zjn
wezig in de pitten van abrikozen,perziken, om deki
emen en qrulten te voeden,in de
pruimen en kersen,in de bladeren van den bollen en knollen,ln het zaad,in de stuiflauxierkers,in de spruiten,jonge bladeren, m eelkorrels en in vele sporen.Fjnkorreliy
bladstelen en schors van den ljsterbessen- zetmeel is algem een verspreidopdeaangroelboûm ,in alle deelenvan denvuilboom (rham- plaatsen van stengels, bladeren en w ortels
nus frangula) en in vele andere boomen en van alle vaatplanten, en het dient hier t0t
struiken uit de familie deramygdaleën ender bouwstofvool'nieuwecelwanden.W aar vetpomaceën. W anneex bittere amandelen ill achtige stoFen t0t voedselzjn opgehoopt,

waterwordenijngewreven,leverenzjblaauw- ontstaatgewoonljk na hetverbruik daarvan
zuux en bittere amandelolie,welke men er eene zetmeelvorming. Opmerkeljk is het,
door destillatie uit afscheiden kan.Daaren- dat vele deelen derplant,diebestemd zjn
boven bevatten debittereamandelen n0g eene om van deze teworden verwjderd,gewooneiwitachtigestof,nameljk emtllsine,endeze ljk zetmeelbevatten.
werkt, z0o a1s Léebi.q heeftaangetoond,in
Pas ontstaande zetmeelkorreltlesvertooeene waterachtige oplossing op de amygda- nen zich in het protoplasma als onmeetbaar

line als een gist, zoodat zj ontleed wordt kleinestipjesenOntwikkelen zich vervolgens
in blaauw zuur amandelolie en suiker.D e tot bolletles en worden daarna lensvormig,

am ygdaline bestaatuit40 gewigtsdeelen kool- plat-eivormig, rolrond of onregelmatig. Vrj
stof,40 waterstof,l stikstofen S: zuurstof liggende zetmeelkorrels hebben afgeronde
en wordt verkregen! w anneer men bittere oppervlakten, maar wanneer zj eene cel

amandelen ë nstampt,doorpersing van olie vullen,worden zj dtlor onderlinge drukking
bevrjdt,hetoverige metwatervrjenalkohol afgeplat. Bj grûote zetmeelkorrels ontwaart
uitkookt, de alkohol-houdende vloeistof t0t men gewoonljk een aantal lagen van vem
de dikte van siroop laatinkokenenerdaarna

schillende digtheid en dus van verschillend

een zesvoudig volumen aether bjvoegt.A1s watergehalte.Steedszjndedigtstelagenhet
dit mengsellang rust heeft,ontstaan erdrie naast bj den omtrek geplaatst, zoodatzj
lagen va'
n vloeistof,en de m iddelstevan deze

eene m eer waterachtige m assa om sluiten,die

bevatde amlgdaline,diemendooreeneher- in of buiten hetm iddelpunt ligt.
haalde oplosslng in alkohol en door kristalli-

Het zetmeelis,even als de cellulose,uit

satie in een zuiveren toestand verkrjgt.Zj koolstof en de elementen van water zamenvertoont zich in de gedaante van witte kris- gesteld (C1â H1B010) - hetbevatslechts,
talljne schubbetjes, heeft geen reuk en zeer kleine hoeveelheden van vreemde zelfsmaakt zeer bitter4 zj lpstzich gemakke- standigheden en laat na zjne verbranding
1jk op in water en in kokenden alkohol? slechtssyoren van asch achter.Hetisonopmaar niet in aether.Zelve is zj nietver- losbaar ln de gew ûne oplossende middelen,
giftig,maarwanneer zj metemulsineinhet en ook in koperpxyde-amm oniak;doorkokend
bloed wordt gebragt,doet zj ex hetvreese- w ater: alsmede door vele oplossingen en
ljke blaauwzuur ontstaan.Zi
j isintusschen scheikundige m iddelen Ondergaan de korrels
het beste m iddelom eene bepaalde hoeveel- eeneuitzetting,ererontstaat.
ntg
jkfsel.
heid blaauwzuur m et bittere am andel-olie

Een eigenaardig kenmerk van zetm eelis

als artsenj t0e te dienen.T0t dit oogmerk de blaauwe kleur, die het aanneemt,w angeeft men hetm etamandelm elk.
neer het metJodium in aanraking komt.Het
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berustvermoedeljk meerop natuur-dan op
scheikundige eigenschappen en vertoont zich
alleen bj aanwezigheid van water.Staathet
zetmeeleenigen tjd indeopenluchtofwordt

makkeljk van het zetzaeelkan Nvorden ge-

scheiden.Hiertoedienteentrommelmetgaten,
die om eene as draait,en waarin de gegiste

ma
ssa ondergestadigentoevoervanwatereen
uur lang in beweglng wordtgehouden.Dit
h
e
t
ve
r
wa
r
md
,
d
a
n
ve
r
d
wjn
t
he
t
j
o
d
i
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,
e
n
de blaauwe kleur gaat verloren.Vermengt water sleept het zetmeelmede en brengthet
men zetmeelbj 40of50OC.metspeeksel, in groote kuipen, waarin hetwordtomj'
edan lost de zelfstandigheid,dievan Jodium
eene blaauwe kleuraanneemt,zichopbjaanmerkeljkevermindering van volumen,en er
bljft van elke korrelnietsandersoverdan

roerd.Laatmenditmengselvervolgenseenlge
dagen met rust:dan daalthet zetm eelalsde
zw aarste laag naar den bodem , terwjlde
vliezen en de kleefstofdebovenstelagen voreen stelsel van elkaâr omsluitende vliezen. men. Daarna tapt m en het w ater af,m en
Deze bestaan uit eene stof die sterk op cel- neemtde bovenste l
aay weg en men laatOp
lulose geljkt, zoodat zj den naam draagt nieuw water in de ltulp vloejen.Nu wordt
van amyloeellnlose en Onderscheidt zich van het zetmeel hiermede weder omgeroerd en
het in speeksel opgeloste grannlosedaardoor, hetmengsel in kleinere vaten gedaan.Ishet

datzj doorjodium nietregtstreeksgekleurd
wordt.Men moetaannemen,datopelkplekje
van de zetmeelkorrel die beide zelfstandigheden gemengd voorhanden zjn en datop

hier bezonken,dan verwjdertmen hetwater met de bovenste,Onzuivere laag en men

bedekt het achterbljvend zetmeelmetdoeken, die het overige water t0t zich nemen

,
de diytere plekjes de amylocellulose en op waarna men het zetmeel er uitkan steken

de mlnder digte de granulose.heerschappj en droogen.Eindeljk wordtdeonzuiverelaag

voert.H etzetmeellostzich op in koudegecon- er afgeschaafd en hetzuiverezetm eelinlangcentreerde mineraalzuren en in warm e ver- werpige stukken gebroken.In den jongsten

dunde mineraalzuren zooals in azjnzuur, tjd heeftmen hetzetmeelOok welvöörhet

alkaliën, chloorzink en zelfs in kokend w a- droogen geperst Ofdoor luchtpompen en center. Doorgaans wordt het zetmeeleerst op- trif
uyaalmachines van zjn waterbevrjd.De
gelost, terwjl in een later tjdperk zjne onzmvere lagen,znowel uittle eerstekuipen
omzetting volgt in dextrine en suiker.Zet- als de afgeschaafde,worden van de kleefstof
meel-oplossingen hebben eenaanmerkeljken ûntdaan en t0t hetpappen van katoenen en
invloed Op het polarisatie-vlak.
hetbereiden van zetmeelstjfsel,zetmeelgom
D e gewone omzetting van zetmeelis de en druivensuiker gebruikt.
zooeven aangevoerde,nameljk dieindeœtrine
De beschrevene gistings-methode isdeoudof zetmeelgom en in zetmeelsnikerofdruiven- ste ter bereiding van zetmeel en wordt 00k
suiker. Zj kan tevoorschjn geroepen wor- ntl n0g veel aangeWend, maar men is O0k
den door alle middelen,diehetzetmeelvloei- al op middelen bedachtgeweestom de gisbaar maken, door koude geconcentreerde ting te vermjden,ten einëedekleefstpfvoor
zuren, door verdunde mineraalzuren, door ontleding te bewaren. M en heeft gew eekte

vele organische zuren btj eene langdurige tarweverbrjzeld en de massavan haar zet-

verw arming,door mout en zelfs door het te yaeel zoeken te ontdoen door ze te kneden.
koken m et w ater. V an grootbelang is die D 00r deze m ethpde bereiktm en sneller het
soort van om zetting, w elke door plantaar- doel, en de kleefstoflevert een uitmuntend
dige gist (bj hetkiemen)ofdoor dierljke voedsel voor het vee; m aarhier doet zich
gist(bj de spjsvertering)veroorzaaktwordt. de zwarigheid voox, dat het zetm eel zich
Geconcentreerd salpeterzuur herschept het niet gemakkeljk van dekleefstofscheidten
zetmeel ill nitro-amtl
um (xyloïdine), eene door het achterbljven van kleine deeltles
ontplofbare zelfstandlgheid, die bj toevoe- van deze in een onzuiveren staat geWonnen
ging van water uit het zuur neêrslaat,in wordt. D e afscheiding gelukt het bestdoor
alkohol,aether en verdund kalionoplosbaar, regtstandige molensteenen,die in eene holle
maax in salpeterzuur, azjnzfur en chloor- Oppervlakte omdraajen en de tarwe kneden
w aterstofoplosbaar is.D roog zetm eelveran- bj gestadigen aanvoer van w ater.De zetdertbj 1600C.in dextrine,en bj 2300ont- meelhoudende,melkachtigevloeistoflooptdan
staatpyrodextrine,eene bruine,poreuse,in w eg dnor eene zeef.

water ligt oplosbare en bj toevoeging van
baryt neerslaande zelfstandigheid,diemenin

om zetmeeluitaardappelen teverkrjgen,
worden deze gewasschen en Elngewreven.

broodkorsten,geroostemoutenkoëjaantreft. De brj valt van de wrjfmaciline op het
H et zetmeel,datin den handelvoorkomt,
Nvordt veelal uit tarw e en aardappelen verkregen. D e tarw e wordtna volkomene zuivering in water geweekt, totdat men de
korrels met de vingers kan ineendrukken,

en dan tusschen jzeren cylinders verbrjzeld.
Alen verdunt de raassa raet Nvater en laatze
vervolgens gisten. Eerst Ontstaat er eene

alkoholische en daarna eeneazjnzuregisting.
Daardoorwordt detaaje kleefstofopgelost,

hoogste gedeelte eener lange!smalle zeefen
zinkt langzamerhand, gestaag
- door dunne
waterstralen besproeid, naar hetlagere ge-

deelte: terwjldezee1*zelveaanhoudendin
beweglng is. Van de zeefkomt de bxj tusschen twee steenen cylinders,die hem nOg
flnerm aken,en dan i1)een met gaten voorzienen trommel,waarin hj volkomen wordt
uitgewasschen. Toestellen, waarin de zeven
en trommelsmetborstelszjn voorzientwer-

die de afscheiding van het zetmeel belem- ken n0g krachtiger.Hetzetmeeljopdeeene

mert,ofzjmaaktzezôôl0s,datze laterge- of andere wjze behandeld, komt met het
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Nvaterin de bezinkingskuipen,en hier volgt sem,ena.Kata
lForsk.eenesoortvanwierook.

Anabaptisten , zie wederdoopers.

men dezelfde methode,die wj bj de tarwe
hebben beschreven.00khetdroogen geschiedt
op dezelfde wjze, maarterwjlhettarwezetmeelwegenszjnefjnekorrelsenwegens
zjn kleefstofgehaltezich zamentrektenvaste
stukken vormt, vertoontzich het grootkorxelig aardappel-zetmeel bj het droogen in
degedaantevan een ;Jn poeder.Luchtdroog

ming en van daar een veldtogt,die uit het
lager gelegen kustgewestin hethoogerebinnenland wordt voortgezet. Twee beroemde
w erken der Oudheid dragen den naam van
anâbasis,één van Xenopkon,waarindeveld-

stjfsel!omdataardap#el-zetmeeltedoorschj-

Anacahuite-hout (liynum anacahuit)is

Anébasis is eigenljk eene bergbeklim-

togt van Cyeus11 metzjne 10000Grieken

tarw e-zetmeelbevat ongeveer 12 procent,en tegen Avtaœerœesbeschrevenwordt(400vöôr
luchtdroog aardappel-zetm eel 16 t0t 18 pro- Chr.),enéén van Arrianustwaarin de oorcent water.Men gebruikt het tarwe-zetmeel logsdaden van Aleœanner de :rppfe worden
vooral t0t apprete'ren en t0t hetm aken van medegedeeld.

nend ls en zjn stjfsel niet genoeg bindt. eene plantaardige artsenj, die men eenige
Aardappel-zetmeel dient vooralt0thetmaken jaren geleden ingrootehoeveelheidaanvoerde
it de haven van Tampico in Mexico.Y01vanzetmeelgom (dextrine),enditlaatstekomt u
gens het gerucht gebruiken de inboorlingen

den banketbakkers zeer te stade.
Het zetmeel van tarwe laat zich van dat dit gewas alseen middeltegen delongtering,
Van andere graansoorten niet gemakkel
jk doch de proeven,die men erinEuropamede

onderscheiden.Zjnekorrelszjn middelmatig
groot ofzeer klein,en de grootste zjnrond
en plat.Bj rjsten maïs bestaan de afzonderljke korrelsuiteen aantalkleinere.Zetmeeluitdie gewassen wordtvooralinEnqe-

renomen heeft,hebben nietaan'
deverwach-

tlng beantwoord.Uit een scheikundig ondez'
zoek is gebleken, dat het in 1000 deelen
5,01hars,16,934om ,2,lgalnotenzuur 52,34
looizuur,21,17 blttereextxadiefstofen758,24
land en Schotland bereid. Daar gebrmkt houtvezels en w ater bevat met 142,1 verlies.
nlen het m aïs-zetm eel t0t het lnaken van
A nacardium ofnierboom is denaam van
krachtige soep. Men heeft o0k zetmeelge- een plantengeslacht, hetwelk tot de familie
haald uit kastanjes.Anderezetmeelsoorten, der terebinthaceën behoort.Hetheeftgroote,
zooals arrowroot, Jcpipcl,sago,Ierschemos lederachtige,gaafrandige bladeren,tweehui-

enz.zullen afzonderljk beschreven worden. zige bloemen meteen vdfdeeligen kelk,vjf
Zetmeel moet helder w it, zonder reuk of smalle bloembladen, negen meeldraden en
smaak wezen en bj hetverbranden geene één vruchtknop. Uit dezen ontwikkeltzich
aseh achterlaten. Vervalschingen van dure eene steenvrucht, gezeten op een grooten,
zetmeelsoorten metmeer goedkoopekan men sappigen steel,die eetbaaris.Desteenvmlcht
doormiddelvan denmicroscoop onderscheiden. omsluit eene niervormige zaadkprrel. De

Amyot 0fAmiot (Jaques),een bekende
Fransche schrjver,werd den 3osten October
1513 te Melun geboren en stierfden 6ëenFebruari
j 1593 te Auxerre.Hj wasleeraarin
de Latjnsche en Grieksche talen teParjs
en heeftfraajeoverzettingen uitgegeven van

vruchten van a.pcci#ewfcle(denacajou-boom)
komen wegensharebjtende,ontstekingwek-

zich aansluitende aan het genootschap der

en tot het zwart m aken van rpuwkaarsen.

kende eigenschap onder den naam van Ame-

rikaansche olifantsluizen (anacardia occidentalia) in den handel.Eene andere soort van
vruchten, de Oost-lndische olitàntsluizen
klassiekeschrjvers.De utzevens''vanpllflr- (anaeardia orientalia) kom en van een boom
chus bekleeden daaronder eene Voornam e van dezelfde familie,nameljk van semicai
-pus
plaats.- Een ander A myot m et den voor- tyslccrtlîl-. M en gebruikt de vruchten tot
naam Joseplt,in 1718 te Toulon geboren en het bereiden van een onuitwischbaren inkt
Jezuïeten, begaf zich in 1750 a1s zendeling

naarPeking en bleeftotaanztjndood(1794)
in China.Hj heeftdoor zjnebelangrjkegeschriften onze kennisaangaandedatrjkaanmerkeljk vermeerderd.
A m yris L. is een plantengeslacht van

Anacharsis was een Scyt'
h van vorste-

ljke afkomst en ondernam verrereizen om
zjndorstnaarkennistebevredigen.Omstreeks
600 Jaar vöör Chr. kwam hj te Athene en
genoot er het onderrigt van denwjzenSolon.
De komst van dien noordschen vreemdeling,

de natuurljke familie der burseraceën met zjne eenvoudiqe levenswjze, zjn gezond
een viertandigen kelk,eenevierbladigebloemverstand en zpne verrassende antwoorden

kroon en 8 m eeldraden.Het levertgeurige
boomen en struiken,die in Azië,Afrika en

baarden een algemeen opzien.Allerleipun-

tige gezegden werden doorlatere schrjvers
Zuid-Amerika groejen.Eene derbelangrjk- aan hem toegekend.Volgenshen noemdehj
ste soorten voor de geneeskunde is a.balsa- de wetten van Rolon eenespinneweb,w aarin
4zlï.fdrc L. A11e deelen van dat gewasz/n de zwakken zich lieten vangen?terwjlde
geurig. De bladeren worden in het water sterken haar verscheurden. Van den wjngestrooid, dat voor baden is bestemd,- uit stok zou hjgezegdhebben,datdezedrieërlei
de schor: vloeit een geurigehars,en uithet dxuiven droeg,dronkenschap,w el1tlsten behout,dat onder den naam vanAmerikaansch rouw.Van deAt
heenscheinriyting,volgens
rozenhoutbekend is,verkrjgtmeneenewel- welke belangrjke staatsbeslulten door de
riekende aetherische olie. A. elemkfera en Oudsten werden goedgekeurd vôôr zj aan
Zêylaniea beo.leveren elemi-hars,c.opobal- het volk werden voorgedragen,verzekerde
z'Jzlfx- Dec.inArabiëen Egypteden Mokkabal- hj, dat men de wjzen beraadslagen en de
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gekken beslissen liet. Men verhaalt,dathj
in zjn vaderland, toen hj erde Grieksche
godsdienstwilde invoeren,doorzjn broeder
8aMlLusisOmgebragt.
De 9 brieven,dle hem wordentoegeschreven,zjn onecht.Luclanusheeftin sommige
van zjne zamenspraken, nameljk in d(De

W j zienin alleOostersche godsdienstendergeljkeverschjnselen;00k deIsraëlietenhadden hunne anachoreten,die de namen droegen van Esslërs en Tlterapenten. M en zie

Onderdie woolden.
Anachronlsm us is eene zonde tegen
de tjdrekeninq (chronologie), welke men
Scythen'' en in JAnacharsis'' het contrast begaat door tllt onkunde ofopzetteljk een
doen uitkomen tusschen dennuchterennoord- feitin een tjdperk ofop een tjdstip teverschen wjsgeeren de mannen derflne Atti- plaatsen,waar het niet behoort.Men vindt
sche beschaving.
haar vooralin de voortbrengselen derschepHet is algemeen bekend,dat Bartkllemy pende verbeeldingskracht. Zj wordterwel
een otldheidkundig romantisch werk heeft eens begaan methetdoelom een lachwekgeschreven, getiteld uvoyagedujeune Ana- kenden lnvloed te oefenen,maar00k wel0mcharsisen Grèce.''Daarin laathj zjn reizi- datde vervaardigernietgenoegisdoorgedronger door Griekenland trekken korten tjd gen in de gebeurtenissen,zeden en gebruivöôr de geboorte van Alezander de Groofd ken van het tjdpexk,waarin hj den lezer
en schetstdaarbj een levendig tafereelvan verplaatsen wil.Zulk een anachronismusvinden toenm aligen toestand van H ellas.
denwj zelfsbjSeltillertdieinzjnPiceolomini
A nachoreten zjn menschen,die zich van den bliksem-aqeider spreekt:die cerst
afscheiden '
.van hetçewoeldesmaatschappe- anderhalve eeuw later uitgevonden werd.In
ljken levens,- klulzenaars,diedenspot,de menigtevindtmen zebj de meestberoemde
bekoring en deongodsdienstigheid derwereld Fransche treurspeldichters,die de denkbeel-

in eenzame woestjnen en onbewoondege- den en voorstellingen van hunnen tjd aan

westen, in holen en grotten ontvlieden en de helden der mythische oudheid opdringen.
hier zich voeden met wortels en vruchten, Desgeljkszjn erin overvloed in de'middel-

terwjlzj eengestrengzedeljk,bespiegelend eeuwsche volksromans, alsmedein ée schilen Gode gewjd leven leiden.T0tvoorbeel- derkunstvan diedagen,die vaak yenoegde
den stellen zj zich Cltréstusgedurendezjne tafereelen der gewjdegeschiedenislnridder4o-daagsche afzondering,Joqnnes de Dooper tooneelen herschiep.
en Elias.De hooggeroemde anachoreetPaltA nacletus is de naam van twee pausen.
&.
: van n ds:, die in de 4de eeuw leefde, De eerste,Anaeletns 1,00k Cletusgenoemd,
wekte d001-zjn voorbeeld duizenden t0tna- W as afkomstig uit Athene en werd, naar

volging en weldra waren de woestjnen van men vermeldt)in hetJaar 81a1sbisschop

Egypte,Syrië,Palaestina en Klein-Azië be- van Rome de opvolger van Petrus of van
volkt met anachoreten, wier eenige bezig- Linus, en men voegt erbj,dathj tjdens
heid bestond in bidden, vasten en allerlei de vervolgingen van Domitianus(91)om het
ptjnigingen,om hetvleesch te dooden,Gode leven kw am .Ten onregte wordt aan hem de
te behagen of misschien ook wel eens de uitgifte van 3 decretalen, de stichting der
bew ondering hunner medemenschen te ver- St.Pieterskerk en de verdeeling der stad in
Nveex
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an 25 parochiën toegeschreven. - D e tw eede

wasAnacletusII,eigenljk Petrus,dezoon
waaraan de H.zgzïozlïld,(# 356)indewoes- hj monnik,toen kardinaal,vervolgensPautjn van ThebeheteerstvasteOrdensregels seljk legaat in Frankrjk en Engeland,en
voorschreef.Op deze wjzeverrezendeeerste hj werd na dendood van Honorius11(1130)
ontstonden vereenigingen van anachoreten, van den praefectus P etrus Leonis.Eerstwas

kloosters.Alaar n0g altoos werden er gevon- tot pausverheven tegenover Innocentiu 11,
den, dic zich in volkomene eenzaamheid af- die door de Frangipanien een gedeelte der
zonderden en tegen htln ligchaam woedden. kardinalen verkozen was.Hj zag zichonderZj stelden zich k
%lmeon deTilccrleïlùe(420) steund door de Romeinen,de Milanèzen en
t0tvoorbeeld.
vooral door Roger vl
c'p Siciliè.Hj dwong
De invloed der anachoreten en monniken Innoeenti%s om naar Frankrjk te vlugten en

was in het Oosten ver van gering.Zj be- hield zich staande aan deoverzjdevan de

schikten over de gevoelens en o0k over de Tiber, zelfs toen keizer Lotltarin' den verligchaamskracht der menigte, die hen als dreven Paus had teruggebragtin het Vati-

heiligen vereerde, en zj vormden in dehand caan.Toen hetkeizerljkleger,uitvreesvoor
derbisschoppen een aanzienljk leger,datin besmetteljke ziekten,naarOpger-ltaliëwas
den strjd tegen Heidenen enKetterszichom teruggetrpkken,m oestInnocent%usanderm aal
geene verordeningen bekreunde en geene Rome vaal-wel zeggen. Anacletns plaatste
menscheljkheid kende.In hetW esten daar- zich weder op den Heiligen Stoelen bleef
entegen vonden de anachoreten een minder dien bekleeden t0taanzjndood(1138).Lupus
geschikt klim aat. De kluizenaars, die m en heeft 38 brieven van dezenPaus in druk uiter weleer aantrof',w aren m onnikenjdie van gegeven (1682).
hunnen abt verlofhadden ontvangen om zich
Anacreon , de bevalligstevande9groote
oy eene eenzame plek tevestigen,terwjl Grieksche lierdichterstwerd geboren te Teos
zp naar den regelvan htlnne orde leefden. omstreekshetJaar 560vöörChr.Hjontving

Monniken,die eeneafzonderljkece1bewoon- zjne opvoeding teAbdéra,waarzjneouders
den,werden 00k wel anachoreten genaamd. zich vestigden nadat Teos door Cyrus was
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ingenomen. Als Jongeling kwam Anaeeeon
aan het hof'van den kunstlievenden Polyeraten van Samos en was hierin hoog aanzien.Na den val van den koning van Samos
(521) vond de dichter een gastvrj onthaal
teAthenebj Ri
pparchlts.Na het vexdrjven

van dezen keerdehjwaarschjnljknaarTeos
texug, en toen Ionië tegen Darius ûpstond,

nam hj de vlugtnaarAbdéra,waarhj een

gelukkigen ouderdom genoot en op een leef-

tjd van 85 Jaar(478vöôrChr.)stierf,gestikt,naax men verhaalt,btlhetdoorzwelgen
van eene gedroogdedruif.Zjn vriend k
bt
iml%i#:# plaatsteeen opschriftop zjn graf,Teosstempelde zjn borstbeeld Opharemuntstukken,- op den Bllrg te Athene verrees
zjn standbeeld,en geheelGriekenlandbragt
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Anadyom ene, de t
l
z#xikez
ld:, is een

bjnaam vandeuitzeeschuim geboreneAphrotfife(Venus).Deberoemdeschilderj,waarop
deze godin, pasuit de wateren opgerezen,
het haar methare handen afdroogt,waseen
meesterstuk 5Tan Apelles. Eerst bevond zj
zich OP het eiland C0s ill den tem pelmalz
ulesculapiuu, m aar zi
j werd door A uugustlgs
naar R om e gezonden.ln de dagen van Nero
was dat stuk grootendeels door ouderdo:a
verdw enen en het Nverd door een stuk van
Dorotlteus vervangen. Intusschen bestonden

erreedsvroegtalrjkekopieënvandeAnadyomene Van Apelles.

Anadyr (De) iseenerivierin Aziatisch
Rusland,bepaaldeljk in Oost-siberië.Zjont-

springt op het Stanowoi-gebergte uit een
hulde aan den grooten dichter.Eerst later- m eer, stroomt eerst w estwaarts dan oostlevende schrjvershebben fabelen opgedischt Waarts en stort zich na het doorloopen van
ee
enzeW0
ev
ganvan
KaOnges
mtsjat
reer
ka ui
l0
t0
.T0
geogr.
thare
mjlen in
van zjne liefdeJegensSappl
to en zelfszjn d

zedeljk kamktex in verdenking zoeken te
brengen.- De oudenbezaten 5 boeken met
liederen van Anaereon, van welke talrjke
fragmenten bj Griekschegchrpversvoorkomen.W j echter kennen nietandersdaneene
verzam eling van 68 zangen, die het eerst
door Stephanus(Paxjs1554) zjn uitgegeven
en voor een groot deel als Onecht w orden
beschouwd.Demeesteverheelqjken deliefde
en den wjn en sommige ademen eeneonnavolgbare bevalligheid. Zj zjn opgesteld in
hetIonisch dialect en hebbeninvexschillende
landen eene menigteuitgavenbeleefd,terwjl
zetevensin demeestetalen vanEuropazjn
overgezet.
De Anaereontlsokeedr,
q-lcf,a,
lz00genoemd
naar den Griekschendichter,bestaatuitkoxte
regels, doorgaans van 3 voetmaten met de

volgende lange (- )en korte (v)letterp*epen:

zjxivie-

ren behooren de Biela, de Jablona en de

Aloetslina.Hare beddinq isdoorgaansbreed,
ondiep en m et vele ellanden bezet,en op

hare Oevers grazen talrjke rendierkudden.
Anaem ie (bloedeloosheid)oflieverollgae-6e (bloed-armoede) is de toestand,waarin
de hoeveelheid bloed door verlies vermin-

derd iszonderdateraanvankeljk eeneverandering plaats heeft in de gew one zam en-

stelling van hetbloed.Men begrjptligt,dat
zulk een toestand niet lang kan duren zonder een nadeeligen invloed te hebben op de

hoedanigheid van het bloed.Bj een sterk

bloedverlies ontstaat eene zamenvalling van
de bloedvaten,de pols wordt klein,dehaxtslagonregelmatig,enduizelingjonmagtofzelfs
de dood staatvoor de deur.Hetvoornaamste
middel is hier het stelpen van hetbloeddoor
het afbinden der vaten, door koude Omslagen, door bloedstelpende middelen of door

een gloejend jzer,en in den uitersten nood
gaat men Over t0tde transft
lsie (zieonder
datwoord)ofde overstorting vanbloed,terwjl tevens zeer verteerbare spjzen,opwekAnacrusis of voornla.g is de naam ,dien kende middelen en een weinig wjn worden
-

NN

-

u- j

men geeftaan de lettergrepen,die deeigenljke versmaat van een gedicht,Of aan de
noten?die de eigenljke tooneneenermelodie
voorafgaan.
Anacyclus L .iseen plantengeslac,htvan
de familie der korfbloemigen m et de v0l-

voorgeschreven.
Er ontstaat echter 0ok w elanaem ie door
langdurige Ongesteldheden,dooreenegebrekkige voeding ofdoor eene verkeerde bloedbereiding.T0tdeze laatste afdeeling behoort

vooraldebleekzuchtofchlorose(zieOnderdat
gendekenmexken:Devrouweljkeonvrucht- woord), en t0t de eerste een grootaantal
bare randbloemen zjn band-, zelden buis- ziekten, waarbj de opneming van stofen

vorm ig, de vruchtbodem is kegelvorm ig of niet in evenw igt is met haar verbxtlik,z00-

b0l,de gemeenschappeljkekelk klokvormig. alsverettering,diarrhée,kanker,longtering
Dezaadjeszjn platen gevleugeld.Sommige enz. Eene elgenaardige soort van oligaemie
sooxten, in Azie of Europa te huis behoo- vindt men bj de arbeiders, die steeds met
rende,w orden als sierplanten gekweektofin kwik en lood in aanraking zjnq- pok ontde apotheek rebruikt.A.oFcilcrf
:.lHayne staat zj #00r moerasgifen doorte werken
wordtin Thiimngen ofbj Maagdenburg ver- in mgnen, waar de lt
lchtvermengdismet
bouwd. De wortel(radix .pyrefArssive den- gassen, welke niet geschikt zjn voor de
fcric:,ook kwjlwortelgenaamd)heefteene a'demhaling.ln die verschillende gevallen bespeekselwekkende kracht.Ditzelfdegeldtvan strjde men de oorzaken doorgoedvoedsel,
den wortelvan a.pyretltrum Z7c.,denechten

frissche lucht en hetinnemenvan staalpoeder.

Of Romeinschen kwjlwortel, die uitTunis ls er geen eetlust, dan dient men hem
doormaagmiddelen - bittere,specerjacNtige
en den Lelantwordtaangevoerd.
A nadoll, zie Natolië.

tincturen - op te wekken.

ANAESTYIESIE- ANAESTHETISCHE XIDDELEN.
A naesthesie is een Grieksch woord,dat mededeelde1 bediende zich geruimen tjd

gevoelsverlamming, verdooving der gevoels- van datm iddel bj hettrekken van tanden,
zenuw en, ongevoeligheid beteekent en dus maar hield het zorgvuldig geheim . Eerst
een toestand,waarin een m eerofminderaan- W arren te Boston maakte de aanw ending

zienljk gedeelte desligchaamsvan alle ge- daarvan in October 1846 openbaar,nadathj
voelverstoken is.In zoodaniggevalkanmen
dat gedeelte njyen, branden en pri
kkelen
zonder dat die Indrukken naar het gewaarw ordingsw erktuig worden overgebragt.Deze
gevoelloosheid kan Ontstaan doordien de gevoelszenuw ,welkein datgedeeltehareplaats

er met goed gevolg gebruik van gemaakt

verlamd kan wezen,indien die zenuw 0pk
vezels der bewegingszenuw bevat, - of
door eene ziekte van hetruggemerg wegens
drukking door ontsteking der w ervels:- of

omdatdeaetheropeenesponsofeen doekalte

had bj belangrjkeheelkundigeoperaties.Die
ontdekking, z0o hoogst belangrjk voorde
ljdende.menschheid, verspreidde zich met

verbazende snelheid in alle beschaafde lan-

den,en na verloop van korten tjdhadmen
heeft, afgesneden is, waarbj de beweging allerlei inademings-toestellen uitgevonden,

doorhersenziekte,nameljkdoorhersenschudding en uitstorting van bloed in de hersenen,- ofdoorkrankzinnigheid,= ofdoorhet
gebruikvan bedwelmendemiddelen,--voorts
door Qaauwte, vallende ziekte enz. O0k

bj beroerte Ontstaatanaesthesie,veelalaan
ééne zjde des ligchaams. Schoon een deel
ongevoelig is voor aanraking,kunnen erwe1

syoedir verdampt. Zj bestaan hoof4zakeljk

ult bulzen, die met neus en m ond in verband worden gebragt,en uit eene iesch of
blaas, waarin de aether gegoten wordt Olu
ixl damp over te gaan. Zt
llk eene Eesch of
blaas m oet echter z00 groot Tiezen dat de
vlugtige aether zich met eene voldoende
hoeveelheid dampkringsluchtvermengenkan,
omdat er anders gevaar van verstikking bestaat. Om eene bedwelming te doen ontstaan, dient men volkomen zuiveren aether

hevige pjnen in gevoeld worden.Men geeft te gebruiken,nameljk een zaodanigen,die

hieraan den naam van anaesthesia dolorosa. bj 20OC. op de hand gedropgeld terstond
Ditgeschiedtdoordienprikkelinyenderzenu- vlugtig wordt, geen foesel-olle bevat en
wen boven het verlamde deelzlch voordoen geene brandende werking heeft op de lipals prikkelingen aan de oppervlakte van het pen. Men houdt den zieke eerst zulk een
verlamde deel,waar die zenuwen uitloopen. toesteldigt bj neusen mond,om hem aan
De anaesthesie is een gevolg van de z00- den reuk van aetherdamp te gewennen,en
even genoem de ziekten,zoodater ten haren men brengt dien geduri
g diqterbj,terwjl
opzigte geenespraak kan wezenvan eenezelf- men telkens weder aether ln de iesch of
standige geneeskundige behandeling.Slechts blaas giet. W anneer de patiënt t0t stikkens
dân, wanneer wegens beleediging van een t0e benaauwd w ordtj wat in den beginne

zenuwtak het gevoel trageljk in een lig- weleens plaatsheeften somtjdsvan hoeschaam sdeel terugkeert, kan m en m et goed ten vergezeld gaat,dan dient m en den toegevolg zacht-prikkelendem iddelen,vooralhet stel terstond eenige oogenblikken te verwjderen. Doorgaans echter is bg eene voortgalvanismus,aynwenden.
A naesthetlsche Of verdoovende m id- gezetteinademing hetdoelspoedigbereikt-

delen (anaesthetica) zjn zoodanige, door de patiënt qeeft geen antwoord meer op
wier in- en uitwendig gebruik men eene de vragen,d1e m en t0them rigt, en allegetjdeljke gevoelloosheid van eenig ligchaams- voel is verdwenen. De verschjnselen, die
deel of van het geheele ligchaam kan te zich bj hem openbaren,zjn gewoonljk de
voorschjn roepen. Gedeelteljk zjn zj uit volgende:eerst ontwaart hj een gevoelvan
hetplantenrjk afkomstigena1snareoticaaan- warmte en eene brandende prikkeliny bj
geschreven,en gedeelteljkbehoorenzjt0tde de achterste deelen van den m ond en ln de
scheikundigepraeparaten.Reedsbjdeoudste luchtpjp met eene neiginy Om te hoesten,
volkeren waren zj bekend. Intusschen zjn eenebemoejeljkte ademhallng eneenedrukzj reeds lang in onbruik geraakt,en eerst king op de borst.Die verschjnselen worden
in den jongsten tjd heeft men in zwavel- doorde plaatseljke werlting van denaetheraether en chloroform twee middelen ontdekt, damp veroorzaakt,maar verdwjnen spoedig.
door w elke m en eene volslagene gevoelloos- Daarna verspreidt zich door het geheele
heid des ligchaams en eene Opheëng van de ligchaam een gevoel van weldadige w armte,
bewustheid kan te voorschjnroepen,zoodat van aangenaamheid en Opgewektheid, en
men hierdoor in staatis gesteld,om depjn- hierop volgt eene vermindering van het ge-

ljkste operaties tevolbrengen zonderdatde voelderhuid,welkebj de vinger-en teenljder er iets van gevoelt.Diebeidemiddelen toppen een aanvang neemt;tevensverdwjnt
worden door de ademhaling in hetligchaam het gevoelvan eigene zwaarte,en degrond
gebragt.
schjntonder devoeten te wankelen enweg
De werking van het eerste van die beide te zinken.Van de zintuigen verdwjnen het
middelen - de gwavelaetlter of aether (zie eerst de reuk en de sm aak dool'de regtonder dit woord) - werd door een schei- streeksche werking van den aether,daarna
en delfstofkundige te Boston,door Jackson, vermindert het gehoor, en het 00g,door

heteerstontdektdoordien hj bj de toeval- nevelen en duisternis omslujerd, ontwaart

lige inademing daarvan allebewustheid ver- allerleivisioenen.Men wordtduizelig en ge-

lo0r.Zjn vrlend, de tandmeester aKorton, voelt een onweêrstaanbaren trek, om het
aan wien hj zjne waarnemingen en proeven hoofd en de ledematen te laten hangen,de
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oogen te sluiten en zich ,afgescheiden van is geschied. Hi
zi
jnisn0ugitgelaten vroljk,zjne
de buitenw ereld,aan droomen overtegeven. denkbeelden
ongeregeld, wat hj
In den beginnegevoeltmeneenpjnljkdruk- zegt, heeft geen zamenhang,maar verraadt

ken,knjpen,steken,snjdenenbrandeninde
huid enz.,totdatereindeljk eenevolkomene
gevoelloosheid volgt.De droomen zjn gewoonljk aangenaam en streelend en houden

n0g den indruk zjner droomen, en langzamerhand keert hj t0t eene volkomene ,
bew ustheid terug. D e trage, iaauw e en 0nregelm atige pols herneem t haren gew onen

den bedwelmde gestadiq bezig. Voortsont- slag de ademhaling herkrjgthaargeregelwaart men bj het begln deraether-inade- den 100p, een aangenaam gevoeldoortintelt
ming eene bespoediging van deademhalingsbew eging en een snellereù polsslag,dieveelal
gepaard gaan met eenig hoesten, veroorzaakt door de prikkelende werking van het

het geheele ligchaam en de opgeruim dheid

bljft n0g lang voortduren. De adem , de

huiduitwaseming,het zweet en de urine be-

houden somtjdsweleen etmaaleeneeigenaethergas op hetsljmvliesderademhalings- aardige aetherlucht, terwjl er tevens niet

werktuiqen. Tegeljk met die bespoedigde zelden eene overvloedige speekselafscheiding
ademhallng en dien snelleren bloedsomloop

plaats heeft. Van de zintuigen keert eerst

vermeerdert de warmte der huid, terwjl het gehoor, dan de reuk,dan het gezigt,
deze m et een W arm en aangenaam zweet dan desmaak en eindeljk hetgevoelterug.
wordtbedekt. Daarbj ontstaan Opstjgingen
Deze toestand,die naarmate van den tjd
naar het hoofd,hetwit van de oogenwordt der inademing langeren ofkorteren tjd (1/a
rood, de pupilvernaauwd,de Oogen tranen t0t 20 minuten) aanhoudt en naar gelang

en het gelaat erlangt eene opgeruim de uit- van het gestelvan den patiënt zich in zeer
drukking. Daarna ontstaat er stoornis in de verschillende verschjnselen openbaart,maar
w erking der hersenen en zenuwen, en de steeds krachtig w erktop de centraal-organen
meeste patiënten beginnen vroljk teworden, van het zenuw stelsel,- deze toestand van
te lagehen, druk te praten,zonderlinge ge- algemeene anaesthesie is het eerst d.00r
baren te maken en onrustig te woelen.Zj Jackson ontdekt en aanbevolen,om heelkunwillen nietlanger inademen,slaan methan- dige operaties te volbrengen zonder pjn te
den en voeten,jlen,zoeken te ontsnappen veroorzaken, en duizende heelkundigen in
en kunnen niet dan met moeite op hunne Amerika,Engeland,Frankrjk,Duitschland,
plaats gehouden worden. Na yerloop van Italië,Spanjeen zelfsin hetOostenhebben
korten tjd houdtdie beweyeljkheid op,en met uitstekend gevolg dat middeltoegepast.
deze vertoont zich enkel ln krampachtige H et is daarbj gebleken,datde bedwelmde
trekkingen der ledem aten. D e rug krom t patiënt geheel en al gevoelloos is voor alle
zich,en deborstwordtingedrukt,despraak P/ll en van de heelkundige operatie niets
stam elend, en deze doet slechts nu en dan bem erkt. Is soms de bewusteloosheid niet
onzamenhangende woorden hooren. De 00g- volkomen,toch gevoelthj depjnderkunstleden dalen neder, de Oogappels zjn naar bew erking slechts even of op eene geheel
binnen en tevens naar boven gekeerd, de andere wjze dan in den toestand van volle

pupilismeestalverwjd,deademhalingdiep bewustheid.Bj zjn ontwaken is daarvan -en de pols traag en onregelmatig. D e huid van de operatie- geenerleiherinneringoveris kil en met een koud zweet bedekt, en gebleven.O0k bjverlossingen hebbenDubois
de gelaatstrekken zjn stjf en zonder uit- teParjs en Miller en Simpson te Edinburg
drukking. Bew eging en gevoel hebben geheel en al opgehouden, het vermogen der
waarnem ing is geschorst, en de patiëntis
gekluisterd door een slaap, die hem op een

metgoed gevolgvan deaetherbedwelminggebruik gemaakt- vooralwanneer zichdaarbj

moejeljkheden opdeden, die instrumentale

hulp vereischten. Intusschen hebben andere

doode doet geljken,terwjlalleen hetver- verloskundigen(Peicltard,Bouvier,M '
l
trpl
ty,
lengde m erg en het sympathische zenuwstel- Grenzer enz.
)- vermoedeljk niet ten onse1de steedsw aarneembaremaarzeerQaauwe regte- hunne stem doen hooren tegen eene
w erking van de ademhaling en van den bedw elming,die het geregeld verloop eener
bloeds-om loopbevorderen.Naarmatedeaether- natuurljke gebeurtenis belemmert en een

inademing langer heeft geduurd, bljft 00k schadeljken invloed heeft op het kind.
O0k de geregteljke geneeskunde bedient
de toestand van bedw elming langer aanhouden; een te lang voortgezet inadem en daar- zich van de aetherbedw elming, om voorgevan veroorzaakt den stilstand der ademha- wende ongesteldheden van wezenljke te onling en dendood,zooalsuittalrjkeproeven derscheiden. Die bedwelming toch brengt
m et dieren en uit m enig ongelukkig geval
m etm enschen overtuigendgebleken is.H oudt
echter na den aanvang der bedw elming de
aether-inademing terstond op,dan begint na
w einige minuten de gevoelloosheid w eder te

verwarring op het gebied der denkbeelden ,
verlamt den wil, werkt vernietigend op de
gevoeligheid van het zenuw- en spierstelsel

en leidtdooryaanstotdewaarheid,wanneer

erzjn,die zlch voordoen alsofhun het geverdwjnen, en de geheele reeksder z00- hoor 0fde spraak Ontbreekt.
even vermelde verschjnselen komtin omge- lntusschen heeftdeaetherbedwelminy we1
keerde volgorde terug. De patiënt haaltde degeljk hareschaduwzjde.Zj werktnletop
oogleden op,hj beweegtde ooyappels,hj alle personen op dezeltie wjze.Nietallen
verwondert zich,.rigt zich op,zlet rond en verkeeren bj het inademen van aetherin
begint na te denken over 't geen met hem e0n opgeruimden toestand. Er zjn er,die
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dan m et handen en voetelzvan zich afslaan

De aether is thans algemeen door ehloro-

en zoo woestzjn,datmen zenaauweljks form vervangen. D eze, uitgedrukt door de

tot genoegzame rust kan brengen, Om de scheikundige formule Ca Ha Cl6, is kleurvoorgenomene operatie te voleindigen.O0k l00s en helder a1s water en heeft een soorworden ergevonden?z00afkeerigvan aether, teljk gewigt van 1,49,zoodat een droppel,
dat zj dien onmogeljk kunnen inadement in een glas water gew orpen,eralseeneparel
terwjl anderen, vooral zj, die doorgaans naar den bodem zinkt. Zj heefteen aangesterken drank gebruiken:we1een halt'utzr namen2 zoeten reuk,doet eene eiwit-oplosen n0g langer de inademlng voortzetten en sing nlet stollen en maakt oplossingen van
hierbj wél dronken,maarnietzôö gevoel- salpeterzuur zilveroxyde niet troebel.
l00s worden, als men voor de kunstbewerW ordt de chloroform -inadem ing te lang

king wenscheljk acht.Voortsontwaartmen voortgezet, dan veroorzaakt zj den dood.
bj krampachtige,hysterischeen epileptische De verdoovende invloed op een gedeeltevan
personen doorgaanseen schadeljken invloed het.
bovenstegedeeltevan hetruggemergdoet
van den aether op de zenuwen,diedenheel- eindeljk dewerkzaamheid van dltlaatsteen
kundige belemmert in het volvoexen zjner 00k die der ademhalingsspieren ophouden,
taak, terwjl bj volbloedige patiënten een zoodat eindeljlcook hethartstilstaat.Men
hooge graad van beàw elming m oetvermeden kan, wel is waar, door een galvanischen
w orden, omdat deze m et levensgevaar ver- stroom door de adem halingszenuwen te laten

bonden is. Daarenboven is bj hen,die ge- gaan,die aan de zjden vanden halsgelegen
durende eene aetherbedwelming geopereerd zjn, eene ktlnstmatige ademhaling Opwekw ordefl, de bloeding en de nabloeding veel ken,en hetisW eberwerkeljkgelukt,sterk
sterker.Tevens ontwaart men bi
j hen On- bedwelmde dieren,welko zonder dat middel
middelljk na de operatie eene braking - niet weêr ten leven waren ontwaakt,z00-

eene dergeljke als hetj'
evolg isvan dron- lang te doen ademen totdat de bedwelming
kenschap, hoesten en nlezen, drukking op

deborst- enzelfsbloedspuwing.Velenljden
lateraan hoofdpjn,afmatting desligchaams
en neêrslagtigheid- verschjnselen,diemen
nietalleen waarneemtbjgeopereerden,maar
00k bj gezonde personen,diedooraetherinademing werden bedwelmd. Men vermjde
derhalve de aetherbedw elming bj hen,die

was voorbjgegaan,maarmen heeftnietaltjd een galvanischen toestel ter zjner beschikking. Het is om die reden eene Onbetwistbare waarheid,dat eene chloroform-bedwelmingsteeds,maarvooralindehanden van
onkundigen,een levensgevaarljk middelisen
door niemand andersmag worden aangew end
dan d00r een geneesheer,die er op bedacht

aan ongesteldheden van lonren en luchtpjp is,debestehulpmiddelenbjdreigendgevaar,
ofvan de hexsenen Dnderhevlg zjn,alsmede zooalskoud w ater,geestvan salmiak,sterke
in die gevallen,waarin men bloed-aandrang koël enz.,bj de hand te hebben. Bj het
naar het hoofd,neiginr t0tbloed-ontlasting verdwjnen derademhaling wenteltmen den
cf eene groote gevoellqheid der zenuwen patiëntbj'afwisseling op den rug en op den
bespeurt.Bj operaties,dle de aanwezighei;
van gevoel en bewustheid vereischen,zooals
steenverbrjzeling, breuk- en luchtpjp-operatie,ofbj welke eenewillekeurigebeweging derspieren noodzakeljk is,terwjlzj
door onvoorziene spierbew egingenbelem merd
kunnen w orden,komt de aetherbedw elming
volstrektniet te pas.

Deschadeljke werking,die men bj den

aether w aarnam , gafaanleiding tot hetnem en van proeven met vele andere aetheri-

schestoFen.Hetisqebleken,dateene van

buik,om aan de longen opkunstmatigewjze
lucht te verschaFen.Bj hetverrigten van

operaties m oet een tweede geneesheer zorgvuldig de wacht houden over de chloroform inademing en over den bedwelm den toestand
van den patiënt.
Men heeft chloroform j op een watle gedroppeld en in eene holle kiesgestoken m et
goed gevol
g çebruikt,om de knagende kiespjnalthanstpdeljk W eg tenemen.O0k heeft
m en chloroform ,metolieverbonden,gebruikt
t0tpjnstillendesmeersels.De gevoelloosheid,

deze,deohoroform (zleOnderdatwoord),de door die uitwendige inwrjvingvoortgebragt,
voorkeur verdient boven aether. Zj werd bepaalt zich evenwel te zeert0tde opyeringevoerd in 1847 d00r professor Mmpson te vlakte om van datmiddel veelverwachtlng

Edinburg,terwjl zj 0ok reedsin den aan- te koesteren.
rdmunr is een planvang van datJaarontdektwasdoorFlonrenn A nagallis L.ofbqste'
te Parjs. De verschjnselen van dechltl1'
o- tengeslacht van de familie der primulaceën
form-inademing komen met die der aether- en bevat meestaleenjarige kruiden meteen
inademing sterk overeen,maardechloroform vjfbladigen kelk,eene radvormige,vjfdeewerkt aangenamer,sneller en m et m eer ze- lige bloemkroon met eene korte buis,vjf
kerheid. De patiënt heeft hiervan niet z00 aan hare basis vastgehechte meeldraden,een
grooten afkeeralsvan aether,- hj isniet regtstandigen stamper en eene veelzadige
z0o ligt onderw orpen aan hoesten en braken zaaddoos. De voornaamste sooxten zjn:de
en geniet een meer gerusten slaap. O0k is roode l/tz,
sfertfz/Tvlr (a.arvensis L.
) met ligde chloroform zöö krachtig, dat men geen gendenstengel,tegenoverstaandeOfdrietallige
toestel noodig heeft,maar hetvocht enkel bladeren en roode of ook we1 eens witte
op een doek giet en ter inadem ing voorden bloemen;deze plant groeit in geheelEuropa
mondenneushoudt,terwjltevensdedamp- op akkers en in tuinen en behoorde w eleer
kringslucht ongehinderden toegang heeft.
onder den nM m van herba clcglllsds: onder

ANAGALLIS..ANALOGIE.
de geneeskrachtige kruiden,

voorts (le

blaanweùct
sïerd-vs/r (a.caeruleaSeltreb.)met
fraaje blaauwe ofook weleenswitte bloemen en 01 dergeljke plaatsen alsde vool
-gaandetevlnden,zoodatzj o()k weleensals
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A naleeta is een Grieksch woordj waarmede men eene verzameling van uitgelezene

sttlkken van één ofmeerschrjversaanduidt
OfO0k weleeneverzamelingvanoystellenvan

gem engden inhoud en van verschlllende vereene verscheidenheid van deze wordt be- vaardigers. Onder de analecta, die in ons
sthouwd,- vervolgens@.eollinaScAozryù.,eene Vaderland versohenen zjn,bekleedendievan
heester met vele uitgespreide, vierzjdige, Afattlnaeus den eersten rangtzt
/bevatten in
kruidachtige takken, lancetvorlnige bladen 5 kwarto deelen eene menlgte belallgrjke
en bloedroode bloemen,in Marokko Op barre stukken vooralchronieken --,die 0p de
heuvels groejende; zj wordt als sierplant geschiedenisvan Nederlandbetrekkinghebben.

gekweekt,- en a.Icf'
(&lïl L.,dieinSpanje O0k van Dumbar en anderen bezitten wj

te huis behoort en donkerblaauwe bloemen

dergeljkeanalecta.zievoortsOndercollecfcvel.
A naleptica (exdtantia) zjn vlugtige,
A nagram is een letterlteer Ofeene0m- opwekkende stoffen.Zj vormen eene reeks

draagt,dieaan debasisbloedrood zjn.

zetting der letters van een ofmeerwoorden

van geneeskrachtige m iddelen,die een prik-

op zoodanige wjze,datzj een geheelan- kelenden invloed hebben op het zenuwleven,
deren zin vormen. M en heeft taee soorten op dewerkingvan hetzentlwstelselenzjne
van anagrammen.Bj de eerste wordt alleen centraal-organen, alsmede op de bew eging
de volgorde der letters Omgekeerd, w aar- van hethart en van de bloedvaten doordien

doorbjvoorbeeld Jregen''indneger''(
tRoma'' zj de warmte des ligchaams verhoogen.De
in dtamor'':dtP00k''in (tkoop''verandert,ter- belangrjkste van deze zjn aether,naphtlla,
wjlbj detweededelettersvan een woord alkohol en vloeistoffen,waarin deze aanweop eene willekeurige wjzegerangsehiktwor- zig is (wjn,arak enz.
),aethel
'ische oliën:
den?zoodatmen ttkroon''in ukoorn''y tdleven'' kam tbr)ammoniak,vlugtige zuren (benzoë,
in uvelen'', ucalvintls''in C
dAlct
linus'', her- barnsteenzutlr)envelespecerjachtigeplantenschept.Sommige anagrammen zjn beroemd deelen,zooals valeriaan-wortelenz.Diemidgeworden:bjvoorbeeld datvan (
trevolt
ltion delen vervulden te voren eene belangrjke
Fxançaise,''waaruit men eersthetwoordje r0l in de geneesktlnde,maar zjn thansOp
ttveto'' wegnam en de overbljvendeletters den aehteryrondgeraaltt.

aldusrangschikte:?un Corse la Enira''Een
Analogle is een woord van Griekschen
zekere Celspirius te Regensburg heeft twee Oorsprong, dat de beteekenis heeft van geboeken ?de anagrammatismo'' eschreven,en l
jkheid Ot'geljkvormigheid van betrekkinq,
t0t schrik zjner Ongemakkeljke wederhelft Of van Overeenkomst van Aroorwerpen ln
veranderdehjhetLatjnschedmulier(vrouwl'' onderscheidene bekende Opzigten.Zj is dus
in (t1 Lemur (ga spookdierl.
''Het anagram op taalkundieq)ç:Jie# de overeenstemming Ot'
van den veldheer M onteenculiwas tcentum geljkvormigheld vanonderscheidenewoorden
00l11i'' en onze tlichter W illem dlvg//:r had ofvolzinnen,zooals die rdoor spraakgebruik,
hetanagl'am Jlleer,suslustm y uwil''schoon welluidendheid Of taalw etis bepaald.Tegen

hj bj de verandering van zjn naam in die haarOverstaatdeanomalie(Onregellnatigheid),
spreuk niet gezien heeft op de toevoeging
van eenige letters.
M en houdt Lycophron,die in de 3de eeuw
vöör Chr.leefde,voor den uitvinder vanhet

die ook weder lzare analogie kan hebben.Op
het gebied der nitlegkande en der cr'
itiek
beteekent hetwoordanalogiedeharmonische
betrekking van bepaalde plaatsen 'm et de

anagram.W aarschjnljk echterishetOosten schrjfwjze elz den geest van het geheele
het m derland van den letterkeer en hebben werk en met de Omstandiglleden,waarbj
de Israëlietische kabbalisten dien verderver- dit laatste is Opgpsteld.Ten gevolgevandeze
spreid.Zjn bloeitjd isde l6deen l7deeeuw. analogie w orden duistere plaatsen verklaard
Toen vermomden zich vele schrjvers Onder door ze met duideljkc uit hetzelfde boek te
hetmaskerderanagrammen,enmenbejverde vergeljken.Zj komtbtjhetverklarenvan elk
zich,op qevierdenameneengeestigenletter- geschrifttepas,maarvooralbjlletuitleygen
keer tevlnden.lnlater tjd hebben de lief- van den Bjbelen van de hierinverkondlgde
hebbers van het,anagram vooraleeneuitm un- leerstukken. Op het gebied der wi
jsbeyeerte
tende stof gevonden in den naam van den w ordtvan de analogie derdingengesproken,
Silesischen dichter Sckneiderreit,dien zj in wanneerhunneeigenschappen enbetrekkingen
H enri de la Cidfrc:DietricltReren,R iesen- overeenstemmen. Er bestaat: bjvoorbeeld,
d'
Jcifdr en n0g een tiental andere namen
hebben Omgezet.
Anagyris 00n plantengeslacht Van de
fam ilie der peuldrayers,bevat boomen en
heesters en behoortln dekeerkvingsgewesten

analogie ttlsschen de zwaal-te t)11 hetvutlr

in zooverbeide Oorzakelzzjn,deeerstevan
den val der ligchamelz, het tweede van de
warm te. De analogie onderseheidt zicllvan

deidentiteitOfgeljk-engeljkvprmigheiddaartehuis.onderdesoorten teltmena.foetlda, door,datzjtusschen zeerverschillendovoordie aan de kusten der A'
Iiddellandschezee Op werpen kan plaatshebben,en van degeljkzo
h
nnigeplekjesgroeit.Zj woxdtl1/aNed.el vorm igheid daardoor, dathier geene sprake
oog en draagt goudgele bloemtrossen,be- is van de gemeenschapyel
jke en Ol
zderselleinevens bladeren, die,wanneerze gewreven dende kenmerken derdlngen.Deanalogielaat
w orden,een Onaangenamen geur geven.
de gesteldlzeid en degroottederdingen geheel
A nahuac, zie Meœico.
in hetmidden;men kan uit de aangevoel'de
1.
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analogie tusschen d
arte en het vuur (analogische)gevallen betrekkinghebben?ge. e zwa
niet besluiten, datzj geljk ofgeljkvormig dachtig aan den regel uubieadem ratio,ibi

zjn.op hetgebied derredeneerknndespreekt eadem leris dispositio.''Dezeanalogie ondermen van eeneanalogie dersluitredenen.Deze scheidt zlch bepaaldeljk - wat voorheen
is het tegenovergestelde van deinductie.Men nietaltoos is Opgemerkt- vandenitpebreide
komt doorinductie t0t een besluit, wanneer f
zlef.
srerklt
zrizw (extensieveinterpretatle), namen,'t geen waar bljkt te wezen voor een meljk de tgepassing der wet op gevallen,
gedeelte,aanmerkta1swaarvoorhetgeheel,- welke nietnaardeletter,maarweldegeljk
maar door analogie, wanneer men uit de naarden geesteronderbegrepen zjn,doorovereenkom st in somm ige zaken, die m en, dien dewetgever zeklaarbljkeljk bedoelde,
bjverschillendedingenwaarneemt,hetbesluit maarze weqensde gebrekkige redactie van
opmaakt,datzjOok inanderezakenovereen- hetwets-artlkel er nietwoordeljk in opgekomen, welke wj niet bj beiden hebben nom en heeft.Het onderscheid isdus gelegen
in de bedoeling van den wetgever.Alen heeft
voorts regts-analogie,die OP den geest der
h'
ypotltese(onderstelling).Zieonderdatwoord. geheele wetgeving,en wets-analogie,die op
Op theoloyisck .çe5le# heeft men eeneanalogie afzonderljkewets-bepalingenbetrekkingheeft.
desgeloofs (analogiafdei),waardoordehar- ln het strafregt is de analogie minder van
monlschebetrekkingwordtaangeduidtusschen toepassing.H ier geldtderegel,dateenedaad,
t
de duideljke en minder duideljke plaatsen waar geene strafop gesteld is,niet gestrat'
W aargenom on. W at d00r eene analogische
sluitrede is opgemaakt,draagtden naam van

der Heilige schrift,waarin belangrjke leer- kan worden (nulla poena sine lege).W aar
stukken worden verkondig4, zoodat men het de wet geene strafbedreigingkent,daarweet

regtheeftdelaatsteuitdeeersteteverklaren. de regter van geene overtreding.Menhuldigt
Z0ö althans wordt dieuitdrt
lkkinq opgevat hier de volgende bejinselen:daden,welke

door de oudere godgeleerden,terwplzj v0l- naar letter en bedoeling van de wetnietmet
gens de latere gelegen is in de harmonische strafzjn bedreigd,magderegternietstraFen
betrekking, die tusschendeverschillendeleem op grond, t
lat zj Overeenkomen meteene
daad,die volgens hetwetboek wèlstrafbaar
s
t
ukk
e
n
d
e
jg
e
l
o
o
f
s
be
s
t
a
a
t
,
z
o
o
d
a
t
d
e
z
e
ne
r
g
e
ns
tegen elkaar strgden,m aarelkanderophelde- is, ofomdat de redenen,waarom dezelaatste
ren en bevestigen.O0k vol
gensKantenzjne bestraft w ordt,00k op eerstgem elde van toeaaphangers is de analogie des geloofs dehar- passingkunnengeachtworden(wets-analogie),
m onie der afzonderljkeleerstultkendesChris- Ofo0k Omdatmen zestrafbaarrekentop grond
tendoms, rustende 0p den grondslay der der algemeene beginselen? die men bj het
zedewet.- De analogie des geloofs ls ge- zamenstellen van het w etboek heeftgevolgd

grond Op de analogie der .
/fdiltqe Sel
trift, (regts-analogie).
nameljk op de volkomene onderlinge over- A nalysisOfanalyseiseenGrieksch woord,
eenstemming va'
n alle uitspraken desBjbels. datoplosdngofontledingbeteekent.Ophetge-

Volgens deze bestaat ergeenerleistrjdigheid
tusschen de uitspraken der gewjde schrjvers, - waaruit volgt, dat de Bjbel zjn
eigen uitlegyer moetwezen,nameljk,dat
men de Onduldeljkeplaatsenuitdedaideljke
verklaren moet. Het aannem en van die gesteldheid -des Bjbels berustte 0P de thans
versletene inspiratie-theorie en was vooral
het werk der Hervormers,die daarmede Opkwamen tegen de willekeurigeverklaringvan
dweepers, die zich Op het getuigenis van
hunnen geest beriepen, en tegen de Overleverings-verklaring der R. Katholieke kerk.
Deze analogie onderscheidt zich van die des

geloofs daardoor,dat zj op alleuitspraken
desBjbels en delaatstealleen op leerstuk-

bied der vlî
jsbegeerte staat zj tegenover de
synthesis (zie onder dat woord).Zj isde
logische behandeling van een gegeven denkbeeld,waaxbj wj ditlaatsteinzjnebestanddeelen ,kenm erken enz. ontbinden.Daarom
noemt men een begrip,hetwelk doordeanalysis van een ander, waarin het opgesloten
w as,verkregen is, een analytisch begrip,en
eene verklaring, die m en door ontbinding
van een begrip verkregen heeft,eene analytische verklaring. Eene analytische vool'stelling iseenezoodanige,w aarinhetgezegde

onmiddelljk voortvloeituitden aard vanhet
onderwerp,bjvoorbeeld:een cirkelisrond9
elke geljkzjdige driehoek heeftdrie geljke
zjden.Bjeenesynthetischevoorstellingdaarentegen zjn Onderwerp en gezegdedooreen
derde lid met elkaâr verbonden, zooals in
de uitspraak:elkegeljkzjdigedriehoekheeft
drie geljke hoeken. Deze belangrjke ver-

ken des geloofs betrekking heeft.
Op het gebied derregtsgeleerdheidverstaat
men onderanalogie van wet en regt de toepassing van een regtsregelopzulkegevallen,
w elkedewetgeverweliswaarnietregtstreeks deeling is wel door k%til
po van Magara aan-

inhet00ghad,maardictoch redeljkerwjze gewezen,maareerstdoorKantduideljk qewegensgeljkheidvan regtsgrond(ratiolegis) maakt.Zj heeftsomtjdsharemoejeljkheld;
onder datzelfde voorschrift kunnen worden
betrokken.Zelfs het meestvolledigew etboek
kan niet voorzien in de eindelooze verscheidenheid van gevallen, en toch kunnen bur-

wanneer men bepalen zal, ofin hetgezegde
hetzelfde gedachtw ordt alsinhetonderw erp,
dan m oetm en naauwkeurig letten op de be-

teekenisderwoorden.Zeqtmenbi
jvoorbeeld:

geljke regtsquestiën om die reden niet han- Alle lucht is veerkrachtlg en vloeibaar,en
gende bljven.Inrevallen,waardewetgeene gaatmen hierbj uitvan debepaling:Lucht
bepaalde voorschrlften gegeven heeft, past ls de dllurzaam veerkrachtig-vloeibare stof,
men veelalde wetten t0e:die op dergeldke dan is die voorstellingzuiveranalytiseh.M aar
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gaat men uit van de gewone bepaling van Daarenboven mogen op dit gebied denamen
lucht,dan isdeveerkrachtigheidhierin geens- van Layrange,Zccroiz, knourier, zl-//feldt,dïx
zinsbegreyen,zoodatin ditgevaldeboven- en B'lerensde Haan niet w orden vergeten.
gestelde ultspraak als eenesynthetische moet
Eene geheel andere analysis was die der
wordenbeschouwd.Daarom kanhetonderscheid Ouden. Deze pasten haar t0e op de geotusschenzulkevoorstellingenalleengehandhaafd metrie. Hierbj werd het gezochte a1s gewordenin detaalderwetenschap,waarin debe- vonden beschouwd.Men ging na,vanwelke

palingen (deinities)Onwrikbaarvaststaan.
voorwaarden hetgezochte afhankeljk was,
Analytischeàeznfjzepnoemtmenzulke,waam en men kwam langs dezen weg door doelbj men uitgaatvan bepaalde gegevensen de matige kunstgrepen t0t de gegevens. K eert
beginselen opspoort, waarvan die gegevens men die methode om ,dan verkrjgtmen de
afhankeljk zjn (regressus a principatis ad synthetische Oplossing, dat wil zeggen, de
principia), terwjl de syntl
zet,
isol
te àelnï/zel handelwjze, die door eene bepaalde conden omgekeerden weg volgen, (progressus structie het gezochte uithetgegeveneaEeidt.
a princlpiis ad principata). Daarom spreekt D e uitvinding der geometrische analyse
m en Van e0n0 regressieve en progressieve w ordt door Dioyenes ZcFrfiv.
ven P roelusaan
m ethode, ot'men geeft aan de analysisden Plato toegeschreven,Ofschoon wj van dezen

naam van heuristiselte(opsporende)methode,
omdat zj hetonbekendeen hoogere uithet
bekende weet te vinden.Zj ishet,die uit
eenereeksvan afzonderljkenatuurverschjnselen eene algemeene natuurwet afleidt.Bj

wjsgeergeen enkelopstelvan wiskunstigen
aard bezitten.In hetalgemeen zjn,behalve
eenige w erken Over geometrische analysis
van Ikelides,d.ppllp,if
z.
:ean Perga (gedeelteljk in eeneArabische vertaling)en Arcl
ti-

eerstbj heteinde t0teeneuitkomstgeraakt.
Men maakt dit onderscheid vooral bj het
zamenstellenvanleerredenen,bjcatechisatiën
en wjsgeerige verhandelingen.In hetalgemeen gebruiktmen bj hetonderwjzen van

der oneindige grootheden, werd de geome-

deanalytischemethodeylaatstmenhetthema -:#:J,alle boeken van dezen aard uitde davoorop en men maakt hleruitgevolgtrekkin- gen der Ot
ldheid verloren gegaan.ln de17de
gen,terwjlmen bj desynthetischemethode eetlw , vôôr de uitvinding van de analysis

trischeanalysisvljtig beoefend. Thanshou-

den zich nagenoeg alleen de Engelschendaarmede bezig, het voetspoor volgende van
Newton.
De seheLkundiye analyse is wederom geheel
kinderen en van eerstbeginnenden desynthe-

tischemethode,terwjlmen bj meergevor- ietsanders.Zjbeoogtdewaarnemingenaanderden de analytische volgt.
wjzingderbestanddeelen:dieinschelkundige
De '
tviskundi
geczlcîz/àd,alswetenschappeljk verbindingen Ofin allerlelsoortvan mengsels
geheel,is,in den meestalgem eenenzinvanhet aanwezig zjn.Zj iseene qnalitatieve,wanwoord,de rekening metletterstwaarbjmen neer zj alleen de bepaling van de bestandallegroothedenalsonbekendecjfersbeschouwt, deelen eener stof beoogt zonder zich om
die door letters a1s algem eene getalteekens hunne gewigtsverhouding te bekreunen,en
worden voorgesteld.00k het woord algebra eeneqnantitatieve,wanneerzj zicht0thoofdwordtin die beteekenis gebruikt,maax men doel stelt, de gewigtsverhouding op te spobedoeltdaarmede gewoonljk de leerderver- ren, w aarin alle Ofenkele bestanddeelen in
geljkingen,zoodat men haarkan aanmerken eene bepaalde hoeveelheid eener verbinding
als een eerste gedeelte der analysis, wier aanwezig zjn. Bj de scheikundige analyse

tweede yededte- de eigenljke analysis-

m en splltsen kan in de analysis dereindige
en die der oneindige grootheden. Eerstgenoemde,ook welde theorie der fanctiën genaamd,isde w etenscha,p van de vormender
grootheden ()n Om vat de leervan demagten,
van de com binatiën, van de logarithm en,

w ordt de gegevene stof blootgesteld aan
velerlei invloed langs den natten f)f droogen

weg, bjvoorbeeld aan de warmte,aan eene
aanraking met andere stofl'
en enz.,waarbj
zich verschjnselen vertoonen, die bj somm ige ligchamen t0t de eigenaardige kenm erken behooren, zoodat zj t0t de kennis der
van de kromme ljnen enz.,terwjldeanalysis gegevene stof kunnen bjdragen. Dergeljke
der oneindige grootheden uitdriehoofddeelen verschjnselen dragen den naam vanreactiën,
bestaat,nameljlkde differentiaal-,deintegraal- en de zelfstandigheden,waarmedezt
jtevf
loren de variatierekening.
schjn worden geroepen, dien van reagenDe grondlegger dezer wetenschap isEuler, tiën (zie onder datwoord,- voortsOnder
de vervaardiger der lntrodaotio i4 analysis Chemiej.

il/laïfïzzltl
z'
lzzl (Lausanne 1748,Lyon 1796
enz.). Zj werd breeder ontwikkeld door
Caucl
ty in zjn Coursd'analyse(Parjs1821),
wiens onderzoekingen zeer bevatteljk zjn
voorgesteld door Sc/sllz4ilcA in zjn Allandlsfc/
z der alyebraïschen Hsclyt
s:(Jena 1851).

A nalziem is eene zeerverspreidedelfstof

van de familie der zeolieten. M en kenthaar
aan hare kristallisatie in letlcitoëders of trapezoëders.Zj is zelden w aterhelder, IRaar
doorgaans wit ofvleeschkleurig,en o0k wel

grjs.Harehardheid isietsgeringerdan die
van veldspaaten haarsoorteljk gewigt2,25.
Zj wordt voor de blaaspjp wit en smelt
nietligtt0thelderglas. Zj laat zich dtlol.
zoutzuur zonder moeite Ontbinden,waarbj
name plaats,terwjlRtegmann en Rtraucl
t er eene sljmachtige kiezelaarde zich afscheidt.
geschreven hebben v00r devariatie-rekening. Zj is een waterhoudend, weinig of geen
Onder de leerboeken, waarin de differentiaal- en integraalrekening behandeld w orden, bekleeden die van D uhamel, F lrit?r,
Coztrnot, Schlömilch en Dienyer eene v0Or-
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kalkbevattendkleiaarde-natronsilicaat)waarin
0ok wel eens kali aanwezig is,en bestaat
uit 55 procent kiezelzuur, 23 procent kleiaarde, 14 procent natron en 8 procent water.Men vindt het analziem in allerleiamandelsteenen, vooral in het zuiden van Tyrol

king vermengd. Zj dragen den naam van

AnamLeten ofAnamezenen hebben eenekrachtige gestalte, een rond hoofd,breed voor-

hoofd,uitstekendejukbeenderen,zwarthaar
en weinig baard.onder hen vindt men vele

albinos.Beide geslachten zjn er op otldChinêsche wjze gekleed,nameljk meteen
veelkleurigen,wjden pantalon,meteengordel Om den middelvastgemaakt,en een katoenen,laag afhangend opperkleedmetwjde
lndië en ligt er tusschen 8045'en S3ON .B. mouwen,dataan deregterzjde digtbj den

(Seiser-Alp),OpdeCyclopen-eilanden,bjCatanea,in den Harz en den oeral enz.
A nam ofAnnam (RustvanhetZuiden)
iseen keizerrjk aan deOostkustvanAchter-

0n 1020 t0t 1091 O.L.van Greenwich.Nadat hals is vastgeknoopt. Daarenboven dragen
Saigon, M ytho 0n Bien.hoa aan de Fran- de vrouw en een r0k,die tOt aan de enkels

schen zjn afgestaan,ltt
leftdatrjk eeneuitgebreidheid van 9703 1 geogr.mjlen, en
deze is door den afstand van het zuideljk
gedeeltetaandenmondderCambodsja(18s7),

reikt, en de mannen een dergeljken als
staatsiekleed,hetwelk van zjdevervaardigd,

veelkletlrig ofzwarten naaryelang vanden
rang met borduurselversierd 1s.De geringe

t0t9300 Ea geûgr.mjlen ingekrom/en. Het volksklasse vergenoegt zieh metdonker kagrenst ten noorden aan China en ls gedeel- toen.De vlag is wit en de kleurdeskonings
teljk door woestjnen,gedeelteljk doorber- Oranje. De Anamezen binden het haar te
gen hiervan geseheiden,- ten westen aan zamen aan de achterzjde van hethoofd en

het land der Laos enaan Siam ,- en ten zui- bedekken dit laatste met een tulband Of met
den 0n oosten aan de Chinésche Z00,die een grooten,gevernisten stroojen hoed.In
hier de Golfvan Anam ofvan Tonkin wordt de lage gew esten, waar de inwoners door
genoemd. Dit rjk is eerst in den aanvang water en w ildedieren worden bedreigd,staan

onzer eeuw uit de koningrjken Tonkin, dehuizen op palen.Hetzjn leemen hutten
Codlinchina en Cambodsja ontstaan. Eene met rieten daken. 00k ziet men e1*houten

bergketen loopt van het noorden naar het
zuiden langs de westeljke grenzen deslands,
verheft zich in enkele toppen t0teenehoogte
van 2200 Ned. elen loopt hier en daar met

huizen, met pannen gedekt,aan berghellin-

gen yebouwd en Omringd doorzuilen,die
het ultsprinqend dak torschen. Detaalder
ingezetenen Is éénlettergrepig en,naar men

zjtakken naar de kust. De voornaamste zegt, een tongval van het Chineesch. Alen
rivier deslandsisdeXe-lfong(Alenam-cam- gebruikterO0k de Chinéscheschrjfteekens,
bodsja),die uitde ChinéscheprovincieYun- schoon deze er anders zamengevoegd en uit-

nan derw aarts vloeit,het land van hetnoo1.- pesproken worden dan in Chi
na.Bj heth0f
den naar het zuiden doorkronkelt en in de ls er eeneafzonderljke taalin zwang. Het
Chinésche zee zich uitstort. Meer noord- volk wordt voorgesteld als opgertlimd,weet-

waartsstroomen de wateren van deSankkoi gierig en gastvrj,dochtevensalsvalsch,genaar de Golf van Tonkin. Aan de kusten notzlek, vuil en diefachtig. M et betrekking
vindt m 0n onderscheidenebaajen,maarg00110 t0t staatsbestuur,kulzst en w etensehap iser
enkele oede haven. In Noord-Anam ,waar alles op Chinésche leest geschoeid. Er zjn
00ne mllde besproejing de vruchtbaarheid goede wegen,steenen en houtenbruggen en
des bodems bevordert,heerschteen qunstig Onderscheldenekanalen.D eheersehendegodsklimaat; de Overige gewesten zjn nlet zo0 dienstis er die van Boeddlta,terwjldeaangezond, en het gehede land ligt Op het ge- zienljken er veelalaanhangers zjn van Conbied van den m oesson?die uithet zuidwes- /kcïzfd. De tempels,feesten en plegtigheden
ten (van April t0t October) regen brengt kom en nagenoeg met de Chinésche Overeen.
en uit het noordoosten (van October t0t BehalveAnamezenheeftmenerCambods
jen,
April) droogte.Hetnooldeljk gedeeltedes eene aangename soort van m enschen,lichtlands staat daaxenboven bloot aan de vree- bruin van kleur en in levenswjsenkleeding
seljkeverwoestingen van typhoons(taifonys) Overeenkomende met de Cochinchinézen,Of geweldige dwarrelstormen. T0t het dle- voorts de Tqiampa,00k Loye en L0ig0renrjk behooren er Olifanten,tjgers,rhing- naamdjdie de kustlanden bewonen en zieh
cerossen, panters, apen, btlFels, paarden, dool'een krachtig ligchaam ,een plattenneus
paauwen,fàisanten?papegaajen,reuzen-en en zwart, lang haar Onderscheiden,- alsandereslangen,krokodillen enz.Dezjdeteelt mede de A-lbiof M oeong,die de bergstreek
bloeit er. Het plantenrjk levert er rjst, aan de Chinésche grenzen bewonen. Tevens
maïs,yam sw ortels,aardnoten,velerleipeul- houden eranderevolkeren hun verbljf,z00en boomvruchten,kaneel,pepertstlikerriet, als Chinézen,Malejers en Christenen.Deze
katoen, welriekend adelaarshout en uitmun- laatsten tellen er400000 zielen enzjn g'rootende soorten van timm erhout. D e thee is tendeels afkomstig van de Christenen, die
er niet zoo goed a1s in China.T0t de delf- in 1624 uitM acao en Japan verdreven w erstoffen behoorenergoud,zilver,koper,jzer, den.
tin,topazen,smaragden,rôbjnen enz.
De landbouw geljkt er Op dien der ChiD e inwoners, w ier 'aantal men schat op nézen. De zuideljke bergstreek is er met
15 millioen, behooren t0t hetMongoolsche uitgebreide w ouden bedekt;hetm idden des

ras en zjn er alleen in hetzuiden sterkmet lands vertoonterzich t0top debergtopyen
de overbljfselen der oorspronkeljke bevol- t0e met rjst-en maïsvqlden. Debemestlng
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en besproeding geschieden er door ontelbare Anam behoorde vroeger t0t China:maar
scheepvaart-kanalen. De veeteelt is er van heeft zich door opstand eene zekere mate
weinig belang, de vischvangst verschaft er van onafhankeljkhei; verworven. ln de
voedsel aan velen, en de mjnontginning laatste 20jaren hebben herhaaldevervolginbloeit er vooral in Tonkin door den jver gen der Christenen geduri
g aanljiding gegeder Chinézen. op hetgebied dernjverheid ven t0t eene Franscheexyeditie derwaarts.

verheft zich Anam boven geheelAchter-lndië In 1847 verscheen kapiteln Lapièrre met
en verdient naast Japan en China eene eenige schepen in de baai van Turanê,bomeervolle plaats. De voornaamste voortbreng- bardeerde de stad en vernielde de vloot. In
selen zjn ergrovekatoenen,zjden stoflbn, 1850 maakte eene Fransch-spaansche expegelakte en geverniste w aren. M en kent er ditie zich meester van Saigoen. Eene Franreedslang hetsmelten en gieten vanmetalen, sche veroverde in 1861 het fort Kihoa en de
vooral t0tkanonnen en anderevuurwapenen. stad M ytho, en deze eindigde met een verGoud en koper wordt erzeergoed bewerltt, drag (5Junj l8s2), waarbj de keizer van
en de scheepsbouw heefteraanzienljkevor- Anam de provinciën Saigoen, Bien-hoa en
deringen gem aakt. Het vervaardigen van Mytho aan Frankrjk afstond. Dit gebied
m atten, manden! seherm en, betlrzen,scha- werd, naarhetvoorbeeld van Frankrjk,in
ren, bjlen, sphkerst papier, alsmede de departem enten vexdeeld en m et den naam
suiker-, kaneel- en theecultuur houden er van tcochinchine française''bestempeld. In
vele handen bezig. De koophandelheeft er Frankrjk beloofde men zich gouden borgen
meerendeels plaats met China. Siam en de van die nieuwe koloniën, vooral toen de
Britschehavensaan destraatvanMalakka?met statistieke verslagen van den in- en uitvoerSaigoen en Cachao. O0k de binnenlandsche handelaldaar werden Openbaar gemaakt.De
handel op de Mekong en de vele andere ri- uitkomst heeft echter niet aan die groote
vieren en kanalen is er van grootbelang. verwachtingen beantwoord.

Hetgeld ontleent er zjn naam aan hetge-

A nam artesie is een woord, hetwelk

wigt;de kleinste munt iservan tin gemaakt zondel
oosàeid beteekenten (,
1!hetgebiedder
en heet sapek.
dogm atiek doorgaans gebrtllkt wordt van
Staatsbestuuren staats-inrigting komen er Jeztts, die voorgesteld wordt als noch met
met die van China Ovexeen. Het vaderljk erfzondenochmeteenigeanderezondebesmet.
gezag in het huisgezin is er de grondslag
Anam esiet noemtmen een zeerfijnkorvan een despotismus, datzieh in stokslagen reli
g,groenachtir grjsOfbruinachtig zwart
openbaart. 's Vorsten afhankeljkheid van gesteente, dat ult een m engsel van augiet,
China is t0t nu t0e steeds erkend en elke labrador en een weinig magneetjzerbestaat
nieuwe keizer doorChinéscheafgezantenmet en vooral Op Ilsland, in Ierland en op de
die waardigheid bekleed. De Oudste zoon is Schotsche eilanden gevonden wordt.
er erfgenaam van den troon tenzjdekeizer
Anam orphosen (Omzettingen) is de
hierover anders beschikt. Deze laatste heeft naam ,dien mengeeftaanOpzetteljkverwronslechts ééne gemalin,maar een groot aantal gene of onevenredig geteekende afbeeldinvrouwen van den tweeden rang. Er is een gen, die zich,van een zeker standpuntof
staatsraad en een zestal ministers. De g0- door bepaalde glazen gezien,in de natuurwesten worden erdoorgouverneursbestuurd ljkegedaantevertûonen.Alen heeftoptisel
te
en zjn er in departementen en districten anamorphosen, die van een bepaald standverdeeld.De regtsplegjng laat er veelte punt aanschouwd m ûeten worden.M en ziet,

wenschen over;zj is In de eerste instantie bjvoorbeeld, dat fguren, die van nabj bein handen van dorpsregters m et gekozene schouwd geen zamenhang hebben,zich van
gezworenen,maarin hoogeren aanleg in die verre als letters vertoonen. Voorts zjn er
van de am btenaren der departementen en catoptrischeanamorphosen)dieeen natuurljk
districten. T0t de gewone straffen behooren voorkom en erlangen, wanneer men ze in
stokslagen,gevangenis, het dragen van een rolronde ofkegelvormige spiegels zietterughouten halsband, verminking?onthoofding, gekaatst: en eindeljk dioptrisehe, die zich
en verpletterinq Onderdevoeten derolifan- regelmatlgvertoonen,w anneermenzedool'een
ten. D e geldm lddelen w orden er goed be- glas bekh'kt,dat met facetten geslepen is.

stuurd en vloejen voortuith
.oofilgeld,inko-

A nanas Lbromelia ananas L.t czlczlcddl

uitkanonneerbooten en galejen.
Het rjk is verdeeld in een noordelijk,
midden- en zuideljk gewest,nameltlk in
Tonkin, Cochinchina en Cambodsja,diete
zamen 29 hulen of provinciën tellen. De
hoofdstad van Tonkin is Cachao(Ketsjo)aan
de Sangkoi met 150000 inwoners, - die
van Cochinchina de keizerljke residentie
Huë aan de rivier van dien naam ,en die
van Cambodsja Saigoen, desgeljks aan de

de bodem de< dekbladeren zjn zamengegroeid. W anneer men devruchtdoorsnjdt,
ontwaart men ecntlmenigte gaatjes?dic de
doorsnede Op kantw erk doen geljken (fig.

m ende regten,grondlasten,m onopoliën enz. sativa Lindl.).Dit plantengeslacht van de
Het leger telt er bjna 70000man met800 familie der bromeliaceën onderscheidt zich
olifanten. De vloot bestaaterhoofdzakeljk door de eigenschap, dat de vruchtknop en

evenzoo genoemde riviel'.

2,e,2'/zmaalvergroot).Deze plantdraagt

een aantallancetvormige,spiraalsgewjsgeplaatste bladeren. ln flg.3 b zien wj een
bloesem tweemaal vergroot. De drie dor-

vliezij'e buitenste dekbladen (
az) Omgeven
dedrlebinnenste (;z
J).DezeOmsluiten zes

meeldraden (;g.3 c vgfmaalvel'
groût)rond-

ANANAS.

on& één stamper. De soort ananana :CJïP.

Bj deze bestaat eeno krachtige ontwikkeis vermoedeljk de eenige,maarzj vervalt ling der bladeren, van welke de bovenste
in een viertal verscheidenheden. ln fig. 2 purperkleurig zjn. Wanneer deze goed is
zien wjeenebloejendelo0top l/sëederna- gekweekt,bezitzj eenongemeenfraaivoortuurljke grootte,en in ;g.l eene vrucht- komen. Eindeljk vermelden wj a.îz
lcidtz,
dragende. De bloemen bloejen zeer kort; die glanziggroene,ongedoornde,gaafrandige
(j'1
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Ananana bradeata.

zj zjn eerst blaauw , dan purper- en eindelijk lilakleurig. Dit heeft betrekking op
degewone ananas(sativa).Eene andereverscheidenheid, a.t
fdàill ,komt bj de kwee-

bladeren bezit. Reeds hebben vier w erelddeelen naar de eer gedongen,om hetvaderland van de ananas te w ezen. Volgens Oude

en nieuwe berigten zjn de ananassen uit

kers niet in aanm erking. Eene derde is a. Australië, Afrika,Brazilië en den Indischen

lrccfel/c
l(;g.4op'/qdedernattlurljkegrootte). Archipel naar Europa gevoerd,en wj zien

ANANAS.

geene reden om te betwisten,dat ztj in paardenmestenbladeren.Na verloopvan eene
alle keerkringslandon t0t voedselvoor den week wordt die massabehoorljk iu elkaâr
mensch hebben gediend.Reeds in hetmidden
der 17de eeuw vond men ze in denkruidtuin
te Leiden.
Het kweeken van ananassen vereischtdrie

getrapt en men kan ze met eene laag koe-

mest bedekken,'tgeen echternietaltjd gedaan wordt.De laag aarde,die men daarop
plaatst,isongeveer11/zNed.palm dik.

@
jaren.Nadatmen eene rjpe ananasafgesne- Heeft men de spruiten aan denouden tronk
den heeft,laat men dejonge spruiten)die laten zitten, zo0 neemt men ze er afmet
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Engelsch ananashuis.

zich in de oksels der buitenste bladeren ont- een scherp mes en weltwee dagenvöôrmen
wikkelen,t0tnieuw e planten opw assen.M en )ze i
n den grûnd zrt. Men plaatst ze :1/a
zorgt echter, dat er niet meer dan drie Ot''
jNed. palm van elkaa-r en 5 Ned.duim diep

vier op den tronk achterbljven.Tegen het 1in de aardlaag,terwtjlmen het vaam een

midden van Maartbrengt men deananas-1w einig openzet,om

den sterken m estgeur te

kastin gereedheid.Zj istweeNed.elbreed,flaten ontsnappen. Zoolang de planten niet
en hareranàe
Hi
e1-bereidn
tlig
me
genOe
nednerv
eet
nt
eeh
nellb
in
od
ge
vmanv
18
an
0.taan het groejen zjn,moetmen haarscha.

-

-

duw verschalen. De vûthtige uitwaseming
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is in deze kasten zo0 sterk,dat men aan- geschoten, dan wordt een tweede kast in
vankeljk nietbehoefttegieten.Om zich te Orde gebragt voor de grootste planten,die
overtuigen van de aanzienljke warmte,die Op straks vermelden afstand in den grond
zich in den mest ontw ikkeltjsteekt m en er worden gezet.Na verloop van 8 dagen verjzeren staven in,die men ernaverloopvan huizen de grootste weder naar eene derde
een paar utlr uithaalt en aanvoelt.Op deze kast, zoodateindeljk alleen dekleineplan-

wjze heeft men geen thermometer noodig. ten Overbljven. Deze laat men groejen in

de eerste kast. Is deze inmiddels koud ge-

Zelfs de vakken worden met planken en
m attcn gedekt.Ishet zeer w arm,danneem t
m en de matten w eg.ls de hitte zo0 groot)
dat de aarde erdroog van wordt,danbegiet
men deze metlaauw water zonderde bladeren aan te raken.Na den laatstenAprilmoet
men de plantcn ellten mol*gen wat w ater
geven , en na den laatsten Meit0t aan den
eerstelzSeptember om den anderendag.Daar-

worden, dan wordtzjmetnieuwenmestverwarmd en m en bew aaxt de planten zoo lang
met omzigtigheid in eene andere kast,w aar
ze metde grootste zorgvuldigheid wordeningekuild. Z00 komen de planten weder t0t

haren natuurljken groei.
Eindeljk heeft men in het 3de jaar de

vrt
lchtplanten te kweel
ten.Deze)hebben ge-

enboven krjgtdeaarde ol
z1de14dageneene heelanderebehoeften en moeten m etnaatlwbehoorljke hoeveelheid gier en men zetde gezetheid behandeld worden. In fg. 5 zien
ramen ter hoogte van een paar Ned.palm wj het vak van een bed,hetwelk zich in
Open.Ditis van grootbelang,wantbj ver- eene warme kastbevindt.In Zaanschouwen
ztlim is een ltorte tjd l'
eedsvoldoendeolu wj de onderste rtlimte.Hierin isterhoogte
de planten te verbranden.Bj fellen zonne- van 3 Ned. palm versche paardennzest gegloed dient men vool- schaduw te zorgen. bragt.Men kan er bjl
tomen door de houten
M et het eindigen van den zom er geeft m en deuren (Z1),die met wervels (z2)gesloten
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Cocclu l?-p?'
?l:lia:.

m inder lucht en water. Diep in den herfst
verzet m en de planten in bakken ofpotten
en m cn laat ze zoo droog mogeljk denwinter doorbrengen.

zjn, weg te nemen. Boven deze l-uimte is
eenzoldervan sterkebalken?bjvoorbeeldvan
esschenhout, en hierop bevindtzich een digt
traliewerkvanlatten(inderuimtezopOnzeafNtlbeginthettweedeJaar.Men behandelt beelding).Daarbûven wordtde aardlaag gede planten nagenoeg evenals in het eerste plaatst.Derecepten voordeze laag zjn verJaar.Bj het verplanten worden dewortels schillend. Velen leggen eerst eene laag van

met een scherp mes Weygesneden en men m 0s,dan van koe-ofschapenm est,vermengd

plaatst ze op een Onderllngen afstand van met mest van pluimvee. Sommigen nemen
3 of4 Ned.palm.De hoofdzaak is?hetd00r- voordeeigenljke aardlaag gewonetuinaarde
schieten te beletten, nameljk het vormen met bladaarde m et ofzonder mest,anderen
van vruchten,omdatdezein e1k yevalklein blad-aarde en heide-aarde, en n0g anderen
zouden bljven. Staan de planten ln potten, klei-en blad-aarde.Daarin w ol-den de tw ee-

dan is het niet moejeljka omdat men de Jarige glanten overgebragt; men steekt er
warmte verm inderen kan dool'den p0t Wat buizen ln den grond t0t aqeiding van de
uitden grond te halen.Staan zjop een bed, overmatige hitteten het broejen neemt een

d
an is dit.niet mogyljk. Todenl
tayen, die aanvang.om dedrieweken wordtdeonderste
ongemeen bedrevell ls in de tuinierskllnst,
handeltop de volgende wjze.I1jluaaktzjne
kast op de gewone wjzegereed teqen het
midden van Maarten plaatsthierin zkneêênen tweelarige ananas-planten.De kastwordt

ruimte metvel-schen paardenmest gevuld,en
na verloop van 6 of8 w eken vertoonenzich

de bloemen.Debloemeneenerananasbloejen
Jing met water op.De temperatuur der kast

zeer kort.Na hare komst holldt de besproei-

matig warm gehouden. H ebben de planten houdt m en eerst op 18 en vervolgens op
er na verlpop van 2 of 3 weken Mrortels 31OC.Vier weken na den bloeizietmen de
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vruchten zwellen,die gewoollljk driomaan- pen voort in plaats van bladeren.Vermoeden noodig hebben voor hare ontwikkeling. deljk zjn gebreken derananas-kast,bjvoom
W i1men deze vertragen,danzorgtmenvoor beeld koude of vochtigheid,deoorzakendier
schaduw.onmisbaarishetbegieten;ditwordt, ziekte.

behalve in den bloeitjd,steedsvoortgezet. O0k wordt die kosteljke vruchtbelaagd
Tevens ontvangen zj Om de 14dagen eene door een eigenaardig insect,door de ananashartsterkingvangier,bloedofietsdergeljks. !$f6,
: (coccus bromeliae WozIt'AJ). Het manBehendige ananas-kw eekers kunnen m et netje is lichtbrtlin en voorzien van w itte
ééne snede de kroon Wegnemen. De wond vleugels en een korten staart.Hetwjfle is

groeitspoedig digt en devrucht wordtgrooter en beter.
Terwjl voorheen sommige planten in het
tweedeJaar vrt
lchten droegen en andereeerst
ill het vicrde, heeft men Onlangs in Enge-

langrond, bleekbruin van kleur en heeft de

ruimte, die niets bevat dan lucht.De kast
is Omg0V0n door een tw eeden m uur Z3.D e
ruimte Z1wordt alle 10 of 14 dagen gevuld
m et verschen paardenm est,en daardem uren

schilden, w aaxop zlch zes poppen bevinden.

edaante van een gewelfd schild.De eitjes

llggen in de geheele vleeschmassa van het
dlertjeverstrooid en wordenhieruitgebroeid.
Bouchl zag er in een etmaal 12 t0t 16 te
land eene handelwjze toegepast,waardoor voorschjn komen. Zj hebben een snavel,
men in.l'/ajaarrjpevruchtkankrjgenvan waarmede zj een gatin de ananas boren.
de ananas.In ;g.6 zien wj deloodregte In fiq.8 zien wj meteenevjfvoudigeverdoorsnede van eene Engelsche ananaskast. grootlng i
n a een Jonç diertje,datpas uit
F is dehelling van hetraam ,z'z'zjn 0p- de p0p gekropen is,ln b zulk een diertje
staande muren, y is de teelaarde, z een van boven,in ceen vrouweljkdiertje,waarstelsel van jzeren balken, en Z de broei- van hetschild wegyenomen is,en in #twee
T0t het verdelgen van die schadeljke dieren
is eene groote mate van zindeljkheid en
zorgvuldigheid noodig. Hebben zj de Over-

z'z' zöö gebouwd zjn,datertusschen de hand gekregen in eene ananas-aanplanting,
steenen holligheden zjn Overgebleven?dringt dan moetdezegeheelenaluityeroeidworden.
de warmte er doorheen in de broeirulmteZ.
Men heeft talrjke verscheldenheden van
Te Chatsworth heeft sir J.Paœton metzulk deananas,Nvelkebj de kweekersOntlervereene kastin l5 m aanden ananassen geteeld, schillendenamenbekendzjn.Devrl
zchtwordt
die 4 Ned.pond wogen.Men laaterdesprui- 0P verschillende wjzen gebruikt:vooreerst
ten aan de moederplantzitten t0tindelente; raatlw , in schjfjesgesneden enm eteenw eidan worden ze in den voor haar bestemden nig suiker,waarbjeen glaswjnzeergepast
grond gezet, en men heeftvruchten tegen is. O0k wordt zj geconfjt, voortsmet
Augustus.Anderen bedienen zich alleen van room vermengd t0tananas-crême,terwjlzj
eene verwarming met water.W j geven in tevens voorkomtin ananas-js,ananas-gelei
flg. 7 de doorsnede van zulk eene ananas- en in dekostbare ananas-js-punch,t0twier
kast van Henry Ormson.Langs en door den bereiding, behalve chinas-appelen, Oranjebodem loopeâdebt
lizen a ,b,c,#.Eeneder- appelen en citroenen,het sap van ananassen
peljke handelwjze bragtmen in toepassing metbestenRjnsclzenwjn,Kaapwjn,madeira,
ln België, w aar de ananas-bedden van een

net van zt
llke buizen doorsneden zjn.Bj

a'
rak en champagne gebezigd w ordt.
D e ananassen-cultuur w erpt voorden erva-

eene verwarming m et m estkan m en tevens ren tuinier aanzienljke voordeelen af. Zj
bloembollen,druiven,boonenenz.vroegtjdig worden bj het pond verkocht,en voor elk

tot Ontwikkeling brengen.
Ned.pond betaalt men om streeksviergulden.
Het is geen w onder,dat eene vrtlcht,die Een hoieverancier te Potsdam ,Leltm an gezoo krachtig gekweektw ordt,m onstruositei- naamd,legtiederJaar 4000 halve Ned.pond

ten voortbrengt. Somtjds verdeelt zich de in (ananasdans leur,/l.
s).Men geeftdevf
lor-

stengel,en iederdeelbrengteenekroonvoort. keur aan de ananassen m et breede ofstompe
O0k is het in Engeland gebeurd?dat twee bessen. Vooral worden ananassa werrtlyl
ananassenbovenelkandergroeiden.Tevensbe- maœima,providence en black prïozce geroem d
staan in datland afbeeldlngen en op spiritus alsversclzeidenheden,diebjdeeultuurzware
bewaarde exem plaren van ananassen , die in vruchten geven. D epaoa'œi daarentegen onplaats van ééne vrucht er een groot aantal derscheidt zich door een heerljken geur.
droegen, en in 1857 leverde Loddi-qes eene
Uit de bladeren der ananas verkrjgt men
ananas, die onder de hoofdvrucht13kleinere ananas-ltennep , die in Brazilië en elders t0t
vruchten gaf.In datzelfde jaarwerden der- dezelfde oogmerken als de gewone hennep
geljke exemplaren uit Siërra Leone naar gebruikt wordt.
Anapaestus is in dedichtmaateenvbet,
Plymouth gebragt.
Sedert 1856 heeft m en in Engeland eelze die uittwee korte en éêne lange lettergreep
ananas-ziekte waargenomen.Sommige vruch- bes
taat (uu-);men z0u dien een omge-

ten bleven ongedeerd,maar bj andere vertoonden zich donkere vlekken, die bj en-

kele diep in hetvruchtvleesch doordrongen.
ln andere kasten laboreerden alle planten
aanbleeltzucht;Opdebladeren zag menslechts
dunne groene strepen,en de vruchtw asontaard. Eén exemplaar bragtkleine bladknop-

keA
erden dactylus(--vu)kunnennoemen.

narchie is een Grieksch woord,het-

welk reyerinylooslteid beteekent. Daardoor
wordt in den Staat een toestand aangeduid,
waarin de burgers zich aan geen gezag der
overheid onderwerpen en zich aan geenewetten gebonden achten.Zulk een toestand kan
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in tjden van Omwenteling weleensbestaan, /e-if:.
:genaamd en geheimschrjvervanPh,
imaar issteedsvan zeervoorbjgaandenaard, l@.
pïcl.
: Bardanus, werd keizernaden va1
omdathjvernielendwerktopdemaatschappj. van dezen (713).Zjn bestuurwaszeerlOFeA nasarka of ltuédwaterz%cht.zie water- ljk.Niettemin werd hjdoorverraadvanden
zlcàf.
troon geworpen (715), in een klooster geA nastasi (Bratanowsky)t e0n beroemd stoken en Op bevelvan Leo de fdtzlk*ié'r ver-

Russisch kanselredenaar1 werd ill 1761 in moord (716).
een dûrp bj Kiew in nederigen stand ge- Vier pausen droegen desgeljltsdien naam.
boren, genoot eene goede opleiding in de VandezenoemenwjAnastasiu8$ eenRomei
n

theologische school te Perelaslaw en werd en den zoon vanden presbyterM aœimlts.Hj
weldra aangesteld t0t leeraar in de dicht-en werd in 308 de Opvolger van Sirieius, vaarredeneerkunde.In 1790 werd hj monnik en digdevoorschriften uit Omtrentdenongehuwvervolgens archimandriet van onderscheidene den staat van hooge geesteljken, verooraanzienljkekloosters.zjnfraajestjlenschitte- deelde de Manichaeërs en sommige leerstukrende voordragt bezorgden hem een grooten ken van Oriyenesen Overleed in401.- Anasnaamalsredenaar.Inhetjaar1797werdhjbis- Jicdv:IV,desgeljks een Romein. Deze, te
schop van W it-Rusland,in 1801aartsbisschop

voren ecn monnik , Conradns genaam d,werd

enin18051idderHeiligesynode.Hjoverleedte kardinaal en bisschop van Sabina.In 1130
Astrakan in l8l6,eenigebelangrjkegeschrif- verhief de voortvlugtige Innoeentius 11 hem
ten nalatende.

t0t stadhouder, en na den dood van Ewg6-

A nastasia is de naam Van eenige heili- z'if
x: III beklom hj alsAna8taséusIV den

gen en martelaressen.W jvermeldenAnasta- pauseljkenzetel.Hj verwierfzich den naam
W. deJ'pz
lgdre,eeneaanzienljke Romeinsche
een wjzen kerkvorstenOverleedin1154.
vrouw ,die d00rharemoederFnlvéa alseen van
Eindeljk maken wj gewagvanAnastasius,
Christin was opgevoed en vervolgens met abt en bibliothecaris te Rome.Hj werd in
P'
ubli'
tts huwde,die hare gehechtheid aanhet 869door keizerLodewj;knaarConstantinopel
Christendom nietk0n dulden.Toen de Chris- gezonden, om bj het voorgestelde huweljk
tenen ten tjde van Dioeletianwsgruweljke eener dochter van dezen met den oudsten
vervolqingen te ljden hadden,werd zj te zoon van Basilius X tzcetfo t0t onderhandeAquilela gevangen genom en en levend ver- laar te dienen.Hierwoonde hj de vergadebrand (303).Men bragthare asch naarZara ring der Synode bj.In hetjaar87lwashj
in Dalmatië, vervolgens naar Sirmium in gezant van Iladrianus te Napels, om eene
Pannonië en eindeljk naar Constantinopel. terugroeping van den verdreven bisschop
Men heeft eenige brieven,die zj,naarmen Anastasius t0t stand te brengen.Hj sprak
zegt, in de gevangenis geschreven en aan er den Pauseljken ban uit over het volk
haren biechtvaderChrysoyonnsgezondenheeft. en degeesteljkheid enoverleedin886.Onder
Haar gedenkdag is de 25ste December.- zjne werken zjndelevensbeschrjvingenvan
Ee
ne andere Anastasia,t0teen aanzlenljk Roomsche pausen (Ilistoria de rifîd RomaGrieksch geslacht te Constantinopel behoo- norum pont'
Wczlzzllzeerbelangrtjlt.
rende, boeide door hare schoonheid de aanVan Anastasius Gritn spreken wj laterdacht van keizer J'
astinianqs.Zj weesechter zieAuerspery.
zjne aanzoeken van de hand en begafzich, Anastatlca (a. hiërochuntica L.) ofde
als m onnik verkleed, naar een klooster te roos van '
Jericho draaqt ten Onregte dezen
Alexandria.Hier leefde zj 28Jaaren over- naam. Deze plantgroeltnietbj Jericho en
leed in 567.Zj is onderdeheiligen opge- zj isgeene roos,alwordtzj ook van ouds
.

nom en, en haar gedenkdag valt op den loden

zoo genoem d.

Maart.
Anastasius. Onderscheidene personen

standplaats verschillend van grootte.In flg.l

den broedervan Zenoverwekt,enhandhaafde

dragen scherpe tanden.D e bloem trossen be-

Deplantiséénjarig en naargelang harer
hebben in lang verleden tjd dien naam ge- zien wj eene van Dsledda op 3/'
qdedernatuurdragen,nameljk:
ljke grootte.Andereexemplarenzjnlo-maal
Twee Byzantjnsche keizers.Anattasi'
usI z0o groot. De stengelis n0g al dik en ver(Dicorus)huwde metde weduwevan keizer deeltzich in vele takken.Despiraalsgewjs
Zeno en werd in 491 de opvolger van dezen. geplaatstebladeren zjn langwerpig rond;de
Hj beteugelde den Opstandtdoo1
' Longln'
as Onderste hebbeneengaven randen debovenste
zjn keizerljk gezag. Hj voerdeeen voor- vinden zich aan het einde van de takken,

en één daarvan vormt het uiteinde der as.
Het aantal bloem en (a zesmaalvegroot)is
doorgaans gering. De kelkbladen zpn,even
Constantinopeltebeveiliyen.Hjpoogdedoor als de stengelen de bladeren,meteengrjsvermindering der belastlngen den toestand achtig waas overdekt,datzich doorhetverspoedigen oorlog metde Perzen en bouwde
eene reeks van vestingwerken aan de zee
van Marmora t0t aan de Zwarte zee, om

zjner onderdanen te verbeteren.Niettemin
was hj in 5l4 bjnabezwekengedurendeeen
oproer,datdûordenpatriarchM acedoniusvem
oorzaakt werd. Hj Overleed in 518,als een
ketter uitgekreten door alle kerkeljke partjen, omdat hj geene van deze had vool
--

grootglas a1s eene verzameling van kleine

haartles vertoont.De bloembladen zjn rond

en eindigen,even als die van alle kruisbloemigen- waartoe ook deze plant behoort- ,
met eennagel.Vierlangemeeldradenen twee
korte verhelen zich om den ronden vrucht-

getrokken. - A nastasius .fT, te voren Ar- knop, die een korten stamper draagt Lbzes-
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maalvergroot).Devrucht- eenhaauwtjedraagt twee vleugels,die Op de blindlappen
van een paard geljken (cviermaalvergroot).
Gewoonljk vindtmen aan elkezjde2zaden
boven elkander(#doorsnedevanhethaauwtje
viermaal vergroot), die door een vliesgescheiden zjn (ehethaauwtje)zonderzaad)
viermaalvergroot).

stuwt.Deze nu zjn dezoogenaamde trozen
van Jericho-''Bj dauw en regen,diegretig
door haar wordtopgezopen,zetten zj zich
uit en erlanyen eene nleuwe gedaante.De
tjd,waarind1tgeschiedt,iszeerverschillend.
Heeft eene roosveleJaren onaangeroerd op
eene droogeplek gelegen,dan heeftzj een
etmaalnoodig om zich teontploojen)'tgeen
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Deze plant groeit in Egypte,Arabië en achtdagen later in een halfuurgebeuren kan.
D ie eigenschap w erd in de middeleeuw en

Syrië.Na hetrjpen dervruchten en hetafvallen der bladeren schrompeltzj zamen en
kximpt zj tûteenenestvormige massainéén.
Dan wordt zj aangegrepen door den stormwind der woestjn, die hare spiraalsgewjs
gedraaide wortelen langzamerhand uit den
bodem rukt,en haarbj hûnderdtàllen voort-

als iets verwonderljks aangemerkt.Dekruis-

ridderen depelgrim bl-agten zulkerozenm ede.

Menverhaaldedaarenboven?datzjzichinden

kerstnacht ontplooiden als een zinnebeeldder
opstanding. Zulk eene roos droeg ook den

naam van sfaria-voos(rnsa sanetae Afariae),
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en wj geven van haareene afbeelding,z0o die wjzevervaardigde,vond Appethetclfials zj zich in den zaâmgeschrompelden anastatisoh papier uit, bekend onder den

toestand vertoont, op 3/vt
le dernatuurljke

grootte.
Datzelfde verschjnsel,datzamenkrimpen,
Nvordt desgeljksOpgemerktbj andereplanten, die m en 00k met den naam van rozen

naam van ttpatent-papier van GlyneenAppel.''
Dit papier leent zich niett0tboven beschre-

vene druk-methode.De papierbrj wordtgekleurd met een Onoplosbaar zout van koper-

phosphaat (sulphaatvan koper en yhosphaat
mesembryanthemum-soort, en in Mexico, in zeep.Di
tyagier wordtOp dezewjzebedekt
de omstreken van Oaxaca,bj defraajesela- meteenvllesle,hetwelk wegenszjn koperP:JJO lepidopkylla,die z00 zeldzaam is,dat gehalte geene onmiddelljkeverbiqding van
.gï
de kruidkundige Gallottihaarin tweeJaren het papier met de zinkplaatveroorlooft,ter.
tjds, die hi
j er doorbragt,slechtseenmaal wjlhettevensz0o sterk aan de plaatbljft
bestempelt, nameljk in Zuid-Afrikabj eene van soda)envermengdmeteeneolle-achtige

aantrof.Deze plantrolthare sierljke takjes kleven,datheternietOngeschondenvan weg-

digt inéên en wordtin Mexico met aanzien- genomenkanw orden,wesw egedevervalscher
ljke sommen betaald, zoodat zj zelden in met de vernietiging van het origineel w ordt
'
Europa komt.Zj zetzich veelspoedigeruit gestraft.
dan deanastatica.In flg.3 aanschouwenwj
Anastatius,bjgenaamdVelianus,leefde
l6de eeuw ,was een dereersteOnroom zulk eene zaâmgeroldeplant op '/adederna- isnchde
e predikanten in Gelderland en wél te
tuurljke grootte; wj zien in l een takje
met en in a een zonder vruchten,in c een Garderen.Doo1'de inquisitie in hechtenisge-

bladschubje en in # een blaadje,allen twee- nomen,werd hj afvallig van denieuweleer
ofdriemaalvergroot.ln tuinen .w ordt Onder en nam vervolgensdewjk naarStraatsbtlrg.
haren naam denelaginellaJ?ilffercgekweekt, Hj heeftin 1554Der leeken fzlegzpjzer uitgedie veel lichtergroen van kleur is,naalden geven,waarin hj zjnetjdgenooten Opmerkaan de bladpunten draagt en zich niet z00 zaam maakt op de ergste dwalingen der
goed Oprolt.
R.Katholieke kerk.
Anastatische drukm ethode.Dcze is
Anastom ose is ophetgebiedderontleed-

door Rndol
f Appelin Silêziëuitgevondenen kunde de vereeniging Ofzamenvloejing der
door professor Faraday aan de Royal 1n- twee takken van hetzelfde Ofvan verschilstitution teLondenbekendgemaakt.Zjgeeft lende vaatstelsels,terwjldatwool*d00kwel

een middel aan de hand,Om oudeennieuwe eens gebruikt w ordt van de vereeniging van
gedrukte zaken,z0o alskopergravuresenz., twee zenuwtakken. De gewone anastomose
te verveelvuldigen,zonder datdeze er van heeftplaatsbjvatenvandezelfdesoort:bjadeljden. Zj berustOp de eigenschap van den ren of slagaderen.Die der slagaderen komt
inkt, die weêrstand biedt aan verdund sal- minder dikwjls voor dan die der aderen,

eterzuur. Men neemt eene metalen ylaat, maar zj is uit een geneeskundig oogpunt
llefst zink, diezeerEjn wordtgepoljsten van veel grooter belang,daar zj het slagwelzöö,datdestrependezelfderiytingvol- aderljk bloed lcvertaan overgebleven takken
gen. Daarna neemt m en het origlneel en eener afgebondene slagader en hierdoor het
dom pelthetin verdundsalpeterzuur.D eplaat- behoud vanhetligchaamsdeelmogeljkmaakt,
sen, die met inkt bedekt zjn,nemen dat waarin die takken zichbevinden.Anastom ose
zuur niet op,maar de opene plekken worden er m ede gedrenkt.D aarna legt m en het
origineelop de plaat,welke door die opene
plekken w ordt aalzgetast en niet door de

der aderen vindtmen overalin hetligchaam ,
zoodat daardoor netlen en vlechten Ontstaan.
Vooralhet haarvaten-stelselvormtoveral,behalve in de beenderen:in het kraakbeen en
metinktbedekte,zoodaterdoordebjtende in het hoornvlies van het 0og,een net van
kracht van het zuur eenenegatieve copie of anastomosen.- Op hetgebied derkruidkwnde
eene stereotype plaatvan het origineel Ont- is anastom ose de vertakkingdervaatbunëels,

staat.Zjn de oude prenten Qaauw vankleur welke in de bladeren de sierljke nerven en

%eworden, dan legtmen ze in eene Oplos- aderen vorm en , die m en tOtaan de Ontbinslng van wjnsteen. Hierdoor worden alle ding in afzonderljke vaten kan nasporen.
openeplekkenmetwjnsteenkristallenbedekt, Anastro (Gasyar d'), een Antwerpsch
en men kan de geheele plaat zwartmaken, koopman, geboortl
y van Biscaye,had aanomdat die kristallen den olie-achtigen inkt zienljke verliezen ln den handelgeleden en
niet opnemen. Nadat voortshetwjnsteen- een grootbankroetgemaakt.Hj luisterdein

zuur is weggewasschen,kan mendezooeven de tw eede helft der l6de eeuw gretig naar
aangewezen methode volgen. Op de plaat hetwoord van Pl
tilipsrtzz'Rpanje,die eene
wordt vervolgens eene oplossing van phos- ruime belooning toekende aan elk,die zich
phorzuurgegoten,diehetaangetastegedeelte belasten wilde met de taak,om prins W ilvan hetzlnk n0g sterkeruitbjten eene0p- lem I uit den w eg te rtlimen.Zelven Ontpervlakte vormt,waaraan de druk-inktzich brak d'Anastro hiertoe de moed,maar hj
nietvasthecht.
zocht er eerst zjn boekhouderAntoniYenero

Menkan op deze wjze gemakkeljk aller- en, toen deze weigerde, zjn knecht Jean

lerlei gedrukte en geschreven stukken ver- J'
lzfre-f
/'
lï (zie onder dezen naam)t0e aan te
veelvuldigen. Om het misbruik te voo1
'ko- sporen.Toendezelaatstedenaanslagw aagdej
ha
d
db
Anast
vo reeds Over Brussel de vlugt
men,dat er vooralin Engelandvan gemaakt
werd, waar men valsche bankbtljetten op genomen naar Ostende,zoodatmenhem niet
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achterhalen kon.Meenende datdePrinsd00d niet vôôrdat daartoe een aanvraag in regten

wasjzondhjbrieven afaan den magistraat is gedaan of er eene afzonderljke Overeen-

Va11 AntWerpen en aan Yoorname aanvoer- komsttusschen den schuldeischerenden schulders van den opstand,ten einde de Neder- denaardaaromtrentgeslotenis.H etdoelderw et
landers weder onder de heerschappj van is om den schuldenaar van geringe sommen,

Spanje te brengen. Algemeene verachting die dikwjlsna kort tjdsverloop opeischbaar
was echter het100n zjner verraderljke p0- gesteld zjn, tegen de hebzucht van zjn
gingen.
Anatas iseenedelfstof van defamilie der
tinsteenachtigemetaaloxyden.Haarzamenstel
komt overeen met dat van rutiel (titanillmoxyde of 600/e titanium en 40% zuurstof),
m aar zj heefteen anderenkristalvorm.Hare
kleine achtvlakkige kristallen hebben een

schuldeischer in bescherming te nemen,daar

gewicht is 8,8 en hunne llardheid ligt tllsschen die van opatiet en van veldspaat.H et
komt voor in graniet,glim merlei,gneis en
dioriet en wordtin de Zwitsersche en Skandinavische Alpen en in Brazilië gevonden.
Anathem a is in de eerste plaatseenper-

w orden,wantniets kan den schuldenaarbeletten, Op nieuw tegen interesten geld van

deze van den tjdeljken nood Ofhetgebrek

het doorzigt van genen, dat door die
opeenstapeling van interesten de hoofdschuld
verbazend snel kan toenemen,ligt misbruik
aall

kan maken om zich Op Onedele wjze teverrjken. De bepaling der wet kan evenwel
uingjdelgemaakt
metaalachtigen diamantglans,hun soorteljk ligtontdoken endebescheri
zjn schuldeischer te leenen om daarmeê

de verschuldigde interesten te betalen. H et
daarvoor geleende geld is nieuw geleend ka-

pitaal, en de schuldeischerbereiktzjn doel
soon Qî zaak,die onherroepeljk aan eene even z00 goed,alsofbj de oorspronkeljke
godheid istoegewjd,en in detweedeplaats Overeenkûmst w as bepaald, dat de b.v.na
datgene,dat als zoenoFer van den toorn der een halfjaarverscheneneinterestenwederom
hoogere magten van den aardbodem moet vruchtdragend zouden zjn.
worden verdelgd.In verband met deze laatAnatolië zie Natoliè'
.
ste beteekenis komt dat woord tevens voor
Anatom ie Ofontleedkqnde is de leervan
in het ban-formulier als eene verwensching den vorm en den bouw van hetbewerktuigd
ofeenvloek,welkeden gebannenetreftalseen (
van
li
tg
lt
c
eha
ora
em
tischee
11an
atomi
zjne
ej afzonderljke deelen
Onwaardige!die uit den schoot der kerk en
en vervolgens het

dermaatschappj wordtuitgeworpen.

Onderzoek zelfvan zoodanig ligchaam (prao-

men w il aanduiden, de handeling van den

onderrigt in zoo even gem elde leer weleens
m et den naam van anatom ie bestempeld.In
den regel gebruikt m en dat w oord van de

Anatocism us is een woord, aan het fidc/ze anatomie). O0k wordtdeplaats,waar
Grieksche regtswezen ontleend, waardeor dat Onderzoek volbragt wordt,alsmede het

schuldeischer, die de op zekeretjdstippen,
niet Juist na verloop van eenJaar,vervallen en door den schuldenaar niet betaalde
renten bj de hoofdsom voegt,Om hetrentegevend kapitaalOp deze wjze te vergroo-

Ontleedkundevandenmensch(authropotomie),
terwjlmenvool'diëderdierenhetwoordzoöto-i: en voor die der plantenhetw oljk.ç'Lpltyto-

ten. ln het Oudr Romeinsche regt schjnt ftl-ïebezigt.De vergeljkendeanatomievesdeze opeenstapellng van interesten Op inte- ti
ythareaandachtOp denbouw der bewerkresten t0tkortvoor den tjd van Clceroge- tulgde ligchamen in het algemeen en o1)het
oorloofd te zgn geweest;een besluitvanden zamenstelvan elk Orgaan iniedereklasse van
senaat beperkte die voor de schuldenaren zoo

dieren in hetbjzonder en geeftdaarvan een
bezwarende vrjheid, welke beperking dool
* overzigt.M enverdeeltdetheoretischeanatomie
de keizers w erd gehandhaafd en zelfs uitge- in eene algemeene en bt
jzondere.Deal
yemeene
breid. Het kanonieke regt verbot)d het nemen van interesten geheelen alen wraakte
alzoo ûok hetanatocismus.Het H ollandsch
regt huldigde m eer gezonde staathuishoudkundige beginselen ;het liethetnemen van
interesten toe, nadatm en door den invloed

bepaalt zich t0tde enkelvoudige organische
bestanddeelen en totdew eefsels diehierdoor

was, dat de uitleener van kapitaal, Ook in
den vorm van geld,van den leener,die het
kapitaalin gebruik kreeg, eene vergoeding
ontving voûr het afstaan van dat gebruik,
w elke uit deopbrengstvan datkapitaalmoest
en 0ok ligt kOn gevonden worden.Anatocismus werd evenw el in de w etten tegengegaan. De Nederlandsche wet bepaalt) dat
vervallen interesten van hoofdsommen wederom interesten ktm nen opbrengen, maar

vooral met de wordingsgeschiedenis van het

gevormdworden(weefselleerOfhistologie)en

verm eldt tevens de w etten,vûlgens w elke
de enkelvoudige deelen ontstaan ,zich ver-

binden en veranderen (philosophische anatovan de betoogen van Ralmasius (1640) en mie volgens Gegfroy & .Hilaire en andellhgo de Groot t0t de overtuiging was ge- renl.Totdegrondleggersderalgemeeneanatokomen, dat het volkomen billjk tregtvaar- miebehooren vooralBordeaenBichat(1811).
dig en m et den aard der zaak strookende Zj en htlnne aanhangers bemoeiden zich

bewerktuigd ligchaam ,terwjltegenwoordig

het microscopisch Onderzoek der eenvûudigste bestanddeelen t)p den voorgrondstaat.De

bî
jzondere anatomie,doordeFranschen ten
onregte de beschrjvende genoemd,bepaalt
zich t0tde voorstelling derafzonderljkedee1en en organen, hierbj lettende op htmne
gedaante,zamenstel en verband.Zj verheft
zich t0teenestelselmatkjecwt,fozzzie?wanneer

met deze beperking,dat zj ten minste over de verschillende deelen ln stelselmatige orde
een geheelJaarversclluldigd moeten zjn en w orden besehreven.Hierdoor vervalt de ana-
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tomie in 5 deelen,nameljk in de osteolo-qle van Ouds daarvan afbeeldingen - anatomlofde leer der beenderen met die derkraak- sche platen - vervaardigd.Beroemd waren
beenderen (chondrologie),- in de syndesmo- weleer deplaten van Vesalins (Basel1543),
loqie of de leer der banden,door welke de van Eustaekio (R0me 1714),vanBidloo(Ambeenderen vooral in de geledingen verbon- sterdam 1685), van Albinlts (Leiden 1747),
den zjn,- in demyologieofdeleerderspie- van Halsen (Göttingen 1741 t0t 1756),van
ren,welke de vleezige deelen van een lig- Vico #'zzt
yr (Parjs 1786 t0t 1790) en in
chaam uitmaken,- in de angLoloqieofdeleer lateren tjd die van Caldanl(Venetie1801t0t
der vaten, die de ligging en den lo0p der 58l4),van M ascayn;(Pisa 1823),van Lanbloed-en watervaten beschrjft,- in deneu- yenbeck (Göttingen 1826), van Bourgeoy en
ro/o-çïe of de leerder zenuw en ,en - in de Jaoob (Parjs1882),vanArnold(Zi
irich1432),
spanchnoloyie ofde leer der ingewanden.
van Tiedemann (Heidelberg 1807), en van
Eeneanderewjzevanbehand
,elingverdeelt Boek (Leipzig 1860),en er zjngroote,anahetligchaam innatuurljkegewesten,endraagt tomische atlassen van Lode? (W eimar1803),
den naam van topo-qrapl
tische Of van cltirar- Cloquet(Parjs 1826),W eber(Dusseldorf1830
fsc/le anatomie.Gedeelteljk komthiermede t0t 1829) en d'Albon (Leipzig 1848).O0k
.g
Overeen de anatomie voor beoefenaars van voor de pathologische anatomle heeft m en
beeldende kunsten, die niet alleen hebben vele belangrjke plaatwerken,en wj behoete letten op de uitwendige gedaante,maar ven naauweljks te zeggen,datde optleed0ok Op de verandering, die deze door de l
tundige handboeken van Onzen tjd metde
werking van de spieren kan Ondergaan.De keurigstehoutgravureszjn voorzien.
Terwjlde studieder anatomie inonzedapathologisclte cz3c/owziewjdtharekrachtaan
deleer derafwjkingen vandennatuurljken, gen die van alle geneeskundige wetenschapgezonden toestand, welke zich in een Onge- pen voorafgaat, entwaren wj in langverlewoon aantal,grootte,gedaante,plaats,ltleur, dene dagen eene omgekeerde volgorde.De
vastheid en weefselOpenbaren.Deal
yemeene kennisvan den aarden degenezi
nrderzjekpatholoyische tzgpcfpzzlie beschouwtden onna- ten had reedsaanmerl
teljke vorderlngen getuurljken toestand van hetbewerktuigd lig- maakt,vöôr en aleer men dacht aan de Ontchaam in het algemeen. Hare belangrjkste ledingderbew erkttligdeligcham entenbehoeve
afdeeling is de patltolo-qésolte weeftelleer,die derwetenschap,en zeerlangzaam is deanaeen groot aantal ziekten omvat,zooals ge- tomie Opgeklommen tOt de volkomenheid,
zwellen, ontstekinren, exsudaten enz.De waaroy zj zich thansmag beroemen.Godsbl
jzondere zcfAtllpo
çlq
vcâ.e anatomie spoort de dienstlge vooroordeelen,een zekere afkeer
ziekeljke veranderingen nain afzonderlt
lke en gebrek aan de noodige ontleedkundige
organen ofweefsels.Zjzieteenwjdveldvan hulpmiddelen belemmerden hare ontwikkeOnderzoek geopend. Zj moetnietalleen de ling.DeOfferanden van dieren bj de Israëgegevene veranderingen der weefsels en 01*- lieten, het balsemen van ljken in Egyyte
ganen beschrjven,zooals zich die in in het en de beschrjving van wonden in de lllas
ljk vertoonen, maar O0k de ziekeljke ver- heeft m en we1eens als de eerste sporen der
schjnselen, die zich in het levend ligchaam Ontleedkunde aangemerkt,m aarten Onregte,
openbaren,vergeljken met die, welke de omdat wj daarin geenerlei spoor vindenvan
gezonde toestand aanbiedt.
eene wetenschappelijke beoefeningdezerkenBj het Ontleden van ljken onderscheidt nis. Eerst bj Hippocrates kan men op iets
m en de sectLe en hetpraeparéren.De eerste dergeljkswjzen. De boeken:De crïicv/i:,
bestaat in het kunstmatig openen der drie

De locisiz homine en De ltrfffrc hominiszjn

Froote holten van '
smenschen ligchaam en
m het onderzoek der daarin aanwezige ingewanden en organen.Hetpraegaréren isgelegen in de kunstmatige scheidlng der afzonderljke deelen. Zulk een afzonderljk deel

de oudste Ontleedkundige geschriften. Galezltf,
g,de schrandereuitleggervan H ippocrates,

wjdde zich vooralaan hetontledenvanayen

en andere zoogdieren,waartoe de vrjgevlg-

heid van den Romeinschen keizer Aleœander
noemt m en een praeparaat.M en heeftbeen-, Sdrerfz: hem uitm untende gelegenheid aanspier-, vat- en zenuwpraeparaten.Het prae- bood.Zjne naauwkeurige en voorbeeldige
parêren dex beenderen geschiedtdoordçver- beschrjvingenvervullen0nsmetbewondering,

wjdering van a'
lle weeke deelen. Bljven vooral Omdat hj weinig voorgangers had.
de beenderen door hunne bandenvereenigd, T0tdeze behoorden Demooritqs van Abdera,
die zich met jver op het Ontleden van diedan verkrjgt men een natuurljk skeletj
verbindtmen ze doormiddelvan jzerdraad, ren toelegde, Erasistraftus van Cheos, en
dan vervaardigt men een kunstmatig skelet.
Om de gedaante en den l00p der vaten bete< te kunnen waarnem en ,spuitm en deze
op met eene yekleurde, allengs stollende
vloeistof. Somm lge praeparaten w orden ge-

Herophilus van Calcedon,welke beide laatsten, volgens het berigtva'n Cels'lbs,in het
belang der w etenschap zelfs levende m isdadigers onder het ontleedm es hebben geno-

men.Daar Galenns geene ljken van menschen ter zjner beschikl
ting had,vervaardigde hj zjne beschrjvingen van deelen van
's menschen ligchaam naar 'tgeen hj bj de
dieren opmerkte,-.en hierdoor vervielhj
kele deelen daarvan nagemaakt van was of wel ebns tot dwalingen. Intusschen hield
droogd endaarnamet houtazjn en meteen
doorschjnend vernis bestreken: andere in
geslotene Eesschen op spiritus gezet. M en
heeft voortshet menscheljk ligchaam of envan papier-maché. Inzonderheid heeft men

Galenus op het gebled der Ontleedkunde
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een onbetwist goz:g t0t aan de l4ëe eeuv;. ren - en zjn leerling Julius Otzdt
serJv,
&Plas mag a1s de laatste beschouwd worMet den aanvangvan laatstgenoemdeeeuw celfïsv,
beginteen nieuw tjdperk deranatomiedûor den deruitstekende mannen,die de ontleedde werkzaamheden van M ondini de Zyzzi, kundein Italië met grootenroem beoefenden.
hoogleeraar te Bologna.Hj ontleende zjne Hunne waarnemingen baanden den weg t0t
kennisaan hetOnderzoekvanljkenvanmen- de gewigtige Ontdekking van den omloop
%
schen en gafeenenaauwkeurigebeschrjving van het bloed, door Aristoteles, M ondin'
van de drie holten? die daarin worden ge- Serds-t
/criyd en anderen wel eenigzins vervonden, van de ingewanden,van de been- m oed, m aar eerst veel later door W illiam

deren,van het 00g enz.(130s). Aan zjn ./flrrg dllideljk aangewezen.Deze laatste,
boek werd gedurende vele Jaren een groot schoon geen gelzeesheer, verhiefden om loop
gezag toegekend. In 1480plaatste M attltaeus van hetbloedbovenallentwjfel.Dezenieuwe
de Grctfilld,van Gradigeboortig,de ejer- leer gaf aanleiding t0t vele Ontleedkundige
stokken in hetjuiste licht, en tegen het nasporingen,waarmede Nicolaus zsfdze ,Aïeinde der 15de eeuw beschreef A leœander

ckard .
fzolper, Pecl
tlin,Ac,!
,ù/li enz.zich

Achillin'
iteBolognadebeidegehoorbeentjes$
die Onder de namen van hamer en aanbeeld
bekendzjn.lndiedagenleef4eM aqnns.
Sks#f,
een dereersten,diezjnboekAnthropolo.
qkum,

bezig hielden. De geheele ontleedkundige
wetenschap ontwikkelde zich nu m et Onge-

een beroemd geneesheer en ontleedkundige

spoorde ze na tOt aan de ondersleutelbeensader. Glisson onderzochtdemaag,deleveren
andere ingew anden, Tltomas TI'
'AIrrJOA3 de
klieren, Ckarleton de verbinding van deade<en m et de slagaderen, Tltomas '
IIGJ/'J.Nde
hersenen en de zenuwen,terwjlMalpigki

meenen spoed,waartoeAdriaant
gïegel,Casde Apelili,vdignitatet fzl/fzrtx et zropridfcfi- niet weinig bjdroegen. A.
%elli,hoogleeraar
bus etc. (Leipzig 1501)metOntleedkundige te Padtla,ontdektedeborstbtlisLduetu.
gf#pplaten versierde.Berengariust'
cz'
w'
l(+ l550), raoieas) en OlaîJs Rudbeck, een Zweed,
en tegeljk een voortreFeljketeekenaar,ontleeddemeerdan l00ljken van menschenen
verrjkte deanatomischewetenschap metbelangrjke ontdekkingen.00k
(+ 1564)
::0g0n Tvj nietonvernzeld laten.ltalië Tvas
a1z00 voor de ontleedkunde het land harer
wedergeboorte,terwjleerst later de Franschen zich ernstig op die w etenschap toelegden.Onderdeze verwierven Dl
tboisLlacobus
,$
'
t
ylrildl, Ferneliu en Etienne zich eenigen
r00m .
Degrondleyger van een nieuw tjdperk ill
de geschiedenlsderontleedkundewasAndreas
F:.
:tZJiCJ.
:(f 1564).Hj wasteBrusselgeboren en doorD'aboisonderwezen,maarspoedde
zich weldranaarItalië,waarhjzich,schoon
veelal met groot gevaar,de noodige ljken
w ist te versohaFen, om op zg-jarigenleeftjd
zjn beroemd werkDecorypri.
:ltlmaniJcl'
rïct
z
uit te geven.DeJuistheid der afbeeldingen
en beschrjvingen overtrof verre die zjner
voorgangers; de eerste hebben 0ok nu n0g

een groote waarde en zjn weleens- schoon
verkeerdeljk - aan de meesterhand van F&
tiaan toegesehreven. Naast hem verm elden
wjzjnetjdgenootenGabriellnallopinsL-bk6ôb)
en Bartolomeo zlf
z,
sft
zc/zio (+ 1570).Deeerste
heeft voortreffeljke Obserrationes t-cfopzict
ze
de tweede niet minder belangrjke Tabnlae

ztv en Tltomas Wdrf/zolizli en Peter D z'pzliv,
ç

(f 1694) bj zjn ontleedkundig onderzoek

van de pas ontdekte vergrootglazen gebruik

maakte. Voorts vermelden wj Drélincourt,
Reyner'
asde Grlc/',WepferenvooralRuysclz

en Swammerdam a1s bevorderaars der ontleedkunde. Later
ill de voorgaanden
eeuw - schitterden op dat gebied de groote
Bernhard k
îiegjèied Albinus te Leiden met
zjn leerling x4/ùg-eclf T0% H aller alsm ede
Camper in de laatstgenoemde Academiestad.
Te grootisdeljstdermerkwaardigeman-

nen,die zich in den jongsten tjd Op debeoefening der Ontleedkunde hebben toegelegd,

ol
u hiereene plaatste vinden,- eeneljst
Yfaarop de nam en vanR okitansky en Vireltow
-althans wat de pathologische anatomie

betreft - schitteren alssterren van deeerste
grootte.

Anaxagoras,devaderderAttischewjs-

begeerte, de grondlegger van eene nieuw e
leer om trent het geschapene,waaruit later
het zuivere theïsmus van kîoorates en P lato

is voortgevloeid, werd omstreeks het Jaar

500 vöör Chr.teClazom enaein Ioniëgeboren.
cltzftlzzlicc: achtergelaten. Colom bo,een leer- Hj bezocht Eglpte en andere beschaafde

ling van l'
7esali'
4.
%en zjn opvolgertePadua, gewesten van dlen tjd en vestigde zich
heeft een groot aantal ljken, Ontleed en vervolgens te Athene.Hj was de eerste,
zjne Opmerkingen in zjn boek Der:anato- die zich van de voorstelling van eene stofvïcc opgenomen.JohdnnesTAilYyl.
:Ingras- feljke godheid t0t de idée van een Onstofàg,
s beschreef met groote naauwkeurigheid feljken,wereldschepperverhief. ln den bededeelen van het 00r.Jxlius Ocddcr Aranzi ginne - zo0 luidt zjne leer
bestond
(+ 1489),.
desgeljks een leerling van Vesa- er een verwarde mengelklomp van stoFen
lLus3 gaf eene omstandige beschrjving van zonder beweging en leven.Uit dien mengelde hersenen,terwjl Varolivan Bologna de klomp heeft de ongeschapen geest alles te
gezigtszenuwen t0t voorwerpen maakte van voorschjn geroepen watbestaat.Hetstreven
zjn wetenschappeljk onderzoek.Koyter uit der stof oln t0t dien chaos terug te keeren
Groningen (+ 1600) legde zich met goedge- isdebronvan allekw aaden tevensvandevervolg tOe Op de vergeljkende ontleedkunde. gankeljkhei
.
d der di
hgen. Doch de geest,
H ieronymus Ftzsrfcif:.
q ab A quapendente be- waaruit alle zielen van menschen en dieren
schreef het eerst de klapvliezen in de ade- zjn gesproten,diealseen zelfstandig,eeuwig

448

ANAXAGORAS-ANCHOVIS.

en verstandeljk wezen (&:5ç)dewerelddoor- aether als de oorzaak en hetlevensbeginsel
dringt en omvademt, schept gestadig nieuw
leven uit den dood.

van alle dingen.De aether is,volgens hem ,
een bestanddeel derzielen van menschen en

Nadat dezewjsgeer alzoo degrondslagen
van hetbestaande,k0n hj met goed gevolg
tOteene verklaring van deverschjnselendes
hemels overgaan. Hj zag in den regenboog

dieren,- hj voertheerschappj overdestof
en rOeptvuur,wateren aarde tevoorschjn.

gelegd had voor eene gezonde voorstelling

de breking der zonnestralen,- noemdeden
donder en denbliksem eengevolgvandewerkingvandrooge,warm e dampen,die zich met
geweld een weg banen doorde vochtige w 0l-

De hemelis een vast gewelf,waarlangsz0n?
maan en sterren,door verdigte ltlckt voortgestuwd, zich bewegen rondom de aarde.

Deze laatste is vlak,drjft in delllchten

vorm thetmiddelpulztdesheelals.D ebew eringen,dathet licht der maan grootendeelsbestaat uit teruggekaatste stralen der z0n,en
ken,- gafeenbehoorljkenuitlegvandezons- dat deze 28 m aal zoo grootis als de aarde,
enmaansverduisteringen- enbrandmerktealle w orden hem w elisw aar toegeschreven,maar
waarzeggingen en tooverkunsten als bedrog. zjnvermoedeljkvanlaterenoorsprong.Tevens
Demaan wasnaarzjngevoeleneenbewoon- noem t men hem den uitvinder van eenige
baar ligchaam ,metheuvels en dalen bedekt, sterrekundige werktuigen.

maar de z0n en de sterren hield hj voox Aneelot(JacquesArsanePolycarpeFrangloejenderotsmassas.Zjnenieuwedenkbeel- çois),een Fransch dichter,werdden9denFeden bragten hem inverdenkingvanatheïsmus. brtlarj1704teHavregeboren.HjOntvinghier
D00r zjne vjanden aangeklaagd en door en te Rouaan eene uitmuntende opvoedingen
Pericles met moeite van den dood gered, legde in 1810 den grondslag voorzjn roem
begaf hj zich naar Lampsacus en overleed door een treurspel,Loltis fX ,dathem een
erin hetlaar428vöörChr.,nadatdeAtheners jaargeld van den Koning verschafte.Later
hem ten tw eeden m ale aangeklaagd en a1s gafhj dergeljkestukken onderdetitelsLe
een begtlnstiger der Perzen ter dood veroordeeld hadden. H et leven en de werken
van Anaœagoeas kennen wj hoofzzakeljkuit
de m ededeelingen van P lato, Aristoteles,
Dio-jenes .rcà'
r/izl.
v en TîllftzrcAffd;zjne geschrlftenzjn,op enkele fragmenten na,verloxen geraakt.

maire 404 palaéh Olga en Elizabeth #'a1.l-

leterre.In zjn heldendichtM ariedeBrabant
In s zangen betrad hj een ander gebied der
poëzie,hetwelk hj in zjnk
b'
iœ eloi.
venA>dà:
enzjneEmpruntsJ$Iz'SalonsdeTcridwederom
verliet.D00r de Julj-revolutie verloor hj
zjn Jaargeld en zjne betrekking alsbiblioAnaxim ander een Grieksch Nrjsgeer thecarisbj hetarsenaal,zoodathj zichmet
derloniseheschoolen een leerlingvan Tltales, het schrjven van vaudevilleshetnoodig 0nwerd in het Jaar 6l0 vôör Chr.teMilete derhoud moest verschaffen.Hj Overleed te
geboren en overleed in 547.Hjnam ,even Parjs den 9den Sejtember1854.Zjne echtals zjn leermeester, t0t grondslag zjner genootVirginieofelgenljk Marylterite 6WJrbeschouwing eene oorspronkeljke beweeg- don,geboren te Dyon den 15denM aart1792,
kracht, w aardoor alles ontstond.D eze w as schreefOnderscheidene romans,die zeerw orbj Thales het water,en Anaœimander deed den gerormd.

Anchlses, een telgvan hetoudevorsteneeneaanmerkeljlte schrede voorwaarts,toen
hj die beweegkracht voorstelde als het 01- huis der Trojanen?een zoon van Capys en
vergankeljke en oneindige,datgeeneperken Tltemlstheerscher m D ardanust w as de lieen alzoo geene verandering kenten alshet veling van Apltrodite (Venus) en de vader
onbegrensde moet worden gedacht. H ieruit van haren zoon Aeneas.H.p/zrotfïfd had hem
ontspruit,volgynsdien wjsgeer,heteindige verboden,iets van hare betrekking t0t hem

te Openbaren, en toen hj zich hierop berOemde,werd hj door den bliksem van Zeus
(Jupiter) getroFen en gedeelteljk verlamd.
Toen hetveroverdeTrojeeeneprooidervlamvoor als een rolrond ligchaam ,dat aanvan- men werd,nam Aenean zjn grjzen vader
keljk dooreenvurigen dampkring omgeven Op de schouders,droeghem doordebrandende
door de werklng der oorspronkeljke tegenstellingen:warm en kotzd,droogenvochtig,
waarbjhj aan dewarmteeenelevenwekkende
kracht toeschreef.Hj stelde zich de aarde
was,welke laatste in onderscheidene deelen

stad en nam m ethem de vlugt.Aneltisesover-

werd gesplitst, die metluchtomgeven zjn. leed te Drepanum Op Sicilië en werd op den
Z0n,maan en sterren zjn openingen in dit berg Eryx begraven.
luchthulsel,waardoorwjhetvuuraanschou- Anchovis Ofansjovis(engraulisencrasiwen. O0k wordt hem de uitvinding van choltls) is de naam van een kleinen zeevisch,
landkaarten,van de aardglobes en van den

die t0t de familie der haringenbehoort,maar

zonnewjzer toegeschreven.Zjnegeschriften zich van deze onderscheidt door een grobten,
Opgesperden bek,eenvooruitspringenden snuit,
zjn reedqspoedig verloren gegaan.
Anaxlm enes,een Griekschwjsgeervan roote kieuw en en een langw erpig rolrond
de Ionische school,was een zoon van Euris- hgchaam.
fo/u: van M ilete en leefde om stl.eeks het
De eigenljke anslovis leeft in de NoordJaar 550 vöör Chr. Hj hield zich, even en Oostzee,alsook in de M iddellandsche zee
als A naœimander, aan de leer van Thales, en wordt erin den rjtjd,wanneer zj den
maar voegde bj het vochtig beginsel van oever nadert, in menigte gevangen.D erug
dezen n0g hetluchtvormig.Hj beschouwde is oljfgroen,de buik wit,en de zjden zjn
den onbegrensden, aanhoudend trillenden blaauwachtig. Zj wordt slechts 11/z Ned.
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palm lang. Bjgaande afbeelding bezit de
helftdernatuurljke grootte.
00k in onzeZujderzeewordendezesmakeljkevischlesingrootehoeveelhedeninnetten
gevangen,ingezouten en heinde en ver verzonden.Mrie ze gebruiken wil,moetzeeerst
in versch water van de Overvloedige zoutdeelen en vervolgens van de gratenontdoen,

bj eene bevordering naarkeuzepel'soonljkc

sympathieënenantipathieëndoo%gaanseener0l
vervullen,die aanleiding geeftt0tregtmatige
ontevredenheid. Daarentegen is het treurig,

belangrjkebetrekkingen,diekrachtvangeest

en ligchaam vereischen, te moeten toevertrouw en aan deze en gene personen,omdat

zj de oudsten in rang zjn!dewjlzj doorwaarna zj Op eenbroodjemetazjnenpeper gaans de noodige energie mlssen.Hetisdikeene zeer gezochte lekkernj Opleveren.- wjlsindenoorloggebleken,datnietalleoude
In Bunschoten,bj de Zuiderzee,heeftmen generaals op B liieher en Radetsky geleken.
in dezen zomer (1869)3500ankers ansjovis A ncil
lon (Karl),regtsgeleerde en staats'
gereed gem aakt,die stuk voor stuk 32-t0t man,we1
d den 28sten Julj 1659 te Metz ge3500 visschen bevatten en 50 Ned. pond boren: studeerde te Marburg, Genève en
Parjs en was in 1285 advocaat te Metz.Na
Yfegen.
Anchusa is een plantengeslacht van de de opheëng van het Edict van Nantesbegaf

familie der boragineën, dieeen vjfdeeligen hj zich met zjn vadernaarBerljn,waar
kelk en eenetrechtervormige bloem kroon be- deKeurvorst hem eerst t0t regter bj de

zitten,wier buis methonigklepjesgesloten Fransehe uitgewekenen en later t0tgezantin
is. Onder de soorten noemen we,in deeerste Zwitserlandbenoemde.Hjwerdvervolyenshisplaats a. ffj
zcfpric ot'de alkannla (zie onder toriograafdesK oningsen Overleedalsdlrecteur

dat woord), voorts a.(rZ
w?
.
I.
SJ'
J/'
tIJi. .
1.2die in vanpolicieteBerljn Op den 5denJulj 1715.
Duitschland en Italië groeit,eene slerplant Hj heeft eenige werken geschrevenj van
metbleekpurperroode,van Onderen w itteen
aan den zoom blaauwe bloemen,die in aarvormigetrossen zjn geplaatst,- a.cc.pcgz.d:
Tltltnb.,van de K aap,metroode en blaauw e
bloem en, a.yltzzliczllcftzAit.,in het zuiden
Van Europa
en het noorden vanAfri-

ka, met hemelsblaatlwe

bloemtrossen,
a.semper-

welke sommige in 0ns land werden uitgegeven.
Johann Frïd#rïc/z Anoillon) een acllterkleinzoon van den voorgaande en m inister
onder deregeringvan IkiedeieltIT,rclFlelzzl1IIj
werd den
sosten Apl.il
1727 te Ber-

ljn geboren,
M'
aar zjnva-

*

virensL.,in
Engeland en

Spanje, met
hemelsblaauwedigtetros-

.'-

-

der Fransch
predikant

was.Nadathj
te Gelzêve in
A
nchovis.

de theologie

gestudeerd
jjad: heztjcht

sen, - en a.q'cisc,
lï.
s L., die nagenoeg hj Parjs en waser getuige van de eerste
in geheel Europa groeit.Dezebj 0nsOnder vreeseljke tooneelen der Omwenteling,die
den naam van ossentohq bekend,heeft lan- zjne koningsgezinde gevoelens nietweinig
cetvormige-bladeren, over elkander liggentle krenkten. Alet afschuw van de volksrege-

aren en paarsche bloemen.Zj groeitop zan- ring keerdehjterug naarBerljn (17904.W eldige gronden,in Gelderland en vooral langs dra werd hj er t0t predikant bj deFranselle
de duinen.

gem eente benoem d en nietlang daarna be-

A nchylosisofanhylosisiseenegewrichts- vorderd tOt professor in de geschiedenis aan

verstjving,vooralvande ellebogen en knieën.
Zj is eene ware anchylosis, wanneer de
Oppervlalttendergewrichtenaanelkanderzjl
z
gegroeid, en eene valsche,wanneer de verstjving dtltll
-eene zamentreklting der spieren
ontstaat. Natuurljk is alleen deze laatste
vatbaar voor genezing. De oorzaken van

de Militaire Acaflemie. In 1793 volbragt hj
eene reis naar Zwitserland en Frankrjlt,en
toel
z hj in het begil
zdezereeuw een paar
belangrjkewerkenuitgaf,waarbj hetTableau
des r/lo/l
fdïoo?,
s dn systèmepolï/ïgsfee1tzlllrpze,
werd hj aanstondsbenoemd t0thistoriograaf

des Konings en t0t 1id van de Academie van

anchylosiszjnwonden,zweren,beenbreuken, wetenschappen te Berljn.In 1800 werd hj
Of Ontwriehtingen, waarvoorgeenegenoeg- staatsraadbj hetdepal'tementvanEeredienst
zame zorg is gedragen.

en niet lang daarna .gouverneur van den

Ancienniteitnoemtmendevolgordevan
burgerljke en militaireambtenarennaarrang
van het aantaldienstjaren.Die ambtenaren
worden t0t hoogere rangen bevorderd naar
ancienniteit of naar keltze.lnheteerstegeval
ligt het aantaldienstjaren, in het tweede
de bekwaamheid t0t grondslag. De laatste
grondslag z0u ongetwjfeld verrewegdebeste
wezen,indienhjnaarbehoorengevolgdwerd.

Kroonprins.ln1813 en 1814bevond l1jzich
metzjn kweekeling bj hetleger,totdathj
in laatstgenoemd jaar,toendePrinsmeerderjarig werd,die betrel
tking nederlegde.Ook
van zjne overige ambten deed hj afstand,
toen ht
J in datzelfde Jaart0tgeheimen gezantschapsraad werd benoemd.Nu betrad 11j
metjverdestaatkundigeloopbaan.Htjwjdde
zjne krachten aan de regeling van hetbin-

D e ondervinding heeft echter geleercl? dat nenlandsphestaatsbestuurvalzPruisseu en w as
1.
29
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gedurende de ongesteldheid van den graaf den Koning om het leven.Hj bekendeter%on.serl.
sfpr.l denmi
nistervanBuitenlandsche stondzjnemisdaadymaarweigerdestandvastig,
zaken, de leider der staatktlndige aangele- zjne medestanders te noemen.Zondervrees

genheden. In 1821 werd hj benoemd t0t Of berouw beklom hj op den 27sten April

staats-secretaris voor Buitenlandsche zaken, daaraanvolgende hetschavot,nadatmenhem
en een jaarlatervolgde hj Bernstorfnv.In opdevoorafgaandedagenm etroeden gegeeseld
zjne hooge betrekking heefthj vool
*alveel had.D e graven Ribbing en H ornendeoverste
gedaan, om het Tolverbond te stichten en Lilienltorn w erden voor levenslang uit het
te regelen.Zjne politieke rigting magmen land gebannen. (Karel
in hetalgemeen m etdie van M etternéeltverAnckarsvlrd
Hendrik, graaf),
geljken.Zj openbaardezichineenegestrenge voorheen de leider der oppositiein Zweden,
handhaving van hetmonarchaalabsolutismus, werdgeboren te Sweaborg opden 22stenApl
'il
in eene naauw gezette zorg voor het behoud 1782.Hj wjdde zich aanvankeljk aan de
des vredes, en in eene aanhoudende beteu- krjgsdiensten klom t0tderangenvanmaloor
geling van elke volksbeweging.Het was0ok en Opper-adjudant.Laterwashjalsadjudal
zt

zjne zinspreuk:tAllesvoo1*hetvoik,maar in dienstvan den generaalgraafAdlegy arre
niets d001*hetv0lk.''Binnen die grenzen was en hj werd door dezen betrokken ln de
hj een grootvoorstander van wetenschap zamenzwering, die aan het huis W asa den
enbeschaving en zelfsvanvrjheid,- voorts troon kostte.Bj den aanvang vandenoorlog
was hj bj zjneOndergeschikte ambtenaren tegen Frankrjk (1812)werd hj t0toverste
geatl
htOm zjnestipteregtvaardigheid,endool- bevorderd en volgde hj denKroonprinsnaar
zjne vrienden geëerd als een beminneljk D uitschland. W egens eene Mem orie,w aarin
menseh.O0k te midden der drukke staatsbe- hjdezenontriedom zichaanRusland,Zwedens
moejingen bleefllj alsschrjverwerkzaam. erfvjand,aan te sluiten,en waarin hj hem
Achtereenvolgensverscheen van zjnehand: aanspoorde om de zjde van Frankrjk te
Gueber Souverënetët und Staatsverfassung'' kiezen,werd hj uitde dienstontslagen.Hj
(Berljn l81C)?- JueberStaatswissenschaft'' keerde terug naar Zw eden en leefde eramb(B.1816),- aueberGlatlben und Wissenin teloos Op zjn landgoed Karlslund in Nerika
der Philosophie'' (B. 1824)t- öNouveaux t0t aan 1817,toen hj aanvankeljk Onder
essaisdepollfiqtleetdephilosophie''(B.1824),- graafkSeltwerinenvervolgenszelfstandigoptrad
uueber den Geist der Staatsverfassungen alsleidel'deroppositie.Eensdeelsechterontbrak
untldessen EinEusz auf die Gezetzgebung'
' het hem aan eene grondige kennis der huis-

(B 1825),- upensées surl'
homme,sesrapports et ses intérêts''(1820), -- en tztlr
Vermittlung der Extremen in den Meinungen''(1828 en 1831).Hj Overleed den 19den
April 1837.
Anckarström (Johan Jacob van), de
moordenaar van koning Gustaaf Tff' van
Zweden, werd geboren in 1761.Hj was de

houding van Staat,anderdeelswerd hj geprikkeld door persoonljken haat tegen het
Gouvernement, zoodat hj meermalen de
waardigheid van den Rjksdag doorhetsljk
haalde.om diereden zag hj zichdoorvelen
van zjne geestverwanten vermeden,en toen
hj in 1828 plotseljk den Rjksdag verliet,

omdat m en hem niet gekozen had t0tvoorzoûn van een Zw eedschen luitenant-kolûnel zitter der Commissie,belast met hetOntweren diende eerst als page aan het H0f en pen eener constitutie, regende het van alle

vervûlgens als vaandrig bj de ljfwacht.Hj kanten verwjten Over zljne trouweloosheid
gaf reedsvroeg bljken van een onaangenaam en over het verraad door hem aan de vrjkarakter,en zjne aristocratische trotschheid heid gepleegd.Hj antvioordde hieropin 1833
vervulde hem m et hnat tegen den Koning, meteengeschrift,waarinhjzjnestaatkundige
die de aanm atigingen van een Overm oedigen beginselen openbaarmaakte.Laterkwam hj
adel wilde beperken. Gedurende den ooz'lgg Op den Rjksdag te voorschjn met een plan
m et Rusland,w aarinZw eden gewikkeldw erd

van hervorm ing dervertegenwoordiging.E en

(1789), was die haat oorzaak, dat zlnekar- verbeterd ontw erp hiervoor, door hem m et

dfrl- die de dienst hadvaarw elgezegd,deel Riehert,een bekwaam regtsgeleerde,Opgesteld,
nam aan eene zamenzwering,welke ten doel bragt hj in 1829 ter vel'
gcdering,maarhet
had,den vjanden des vaderlands (1e verove- was te zeer van aristocratischen geest door-

ring van Finland gemakkeljk te maken. trolkken Om erbjvaltevinden.ln 1860 beHet geregteljk onderzoek van dien aanslag
hj methevigheid debestaandebetrek-

tusschen Zweden en Noorwegen,en
w erd Op beveldes Konings geschorst,m aar
tegen den w ensch vanAnckarström ,diegeen
verzette hj zich tegen deinlevering
genade verlangde m aar regt en met wraak- Van 0en adres aan den Koning ten gt
lnste
zucht in het hart Stokholm verliet.In 1700 der P olen. Veelal echter staat jjP
*@in zjne
keerde hj derwaarts tertlg en verbond zich oppositie alleen.
Ancona was vroeger als mark een zelfmet eenige morrende leden van den adelOm
den K oning te vermoorden. D e graven van standiy deel van Midden-lt
alië!tusschen de
J/iàùïzl.g en van Jlorn streden m et hem om Adriatlsche zee en de Apennjnen gelegen
de eer,die zj tloorhetvolbrengen van dien en zich uitstrekkend van Tronto tot San
m oordaanslagmeendente zullen behalen.H et MarinometeeneOppervlaktevan l72 D geogr.
l0t wees A nckarström aan,en dezebragtden mjlenen3/:mi
llioeninwoners.Laterbehoorde
16(
1en Maart 1792 gedurende eene maskerade die mark aan den Kerlteljken Staaten was
op llet slot te St0kl10l111t
len1*eenpistoolschot verdoeld in de delegatiën Ancona, Fel'mo,
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Ascolien Camerino, en thans (sedertl8s9)
is zj eene Italiaansche provillciemeteene
uitgebreidheid van bjna 25 D geogr.mjlen
en'255000 inwoners.
Harehoofdstad Aneona ligt30geogr.mjlen
ten noordoosten van Rome Op eene landtong
tusschea de voorgebergten MonteSan Civiaco
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belegeraars zwicllten,en den 29stcn September 1860vielzj in handenderPiémonte
'zenj
waarna zj steeds t0t hetkoningrjk ltaliè'

heeftbehoord.Zj is doorspoorwegen met

devoornaamsteltaliaanschesteden verbonden,
en de verbeterde haven'beloofthaar,in vem
band met de doorgraving der landengte van

en MonteGuasco.Zj isamphitheatersyewjs Suëz,eenebloejendetoekomst.
gebouw d en heeft,behalveeenesterkecltadel,
A ncre (Baron deLussigny,maréchald'),
de beste haven aan de Adriatische zee.Er eigenljk Concino Ooatl
ili,deberuchtegunstezjn ruim 40000 inwoners,w aaronder zich lingvanM ariadeXet/ïci,wasdeafstammeling
5000 lsraëlieten bevinden. D,e prachtigem O10 van een aanzienljk Florentjnsch geslachten
Ofhavendam,doorlkt
fannsgebouwdendoor begeleidde M aria deA eécïnahaarhuweljk
paus Benedictns XIV hersteld,is 650Ned.el met Hendrik IV (ls00)naarhetH0fvan
lang.Handel en scheepvaartverkeeren er in Frankrjk,waarhj zich metdeleeljkemaar
00ne bl
oejenden toestand, voora'l nadat de zeerschrandereeninvloedrjkekameniervan
haven,die Onderhet Pat
lseljk bestuurdoor a'Varia, met Eleonora Galliyai in den echt
aanslibbing allengs onbruikbaar werd, door verbond.Beide echtgenooten bejverden zich
hetltali@aal
zschgouverl
zel
uelAtaanl
uerkeljkvem Om deklooftusschenHendrik en M ariasteeds
beterd 1S. Belangrjk zjn ereen triomfboog wjder te maken, en toen de Koning door
van keizer Trajanlts en een boog van wit den dolk van Ravaillaogevallen was (1Cl0)y
marm er ter eere van Benedictus X ITr,beide

zoodat M aria t0t regentes benoemd werd,

Op den 111010, - voortsde hoofdkerk (met maakte haargunstelingzichaanstondsmeester
prachtige schilderjen van Li
ppi, Gueroino van het regeringsbeleid.Zj benoemde hem
enz.),gewjd aan 8an Cïrïcco en gestichtOp t0t marqlbés d'Hpcr: en t0t maarschalk van
de plek, w aar zich w eleer de tempelvan Frankrjlt,hoewelhj nooiteenlegergezien
Tolf/: vcrhief, de beurs m et frescos van had.Zjne hoogebetrekkingen,ten getalevan
Tibaldi,de lterk derDominicanen,desgeljks meer dan 20,bezorgden hem Jaarljks een
aereino millioen guldens,enbinnenweinigeJarenhad
metfraaje sehilderjen van Titiaan,G'
e14z.,en het qtlarantaine-gebouw.
hj daarenboven l1/
'
g millioengulden a'
an kostMen heefterzjdeweverjen,totlwslagerjen, bare geschenkenontvangen.Frankrjksedelen
tabaks-, leder-, zeep-, papier-, loodw it- en Z2,gon het met leev
de
00g01
1?
anLo
det
oI
jk
ma
Xa
Ir
IIze
bl
ef
hi
senla
d
suikerfabrieken,bleekerjelz en hoedenmake- demeerderlarigheid
rjen. T0t de invoer-artikelen behooren er hj zjn invloed.Vooraldehertog vanCpl#J
koren uitRusland (uitdehavensderZwarte lietnietsOnbeproefdOm zjnvalteberokkenen,
zee),tabakenkorenuitHongarje,enkoloniale maar werd Op aandringen van M aria met
waren uit Triëst en uit Engeland.Uitvoer- een ttlettre de cachet''naar deBastille:0Z0nden. Betel'slaagde een edelman van lageren
rang,Luines genaamd.Deze was belast met

artikelen ztjn er,behalvedevoortbrengselen
derstads-njverheid,maïs,peulvruchten,ztjde,
amandels,honig,was en w0l;zjgaanmeest
naar Engeland,hoeweler tevens een levendige handel wordt gedreven met Yenetië:
Llvorno en Marseille.
Ancona is in 392 vöör (/hr. gesticht door
vlugtelingen uit Syracusa, die de dw inge-

detaak,Om Lodelvqk XI11:dien menliefst
van de zaken des lands verwjderd hield,
door allerlei beuzelarjen den tjd tekorten.
Hetgeluktedezen denKoningwjstemaken,
dat de overm oedige M aarschalk voornem ens
was, zjn Vorst Om het leven te brengen.
D e bekrompen Koning behandelde de zaak
pp zi-lne eigene wjze.Hjgafeenvoudigbevel

landj van Dionysius moede waren. Later,
onder de heerschappj der Romeinen,bragt
de purperverwerj er eene groote mate van pm d,Anere te verm oorden. Toen deze op
welvaart.In den tjd dergrootevolksverhui- den 24sten April 1617 den drempelvan de
zingen kwam zj eerstinhetbezitderGothen Louvre overschreed,werd hjdoorden bavelen vervolgensindatderLongobarden.D aarna hebber der ljfwachtin hechtenisgenomen en
werd zj dehoofdstad eener zelfstandigere- terstond dooreen dersoldaten doodgeschûten.
publiek, maar verloor in 1522 hare vrjheid Ztjn ligchaam ,aan dewoec
le des vollts prjs
door de list van den generaal Gonzaya,die
haar op last van Clemens VII bezette onder
voorwendsel Om haar tegen de Turken te
verdedigen, maar ze door hetbouw en der
citadel wist t0e te voegen aan den Kerke-

gegeven, werd aan den voet van het stand-

beeld van HendrikIM verbrand.Zjnevrouw,
die,door Spanje Omgel
tocht,misbruik had
gemaakt van haren invloed Op de K oningin,
werd voor eene commissie te regt gesteld,

ljken Staat.ln 1766 werd zj doordeFran- den 8sten Julj 1617 als eene toovenares ter

schen ingenomen en in 1799 dûor deOosten- dood veroordeeld en op dienzelfden dag ontrjkersen Russenveroverd.N apoleonTbezette hoofd en verbrand.
haar in 1805.In 1815 werd zj aandenPaus
Ancus M artius wasvolgensdeoverleveteruggegeven, m aar in 1832 w eder d00r ring een zoon van M artiIfs en van Pompilia,

Frankrjk van garnizoen voorzien,Om den eenedochtervanNuma.Hjwordtaangemerkt
invloed van Oostenrjk in den Kerkeljken alsdevierdekoningvan Rome enregeerdevan
Staat te keer te gaan.De Franschen bleven 638tot 6l4 vôörChr.Gedachtigaandenroem
er t0t in 1888.In 1849m oestderevolutionaire zjns grootvaders, poogde hj de openbare
llezetting te Ancona voor de Oostenrgksche godsdienqt, geljlc zj door dezen geregeldt
2$*
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maar onder Tull'
as Vo.
:fzlyzl.
ç verwaarloosd prachtigen gloed der zonnestralen eeneruime
was, te herstellen en deRomeinen aan den besproejing,zoodathetzieh door eeneOngelandbouw en dergeljke vreedzamebedrjven m eenevruchtbaarheidonderscheidt.Deschoon-

te gewennen. Hj heeft het Janiculum aan ste plekjes zjn er door bloejendegranaatde overzjde van de Tiber tegen deEtruscers boomen en oleanders overschaduw d,en de
bevestigd en door eene houten brtlg metde dampkring is er metden geur van oranjestad verbonden.Hjvoerdeeenvoorspoedigen bloesem s vervtlld.
Neder-Andalusië omvat bjna geheelen al
oorlog metde Latjnen en breidde Romes
grondgebied uit t0t aan den mond van de

het stroomgebied van de Guadalquivir.Hare

Tiber,waarhj dehavenstad Ostia stichtte.
Hj Overleed na eene z4-jarige regéring en
liet twee minderjarige zonen achter,die
aanvankoljk dool- Tarquini'
as Tridcl,
ç van

bron hebben wj reedsgenoemd,enzjvloeit
in eene zuidwesteljke en zuideljkerigting
met talrjke kronkelingen voorwaarts.Aan
hare regterzjde ontvangtzj deGuadalimar,

den troon werden beroofd.

de Escobar, de Jandular,de Guadalmelatoj

Andalusië is een Spaansch koningrjk, de Guadiato, de Guabalcar en de Carallon,
een gedeelte van het Romeinsche Baetica, terwjl de kleine Gt
ladiana, de Garandilla,
het Vandalitia OfVandalusia uitden tjdvan de Guadaira en de Xenil naar de andere
de heersohappj der Yandalen, daarna een zjdostroomen.Beneden Sevilla verdeeltzich
gebied,datdeMoorschekoningrjkenSevilla, de hoofdrivier in onderscheidene armen en
Jaën,Cordova en Granada omvatte,enthans vormt er een paar vruchtbare eilanden vôôr

een gewestin het ztlideljkst gedeeltevan zj bj San Lucar zich uitstort in zee.De
Spanje,(Iatten noorden grenstaanEstrama- talrjkekustrivieren en badplaatsen gaan wj
dura en Nieuw -castilië, ten zuiden aan de mctstilzwjgen voorbj.

Atlantische en M iddellandschezee,ten oosten
H etklimaat is er zo0 zachten aangenaam ,
aan M urcia en ten westen aan Portugal.H et datmelzergedurende bjna het geheelejaar
land,datOpl589(
Dgeogr.mjlenruim )
3millioen onder den blooten hemelkan slapen.Aan de
inwonerstelt,wordtvan on'derseheideneberg- ktlst is bj het waajen van den solano de
ketensolnzoomd en doorsneden.Van dehoog- warmte we1eensvreeseljltentevenskoortsvlakte van CastiliëenEstramadura komt men w ekkend. De sneeuwgebergten m atigen in
Over een bergpas ter hoogte van 700 Ned.el hetbinnenland de hitte; Op de bergen is het
Overden SiërraAlorena,die toppenheeftvan er koud en aan (1e hellingen koel.De ge1000 Ned.el (Pic0 d'Almuradiel, Pico del westen van Andalusië zjn de rjkste en

Rej),in hetheerljkeland van Neder-Anda- vrtlchtbaarstevan geheelSpanje.Hetishier
luslé.Naar de zjde van Portugalverheffen een algemeen bekend spreekwoord,dathet
zich de Siërras van Guadalcanal,Arotshe en water van Andalusië depaarden vettermaakt
Constantina.ln hetoostenverrjzendebergel
z dan de haver van andere landstreken.D e l0f
van Cazorla met de bronnen van de Guadal- del. weelderige vruchtbaarheid kan echter
quivir,enin hetzuidenvindtmenhetgebergte alleen aan derivier-zoomenonvoprwaardeljk
van Granada.D e provincie Cordova, in het worden toegekend.
m idden des lands gelegen, is een dal,dat
De bodem levert er ten gevolge van zjne

naar de westzjde allel
zgsbreeder wordt,

gesteldheid en van het gunstig klimaatde

de provincie Sevilla is geheel en al eene voortbrengselen van den gem atlgden en van
vlakte,en zuidwaarts van de stadvandezen den verztm gden gûrdel.H etbestegraan gl-oeit
naam breidtdeAndalusische laarvlaktezich ten Oosten en zuiden van Sevilla,en als er
uit.Opper-Andalusië of Granadalseeneberg- de vruchtbare velden naar eisch bebouw d
streelk met een grootaantalSiërras.Aan deze werden? zouden zj geheel Spanle kunnen
grenst ten westen de Siërra Nevada,waar voeden. De landbouw staat e1*op veel lagezich de twee hoogste toppen van Spanle,de ren trap dan in Arragon en Catalonië.Het
Cerro de Mulahacen en de Pico de Vt
?lata Ontbreekt er aan zorg vool-eene doellnatige
(beide Omstreeks3500 Ned.el),verheffen en besproejing. D e tarwe geeft er een 40-t)n
een ketel vorm en, die m et eeuwige sneeuw de m ak's een loo-votldigen oogst.D aarenbûven
is gevuld-. Ten ztliden van de Siërra Nevada vindtmen errjst,groenten,vooralaspergies,
verrjzen de Alpuiarras en verderwestwaarts meloenen, St.Jansbrood,henlzep en vlasde kustgebergten van Malaga, w aarna die voorts oranje-appelscn citroenen,anlandels,
van Ronda volgen,w elke zich t0t Cadix uit- granaat-appels,dadels,oljven,heerljkedrt
lfstrekken.
ven, katoen en suikerriet. Van de mjnen
In geheelAndalusië is de bodem ,metuit- wordt er weinig werk gemaakt;zj leveren
zonderingvan diendergebergten,heuvelachtig vermiljoen en 100d, alsmede eenig zilver,
en golvend, kalkachtig van aard en zandig koper en steenkolen,terwjl fraaimarmer,

aan de kust, terwjl men aan de boorden jaspisen zouter t0tdedelfstoffeljkev0ol-t-

van de Guadalquivir en van de Guadiana brengselen behooren.Men heeft er praehtige
eenvruchtbaren kleigrondaantreft.BjSevilla paarden en stieren, zw are varkens, m et
heef'tm en uitgestrekteheidevelden,deArenas kastanles gemest,geiten enmerinos-schapen.
gordas, die met stt
lifzand bedekt zjn en op Tn het gebergte zwerven herten en reeën,

eene Afrikaansche woestjn geljken.ln Granada liggen bekoorljke dalen,vooralaan de
m onden der rivieren.D itgew est,doorbergen
togen het lloort
len beschut, hecft bj den

hazen en dergeljk wild door de strtliken;
ook zjn er n0g wolven, en ûp de rotsen
van Gibraltar woont eene soortvan apen.
De rivieren leveren er een overvloed van
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forellen,alen en anderesmakeljkevisschen. kenaan Romeeen dichter,een wgsgeer011

Denjverheid verkeerterin een kwjnen- een keizer (Seneea, Lueanusen Trnjanu'
ù,
terwjl de handelsvaartuigen van Gadesen
Hispalis (Sevilla)naaralle nabjzjnde zeeën

den staat.Men heefterbelangrjke tabaks-,
sigaren-, leder-, zjde- en katoenfabrieken.
De zjde wordter meestrtlw naar het buitenland vervoerd.
De inwonersvan Andaltlsië Onderscheiden
zich door een schoonen ligchaamsbot
lw ;zj
zjn levendig, schrander en geestig2 m aar

stevenden.In de 5de eeuw drongen de Vandalen uitGallidë en Asturië eroverdegren-

zen en vonden geen tegenstand bj de Ontzenuwde bevolking.Zj gaven aan hetland
den naam van Valzdalitia?m aar werden w el-

tevensopvliegenden wraakzuchtiy.Zi
lweten dra door de Gothen verdrongen,die na de

zich vool.hunne meerderen te btllgen,maar 6deeeuw OvergeheelSpanjeheersehten,maar
laten hunne eigene meerderheid t()sterker indenslagvanXeresdelaFrontera (711)voor
gevoelen aan hunne minderen.ook zjn zj de dappere M ooren bezweken,die w eldrate
traag, achteloos en verwaand en zeer ver- Cordova een nietlwen zetel derKhalifenvesz0top eene bonte,in het Oogloopendeklee- tigden.De overwonnene Gothen werden met
ding. De vrouwen hullen er zich meestal in zachtheidbehandeld.Zj behielden hunnevrjeen wit gewaad en dragen eene frissehe1-oos heid van godsdiensten behoefdelkslechtseene
in de donkere lokken. De dolk is het ge- matige schatting te betalelz. De landbouw
liefkoosd wapen van den Andalusiër. De bloeideerindiedagen?ennietminder Ontwikinwoners van Granada zjn vljtiger dan de kelden er zich de kulzsten en w etenschapoverigen;bj deze vindtmenveleafstamme- pen,zoodatgeene stad in Etlropa in beschalingen van de Mooren? en in het gebergte ving metCordovawedjverenkon.Ditduurde
zjn er, die in het geheilu M oltam3
ned als totdat het Aloorsche vorstenhuis w as uitgehun profeet erkennen. In het kustgebergte storven (l05l) en het rtjk in drie afzonderbj GranadaenindebergstreekvanLaRonda ljke Moorsche koningrjken, Sevilla, Corwonen de vermetelstesmokkelaars,een woest dova en Jaên,werd verdeeld,w elke achtervolk, dat zich door geen gezag laatbeteu- eenvolgensdoorkoning Ikrdlnand III (1238
yelen.Van de 50000 Zigeuners(Gitanos)?die t0t 1248) Tverden veroverd.De Onverdraayln Spanjehun verbljfhouden,bevindenzich zaamheid derChristenen verdreef toen dm de meesten in Andalusië. overal ontwaart zeizde vreedzame en ontwikkelde bewoners

de reiziger eroverblt
jfselen tlitden tjd der naar Afrika en qafhetheerljk Andalusiëter
Mooren.De voornaamste huizen in desteden prooiaan krjnlng en verval.
zjn in een Moorsehen stjlgebouwd;zj zjn A ndaluslet is een ligchaam ,dat eenigvoorzien van een binnenplein, waal' eene
waterkom met eene lbnteinonderdeschaduw
van citroen-boomen en cypressen eene aangenam e koelte versehaft.
T0t in het midden der 18de eeuw was er
deSiërraMorenametzjnevrt
lchtbarevlakten
eene woestjn. Toen stichtte graafOlavldes
er eene kolonie van 10000 vreemdelingeny

zins t0t de edelgesteenten behoort.Het kristalliseert in rhombische zuilen en bestaat

hoofdzakeljk uit klei- en kiezel-aarde.Het

heeft de hardheid van kwarts en een sool--

teltik gewigt van ruim 3.Hetsmeltnietvoor
ch slechts traag
de blaasbtlis, vereenigt
. er zi

metboxax en phosyhorzotltenontvangt,met
eene kobalt-oplosslng bevochtigd, bj het
meest Duitsche landlieden en arbeiders.lltl gloejen eene groene kleur.Hetisonoplosgaf haar ter bebouwing eene oppervlakte baar in zuren. Men vindt het in graniet

68 C) geogr. mjlen,en weldra was de en kristalljn-schiefer in Spanle, Saksen ,
woestjn in een vrtlchtbaar gewest herscha- Bej
ieren,Tyrol,de Yereenigde Staten,Brapen. Ziekten en Ongelegenheden deden w el- zilië enz.
dra een groot gedeelte der volkplanting
A ndam anen is de naam van eene eilanverdwjnen, - de verliezen werden dool' den-groep in de,GO1fvan Bengalen.Zj ligt
Spanjaarden aangevuld,enzelfsvandeDuit- ten zlliden van Kaa? Negrais tusschen 10
Van

sche taal is ex heden ten dage geen spoor en l4O N.B. in de xlgting van hetnoorden
m eer te vinden.D e taal van den Andalusiër naar het zuiden t0t aan de Nicobaren.De
is met vele Arabische woorden uit den tjd groep bestaatuit 3 grootere eilanden:GrootH.'z#tzvltzz?., door eene smalle straat in 3
der M ooren verm engd.
ln de vroegste tjden werd Andalusië be- deelen gescheiden? en K lein-aindaman, het
w oond door de Totlrdetaniërs,een zacht en zuideljkste,omstreeks40 zeemjlen,van de
vredelievend volk,datniet in staat was Om Nicobaren verwjderd. Voorts heeftmen er

zich teyen een veroveraarteverweren.De de eilanden Rntland,Groot-coco,Landfall
Phoeniclërsstichtten hierbloejendekoloniën, Fl'rcos#tzwz,Barren enz.
zoo als Tartessus,Sevillaen Gades(Cadix). De grootste eilanden zjn bergachtig en
Later namen de Carthagers de kt
lsten in digt begroeid m et teak-, ebben-, sandel-,
bezit, en het schjnt, dat zj in de dagcn jzer-,mango-en terpentjnboomen.Het dievan H amilcar, H asdrnbal en H annibalhet renrjk bestaateruittjgers,luipaal'
den,apen,
geheele land aan hunneheerschappjhebben wilde katten en wilde honden,eekhoorns,

vele en prachtige vogels, slangen, schildpadden enz. D e zee leverter een oyervloed
van visschen, krabben? Oesters enz.A1die
gezag over yeheel Sganje uitstrekten.C0r- eilanden beslaan eene ultgestrektheidvan0m dova en Santlpnnte bk Sevilla(ltalica)schnn- streeks 120 Q geogr.mjlen.De bodem is

onderworpen. Reeds in 201 vöôr Chr.werd
Andalusië,a1s een gedeelte van Baetic'
a,een
wingewest der Romeinen,die van hier hun
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er ongemeen vruchtbaar, maar het klimaat man te worden.Vrtlchteloos waszjn aanverre van gezond. De inboorlingen, wier zoek om bj een tooneelgeplaatst te wor-

aantal op 15000wordtgeschat,zjn donker den. en hj zag zich eindeljk genoodzaakt,
van kleur en geljken Op de Tapoeas.Zj om zich a1s knecht bj een draajer tebewnnen in hunne dorpen in eenvoudiqehut- steden.Reeds den eersten dag werd hj er
ten en houden zich vooralmet (le Jagt en verdreven door de ligtzinnige taal,die hj
de vischvangst bezig. Hetweinige vertrou- ill de werkplaats moest hooren.Nu hoopte

wen, dat zj in vreemdelingyn stellen,ge- hj, dathj fortuin zotl kunnen maken met
tuigt van hunne schranderheld, en zj zjn zjne stem enbegafzichnaarprofessorSiboni,
geenszins z00 woest a1s weleens door 0n- diejuistgasten had,Onderwelke zich Bay-

kundige beoordeelaars isvermeld.DeBritten gesen en W eyse bevonden. Voor hen zong
stichtten er in 1701 eene volkplanting te hj en speelde hj comedie,zoodat W ey8e70
Port Cornwallis die zi
j echter vjfJaren thalers voor hem inzamelde en M boni zich
later verlieten.ln 1858 werden dezeeilanden met de vorming zjner stem belastte. Dit
dool' de Britsche regering in bezit genom en laatste bleek echter eene vruchteloozemoeite
en ingerigt tOt eene deportatie-plaats voor te wezen.De dichter Gwldber.q gafhem verIndische misdadigers. Het aantal van deze volgens les in de Deensche en Duitschetaal,
bedroeg in 1860 bjna 2000.
enAndersen werdOygeleidvoorden schouwAndante is een Italiaansch woord,dat burg Onder hettoezlgtvan Lindgreen.Eenige
een geljkmatig voortschrtjden aandtlidt.Men sttlklten, door hem opgesteld voor het t00vindt het als opschrift boven som mige m u- neel w erden w el is w aarafgekeurd,maar
ziekstukken,waarin hetzoowelopdetjdmaat zi
J* bezorgden hem toch de gunst van een
a1s op de voordragt betrekking kan hebben. verm ogend man, Collin genaamd.Deze verHet tempo, door datopschriftaangewezen, schafte hem vrjeinwoning en onderwjsaan
li4tin hetmidden tusschen allegroenadagio de Latjnsche schoolte Slagelse.Lateront(zle onder die woorden).De voordragtvan ving hj privaatlessen van den geleerden
zoodanig stuk is gematigd en eenvoudig en L. C. A f7IJ:r en deed een Jaardaarna met
veroorlooft g00n0 verrassende ovorgangen. l0f zjn eœamenartium.Reeds alsschooljonO0k aan een muziekstuk van dien aardgeeft gen had hj onder anderen hetgedichtgemen den naam van andante.Andantino,het schreven öllet stervende kind'' datin vele
verkleiningswoord van andante,wjstOpeene talen - zelfk in hetGroenlandsch - is Overminder langzame beweging,die echter niet gebragt.Nietlang daarna (1828)4afhjzjne
zoo snel mag wezen als die van een stuk, uvoetreis naar Amak'' in het llcht, eene
waarop het woord allegretto isvermeld.
letterkundige satyre,die zooveelbjvalvond,
Anderloni (De gebroeders)waren twee datzj een jaarlater reeds1$m aaluitgegeven
beroemde graveurs.De oudste,I'aastino,in en in Zw eden nagedruktwas.In hetnajaar

1774 geboren, woonde te Paviaj waar hj
den 9den Januarj 1847 overleed, en leverde
een grootaantalplaten,vooralvan ontleedkundigen aard, en de Jongste, Piëtro,ge-

van 1829 legde hj zjn tweede examen af
eh schreef de vaudeville ?D e liefde op den
Nicolaï-toren'' dat ten tooneelewerd gebragt
en uitmuntend voldeed. In 1830 verscheen

boren in 1784,een leerling van Palazzi en de eerste verzameling van zjne gedichten
Longhi, stond na 1821 aan het hoofd der en in hetvolgendeJaareene tweede onder
school voor graveurs te Milaan. Hj heeft den titel tdphantasieën en schetsen.''In 1831

prachtige platen geleverd naar schilderjen
van oude m eesters e11 overleed den l3den
October 1849.
A ndersen (HansChristiaan),eenberoemd

was hj reeds in staat, Om eene reis naar
Noord-Duitschland tedoen,en de indrultken
van dien togt heeft hj in zjne (
tschadtlwbeelden'' keurig geschilderd.Bj dien uitstap
eerde hj te Berljn Chamisso en te Dresden
De
b
hndic
tnerApr
enilro1ma
veer
,we
et- lTl
ore
en
nsc
de
2h
de
80n
5s+r
te j
Od
ns
é or
pdg
he
eck kennen, en deze beiden m aakten het
eiland Funen.Hj wasdezoonvaneenarmen Duitsche ptlbliek opmerkzaam op den Deenschoenmaker en Ontving een hoogst gebrek- schen dichter. ln 1832 gafhj eenekleine
ki4 onderwjsineenearmenschool.A1snegen- verzamelinq van Jvignetten naarDeensche
Jarlge knaap begon hj reedsblj-en treur- dichters''ult,terwjlhj tevens tooneelstukspelen te schrjven, die hj op een poppen- ken vertaalde en teksten voor operasschreef.
tooneel opvoerde.Daar na den dood zjns In 1833 verschenen zjne trfwaalfmaanden
vaders de omstandigheden zjnermoedern0g des Jaars''en deregéring stond aanhem en
bekrompener werden, zond men hem naar

aan H ertz eene sOm t0e onz te reizen.Eerst

eene fabriek,waarhj hetwegensderuwe begafhj zich naarParjs en vervolgensnaar
wj
ze,waaroy men hem bejegende,nietk0n Zwitserland, waar hj dAgnateen demeeruithouden. Zpne moeder wilde hem alsleer- man''voltooide. Te Rome verwierfhj de
ling in een kleêrmakerswinkelbesteden?maar vriendschap van Tltorwaldsen,en de vrucht
hj bad haar zoolang,totdatzj hem verlof van zjn verbljf in Italië was zjn fraaje
verleende Om met zjn kleinen spaarpotnaar roman aDeimprovisator''(1832)HieropvolgKopenhagen te reizen,- vooralomdateene den deromans (
dO.T.''(1835),aanhetvolkswaarzegster voorspeld had,dat Odensé eens leven ontleend,en Jlletw asmaareen speelm
an'
'
ter eere van hem z0u illuminéren.Hj be, waarin hj zjn eigen leven schetste.
reikte de hoofdstad op den 5den September Voorts gafhj uitttscheidingenvereeniging''
1819 met hetvaste beslllit Om een beroemd (1826),öDrie gedichten'' devaudevilleaDe
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er Vereeniging van Britsche scheepsreeders
nnzigtbare op Spxogr''(1820),hetromanti- d
sche drama t
fDe mulat''(1840),ûprenteboek en lid van het Parlement voor orkney en

z
onderyrenten''1en hettreurspel(
tlletbperenmeisle.'' Eene scherpecritiekmaaktehem
neêrslagtig, en hj begaf zich wederom op
reis naar ltalië en naar het oosten en beBchreef'dien toyt met poët
ischen gloed in

Shetland (1847).Dezelaatstebetrelkkinglegde
hj nederin 1852.Voortswashj steedsbereid ()11 met zjn groot vermogen nuttige
inrigtingen tOt stand te brengen.Op eigen
kosten stichtte hj te Norwood eene arbei-

boeid. Na zjn terugkeer gaf hj tNieuwe
sprookles''uitenzelfseendramatischsprooltje
?De geluksbloem'',dat met bjvalten t00neele werd gevoerd.In den winter van 1843
toefde hj weder teParjs,inhetvolgende
Jaar bezochthjDuitsehland,en den winter
van 1845 op 1846 bragthj doorte Berljn
en teW eimar.In delentevanlaatstjenoemd
Jaar reisde hj Over'
W eenen en Trlëstnaar
Rome en Napels,waar hj zjneeigenegeschiedenis schrc'ef Onder den titel ttl-let
Bprooklemjnslevens''.Hj voltooide haarop

ham (1854)heefthj metkrachtbevordt,rd.

als in het Zweedsch (Klöbenhavn,22 dln.)
uitgegeven. Zjne voornaamste voortbrengselen zjn in de meeste talen van Europa
overgezet. A ndevsen onderscheidt zich door
een diep en ;Jn gevoelen dooreeneongemeenegemoedeljkheid.lleteigenaardigezjner
dichterljke gave Openbaart zich voo1'
al in
zjne usprookjes'' diewelnagevolgd,maar

Julj 1818teBreslau geboren. voleindigde
erzjne studiën in dewjsbegeerte en werd

rs-vexeeniging en te Lerwick eene school
ttDebazareensdlchters.''Reedsin1825hadhj de
voor inwoners der Shetlands-eilanden. 00k
di
e
e
ve
nwel
de
aanui
t
gege
ve
n,
usprookjes''
dachtvanhetpublieknietbjzonderhaddenge- den bouw van hetkristallen paleiste Syden-

Andersonia Brotone,eenplantengeslacht

van de familie der epacrideën ,isalzoo gegenoemd ter eere van Anderson,den scheepsdocter, die Cookop ztjnereizen vergezelde.
Het bevat struiken met e0n s-deeligen,gekleurden kelk ,meteenes-deeligebloemkroon
en 5 meeldraden.HetgroeitvooralinNieuw-

Holland. Demeestbekendesoort,a.t
9rd??-

qelioïdes Br., die omstreelks eene Ned. el
'hoog wordt, eirond-lancetvormige,puntige,
stengelomvattende bladeren draagt en met
a bloemen in
de badplaats Vernet in de Pyreneën en be- eene menigte roodachtig-witt,
zocht in 1847 Engeland en in 1849 Zweden, hoofdvormige aren isversierd.Zj heeftdes
nterseene warmtenoodij van7t0tl0OC.j
vanwaar hj zich weder naar het zuiden wi
mengeilfthaarinFebruarpnieuweaardebegaf. In hetvoorjaarvan 1861bezochthj en
voor de vierde maal Rome en in 1862 de heide-en blad-aarde-,terwjlzj in Meiin
wordt geplaatst. Men vervoornaamste steden van Spanle.Dezelaatste de 0P0n lucht
reisheefthj in zjnboek '
îlnSpanje''(1863) menigvuldigt ze d001-stekken. der grootste
Anderssen (Ad0lf), 0011
beschreven.Zjne yezamenljke werken zjn schaaks
pelers onzer eeuw , werd den sden
zoowel in het Dt
utsch (Leipzig,44 dln.
)
er benoemd t0t bt
litengewoon leeraar in de
wiskunde aan het Friedrich-gymnasium. La-

terwashjwerkzaam teStolpeinPommeren,
en in 1851begafhj zich naarBerljn. Hier
was het schaakspel zjne geliefkoosde uitspanning en hj bragt het daarin z00 ver,
nog niet geëvenaard en n0gveelminderover- dat hj in den grooten schaaltwedstrjd,in
aatstgenoemd Jaar te Londen gehotlden,niet
troffen zj'n.Daarhj veeluitzjneigenleven l
lleen de (
lveriland behield OpKlezeritskyen
en ljden mededeelt,weethj steedsderegte a
%tattntonmat
snaar aan te slaan om het gemoed van ande- Dzen,maar 00k den beroomden k
ette.Na zgn terugkeer werd hj te Breslau
ren te roeren.Debloemen;diehjuitstrooit, z
n zooeven genoemd gymnasium t0t gezjn niet kunstig met de schaar geknipt, aa
oon leeraar benoem d en verwierferw eldra
achjesen tranen w
maar op eigen bodem metl
den titelvan professor.Totschaken had hj
gekweekt.
eer weinig tjd
en gelegenheid,en welligt
Andersor.(Arthur),0en Brit,die zich zs
het hieraan*t0e te schrjven,dat hj ln
door groote njverheidsondernemingeneenbe- i
roem den naam heeft verw orven, werd in 1858 te Parjs voor den Amerikaanschen
chaakspeler Pa'ul WTI/'
?*/IA, de vlag moest
1793 Op heteiland Shetland geboren.Eerst s
s
t
r
j
ke
n
.
l
n
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p
d
e
n schaakwedstrjd te
aan
de
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i
nedi
e
ns
t
M
:a
ar
wjdde hj zich

nam in 1815 zjn ontslag en legdezich t0e Londen heefthj wederden eersten prjsbeop den handel.Gemeenschappeljk meteenige haald. In de tdsehachzeitung''heefthj vele

elangrjke bjdragengeleverdoverdetheorie
scheepsreeders rustte hj de vloot uit,die b
anhetschaakspel,en talrjkemerltwaardige
de heerschappj van Don >ktIô'
Jvan Portu- v
galdeed vallen.Hj waseen grootvoorstan- Opgaven is het schaakminnend publiek aan
ehand verschuldigd.
der van den vrjen handelen een derjve- zjn
rigste leden vanhetanti-graanwetten-verbond. A ndersson. Twee merkwaardigeZweedjn 0nsbekend.
Zjne voornaamste pnderneming wasechter sche mannen van dien naam zi
één, Carl e
T01J4 Andersson,in 18:7 in
hett0tstand brengen van eene gerefelde De
stoombootvaart uit Engeland naar de Mid- W ermlantl geboren, werd in 1850 door het

ographisch genootsehap te Londen belast
dellandsche zee,naar Indië,China,Australië Ge
en Zuid-Amerika.DezeOnderneming,diezich met het doen van eene ontdekkingsreisin de
van het geheele passagiers-verkeer tusschen binnenlanden van Zuid-Afrika. Hj vertrok
n datjaarmetF.Gallon van de'
W alvischBrittanle en zjne koloniën meestermaaktet i
aai, reisde door de landen der Damaras en
werd met ongemeenen voorspoed bekroond. b
Andernon was weldra schatrjk) vooxzitter Ovampos en drong in 1853 en 1854 alleen
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dtlf)x tfntaan hetNgami-meer.In 1855keerde

(4800 Ned.elhgog)omsluiten en zichinden
hj naarEuropa terug,Om zjne reisberiqten bergknoop van Cuzco weder vereenigen.De
uitte geven.Zj verschenen onder dentltel: westeljketakOfKust-cordilleratorsehthooge
uluake Ngami o1-explorationsand discoveries gevaarten, zooals de Pomarape (s700 Ned.
during four years wanderings in the wilds el),de Gualatiéri,de Parinacota en de Saof South-western Africa'' (2 dln. Londen hama (alle drie l00 t0tS00 Ned.elhooger
1855,2etlitg.1856),en zjninhetZweedsch dan de voorgaande), terwjl zich 0? den
en Hoogduitsch vertaald.Reedsin 1856keerde Oosteljken takz de Andes van Bolivla gehj naar Zuid-Afrika terug en reisde er in naamd, de llllmani cn de Sorata (beide
1858 en 1859 met ontzettend veel moeite 6600 Ned. el), verheFen.- Bj den bergdpor het land der Damaras t0t aan de rivier knoop van Cuzco verkrjgthetgebergteeen
okavango, van waar hj naar Otjitoeo te- grooten Omvang en bevat er de Andes van

xugkeerde.Hj heeft dezen togtbeschreven Vilcanota,Carabaya,Abancay,Parinacochas
in ttrhe Okavango-riverqa narrative Oftra- en Andahtlaylas. D e hoofdketen loopt van
vel,exploration andadventt
lre''(Londen1861). hier naar het noordwesten en verdeelt zich
Andersson is de onechte zoon van den En- weder ill S taklten, die het dal der Rio
gelschm an L.Lloyd.
Jauja,omvademen en zich in denbergknoop
De tweede van dien naam is NilsJohan van Huanuco en Pasco weder vereenigen.
Andersson een Zweedsch kruidkundiye,den Hier verdeelt zich de keten in 3 takken,
zosten Februarj 1821 te Gârdserum ln Smë- van welke alleen (1e kustketen drie sneeuwland geboren. Hj werd in 1846 leeraarin toppen draagt,die van Pelagatos,Moyopato
de kruidkunde teUpsala en in 1847 aan eene en Htlaylillas. De 2 takken komen zamen

schoolte Stokholm. Hj volbragt vele we- in den bergknoop van Loxa (51/a en 23/jO

tenschappeljke reizen in en btllten Zweden Z.B.),waarna tweetakken een merkwaardlg
0n nam deel aan de reis Om de wereld,in dalterl
engtevan55geogr.mjlenomsluitenen
1851 t0t 1853 door het Zweedsche fregat zichindenbergknoopvanIuosPastos(1ON.B.)
Eugenie Ondernomen.Een merkwaardig ver- vereenigen.Ditdalligt3000Ned.elbovende
slag van dien togt,onder den titel: ttEn oppervlakte der zee en is door 2 dwarskeVerldomsegling'',ls 0ok in onze taaldoorde tens die V3n Cuenza en Chisinche - in
m eesterhand van Goevernegr overgebragt en driekommen verdeeld. Langs zjne zoomen
bj W olters uitgegeven. Andersson werd in verheFen zich Onderscheidene reuzengevaar-

1855 adjunct en botanisch demonstrator te ten,z00als de Chimborazo(6700Ned.e1),de
Yliniza(5434Ned.el),deCorazon,deAtacazo
de Pichincha (5000 Ned.el),de Cotochache
(5100 Ned.el),de Cotopaxi(5000Ned.e1),
de Antisana (5984 Ned. el), de Cayambe
(s140 Ned.e1,Juistonderden evenaar),de
Imbabura enz.,terwjl t
èp laatstgenoemden
bergknoop devulkanen van CumbalenChiles
terwjlhjtevensoverdeQoraderkeerkrings- vel*rjzen.De keten verdeelt zich vervolgens
Lund en in 1856 professor en conservator
der kruidkundige verzameling aan de Academie van W etenschappen, alsmede leeraar
aan de tuinbouwschool te Stokholm. D00r
de uitgave van talrjkebotanischegeschriften
heeft Andersson veelbggedragen t0tdekennis van den Skandinavischen plantengroei,

gew esten merkwaardige opstellen heeft ge- w ederom in 2 en later in 3 takkentwelke
leverd.
ichnietwedervereenïyen.Op den middelAndes (Cordillerasde los) is de ontzet- z
sten tak prjkt de Tollma (5700 Ned.el).
tende bergketen, die ill de rigting van den Deze Omsluit met den westeljken tak de
meridiaan over geheel Amerika loopt, van provincie Popayan en vormt daarm ede een
de zuidpunt (de klip Diégo Ramirez)tOtaan bergknoop. Daarna begint de bergketen te
de ktlstderNoordeljkeIlszee(ttlsschenden dalen,Om zich op de landengte van Panama
m olld der M ackenzie-rivier en de Behring- wederom te verheffen, zoodat men er van
straat).Zjonderscheidtzichdoorharelengte, den Cerro Grandee de beide Oceanen aandoox de hoogteharertoppen,doorharevuur- schouwt.Verder westwaarts vormt zj de
Bpuwende bergen,door den overvloed harer hoogvlakte van Veragua met den berg van
nuttige delfbtoFen en door haren invloed op dien naam (Ss00 Ned.e1) en looptmetde
de luchtgesteldheid.
Cabaceres-keten naar Costa Rica,waarvuurW j vinden in hetzuiden den aanvangder spuwende bergen ter hoogte van 2800 Ned.

keten bj destraatvan Magelhaens,waarzj
zich onderdennaam vanPataqonischeAndes
met hare sneeuwkruinen (dle van Maca,
Yanteles,Corcovado enz.)langsde kustder

el verrjzen.Nu volgt er eene reeks van

bergvlakten,aan wier zoomen zich aanzienljke rotsgevaarten en vulkanen verheFen,
z00 als de hoogvlakte 5Tall Honduras, Van
Stille Zee t0t aan Chiliuitstrekt. In Chili Guatimala met den Pacaya,den Acatanango,
loopt de hoofdketen door het binnenland, den Toliman,den Atitlan, den Tajamulco,
V3n eene evenwjdi
ge kustketen vergezeld den Qt
lezaltenango enz. Laatstgenoemde
en draagt er den Ozpr
no (2500 Ned.ei hoogvlakt
e strekt zich uit Over het sehierhoog), den vulkaan van Maypu (5000 Ncd. eiland Yucatan,waar de hoofdketen aanmere1) en den A concagua, den hoogsten berg keljk daalt.Zj verheftzich wederbjTehuvan Z.Amerika (7000 Ned.e1). Op 20OZ.B. antepec en vormt de Nieuw-spaansche hoogverdeeltzich dehoofdketen bj denbergknoop vlakte.In hetzuiden heeftm en erdevlakte
van Pprco en Pptosi in 2 takken,die het van Anahl
c (3000 Ned.elhoog)taan wier
(
131 v&n Desagqadero methet Titicaca-meer zoom zichla
de CitaltepetlnfPiek van Orizaba
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(5400Ned.el),deNauhcampatepetlofCoffre
de Perote (4000 Ned.el),dePopocatepetl
(5500 Ned.el),deIztaccihuatl(4900Ned el)
en de Nevad: de Toluca (4700 Ned.el)verheFen,terwjldigterbj deZuidzeedePiek
van Tancitaro (2500 Ned. el)',de vulkaan
van Colima (2000 Ned. el) en de Jortlllo
verrjzen.Daarna bereiktmen dehpogvlakten van Tlascala, Ttmochtitlan (Mexico),

Op,doet het vocht er uit neêrslaan en zendt
het naar den Atlantischen oceaan.0p deze

van Siërra Madre.W aar deze in eene noordwesteljke rigting een einde neemt, volgt
eerst eene hoogvlakte en dan de aanvang
van het Rotsgebergte (Rocky Mountains).
Hierin vindt men weldra een bergknoop?die

7% kalkaardeenbjna7% natron.Hetvormt,
methoornblendevermengd,hettrachiet-achtig
resteente,waaruitde hoogste Andes-toppen

wjze onthoudtzj aan de westeljke helling
eene vrtlchtbaarmakendebesproejiny,terwjl
de frissche,drooge luchtvan sommlge harer
hoogvlakten, verkwikkend is voor den beW 0n0r.

Andesiet is een gesteentetdat voorheen

voor albiet werd gchouden ea er zoo sterk

Toluca,Mechoacan en Mixtocapan.Hiel'ligt Op geljkt, dat men het alleen chemisch
naarde zjde der zee,bj de stad oaxaca, daarvan Onderscheiden kan.H et smelt intusde Cerro deZempualtepec (2500 Ned.el)en sehen veel gemakkeljker. Het is zamengeop 20O N.B.verkrjgtdezeketen den naam steld uit 600/: kiezelaarde, 250/'
: kleiaardej

het brongebied is van 3 rivieren,nameli
jk
va'
n de W indrivier, van de Greenrivier en
van de Lewis Fork. Op dien borgknoc,p

verheftzichFremont'sPiek(4S00Ned.el),en

van hier gaan vier bergtaklten tlit, van
welke de voornaamste, onder den naam van
Rocky Mountains onderscheidene sneetlwtoppen draagtyzooals Three Tetons, de Mount
Hooker en deMotlntBrown.Deze tak vormt
meereenereeksvangebergtendaneeneeigen-

m Ecuador bestaan. O0k vindtmen het in
de trachietsoorten van den Ararat, van den
Elbroes en van den Kasbeck in plaats van
glazig veldspaat. Tevens is gebleken , dat
het een bestanddeeluitmaakt van hetdioriet
en syenietder Vogesen.

Andkvie (cichorium endiviaL.)iseene
'
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ljkeketen.00k hierlooptlangsdeZuidzee
eeneevenwjdigektlstketen,dieslechtsnuen

jj,
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I
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dan door rivieren wordt afgebroken.Op een
harertakken,in vooxmalig Russisch Amerika,

verheft zich de Mount St.Elias (5500 Ned.
el),de hgogste berg van hetvaste land van

N.Amerika,terwjldietak westwaartsOver
het schiereiland Alasjka naar de Aleoeten
loopt.
De Andesketen beslaat eene oppervlakte
van 150000 D eogr.mi
jlen en is omstreeks
1900 geogr. mplen lang. Hare helling is in

den regel aan de westzjde steilen aan de
oostzjdezachtqloojend.Zj ishetbronnengebied van talrhke grooterivieren,die aan
haxe oostzjde Noord-Amerika envooralZuidAmexika besproejen.Van dezenoemen wj
enkel de Amazonen-rivier m et een stroom gebied van 159000 1 geogr.mjlen.Hetvoorkomen dier bergketen is zeer verschillend
naar gelang der verschillende gordels,diezj
doorloopt, naar gelang der hoogte,waartoe
zj zich verheft, en naar gelang der zjde,
die men in ooqenschouw neemt Geljltzi
J
'
digt bj haar zuldeljk uiteinde en aan hare
westeljke zjde eene reeks van kale rotsgevaarten vertoont en op hare hûogetoppen
met eeuwige sneeuw is bedekt,zlen wj in
de keerkringslanden halen oosteljken voet
m et een w eelderigen plantengroeibedekt,die
zich met Ondoordringbare bosschen lanqs
den zoom der rivieren uitstrekt of zich ln
Onafzienbaren prairieën verliest.
De Andesketen bergtnuttige en kostbare
metalen in haren schoot.Californië is sedert
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Anlli4jvie*

plantensoort, die t0t het geslacht der cichorei-gew assen en t0t de familie der korfbloemigen behoort.D eze plant heeft een w itten
w ortel,haar stengel wordt6 N ed.palm hoog

en draagt Onderscheidene zjtakken.De 0nderste bladeren zjn Omgekeerd eivormig,getand ofgezaagd,en de bovenste lancet-vor-

mig, terwjl er 0ok verscheidenheden met
gekroesdebladeren zjn.Harebloemen,hebben eenehemelsblaauwe kleur.Zjisvermoedeljk uitDalmatië afkomstig.
Andjvie wordt in onzetuinen algemeen
verbouwd.Men zaait ze omstreeksden lang-

sten da4 en men zet eene maand laterde

planten ln een vruchtbaren bodem l'uim 3
Ned. palm van elkâar. Hebben zich deze
planten met een groot aantal bladeren be-

vele jaren het goudland bj uitnemendheid, hoorljk ontwikkeld,dan worden zj zamenterwjl er eene groote verscheidenheid van gebonden, en deze kunstbew erking is 00rertsen gevonden wordt. Tevens heeftdeze

zaak,dat debinnenstebladeren weldra geel

bergketen een belangrjken invloed 0? het en malsch w orden.In dien toestand zjn ze
klimaat.Zi
jvangtdevochtigepassaatwmden voer het gebruik geschikt, hetzj men ze
.
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raauw in de gedaante van salade,ofgestoofd
wil ntlttigen.
A ndlo (Petrt
lsab)isdeaangenomennaam
van iemand,die in de 2dehelftder17deeeuw
leefde en Onder den titel öspecimen conftlta-

uiteendal,datzichzuidwaartsuitstrektendoor

de Balira wordtbesproeid en uiteenige zjdalen meteene gezamenljkeollpervlaktevan
9 D geogr.mjlen.Ditlandje lsa'
lzoo van 3
zjden door hooge bergen ingesloten en a1tionisdissertationisdeabusuphilosophiaeCar- leen open naar de zjde van destad Urgel,
tesianae'' eene scherpe weerlegging schreef beneden welke de Balira zich in deSegreuitder verhandeling van M aresl'
as t.
lleq
çzzltvE'
f'
s), stort.Debergen,dieerzich totaandesneeuwhoogleeraar t: Grpningen ,aDe abusu philo- 1jn verheFen,zjn erin demiddelstegedeelsophiae Cartesianae etc.''Dehoogleeraartrad ten metwouden en uitmuntendealpenweiden
n0g tweemaal op met eene weêrlegging,en bedekt, welke laatste er, evenals in ZwitAndlo tweemaalmeteen twistschrift,dathet serland,voorhetveeworden gebruikt.llzereerste in hevigheid overtrof.Hierlnede ein- erts is er in overvloed voorhanden , en de

digde ditgesehrijf,maarDesmaretsheeftnooit jzersmelterj behoort er, vooralteRansol,
den naam kunnen Ontdekken van den aan- t0t de voornaamste bedrjven.In de dalen
valler, die zich Onder den voorgewenden groeitop de warmste plekjesderhellingende
naam van Andloverborg.00k deeigenljke wjnstok, en ook ooftboomen zoektmen er
naam van Danéè'
labAndlo,PetriJîz
'
f
zy,die niet te vergeefs. Koren verbouwt mcn er
in 1673 een geschrifttegen Desmaretsin het weinig enwordteruitFrankrjkingevoerdeen vrjdom,waarvoorlaarljks960francsaan
lichtzondyisverborgen rebleven.
A ndoeldes, een Attlsch redenaar,een den magtigen nabuur wordtbetaald.In Calzoon van Leogoras van Athene?werd in4C8 dès-stlco zjn warme baden,diedoor velen
vôôr Chr.geboren.Hj behoorde t0tdearis- worden bezocht.De inwoners,tengetalevan

tocratische partj in zjnevaderstad en verkreeg in 43shetbevelOverS0scheyen,om
de inwoners van CorcyrategendeCorlnthiërs
bjtestaan.Laterwerdhj,evenalsAleibiadeh
beschuldigd,dathjdezuilenvanHermes(Mercurius)emgeworpen en de geheimenissenvan
D emeter(Ceres)Ontheiligdhad.W elBerdhjin
de gevangenisgeworpen,maarhj bevrjdde
zich daaruit door 5 andere burgersen hieronder zjn eigen vader als de daders aan te
wjzen. Zj werden, met llitzondering van

ongeveer 18000,zjn Basken,die zich door
vllt? schranderheid en vrjheidsmin onderschelden. Zj houden zich vooralbezig met
de veeteelt,bepaaldeljk metdeschapenfok-

kerj.Er ztln 6 kerspelen:Andorra,Santa

Julia,Massana, Canillo',Encamp en ordinoj
en daartoe behooren 34 dorpen en gehuchten.
Men zegt,dat de republiek Andorra hare

vrjhcid verkregen heeftin hetJaar778 van

Xarel de Groote, t0t l0on voor de onderLeogoras,onthootd:maar Andoeidesk0n zich steuning van hare bewoners in den Oorlog
van de verdenking dier overtreding nietzlli- tegen de Mooren.Een anderevrjheidsbrief

jk de T'rpwzd(801),
veren,zoodathjAtheneverlaten moest.Hj is afkomstig van Lodetoi
ontvlood naar Elis,maar keerde tertlg?toen

en in dezen wordt aan de Respublica Han-

zjne vaderstad door Tl
traeyblzlus van de 20 dorrensis het regt van asylen eene volkotyrannen was verlost.Ztjne pogingen 0ln de mene onafhankel
gkheid toegekend.Eerstge-

nûemd reqtheeftbestaantotdatdeRepubllek
wanthj werdnogmaalswegensdatvroegere na het elndigen der Carlistische woelingen
aarvan uitdrukkeljk afstand deed. Earelde
misdrjfaangeklaagd.W e1wist hj doorzjne d
rleende echter het souvereiniteitsregt
Aelsprekendheid aan een veroordeelend von- Kaleve
n1s te ontkomen, maar toen hj in 394 bj Over de Republiek aan de bisschoppen van
Jarieene onderhandeling met de Lacedaem oniërs Urgelen veroorzaaktehierdooreen 400volksgunst te verwerven baattenhem w einig,

overden vredegeen ltanszag,om aan dew en- gen oorlog tusschen de ingezetenen van Anscheà zjner stadgenooten te beantwoorden , dorra, gesteund door hunne door henzelven
dtlrtile hj nietnaarAthene terugkeeren en gekozen beschermheerentdegravenvan Fois

eene zjde, en de bisschoppen van
stierf in vrjwilligy ballingschap.Eenigebe- aanyede
l aan de andere zjde.Die strjd isin
langrjke redevoerlngenvanAndoeideszjnt0t 1Ur
278 geëindigd door de overeenkomst, dat
ons gekomen en meermalen uitgegeven.
owel de graven van Foo a1s de bisschopAndoorn (stachys) is denaam van e0n zo
pen van Urgelden titel zouden voeren van

qlantengeslacht, hetwelk t0t defamilie der souverein van Andorra.De goederendergrallpbloemigen behoort. Sommige uitlandsche
soorten hebben fraaje pqrper-ofkarmozjn- Y0n van Foiœ vervielen d00r erfenisaan de
roode,t0t aren verzamelde bloemen en wor- Bourbonsen gingen verloren bjhunnenval,

den als sierplanten gebruikt.Hiertoe behoo- maar een gezantuitAndorra,naarkeizerNaren staolzyscïrcizdtxfl Hlr.,s.Jrezlœrîc Vahl.t ,pJ:ozlIafgevaardigd,wasdwaasgenoeg,een
. hyrta Z.enz.T0t de soortentdie in 0ns pagier te onderteekenen,waarin genoemde
.:
lzer als beschermheer van Andorra werd
Vaderland inhetwild groejen,rekenen wj Ke
rkendj zoodat ook thans, Napoleon Tff,
s. germanica .
6.,s.Jt
ylrtz/ïctzL.,s.c,
wzùùzltz e
8m.,s.ptzlfztsfri,
sL .,s.tv rdrl.si.vL.en s.czl- evenzeer a1s de bisschpp van Urgel,dien tite1 voert. Beide benoemen er een landn'ua .5.
Andorra of Andorre is eene republiek voogd.
De regering der Republiek berast btl een
aan de zuidzjde der opsteljke Pyreneëntusschen hqt Fransche departement Arriège en Souvereinen Raad, dieuit 54 leden of conhetSpaanschelandschapCatalonië.Zjbestaat sulsbestaat,en 12 van hendragen zorgvoor
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de loopende zaken. Jaarljks worden er 5 zpcht werd,om in Brazilië tebljven.Deze
zittingen gehouden,en deopenvallendeplaat- Vorst benoemde den 16den Januarj een p0sen worden.aangevuld metpersonen,diedot)r pulair ministerie,waarvan Andrada voorzitdekerspelen zjn vooryedragen.Depresit
lent terwas.Bj deberaadslaging overdenieuwe
van den Raad wordt ult de Oudste leden ge- grondwet Ontstond er verdeeldheid tusschen
kozen en draagt den titelvan proctlrator-ge- de ministersenc
lerepublikeinschepartjtz00neraal Of van syndicus.Htjwordtvoorle- dat Andrada met zjne ambtgenooten den
venslang benoemd, roeyt in buitengewone 25Sten octoberzjn Ontslag nam.Maar 5dagevallen den Raad bjéen en isbelastmet gen laternam hjer,tengevolgeeenervolksde uitvoerende magt en metde leiding der demonstratie,w ederzitting,verkreegin 1812
btlitenlandsche aangelegenheden.H etbesttlur stem in het parlem ent e11 dreef, gesteund
;ergemeenten is aan consuls toevertrouwd, dth/11-zjne broeders Antonio Carloen M aren de twee landvoogden zoryen meteven fizzo Inranceseo, den maatregeldoor, om de
z00 vele regters, door hen ult eene volks- gehei
me genootschappen teverbieden en de
voordragt gekozen, voor de regtsbedeeling. republikelnsche partjgangers metkrachtte

Yan hen isappèlnaareen opper-regter,bj
beurten dool'Frankrjk en den Bisschopvan
Urgelvoor levenslang benoemd.Voor criminéle zaken is er een afzonderljk geregtshof,
bestaande uitdehoogsteam btenarendeslands
metden Franschen landvoogd als voorzitter.
Dit geregtshof vonnist,zonder appêl, over
leven en dood.Het tegenwoordige wetboek
is er den 7den November 1846ingevoerd.De

beteugelen.Nogmaals kregen zjne vjanden
de overhand en noodzaakten hem ,zjneportefeuille neder te leggen.Htjbestreedhierop
als lid der Kamer het nieuwe ministerie en
bevond zich Onder de afgevaardigden, die
hunne stem verhieven tegen de willelteurige

ontbinding van denl2deRNovember.Hjwerd
metzjnebroedersin hechtenisgenomen en

naar Europa in ballingschap gezonden,ter-

inkomsten der schatkistvloejenervoortuit wj1BraziliëeenegrondwetOntving?dienaar

verpachting der gemeenteweiden,een gering de beginselen der absolute monarchie was
hoofdgeld en eene qrond- en vee-belasting. opgesteld.
De maatschappeljke lnrigting is ervanzeer Deverbannene broeders begaven zich naar

krjpshaftigen aard.Alle mannen van 16t0t Bordeauxenwjddenerzichaandebeoefening
$0Jaarzjn dienstpligtig en gewapend.Ell
te derwetenschappen,totdathethun eindeljk

gemeente heeft een hoofdman en twee luite- vergund w erd,naar huu vaderland terug te
nants.Delandvoogden ktlnnen hen te wapen keeren (18S9).Alseen schranderstaatsman
roepen t0t handhaving der Orde:maar niet en als een vriend van Orde en wet,verwierf
t0t een aanvallenden oorlf
ng.Hierovermqet Andrada Op nieuw het vertrouw en des K ei-

hetvolk zelfbesluiten,enlnnoodverschjnt zers, en toen deze afstand deed van zjt
ze
ieder stamhoofd metzjnegewapendezonen, waardigheid (7 April 18311,benoemde hj
bloedverwanten en knechten.
den banneling t0tvoo4d overzjn C-jal'
igen
De ontwikkeling des geestes is er zeer zoon.Aanvankeljk welgerden deKamers in
hare
dwaze
opgewo
ndenhei
d,
hem
i
n
di
e
beachterljk. Niet de helft derbevolking kan
lezen en schrjven.Allejaren isereenewa- trekking te erkennen,maareindeljk gaven
Penschouwing metOefeninginhetschjfschie- zj toe,en nubestuurdeAndradametnaauwten.Andorra,ook oud-Andorra genaamd,is gezette zorgvuldigheid deopvoedingvanzjn
erde eenigestad,en tovensdehoofdplaatsen kweekeling.Toch zag hj zich genoodzaakt
de zetel der regering.Ditbevallig plaatsje om later zjn post als opvoeder van denjonligt aan de Balira en telt2000 inw oners.D e gen K eizer over te geven aan den marquis
weekmarkt wordt er druk bezocht.O0k St. de Itanltaemt w aarna hj t0t het ambteloos
Julia met 1900 inwoners is een aanzienljk leven terugkeerde en den 5den April 1838te
vlek.
Ri0 Janeiro overleed.
A ndrada e Silva (J0se Bonifacio d')
Van Antonio Carlo deelen wj nog mede,
een van de vooxnaam ste bewerkersderonaf- dathj een overheidsambtte OlindabjFerva
n
Br
a
z
i
l
i
ë
,
we
r
d
i
n
1
7
6
3
t
e
nambuco
bekleedde,aan deomw entelingvan
hankeljkheid
Santos in de Braziliaansche provincie Sail
Paulo geboren.Hj studeerde te Coimbra in
Portugal in de regtsgeleerdheid en natuurkunde, volbragt daarna op kosten van den
Staateene wetenschappeljke reis door verschillende landen van Europa bekleedde na
zi
J-n terugkeer eenige gew igtige betrekkingen en stond bj deninvalderFranschenin
de gelederen der Portugésche patriotten.ln

1817 deelnam en in den kerker opgesloten
werd,die zich eerstin 1820voorhem opende.

Ht
l werd terstond als lid der Cortes te Lis-

sabon gekozen,waarhjkxachtiyjverdevoor
de onafhankeljkheid van Brazllië.Daarde
grondwetvan Portugaldieonafhankeljkheid
weinig scheen te huldigen,weiqerdehjhaar
den eed van trouw en berafhtlzichbj het
uitbarsten van de Brazillaansche revolutie
hetJaar 1819keerde hj naarBraziliëterug, heimeljl
tnaarRi0 Nvaarhj t0tlid derconwaarhj metztjnbroederM artinoFranceseo stituérende vergadering gekozen werd. In
dnor zjn invloed den ogstand te San Paulo Junj 1840 werd hjbenoemdt0tministervan
breidelde, zelf vice-presldent werd van den

fnanciën1 m aar behield slechts korten tjd
stedeljken raad aldaar en Op den lstenJanu- de portefeuille.- De derde broeder M arartj 1822 aan het hoofd van een gezantschap tino F'rc,k/cedco, WaS leeraar illde delfstofaan Don Pedro een door hem opgesteldadres kunde en desgeljks bj herhaling minister.
ovethandigde,w aarin deze metaandrangver- (1Ii1I(i
j;
- nverleed in 1844.Zjne beide zonen,de
q.

4s0

ANDRADA E SILVA- ANDREAE.

namen zjnerbeidebroedersdragende,hebben
zich als dichters bekend gemaakt.
Andral(Gabriël),eendermeestberoemde
Fransche geneesheeren,werd geboren teParjsop den 7denNovember1797.ln1821verkreeg hj inzjnevaderstaddedoctoralewaardigheid?en in 1822 werdhj t0tdepractjk
toegelaten.In 1828 werd hj er benoemdt0t

hetl'
loogstegeregtshofin llonyarje,- eene
betreltking,waaruithjin hetJaar1864,toen
de door hem beproefde oplossing der lJOn-

Voorts gafhj een ttprécisd'anatomie pathologique''(Parjsl8S0),een dcoursdeyathf
)logie interne''(Parjs183ö),eentt
Essald'hlmatologie pathologique'' (Parjs 1843)enz.
O0k zjn zoon Charles G?
x'
llltlffzzlt
yPanl..
1.
1dralheeftzich alsploitredenaarteParjseen

dering van den landbouw.Metzjn schoonzoon was hj eigenaarvan den boekhandel
vanCalretePraag,enhjmaaktedezendienst-

gaarsche qtlaestiemislukte,zjn ontslagheeft
genomen. In de staatkunde onderscheidthj
zich door zjne conservatieverigting van de
loten van den ouderen tak.
André (Christian Karl), een Duitsch 0p-

hoogleeraar aan de universiteiten Onderwees voedkundige,w erd geboren te Hildburghatler eerst de hygiène en vervolgens do patho- sen den S0stellMaart17C2.Geruimentjdwas
logie, terwjl hj in 1889,als Opvolgervan hj werkzaam aanhetinstittlutvanSalzmann,
B ronssais,m et het onderrigt in de patholo- te Schnepfenthal.In 1708 werd hj directeur
gie en therapie werd bplast.Hj verwierf der Protestantsche schoolte Brunn in Morazich grooten roem doorzjne dcliniquemé- vië en bekleedde er na 1812 de betrekking
dicale'' (Parjs 1824 en later bj herhaling van landbouw kundigen raad van den vorst
uitgeyeven), waarin hj langs den w eg der van Salm , alsm ede later die van secretaris
ervarlng t0t den aal'd derziektendoordringt. van het Moravisch genootschap t0t bevor-

goeden naam verworven.

baar aan deverspreidingvannuttigegesehriften voorhetvolk.ln 1817werd htlalsassessor van het Georgicon naar Keszthely in

Hongarjeberoepen.Daar de oostenrjksche

A ndrâsy is de familienaam van een gra- censutlr zjne vrjheid a1s schrjverzeerbefeljk geslachtin Hongarje.Andords,deaan- lemmerdetgafhj gaarne gehooraan deroep-

voerder der Magyaren bj hun intogtin dat stem van W iirtem bergs Koning,die hem uitland, Niordt als de stamvader aangemerkt. noûdiyde om al
s hotkaad naarStuttgard te
T0t dat geslacht rekent m0n vele helden, verhulzen, Hier was hj secretaris van het
wiernamen in degeschiedenisvan Hongarje bestuur van het Landbouw-genootschap en
Op eene eervolle wjze zjn vermeld.Tegen- overleed er op den l9denJtllj 1831.Groot
woordig vindtmen er twee takken van den

oorspronkeljken stam.Totden oudsten tak
behoorden Karel, graafvan H.z
lt
frlg , geboren te Gömör den 29stenFebruarj 1792 en
overleden te Brussel in 1845.Hj was een
jverig patriot en bevondzich Op den rjksdag steedsaan de zjde deroppositie.Daarenboven bejverde hj zich,om defabrieknjverheid in zjn geboorteland zOoveelmogeljk
te bevorderen. Hj liet drie zonen na, te

is het aantal populaire werken, door hem
uitgegeven.op het gebiedvandenlandbouw,

van de delfstofkunde en van deaardrjkskunde washj bovenalmetjver werkzaam.
0Ok zjn jongere broederEmil,in 1790
geboren,en zjn beidezonenEmilenRl
tdol
.f
(+ 1825)hebben zich doorhunnegeschriften
vooral jegens den landbouw verdiensteljk
gemaaltt.
André (Johann Anton),een uitstekend
w eten: Emanuël, die den 3den Maart 1821 componist en m uziekhandelaar,w erdden5den
geboren werd,en zich later met het opper- October 1775 te OFenbach'geboren.Hj verbestuur te Torna zag bekleed, - ()yqla,
die den 8sten M aart1823 hetlevenslichtaanschouw de,zich door groote gaven des geestes Onderscheidde, en vervolgens mct hart

vaardigdereeds muziekstukken op lzciarigen

leeftjd,oefende zich in de muziek onder de

leiding van Friinzelen Volltveiler te Mannheim en begaf zich in 1796 naarde univer-

en zielde vrjzinnige denkbeelden derrevo- siteit te Jena om er in de fraaje letteren te
lutie omhelsde.TeZemplin totttobergespan'' stt
ldéren.Na den dood zjnsvaders(1790),
benoemd,stond hj eraan hethoofdvanden die componist en mtlziekhandelaarwas,werd
landstorm en begafzich vervolgens,ten be- hj diensopvolger,endeedeenegrootekunsthoeve der regering van Debreczin,naarCnn- reis door Engeland en Duitschland.TeW eestantinopel.Na derevolutievestigdehjzich nen werd hj eigenaar van de nagelatene
te Parjs,maar keerde n0g vôör1860naar handschriften van uVozart. Langzamerhand
zi
jn vaderland terug,waarhj tQtvolksver- verzamelde hj eene bibliotheek van muziektegenwoordiger op den Hongaarschen Land- werken, die nergens hare wedergade vond.

dagverkozenwerdenzichaandezjdeschaarde Hj wasdeeerste diegesteendrtlktemuziekvan Deak.In Februarj 1867 ishj dooreen stukken uitgaf. A1s componist Onderscheidt
keizerljk besluitt0tvoorzitterbenoemd van hj zich nietzoo zeerdoorOorspronkeljkheid
het nieuw e Hongaarsche m inisterie. D e a1s dool'zuiveren sm aak ,diep gevoelen eene
derde zoûn is Aladôr,die den l6(1en Febru- degeljke bewerking.Meer dan honderd mu-

arj 1827 geboren werden dapperstreed aan
de zjde van generaal Bem.
Het hoofd van den Jongeren tak is Georg,
geboren den sden Februarj 1797.Hjwastj-

denshetHonyaarseheministerieuobergespan''

ziekwerken heefthjuitgegeven,en hjschreef
daarenboven een btlzehrbuch der Tonsetzkunst'' in 4 deelen. Htj overleed den 5(
len
April1845.

Andreae (Jac0b)teen derjveriqstevoor-

van hetcomltaatSarosj.Hj isdirecteurder standers van het regtzinnig gelogfln deLuHongaarsche Academie 0n voorzitter Van

thersche kerk, werd den 25sten Maart 1528
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te M'aiblingen in MTiirtemberg geboren.Htl catltarina W!i,sJàeïJ, Ilhbev en overleed den
was de zoon van een smid,zoodathj 0ok 18(len Maart 1828.
wel eens k
%eltmidlin of I'
abricius werd geZjn eenige zoon Johan S'
ezlrîcv,
vBeueker
noemd.Hj studeerdeteTubingen,werddoc- x4o#rdc:, die op den zosten october 1811 te
t01
- in de godgeleerdheld en bemoeide zich Leeuwarden geboren werd. llj bezochtde
jverig metde aangelegenheden der Protes- Latjnsche scholen te Leeuwarden,Sneeken
tantsche kerk.Hj regelde in velegewesten Zutphen en begafzich op zo-jarigen leeftjd
de kerkeljke zaken w oonde m et Christoplt naar de Utrechtsche hoogeschool.Omstreeks
TOn W ûrtem berg di
e hen: tOtzjn hofpredi- 9 Jaren later promoveerdehj in de regten
ker benoemd had, de rjksdagen bj te Re- m et eene dissertatie Over den oorsprong van
gensburg,te Franltfort en te W orms,reisde het m unicipaalregt en ondernam vervolgens
overal rond pm de eenheid des geloofstebe- eene reis naar ltalië, Siciliëen Griekenland,

vorderen en zag in 1576 naar zjn Ontwerp waarva'
n l1j eene beschrjving (Brieven uit

de Formula copcortfit:: t0t stand komen.D e Alorea, Herinneringen aan Sicilië, Herinnegeleerde?vasthoudende enw elsprekendeman ringen aan ltalië)heeftuitgegeven.Na zjn

overleed den 7den Januarj 1790.Zjne tal- terugkeer vestigde hj zich als advocaat te
rjke geschriften - meest van polemischen Leeuwarden en trad in hethuweljkmetmeaaz-d - bezitten enkel eene geschiedkundige Juf
vrouw BaukjeBolman(1843).In1850werd
w aarde.
hj t0t sehoolopziener en een Jaarlatert0t
Jol
tann f'
z
-tzldpfï'
?
l 4ndveae een dermeest burgemeester van Leeuw arden benoem d.Be-

Oorspl-onkeljke Dtlitsche schrjversen klein- halve genoemdereisherinneringenleverdehj
zoon van den voorgaande, werd den l7den onderscheidenebelangrjkeOpstellen over0n-

Augtlstus 1586 te Herrnberg in W iirtemberg derwerpen,aan de Frieschegeschiedenisontgeboren.Hj studeerdeteTiibingenindetheo- leend.Hj Overleed te Leeuwarden Op d0n
logie,bezochtvervolgensZwitserland,Italië, sdeltM aart 1865.

Frankrjk enoostenrjkenwerddaarnadiacontlsteVaihingen(1614),sllperintendenttoKalw
(1620),hbfprediker te Stuttgard (1689)enabt
te Bebenhausen,waarnahj den 27stenJunj
1654 te Stuttgard overleed.Hj was de helper der ongelukkigen en de jverige voorstander van een practisch Christendom.Hj
betreurde het,dat de heilige zaak dergodsdienst t0t eeno twistzaak w erd vernedtlrd,

en hj opperdehetplano1ueenenieuweChristeljke broetlerschap te stichten,wierleden

Andreani (Andreas), de kleinez.
tlùrdcAf

Dnrer of de al.
fhzlf?ttzyzl geheeten, w as een
van do meest beroemdehoutgraveursderltaliaansehe sehool en werd in 1560 te M antua
geboren.M et groote gaven toegerust en m et

geestdriftvoorde kunstbezield,maakte hj
spoedig aanmerkeljl
te vorderingen. W eldra
verliet hj zjne geboortestad en vestigde
zich te Rt
lme, waar hj in 1223 Overleed.
Zjne werken lzaar sehilderjen van 0utle
ilteesters zjn a1s lt
Aeesterstukl
ten zeer ge-

het kruis en de roos,het teeken van leecl zocht.
en liefde, t0t zinnebeeld zouden aannemen.
Andréas is een Grieksehe mans-naam ,
Daarom heeft men hem ten nnregteweleens die door onderscheidene merkwaardige per-

voo1- den grondlegger of hersteller van de sonen werd gedragen.Van hen noemen wj:
Orde der rozenkrulsers gehouden.Zjnegeschriften zjn veelalvanhtlmoristisehen aard
en in hetLatjn ot'in hetZwabiselldialtàct
opgesteld. Daartoe behooren Gllenippus sive
s
tyr
icolr
gaona
rum''Ch
cerlz
tu
(1mi
61
7,
)'l
ta
My
tho
ûum
gia cd
hi
rail
so
tl
is
tlrii
cah''Ge
il
,

aGeistliehe Kurzweil''enz.

Andrlas, een der leerlingen van Jezus,den
zoon van Jonas en den broeder van P etrus.

Hj was visscher van bedrjf.In het Nieuwe
Testament vinden wj weinig van hem vermeld.Volgens de Overlevering begaf hj zich

door Cappadocië, Galatië en Bithynië naar
Scythië om hier het Evangelie te verkondi-

z terugtogt de kerk te
Andreae (Tobias),hoogleeraar in de ge- gen, sticlltte Op zjl

sehiedenis en in de GriekschetaalteGronin- Byzantium en onderging te Patrae inAchala
gen, werd geboren den l9den Augustus1601 den marteldood,waarbj hjaan eenesoortvan
te Braunsfeld, waar zjn vader superinten- ltrllisw erdgehecht,datlaterAndréaskruisge-

dent en hofprediker was.Hj Ontving zjne nbemd is. Zjn naamdag valt Op den 30steR
opleiding aan het gym nasitlm te Herborn, N ovem ber.D eAetaAndreae,dtlol-sommigen
studeerde te Bremen enaanvaarddehet1'1oog- aan hem toegekend,zjn Onecllt.Volgens de
leeraarsambt te Groningen op den l7dellFe- RussischesageheefthjhetChristendom gebruarj ls:
)5.l1j wasgehuwd metElisabetlt bragt aan de Oevers der W olga.
Jd Geer, die hem 5 zonen en 4 dochters
Eenige koningenvan Hongarje,nameljk:
schonk,en Overleed den l7ten Octoberl67s. A ndréas I, die van 1045 tOt 10C1 er den

Andreae (Beucker)isdefamilienaaluvan scepter zwaaide. Hj spande terstond alle
een aanzienljk Friesch geslacht.Hiertoebe- krachten in Om Orde te doen heerschen en
hooren:
de Christeljke godsdienst uitte'breiden,en

vr. Daniel A6rlzlc?sê3zr,
s Beucker Andreae, toen keizer H endrik III hem denoorlogaan-

a

griffier bj de regtbank van eersten aanleg deed, wisthj zich zoo snelen zoo goed te
te Leeuwarden en secretaris der comm issie wapenen, dat de keizerljke troepen terug
van landbouw. Hj stl
zdeerde te Franeker moesten trekken en hj een eervollen vrede
en legdezichmetjvert0eopdekruidkunde, k0n sluiten.Later streed hj metPeter XI
zoûals uit eenige belangrjke opstellen van en n0g later metzjn broederBela en ver.
zjne hantl kan bljken.Hj was gehuwdmet loûr eindeljk krûon en vrjheid volgens
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sommigen het leven - in een veldslag aan
Ten slotte maken wj gewag van Andrlas
de Theiss in 1061.- Andréas 11,wegens rf
zz
lOostenrt
jk,broederszoonvankeizerMaœizjn togt naar het Heilige land d6A rlzl- Milïtltzzl en kardinaal der R.kerk. Toen de
lemmergenaamd, die van 1205 t0t 1226 re- aartshertogAlbertusranOpdfeprz
/k,landvoogd

geerde.Hj was een eergierig,verkwistend
en hardvochtigvorst.Vanzjnkrt
listogt(lSl7)
had hj niet veelvoldoening en bj zjn terugkeer des te raeer raet oproer en zamenzweringen te worstolen. Onder zjnerege-

der Nederlanden,.naar Spanle vertrok om

laatste telg van zjn vorstenhuis.Hj streed
Om zjn bezit tegen KarelaM
'crfel, die te
Napelsdoorden pauseljken gezantwasgekroond,en versloeg hem bj Zagrab (1292).
Zjn verzettegen de overmoedigemagnaten

naar de wapenen begollnen te grjpen,trok
hj jlingsnaardeNederlanden tertlg.Onder
zi
jn bewind,datn0g geenJaarduurde,ishet
fortOt
ld.st.Andriesgebouwd.Bj denterugkeer van Albertus(1500)begafhjzichnaar

erdeinfanteIsabella f7lcrl L-ltgeniâ tehuw en

(1598),stelde hjAndrlasaan t0tzjnplaatsvervanger.Deze deed zjn krjgsbevelhebber

don Francisco de M endoza overdeM aastrekken,om inhetlandvan denHertog van Gulik,
grondwet,afgekondigd(1222).- AndrêasIII, KleefenBergtevallenenzichhiervanm eester
een kleinzoon van den voorgaande,die van te maken.De soldaten gaven e!'zich aan de
1200 t0t 1200 de teugels van het bewind ergste losbandigheden over, m aar toen de
in handen had. Hj beklom den troonalsde kardinaalbemerkte,datde Duitsche vorsten
ring w erd de Bulla tzzfrdtz,de H ongaarsche

deed gedurig een Oproer ontstaan , en de Duitschland en vervolgens naar ltalië,waar
Koning stierf van verdriet in 1801.
hj in 1600 overleed.
A ndréas is 00k de naam van een merkAndréasberg, een 0ud stadje in den
waardigen voorlooper derHervorming.Hj Harz Op het grondgebied van het voormalig
was afkomstig uit Slavonië,eerst dominica- Hannover,is merkwaardig w egens dezilverner monnik ,toen aartsbisschop van Crayna en loodmjnen, die er zieh in denabjheid
en eindeljk kardinaal.Keizer I'
rederik III bevinden. De ertsgangen bevatten er roodzond hem in 1481 naar Rome.Verontwaar- gult
iyer-erts,gedegen-zilverjantimonit
ll
u-zilvel
.
digd over den geest van goddeleosheid,dien arsenlk-zilver,zilverhotldend lood-erts, fahl-

hj er Opmerkte, drong hj ernstig aan op ertsen koperkies,spjskobalten kopernikkel
doortastende hervormingen, m aar w erd be- en gedegen arseni
k. Sommige mjnen zjn
spot en in 1482 door paus Siztus TTrin den reedsdulzendjaargeledenontgonnen.Daarom

kerkergeworpen.Zoodra hj in vrjheid was zjn er,di0 eenegeweldiyedieptebezitten,
gesteld, begaf hj zich naar Basel en riep zgoals de Samson,die rtllm 700 Ned.elin

eene alyemeene kerkvergadering zamen,Om den aardbodem afdaalt en na het instorten
door mlddel van deze eeneverbetering van van een paarmjnputteninBohemenenTyrol
de R.Katholieke kerk t0t stand tebrengen. voor de dieyste gehouden wordt,dieerbeDe vertoornde Paus beval aan de inwoners staat.M en vlndt er een gang,dieeenelengte
van Basel,Om hem den weêrspannigen kar- heeftvanmeerdaneenegeogr.mjl.Denieuwe
dinaal gebonden over te leveren.Deze appel- uAndréasberger Silberhi
itte'',w aar alde ertsen
leerde op een algem een concilie en ver- dezer mjnen gesmolten worden,ligtin het

nieuwde zjne oproeping, die hj aan alle
vorsteljke hoven mededeelde. De Zwitsers
en bepaaldeljk de inwoners van Baselkozen
zjnezjde en werden doorden Patlsin den
ban gedaan.Daar deze niets hielp,wendde
hIJ zich t0t den Keizer en deze gaf na lang

dal,een halfuur gaans vandestad.Zjlevert
Jaarljks eene hoeveelheid zilver, l0od en

geschreven Op de Friesche kroniek van Oeeo
rcl Searlen Johannes T'lidfdrp en in 1589te
Harlingen overleed,- en Valerius 2z2#rJc:,
in 1589 te Desschelin Brabantgeboren,na
1612 hoogleeraar in de regten te Leuven en

de hoogste Russische orde, die alleen aan

koper, die eene*w aarde heeft van 2 of 3

tonnen gyuds.
Andreas-orde (De), oOk we1 de orde
t)/4 den tfï.vfcl genaam d, is eene schotsche
aarzelen aan die van Basellast Om denkar- Orde,doorJaeob F in 1540ingesteld.Zj is
dinaaluit te leveren.D eze w erd in den ker- w el eensin verval geraakt,maardoorlatere
ker geworpen en aldaarweldraheimeljkge- vorsten vernieuwd.Zj telt 13 ledon,en het
n distelen,
worgd,waarna de beulzjnligchaam in een ordeteeken is eene goudenketenva'
vatspjkerdeen in de Rjn wierp.De nage- waaraan hetbeeld van den heiligen Andrlas
latfm werken vanAndrêas,doorzjngehelm- met het kruis - dat de gedaante heeft van
schrjverPeter Fl-cgdzluitTrierverzameld, de letter X en ook wel,als geschilderd op
gevengettligenisvanzjneverhevenedenkbeel- het Bourgondisch w apen, het Bourgondisch
den en van zjn uitgebreid hervormingsplan. kruisgenaamd wordt - bevestigd ismethet
Voorstvermeldenwjn0gCorneliusAndréas randschrift GNemo me impune lacessit(Niegeboortig van Stavoren,d1eeenvervolgheeft mpnd tergt mj ongestraftl''.- Zj isvoorts

in 1656 gestorven.Hj schreefdebelanrrjke
Bibliotlteca Welot/ïct:,w aarin delevensberlgten
van vermaarde Nederlandcrs met aanwjzing
hunnerschriften zjnOpgenomen,enwaarvan
Foppens eene aanmerkeljk vermeerderde
uitgave bezorgd heeft.

leden der Keizerlt
jke familie,buitenlandsche
vorsten,hooggeplaatste staatsambtenaren en

generaalsverleendwordt.Zjisin 1608door

P eter de G roote ingesteld. H et ordeteeken
is een Andréas-kruis met degekroondebeeldtenis van den heiligen Andreas
' en de4letters

S. A. P. R. (Sancttls Andrlaz, Patronus
Russiae) en op dekeerzjdemetdendubbelen
Russischen adelaar, Om w iens hals zich een
witte band bevindt met de spxeuk uV00r
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trouw en geloof.''Deblaauweorde-bandwordt rissen naarhethoofdkwartierdergealliëerden
van de regter naar de linkerzjdegedragen om over een wapenstilstandteonderhandelen.
en de ster op de linker borst.De Andrêas- Na deverwjdering van Napoleon verklaarde
ridders ontvangen tevens de versierselen der hj zich voordeterugroeping derBôurbons.
Alexander Newsky- en der St. Anna-orde Aanvankeltjk leidde hj een ambteloosleven
eerste ltlasse.
en hield ht
jzich bezig metdebeoefeningder

Andree (Karl), een Duitsch Journalist, wetenschappen.ln 1827 werd hj t0tvolkswerd den zosten October 1808 te Brunswjk vertegenwoordigergekozen, en hj bestreed
geboren.HjwaseerstredacteurvandettMain- in de Kamer m et kl.achtdebekrom ponev0orzer Zcitung'' toen van de aoberdeutsche stellenderregéring.lljoverleedOpdeterugreis
Zeitung'' toen van de Kölnische Zeitung,'' naar zjne geboorteplaats te Montauban op
toen van de ttD eutsche Reichszeitung'' en den loden September 1828.Hj heeft OndereindeljkvanhettBremerHandelsblad.''Sedert scheidene belangrjke werken nagelaten ,van
1857 woont hj te Leipzig als consulvan welke wj vermelden dtllistoire du canaldu
Chili.Daarenboven schreefhj ttNord-Amerika, Midi''en JMpmoires sur les dêpressionsdela
in geographischen und geschichtlichen Um- surface dtl globe,'' alsm ede ttltelation de la
rissen''(1854),tdGeographischesvandertlngen'' campagne stlr la Main et la Rednitz de

(1859),uBt
lenosAyresund dieargentinische
Republik''(l8s6lyt
dForschungsreiseninArabiën
tlnd ostafrika''(1860),en vertaalde vele belangrjke reisbeschrjvingen in het Duitsch.
N0g altjdishj redacteur van htttjdschrift
?G10bus.''
A ndréossi (Antoine François,graaf),een

l'armée rallo-batave.''
Andrlan-W erburg(Victor,vrjheervan),
een Oostenrjksch staatsman,werd denl7den
September 1813 te Görz geboren, studeerde
te W eenen en werd in 1824 als ambtenaar
te Venetiëgeplaatst.In een geschriftöoester-

reich und seine Ztlkunft''gafhj bljken van

Fransch generaalen staatsman,aanschotlwde heldere en vrjzinnigedenkbeelden.Tjdensde
den 6(
len Maart 1761 te Castelnaudari het woelingen van het Jaar 1848 werd hj als
levenslicht en nam in 1787 als luitenant der parlem entslid naar Frankfortafgevaardigden

artillerie deelaan den veldtoytinNederland.
Hier werd hj dûor de Prulssen gevangen
genomen.InFrankrjk teruggekeerd,volgde
hjnahetuitbarstenderRevoltltiehetFransche
legeren Onderscheidde zich bj debelegering
van Mantua zoozeerdoor zjne dapperheid,
dathj tOtchefdebrigadebenoemdenin1797
metden generaalJoubertnaarParjsgezonden
werd, Om de veroverde vaandels aan het
DirectoireOvertebrengen.Hjtrokalsbrigadegeneraal met Napoleon naarEgypte en verwierf er nieuwen roem zdien hp doorzjne
wetenschappeljke geschrlften verhoogde.Met
zjn bevelhebber naar Parjs teruggekeerd,
droeg hj nietweinig bj totdeomwentelinj

hier t0t Ondervoorzitter gel
tozen. Hj was

er tevenslid der commissie t0tvervaardiging
der grondw et en 1id vanhetcentraalbestutlr.

Hi
j stond aan het hoofklderdeputatie,die
aan den aartshertog Johann de benoem ing
t0tttReichsverweser''Overhandigde.lnAugus-

tusvan datjaarbehartigdehjalsxjks-gezant
(1e belangen van D uitschlandaan hetBritsche
hof.llj keerdeweldraterug,nam zjnOntslag

als afgevaardigde,maarbegafzich,opverzoek
van von Gagern nogmaals naar L onden Om
eenige loopende zalten ten einde te brengen.

ln Januarj 1840 w as hj te Frankfortteruggekeerd,vanwaar hj zich in hetbegin van
MaartnaarAveenenspoedde.Zjnestaatkundige
van den l8den Brumaire. Daarna werd hp gevoelens heeft hj vervolgensbloot gelegd
aan het hoofd geplaatstderartillerieen genie, in zjn geschrift dcentralisation und Decencommandant van Straatsburg en divisie-gene- tralisation in Oesterreich''(1850).
A ndrieux (FrançoisGuillaume Jean Staraal.In 1800 werd hij benoemd t0tchefvan
den generalen staf àer Fransch-Bataafsche nislas), een Fransch regtsgeleerde, staatsarm ée,daarna t0t directeur van het Oorlogs- man en dichter, geboren den 6den Mei1759,
depôt en t0tgezant te Londen.Toendestrjd werd in 1782 secretaris van den hertog van

met Engeltnd weder uitbarstte,nam hjdeel Uzès en was advocaat bj hetuitbarsten der
aan de krjgsbedrjven inDuitschlandenwerd Revolutie. Als een jverig maar gematigd
in den gravenstand verheven,waarnahjt0t voorstander der vrjheid, werd hj in 1796
1809 de betrekking bekleedde van Fransch
gezant te M'
'eenen. Daarna zond Napoleon
hem naar Constantinopelom sultanM altmo'
ad
tOt den O0rlog tegen Rusland aan te sporen,
doch daar de vrede van Bucharest reeds gesloten was, moest AndrlossL zich bepalen
t0t hetbeschermen van den Franschenhandel
en t0t een wetenschappeli.jk Onderzoek van

het Turksche rjlt.Devl'ucht hiervan is zjn
geschrift ttMémoiresurlesystêmedeseaux qui
abreuventConstantinople.''ln1814 keerdehj
naar Parjs terug en verklaardezich in 1815
openljk voor Napoleon..Na de nederlaag bj
W aterloo belastte hetgotlvernementteParjs

tOt lid van het Hof van cassatie en kort

daarna t0tvicepresident gekozen.In hetlaar
1798 kwam Andrieltt
r door de keuze der

stad Parjsin den Raad van vjfhonderd en

streed er voor de verbetering van het lager

Onderwjs en vool'devrjheid derdrukpers.
ln 1800 werd hj eerst lid,toen secretaris
en eindeljk voorzittervan hetTribunaalen
verzette zil
!h in die betrekking tegen de
aanmatigingen van den Staatsraad.Om die

reden kreeg hj zjn Ontslag en leiddeeen

ambteloos leven, totdat Josepk B onaparte

hem t0t zjn bibliothecaris benoemde. Hj

ontving het kruis van het legioen van eer
hem met het bevelover de eerste militaire en werd in 1804bibliothecarisvan den Senaat
divisie en zontlhem met 4 andere commissa- 0n vervolgens hoogleeraar in de taalkunde
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enfraajeletterenaandePolytechnischeschool.
Hiervoor schreefhjin 1807 zjn ucoursde
q
r
éammaire etde belleslettres,5,l'
usagede
1 colepolytechnique.''In 1814werdhjhoog-

leeraarindeletterenaanhetCollégedeFrance,
waar zjne voorlezingen gedurende 19 iaren
druk werden bezocht. In 1816lvexd çj l
id
Van de Academie en Avas er secretaris t0t
aan 1829. Hi
j overleed den loëen Mei1823.
Hi
j beoefende de dichtkunst met gelukkig
gevolg en zjne geestigheid schittertvooral

hier elders volksplantingen stichtten.Na de
Perzische oorlogen,waarin zj zich aan de

zjde der Perzen schaarden en door Themistocles vruchteloos belegerë werden,kwamen
zj onder de heerschappj van Athene,vervolgensonderdie vanMacedoniëeneindeljk
Onder die der Romeinen.ln laterentjd was
Andro afhankeljk van Turkje; het werd
beschouwdalsspeldegeldvaneenedersultanes
en genoot tegen eene opbrengstvan 30000

piasters eene behoorljke mate van zelfstanin zjne bljspelen (Lesétourdis,Letrésor, digheid. De hoofdstad, die denzelfden naam
L e vieux fàt, La comédienne enz).Daaren- draagt, ligt m et hare kleine haven aan de
boven gafhj een treurspel(JuniusBrutus), Oostkust en telt 5500 inwoners.Nietvervan
vele gedichten en onderscheidene boeken in daar,bj hetdorp Andro Vecchio,vindtmen
proza uit.Zjne verzamelde werken zjn te in eenige Overbljfselen van een kasteelen
Parjsin 6 deelen uitgegeven.
van een tempel van DLonysus (Bacchus)de
00k Bertrand 2A
l#9*ï:?
xz willen wj niet Sporen deroude hoofdstad.
onvermeldlaten.Dezeboroemdestempelsnjder
Androelus is de naam van een Romeinaan de MuntteParjs,in 1761 te Bordeaux schen slaaf van w ien Seneea en.z1.vJ,
u.:Gelllns
geboren, heeft gedurende de merkwaardige het volgende verhalen: omstreeks den aan-

40 jaren,die zjndûodvoorafgaan,demeeste vangonzerjlartellingontvlugttehjzjnllarden
medailles gegraveerd ter gedachtenis van be- meester, die proconsul was in Afrika, en

langrjke gebeurtenissen.De meestberoemde nam de wjk naarde Libysohewoestjn.Hier

is die,welke ter herinnering van Napoleons vond hj in een h0leen jammerendenleeuw.
togt over den St.Bernard vervaardigdwerd, A ndroelunhad den m oed,hem een doorn uit
zoowelwegenshetkeurijeportretalswegens den voet te halen en alzoo de Oorzaak van

de talrjke basreliefs.Hp Overleed den Ct
len depjn weg tenemen,en hetdierwashierD ecem ber 1822.
voor zoo dankbaar, dat hj zjn weldoener
A ndriscus vermoedeljk dezoonvaneen volgde met de getrouwheid van een honden
handwerksman uitAdramyttium in Mysiëen, zjn buitgedurende 3jaren methem deelde.
omdathj zich Plöili
ppusnoemde,Onderden Eindeljk werd de slaat'enlater00kdeleeuw
vaugen en naar Rome gevoerd.Dekoning
naatamhjvan
d
Ps
e
a
'
d
o
pl
t
kp
l
tszboeok
oo
r, ge
als de nattlui
rl
l
pke
nenvd
a,
nga
kf
ov
ni
ng
derwoestjn,ineenl
zokderArenaopgesloten,
P evseus aanspraak had Op flen troon van stuiftbj hetopengaan der deurop dekampMacedonië. Daar hj Op zjn voorgewenden plaats, om zjn tegenstander een slaaf
grootvader Plzilippus van A tzcetftlzlïô'geleek, te verslinden. De slaaf ziet geene andere
vond hj weldra aanhangers, vooral onder toekomst, dan dat hj Onder de klaauwen
hen,diede Romeinsche heerschappj moede van het verscheurend dier za'l bezwjken;
wal-en.In een gevechttegenDemetrinszgpfer, maar ditlaatste llerkent plotseljk zjn voorkoningvan Syrie,werdhjgevangengenomen, maligen woldoener en legt zich kwispelstaarwaarna m en hem aandeRom einenuitleverde. tend aanzjnevoeten.KeizerCaliyula,getuige
Hjontsnapteuitdegevangenschapenverkreeg van dit roerend schouwspel,schonk aan -4ain M acedonië n0g m eervrienden dantevoren. droclusdevrjheidendaarenbovendenleeuw.
Hj bragt erinl49vöörChr.denRomeinschen
A ndr6m aehe de echtgenoot van den
praetor eene geduchte nederlaag t0e,eneerst Trojaanschen held H eetor,is eene der m erkna tw ee bloedige veldslagen gelultte het Tvaardigste Y1*0l1W 011 uitde llias.Zj wasde
Quéntus Ocdcïlïz
f,
sMetellus,zjnemagttever- dochter van koning Ee'tlon van Cilicisch
nietigen. Hj nam de vlugt naar Thracië, Thebe en verloor bjde verovel-ingdezerstad
maarhj werd dooreenThracischkrjgshoofd haren vader en 7 broedersennietlang daarna
aan de Romeinen uitgeleverd en in boejen hare moeder.DebelegeringvanTrojeontnam
naar Rome gezonden.De opstand,doorhem
berokkend,wasOorzaak,dat de senaat Macedonië ill 00n Romeinsch wingewest V0randerde.
Andro , het oude Andrlks,een eiland in

haar harenechtgenoot;haal'afscheidvanhem,

toen hj vool
'delaatstemaaltenstrjdetoogy
hare rouwklagten bj zljn sneven en de Ontvangst van zjn 1jk behooren t0tdefraaiste
plaatsen van de Ilias.Bt
jhetinnemen der
den Griekschen Archipel,ishetyrootsteen vest zag zj haar Z0011 Seamandr'lus door
noordeljkste der Cycladen. Het ls door de de Grieken Van den hoogen m llllr V0W 0rstraatvan Filota (11/ageogr.mjlbreed)van pen; zelve viel zj als gevangene ten deel
Negroponte gescheiden en telt op eene uit- aan Neoptolemus,den zoon van Acl
tilles.Zj

jebreidheid van 41/z (
7) geogr. mjl S1000 w erd de gemalin Van haren meester,maar
lnw oners. Er loopt een gebergte overheen, door dezenlaterafkestaan aan Helenus,den

dat op zjne mild besproeide hellingenvruch- broeder van Hector en koning van Epi/us.

barelandendraagt.Devoornaamstevoortbreng- Na den dood van dezen begafzj zil!
h met
selen zjn er gerstzwjn,Oltjf-olie,zuideljke haren zoon Pergamus naar Azië,wââr zj
vruchten, vooralllm oenen,honig en w as.
overleed en een tem pelterharereereverrees.

Het eiland schjnt het eerstdoordeIoniërs Hare laatste lotgevallen zjn het onderwerp

bevolkt te wezen:die in 550 vôôr Chr.van van een trotlrspelvan EgripLdes.
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Andrbm eda was de docllter van den Toen de Gl-ieksche keizerhem eindeljk,op
Ethiopiscllen koning Cepltets en van Cassio- zjn verzoekjvergiffenisschonk,werd hem
yeic,
. Deze laatste had er zich op beroemd, oelpoe in Pontusalsverbljfplaatsaangewe-

datzj Bchooner wasdan alde Nereïden,en
Poseidon(Neptunus),hieroververtoornd,zond
meteen watervloedeen Ontzettendzeemonster
op het land. Ze'
us(Jupitex)belogfdeechter,
dathj de Ethiopiërsvandierampzo1lbevrj-

zen.Naden dood van Manuèl(1180)zochten
onderscheidene aanzienljken des rjks den

Jc,
.
:(Minerva)aandensterrcnhemelgeplaatst.-

zjne waardigheid,maarverloorbt
leen 0pstand (1185)troon en leven.- Andronieusff

Onmondigen Alezius de krogn te ontrukken,
m aar A ndroniclls verzamelde terstond een

leger:vond steunbjdenveldheerAndronic%n

den? wanneer Andrômeda aan dat monster -'l.z3.çd/zl.
ç,wist de burgersvan Constantinopel
w erd voorgew orpen. Cepheus m oestaan het t0t een Opstand ten zjnen voordeele Op te
volksverlangen toegeven,enzjneollgelukkige rt
ljen,en trok in rouwgewaatlde stad bindochter T7srd aan den 0eV01
'der Z00 aan nen.Hier deed hj Aleœittskl'oonen,zorgde
eone rots vastgeklonken. Hier vond haar dat deze dcKeizerin-m oeder,als schuldigaan
P erseus. Deze held bevrjdde haardoorhet hoogverraad, liet ter dood brengen en nam
vaonster te dooden en verkreeg hierdoorhare zelfplaatsalsmederegont,waarnahjAleœi%.
g
hand.Daar deze te voren aan Tltese'
ltn WaS deed wtlrgen en met de verloofde van detoegezegd, l'ees er tusschen de beide mede- zen,Agnes,eene dochtervan Lodewi
jk TUJ
dingers 00n geweldig verschil. Andrômeda van Frankrjk,in het huweljl
k trad.Hj
volgdeP erseusenwerdnaharendooddoorPal- hield met moed en kracht ziclz staande in
Het sterrebeeld,dat haren naam draagt,is
gelegen tusschen l8O en 28Onflorderdeclinatie
en 10 en 30O regte klimm ing?niet ver van
Perseus.Cepheus en Cassiopeia, en teltv0lgens I'lamsteed 66 sterren waaronder zich 3

de flltfdre, een zO()n van lteizer M ieltaël

Palaeoloyus. Hj aanvaardde het bewind in

1283,m aaltte een einde a,an de Onderhande-

lingen Over(1e zamensmelting derLatjnsche

en Grieksche kerk,werd om die reden door
Clemens #z- in den ban gedaan,zag zich in
plantengeslacht uit de familie der ericeën. l328 van den troon gestoaten(
1oorzjnklainlletheet't een s-deeligen kelk en eene klok- zoon,en Overleed in 1:333 in een kloosterte
en krt
likvormige bloemkroon met een vjf- Adrianopel. Andronéeus I1L.Deze Z0q
slippigen,achterwaarts geslagen zoom en telt a1s de mogrdenaar van zjn brocderManuè'
l
10 meeldraden.Het bevat meestallagestrui- van
troonsopvolging worden uitgesloten,

van detreede groottebevinden.

A ndrom eda L. is de naam

V3ll e0n

ken,diein dekeerkringslanden gedeelteljk maarhj veloverdemet hulp van zjn zwa-

zich t0tboomen verheffen,zooals@.czil/lrï: ger ûHicltaël S/rtucl.d-iv', koning der BulAit.,in Carolina.00k heeft het sierplanten, garen, de hoofdstad en nam de teugels van

bjvoorbeelk
lc.buœkfolia Lam.vanheteiland het bewind met yeweld in handen. Tjdens

Bourbon met donkerroode bloemtrossen, c. zjne regering breldden de Turken,die0ncalyculata L. in Virginië en Canada met der aanvbering van Orohan Nicaea hadden
witte bloemtxossen, c. el
tinensis Lodd. in veroverd,hun gebied t0t aan den Bosporus

China met witte en 1oodebloemtrosjes. ln
Midden-Europa en ook in 0ns Vaderland
groeit de witbladiqe czltfrlvlctfl (a.polifolia
L.)metlancetvormige bladeren,die van 0nderen witzjn.
A ndronicus. T0t hen,die dezen naam

gedragen hebben, behooren in de eerste
plaats onderscheidene Byzantgnsche keizers,
te w eten:A ndronLeus 1,een zoon van Isatik
en een kleinzoon van A leiriMs Comnenus.In
1141washj een gevangene van deTurken?

maar na zjne bevrjding benoemde keizer
aHànuè'
l hem t0t bevelhebber van het leger
in Cilicië. W eldra zag hj zicllberoofd van
het vertrouwen zjns meesters en hj werd

uit.Even rampspoedig washtjin denoorlog

met Stephanus VI, koning van Servië,ter-

wjlde Genuézen hem Lesbospntnainen.Hj

Overleed in 1341.- A ndronicu.gJT'',deoudste
zoon van keizer Joltannes V P alaeologns en

kleinzoonvan Andronicus111.Hjvoerdegedurende de afwezigheid van zjn vader heerschappj in hct'
W esten,werd door dezen
verstooten en maaktemetSaoedqil,denzoon
Yan sultan M oerad 1, eone zamenzwering
tegen zjn vader. Hj werd in den kerker
gew orpen en van het licht der 00gen beroofd. ln 1380 (lntsnapte hj en sve1*d door
sultan Bqlw
esid I tegen schatting op den
troon geplaatst,Een .jaarlaterdeed hj vrj-

opgesloten ill een toren te Constantinopel. wil
ligafstandvan deregeringenvergenoegde
Na eene gevangenschap van meer dan 12 zich met een ltlein gebled.
l
Jaer
en wist hj te ontsnappen. Hj vond bj Den naam van Andronicus droeg voorts
n Russischen grootvorstJaroslaw te Kiew een bouwkundige uît Cyrrho in Syrië?de
een gastvrj verbljfen klonaz00 spoedig in stichter van den achthoekigen marm eren
de gunst van dezen,datM anuè'lhetgeraden toren der w indstreken, die zich thans n0g

achtte,zich metzjnvoormaliglegerhooft
lte
verzoenen.D ezestoudnllluetRussischetroepen
denKeizerbj tegendeHongaren.W ederom
echtervielhj in ongenade en nam de wjk
naarAntiochiaenJeruzalem ,vanwaarhjmet
Tkeodora,de weduwe van koning Baldwinus,
naar Damaseus vlugtte,waar hj debescher-

teAtheneverheft.Op dekroonljstzietmen
er op elk derachtzjden een derhoofdwinden voorgesteld. Op het dak bevond zich
0011 beweegbare koperen '
,,
'j
l
i
j
'j
r'Yï
!
l''t'on
!
'
' die met

zjn stafden wind aanwees.Aan denbuitenmutlr ontdekt men thansn0g de ljnen van
een zonnewjzeren aan den binnenmullrde

ming genoot valz den Turkschen gebieder. sporen van cen kunstig water-uurwerk.
1.
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Voorts kent men onder dien naam een

door den anderen hefboom s-arm ? T7aaraan

peripatetisehen wgsgeert
litRhodtls,hethoofd een potlood bevestigdis,oyeenpapierwordt
dervolgelingen van Arlstoteles te Rome.Hj overgebragt. O0k andere mrigtingen zjn in
verkeerde hier tusschen deJaren 80 en 50 gebruik.- Ter bepaling van de krachtvan
vöôr Chr.en schreef onderscheidene werken den w ind bezigt men den anemometer. M en
overAristotelesendiensleer.Daarvaniseven- laat den wind vrjeljk werken op een plat,
welniets t0t 0ns gekom en.
regtstandig vlak, bjvoorbeeld ter grootte
Tevens noemen wj Andronic'
aa Cc!Jï.
:/f
z.
:, van eene vierkante el,en m en doet datvlak
een Aristotelisch wjsgeer uitThessalonica, wederom drukken op veêren. Naaxmate de
die t0t 1453 te Constantinopelleefde enzich wind heviger is, zullen die veêren sterker
na de vexovering dezer stad eerstnaarRome ingedruktworden,waarbjmendewindkracht
en toen naar Florence begaf en in 1478 te vergeljken kan methetaantalponden,hetParjs overleed. Hj is de schrjvervan een welk dezelfde drukking veroorzaakt. Hetis
boek over de hartstogten,en vermoedeljk duideljk,datmen 00k aan dezen toestelgeook van eene Paraphrase der Ethica van makkeljk eene stang met een potlood t0t
Aristoteles(uitgegeven doorDaniëlS'
eioC:il,
g, het registrêren der windkracht kan toevoegen.Menheefto0k anderewindmeters,waarbj
Leiden 1617).
'
Eindeljk noemen wj den Romeinschen de kracht van den wind door hetaantalomdichter Linilgs adzldr/licfzt:.Zie Onder Léri%s. draajingen van een molentle ofdoor deperA ndropogon ? A ndrosaee en A n- sing van den wind op het water wordt bedrosaem um zkn plantengeslachten, die paald.
Fig.1.
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naar volgorde t0t de familiën dergramineën,
Anem oon (anemoneIIall.)isdenaam van
primulaceën en hypericineën behooren en niet eenplantengeslachtvandefamiliederranunculaceënenvormtdetypevandegroepderanemoveelm erkw aardigs Opleveren.
Anem ologie is de leervan hetOntstaan, neën,wierkelkbladen m eestalgekleurdena1s
de rigting,de kracht en de snelheid van den dakpannen overelkaârgelegen zjn,terwjlde
wind. Om de rigting van den wind waar te eenzadige dopvruchten veelal een staartvorllem en, bedient men zich van den anemoscoop mig verlengselbezitten.Bloemblaëen Ontbrei-zer aan den zolder, in verband ken, terwjl het aantalmeeldraden groot is
Of 0en W J
gebragtMaeteen Nvind<vjzer 0g hetdak.Bj en onbepaald. T0t de soorten behooren het
de raeteorologische observatorla heeft men leverl
cruid (a.hepatica L.) met een korten,
echter den anemoyraaf, een werktuig,dat met schubben bedekten wortelstok twaaruit
derigting van den wind bj voortduring op- de langgesteelde, B-lobbige bladeren opschie-

teekent. Men verkrjgt zulk een werktuig ten metde desgeljkslanggesteeldebloemen,
door de vaste,regtstandige as der w indvaan welke aan haren voet met een kelkachtig
te laten afdalen in een vertrek,waarzjdoor om windsel Van 3 bladen omgeven zjn. D e
eene drkelvormige schjf gaatmet een rand, bloemen (kelkbladen)zjn lichtblaauw. M en
welke allengs breeder wordt en bj het qit- vindthetinbergachtigestreken,en hetwordt
gangs- Of O-punt zjner breedte de grootste in de tuinen gekweekt. Het bloeit reeds
breedte erlangt. D eze rand leunttegen een vroeg in hetvoorjaartegeli
jk metdesneeuwgebroken hefboom ,die alzoo bj hetdraajen klokles.Degekweektebloemen worden vol,
van den wind van plaats verandert, 't geen en zj zaajen zich zelve. O0k kan men ze

ANEMOON.

v
ermenigvuldiren doorsplitsingvandenwortelstok.Men zlethetleverkruid in ;g.1 op
l/ade dernatuurljke grootte.- Voûrtsheeft
mendebosek-anemoon(a.nemorosaL.)meteen

4C7

Zj is afgebeeld ln ;g. 2 op l/ade derna-

tuurljke grootte.- 00k vindt men in 0ns
land de ranonkelael
tfige anemoon (a.ranunculoïdes L.) met fjn-behaarde, gele kelkkruipenden wortelstok en handvormig inge- bladen.- Verder vermelden wj dester-ane,
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sneden bladen. De bloem i: wit met een )mnon (a.hortensis L.) met drie-ofvjfdeerooden weêrschjn,zelden blaauw.Zj wordt lige, schier lederachtige wortelbladen, met
in de bosschen, 00k in 0ns Vadexlant
l,alge- lancetvorm ige xozenroode kelkbladen en een
meen gevonden en bevat zulk een scherp knolvoxmigen wortelstok. W j zien haar in
vergif, dat men ze we1 eens t0t het maken ! ;g.3 op l/
evan harenatuurljkegrootte.Zj
van blaartrekkende pleisters heeftgebTuikt. l grûeit aanaë
de kust dex Middellandsche Zee
30*
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en bloeit er vroeg in hetvoorlaar. Eene en de laatste niet.De zakvormige slagaderder schoonste sierplanten, van w elke m en verwjdingen worden weleens z00 groota1s
meer dan s00 verseheidenheden telt, is de een hoofd. Zulke gezwellen zjn gedeelteljk

keoon-anemoon (a.coronaria L.)diein flg.4 met geronnen, gedeelteljk met vloeibaar
Op '/vt
levan hare natuurljke grootteisafge- bloed gevuld;somtjdsbevinden erzichmeer
beeld. Zj wordt Ook welc.eltinensis ge- dan êe'n aan dezelfde slagader Of aan vernoemd en isin 1596 uit Col
zstantinopelnaar
hetwesten van Etlropa gebragt.Vool'tsnoe!/!(ri
J* de paarsel
te Gnemoon (a.pulsatilla
m 0n ,
L.
)met dubbel gevinde bladen en opstaande,
violetblaauwebloembladen,diein Midden-Eu-

schillende.De Oorzaak is meestal gelegen in
eene eigenaardige ziekte van hetbinnenste
vlies, waardoor dit week wordt en zich
door den drang van het bloed laatuitzet-

ropa- .0okoptweeplekjesin0nsVaderland-

zwellendoor eeneverwonding derslagaderen.

ten,

dikwjls echter Ontstaan ztllke ge-

groeiteninflg.5isvoorgesteldopz/sdederna- Zelden worden zj opgemerkt in dedagen
tuurljkegroottemetstengelenvrllchterach- der Jellgd,- veelmeer 0? rjperen leettjf
l
ter. Zj bevat eene zeer scherpe vlugtige tusschen den 80-en so-jarlgen ouderdom ,en
Olie, die blaren doet ontstaan op de htlid, dan n0g hetmeestbj personenvanhetmanwelke langzaam genezen. Eindeljk maken neljk geslacht. Zj vertoonen zich op de
wj gewaq van de weide-anemoo'
n(a.praten- volgende wjze: Op eene plek,die metden
sisL.),dle veelkleinere,hangende,donker- 100p eener slagader overeenstem t, ontstaat
violette bloemen draagt.Zj heefteene der- een rond Oflangwerpig rond qezwel,datOp
geljke werking als de zooeven genoemde, het govoel zeer veerkrachtig ls,zoodatmen
groeit in Midden-Europa,en is in ûg.6 af- het ligt kan indrtlkken, terwjlhetnahet
gebeeldop 2/aëevan harenatuurljke grootte. ophouden der drukking terstond zijnevroe-

k voellOfhoort
Aneroïde-barom eter.Zie onderBaro- gere gedaanteherneemt. 00'

nleter.

men het tegeljk metde nabjgelegene slag-

A néthum 5. Of dllle is een plantenge- ader kloppen. Drukt men op de slagader
slacht van de familie del' schermbloemigen
en heeft veelovereenkomst met hetgeslacht
foeniculum of venkel. Het heeft gave aan
(
len t0p een weinig opgerolde bloembladen

en vrt
lchtjes,die aan de rugvlaktelensvor-

m ig afgeplat en m et een vleugelvormigen

boven het gezwel, dan begint dit laatste te
slinken, maar het wordt grooter en harder
als men beneden hetgezweldeslagaderdoor
drukking sluit. De werking van zulk een
slagadergezwel Op de huid,is de volgende:
D e htlid w ordt dunner en harevaten worden
uitgezet;in dien om trek ontstaat eenedeegachtige,m et eene waterachtige vloeistofopgevulde zw elling.D e dieper gelegene deelen
w orden gedrukten verdrongen.W eekedeelen

rand omgeven zjn.W j kennen degewone
#CJI: (a.gravéolens), een zomergewas,dat
in Julj en Augustt
lsbloeiten in September
t0t rjpheid ltomt. Het zaad heefteen specerjachtigen, prikkelenden slnaak en levert scheiden zich aanvankeljk a'
fvanhunneverbj destillatie eeneaetherische Olie,diebleek- bindingen,maar worden door den gestadigen
geel is en een zoetachtig-prikkelenden sm aak

groei van het gezwel aanmerkeljk veran-

bezit met een soortelgk gewigt van 0,881.
Eene andere soort, de sowa-dille (a.sowa),
behoort in Bèngalen te huis en dient (
)r als
geneesmiddelen als specerj.
A peurysm a ot'slagader-verwjding,ook

derd. Vaste deelen zelfs, zooals beenderen,
w orden er soms langzamerhand geheel en al

w erden er o0k zoodanlge gezw ellent0egerekend,diehun Oorsprong Ontleenden aan devel'w onding eenerslagader,zoodaterzichbloed
ontlastteinhetspierweefsel.Intusschenm aakte
m en toen reeds Onderscheid tusschen Icare

naauwd.D e werking der aneurysm ata ophet
geheele ligchaa'
m is zecr versehillend naar
gelang van hunne grootte, van de snelheid
van hunnen groei, van het gewigt van het
aangetaste bloedvat en van dedeelen,waarin

door opgeslorpt, zoodat zj niet langer in
staatzjn,o1
n t0tsteunselvoorhetligchaam
te dienen.Zenuwen verdwjnen doordeaanoeterieetastegeheeten,iseen gezwel,datdoor houdende persing;dewjdtevanbuisvormige
'
de uitzettingeenerslagyderontstaat.Tevoren deelen,zooalsvan deluchtpjp,wordtver-

en valsclteanpurysmata. Men spralkvanzeV- zj voorkomen. Zjn erbelangrjke organen
wordendelifze/diz
gda(aneurysmataspontanea), aan eene persing blootgesteld, zoodat deze
die door inw endlge oorzaken ontstaan,z00dat de drie rokken of vliezen der slagader
het gezwelOm geven.Menm aakteOnderscheid
tusschen den eenvoudigsten,bolronden vorm ,

allengs verdwjnen, dan gaat het ligchaam

er zeer Onder gebogen.Er ontstaat ademha-

lingsbenaauwdheid bj eene persing op de
luchtpjp,geweldigezenuwpjnbjeenedrukwaarbj de drie vliezen tegeljk zjn uitgezet king Op de gevoelszenuwen,beenbreuk bj
(a.rdrslpl),een anderen vorm,waarbj het eene drukking op de beenderen,waterzucht?
binnenste en middelste vlies verscheurd en Ontsteking,inwendige brand en de dood bj
de gewoonljk zakvormige uitzetting door eene drukking Op de voornaamste aderen.
het buitenste celvliesOmsloten is(J.miœtum Het m eest kom t anetlrysma van de aorta
ez/erax-), en dien vorm j waarbj het cel- voor en vooral van den boog der aorta!in
vlies verwoest is en de beide binnenstevlie- het algem een m erktm en diekwaalveelm eer

zen zich verwjd hebben (J.miztwm ïz3/:r- op bj groote dan bj kleineslagaderen.Daar.$1-). De verdeeling in f4ï/- en inwendi-ge enboven zjn de slagadergezwellen gevaarljk
aneurysm ata is slechts in zoover gegrondals voor den mensch, omdat zj zich kunnen
de eerste vatbaar zjn voor eene operatie Openen en dan d00r bloedverlies den dood
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veroorzaken. Dit noodlpttlg verloop vindt zopdat hj na haren doot
lt0tXvlllt
len bis-

men vooralbj zulkeslagaderqezwellen,die scho? van Utrechtgekozen werd (902).Hj
zich in eene ligchaamsholte ultzetten,waar verhlefztjne aanzienljkebezittingenmecren-

wegens gebrek aan weêrstand hunne wan- deels t0t leengoederen derkerk van Utrecht.
den z00 dun worden,datzj ten laatstebar- Hi
j stichtte voorts in 1005 het klooster H0-

sten.Ditgevaarbestaat00k bj zulkeaneu- norst,laterdenHeiligenberg,btjAmersfoort,
rynmata,diebj de wanden van zulkeholten begiftigde het met vele hofsteden en werd
gelegen zjn en doorht
lnne drukking in die zelf er monnik,toen blindheid hem zjne
wanden ontsteking veroorzaken,zoodatwan- hooge betrekking moejeljk maakte. Hj
den en vliezen in een verweekten toestand
komen. Het opengaan van een slagadergezwel,dat aan de oppervlakte desligcllaams
gelegen is,geschiedt door de geweldigeontsteking van de bovenliggende huid, door
een dunner worden en scheuren van deze
of door het Ontstaan van eene roof. Eene
genezing door de natuur geschiedt zelden;

overleed er den zt
len Mei 1008. Niet alle

door de kunst nagebootst. Deze Ontblootde
slagatler boven het gezwel, brengt er door
middel eener aneurysma-naald - die van
L anyenbeok - een draad omheen en snoert
haar digt. Hierna zoekt het bloed boven de
afgebonden plek langs kleinere slagaderen

zano aan het Gardameer geboren en later
door het verlies van hare bloedverwanten

kroniekschrjverskomen trouwensinaldeze
bjzonderheden overeen.
Angad Of Angara is de naam van de

dtlfleinewoestjn''OfdeuAlgerjnscheSahara''1
de meest zuideljke,zolltbevattende vlakte
van Algêrië,waardebevolking gedeelteljk
een zwervend leven leidten gedeelteljk de
zj heeft alleen plaats,wanneerhetgezwel Oasen Sedrata,Qtlaregla,Ngoessa,Quad-Rîr
door zjne persing de monden derslagader en W adi-soufbewoont.Enkele rivieren, die
sluitjofw anneer deze verstopt wordt door er van hetnoordeljk gebergte afdalen,verhet geronnen bloed.
dwt
jnen er in het barre zand.
Angela van Brescia,in 1511teDesenEerstgenoemdenatuurljke genezingwordt
diep getroffen,gevoelde neiging Om dejdelheden dcrwereld vaarwelte zeggen.Zj be-

zocht het Heilige graf en de stad Rome en
stichtte vervolgens te Brescia de Orde der
zjwegen,waardoorhetdee
slagaderbenedende nonnen van 8t. Ursula. Volgenshaar 00gafgebondene plek en beneden het slagader- merk moesten de zusters in hare huisgezingezwel weet te bereiken. Terstond na het nen bljven en zich wjden aan deverzorafbinden houdt het kloppen op,en weldra ging der armen,de verpleging der kranken
slinkt de dikte.Inwendige slagadergezwellen en de opvoeding der vrouweljkeJeugd.111kan men moejeljk onderscheiden,vooralbj tusschen konden in de statuten,die denPaus
die slagaderen, welke diep in de borst- en ter bekrachtiging voorgelegd w erden,den00-

buikholte gelegen zjn. Vertoontzich hier dige wjzigingen gemaaktworden.Op26$ariof dââr een kloppend gezwel, bjvoorbeeld gen leeftjd werd ztj het eerste opperhoofd
onder het sleutelbeen, dan herkent men het der orde en everleed op den zlsten Maart
aan een eigenaardig gertlischjdat zich tege- 1540.
A ngel (De) is een puntig wapen der
ljk metden hartslag verheft.Hierbj komen
verkoelende middelen te pas en zoodanige, vrouweljke en geslachtlooze dieren van eene
die de hartklopping matigen, alsmede een fam ilie der vliesvleugelige insecten (ltymenopschraal dieet.
tera).Men vindthem aan delaatstegeleding

De valsch.e slagadergezwellen (.. spItrlaq van het achterljf, en h/ bestaat uit een
ontstaan door verw onding van eene slag- %egroefden koker,ui
twienssleuftweepunaderofdoordien deze digtbjeen abscèsge- tlge, naaldvormige deelen kunnen uitgestolegen is en door ditlaatste wordtaangetast. lten worden,dievanweêrhakenvoorzienzjll.

Alsdan worden de wanden week en zj bar- Zjzjnverbondenmeteeneqifltlier,vanwelke
sten. M en onderscheidt vier soorten van tw ee buizen naar een blaasleloopen,waarna
valsche slagadergezw ellen, naarmate deze het gif zich van hier door eene andere buis
ontstaan dflor eene uitstorting van bloed in in de scheede van den angeluitstort.Sœamhet celachtig weefsel (c. spltrium F/
riwzifi- merdam heeft het eerst de ontleding van

vumj,- door eeneuitstorting van slagader- dezen toestelvolbragt,dien men bj wespen
ljk bloed, waarbj het gezwel dot
)r eene en bjen aantreft.
opening m et de slagader in verband staat
Angelen (Angli) is denaam van een oud
(c.spurium cppddclfïpfïp,), doorden over- Germaansch volk,dat door Taoitv:onderde
gang van slagaderljk bloed in eene ader Suêvische stammen wordtgerekend.ZjwoonLnaro aneurysmaticus),- Ofdooruitstorting den aanvankeljk aan den regteroever van
van slagaderljk bloed tusschen eeneslagader den benedenloop der Elbe,ineenelandstreek

en een variœ czkelrtyq:vltzficzl,
s, welk laatste ttlsschen Liibeck, W ismar, Lauenburg en
gezwel den naam van anelbrysma tlcricodl'z;z Hamburg, welligt n0g wat noordeljkerin
draagt.Devoornaamstemiddelen,die er bj hetHolsteinscheenvereerden degodinIlertlta.

te paskomen,zjn zamendrukkingdoorcom- Later vertoonen zj zich, op het naauwst
pressen en hetafbinden der slagader.
verbonden met de magtige Saksent in de
Anfried , graaf van Hoey en Teisterbant, landstreek tusschen Sleeswjk en Flensburg
was gehuwd met Hilswindis, gravin van aan deOostzee,enzjtrokkenvervolgens(449
Strjen.Deongemeenegodvruchtigheidztjner naChr.)metdeSaksenenJutten(Guten)naar
vxouw deed 0ok hem tot vroûm heid neigen, Brittanle,waar ztJmethunne bondgenooten
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onder den naam van Anqelnaksen (zie onder hj dient t0t een specerjachtig,prikkelend
middelvoor demaag en het daxmkanaal.De
ditwoord)een grootvolk vormden.
Ook nu n0g draagt een gedeeltc van het bladstelen dezer plant (tuyaux d'
angêlique)
hertogdom Sleeswjk aan deoostzeeden naam nuttigt men te Parjsals eene geliefkoosde
van Angeln.Het heeft eene oppervlakte van groente.W j zien in ;g.1 een bloejenden
15 (
E)geoyr.mjlen,een vruchtbaren bodeln
en 50000 lnwoners,die over 36 welvarende

stengelen in flg.2 een wortelbladafgebeeld,

dorpen zjn verdeeld.

in a eene bloem ,in b eene vrtlcht, en in c

beide op '/'
qdedernatt
lurljkegroottejvoorts

Angylica L.iseen plantengeslachtvan eene doorsnede van deze,allen driemaalver-

de famllie der schermbloemigen metde v01- groot.
Angeliken isdenaam eener congregatie
cetvormig en zeer puntig toeloopend, het van nonnen van de AugustjnerOrde.Zj is
omwindsel ontbxeekt, en t
le vruchten zjn in 1580 gesticht door gravin Louise Torelli
een w einig zam engedrukt en hebben drie de Gvcyfclîl, die voor de zugters te Milaan
scherpe gevleugelde riblesen een vleezigen een klooster en eene prachtige kerk liet

gende kenmerken: De bloembladen zjnlan-

rand,terwjldebladen dubbelofdrievOudig
gevind, de blaadjes eirond, spits gezaagd,
aan den voetbjnatweelobbigen debloemen
witzjn.Men heeftde boseh-angeliea (a.syl-

bouwen.Zj waren in den beginne nietopgesloten en droegen een grof gewaad,een
houten kruis Op de borsten een koord om

den hals,terwjlzjzichsomtjdseene(
loorne-
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Arcàangelécad'cizl
al
ïz.
t
igge
ve
st
ril
sen
)meteenkorten geringden,bruinachwortelstok , die van binnen witis
en een melkachtig sap bevat.De holle stengel wordt we1eens Z Ned.elhoog. De drievoudig gevinde bladen dragen Ovale,puntig

gezaagde blaadjes.Zj groeitvooralaanbeek(radiœ @.s)wordtindeapotheek gebruikt.
Hj is rimpelig?en zjne dunnebastOmsluit
eene houtachtlge, harsachtiye kern. Zjn
reuk is specerjachtigeneenigzlnsprikkelend.
Hetyeslaehtarekangelica Sb#'
-.heefteen
vjftandlgen kelkzoom boven denvruchtknop.
Zjnebloembladen zjn langrond enspitsmet
gebogen punten. Arckangellca olcsstz/s: of
deechteangelicakomtinveleopziqtenmetde
bosch-angellca overeen.ZtjgroeitlndeV00rAlpen en indeqebergtenvanMidden-Europa.
Jes en in weiden in geheelEuropa. Dewortel

kroon op het hoofd plaatsten.Omdatde zusters zich vrj konden bewegen,kwamen zj

ras in verdenking, dat zj zich nietgeheel

n hielden van de smetten der wereld
drei
at hare klgoBters in Opper-ltalië spoed,izoog in
verval geraakten.
Dezelfde gravin stichtteteMilaan eenander
klooster,waarin 18 adelljke weezen uit de
Angeliken werden opgevoed. Dezeontvingen
den naam van Guastallinen.

A ngelina is de 64steder planetoïden.

Zj
werd in 1861 door Tempelte Marseille on
t-

dekt.Zj komtnimmerverderdan 20van de
ecliptica.Volgens Linsser is haar omloopstjd
1601 dagen en haar afstand van de z0n ge-

middeld 571/,millioen geogr,mjlen.
Angelo (Michaël),zie Buonarotti.

Angelonia is een plantengeslacht van

Den wortelbezlgtmendesgeljksalsartsenj; de fàmilie der scrophularineën,datdien naam
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ontving van çoltS lz?
kàol#fen Bonpland,0m- en d0tp
1. dielz van Angelsaksen vervangen,
dat de eerst ontdekte soort in Caxacas (l. terwjl men het land met dien vanAnglia

salicariaefoliaj ozl
çelpzl werd geheeten.De (Engeland)bestempelde.
soorten van datyeslachtzjn tkaai-bloejende Nadat de Britten geheelen aloverw onnen
overbljvendekrulden ot'heestersmettegen- waren,ontstonden erallengseerst8staatjes,
overstaande, lancetvormige bladen en tros- die na de vereeniging van Berniciaen Deira

vormige bloemen met een vjfdeeligen kelk totNorthumberlandovergingenip zevenkleine
en eene radvormige bloemkroon.Behalve de koningrjken,bekend Onder den naam van
reedsgenoemdesoortzjn 3andere(@.vizzo'
r, H eptarcltie.Kent werdin 460,Sussexin 500,
e
qardnevi,cornigeraq uit BraziliënaarEuropa W essex in 579,Essex in 530,Oost-Anglia
gebragt.Menkandezeschoonebloemenbjons in 535 en Northumberland en Mercia in 586

alleen in warme kassen door den winter gesticht.De Oost-Angelen woonden inNorthumberland,Merda,Kent!SussexenEssex,
brengen.

Angelgaksen is de naam van de twee
Germaansche volkstammen Angelen en Saksen,die in 449 met de Jutten onderaanvoering van tw ee beroemde zeeroovers, H envidf en H ors - volgens Onze kronieken uit
Friesland afkom stig, dat zich toen t0taan
het land der Angelen uitstrekte met 3
schepen naar Engeland stevenden en er aan

de oostkust aan land stapten. Zj werden
doorVortl#
jerntkoningvanKent,uitgenoodigd
nm hem bptestaanindenstrjdtegendenoordeljk wonende Picten en Schotten (Scoten),'

en de eigenljke Saksen,u1tJutland enH0lstein afkomstig, in W essex en de overige

rjken.Aanvankeljk had er hetChristendom

voordeH eidenschegodsdienstplaatsgemaakt,

maartoen ïtkelbert,koningvan Kent(597),

het Christeljk geloofOmhelsde,verspreidde
zich ditlaatstem de30daaropvolgendejaren

0ok in de overige Saksische staten behalve
in Sussex,waar het eerstin 678aanhangers
vûnd. Zendelingen uit Schotland en lerland

droegen erveelt0ebj,endaardezeOnafhankeljkwarenvanRome,ontstondereeneeigenzoodat Henyist en Hors het voorsteldeden, aardige Christeljkekerk,dieeerstin688deor
()m naar hun vaderland terug te keeren en

den aartsbisschop Theodoor '
?IJ/ L'anterbury

ereenaanzienljk legerte werven.DeBrit- (Kantelberg)in eene zuiver Roomsch-kathosche vorstennamendaaringenoegen en schon- lieke herschapen werd.HiermedegafdeBritken tevens aan die avonturiers zulke uitlok- sche kerk haxe Onafhankeljkheid nietprjs,

kendebeloften,dat detoenmaligebeheerscher wantde Engelsche conciliën,aanwierhoofd
der Saksen,W itigild genaamd,bereidwas0MA zich de aartsbisschop van Panterbury met
eene vlooten eenlegert0tbjstandderBritten 15 bisschoppen bevond, namen t0t aan de
(Briten)aftezenden.DepictenenSchottenna- 8ete eeuw hare besluiten zonder zich om den
men dewjkvoordedappereGermanen,enbj Paus te bekreunen en lieten ze alleen door
de Angelsaksen klom de begeerte om zich den Koning bekrachtigen.Dievrjheid ging
daar te lande te vestigen.D e Britten hadden verloren, toen men tegen heteinde der 8ste
htlnheteilandThanetgeschonken.Ditvoldeed eeuw aan de pausen veroorloofde,Om legahtln echterniet,en reedsinhet5deJaal'na ten naar de Engelsche cûnciliën te zenden.

deeerstelanding ltwamen zj in 00r104 met Na dien tjd klom de invloed derpausenmet
de Britten? die hen versloegen en ulthet ongem eenen spoed en openbaarde zich in de
land verdreven. ln 460 keerde Hehqist met vaststelling der tienden?in de beperking van

eeneaanzienljke vlootderwaartsterug,be- de deelneming derleeken aankerkeljkeaan-

zette op nieuw straksgenoem d eiland,landde
aan den m ond der Theems,overm eesterde
K ent en gedroeg zich als koning deslands
van den m ond der z00 even genoemde rivier t0t digt aan Londen toe. In het

gelegenheden ,in het erkennen van den ban,
en vooralin de opbrengst van den Pieterspenning, w aartoe koning O.fa van Mercia
en Oost-Anglia dool'destichting eenerschool

te Rome den grondslag legde. TreFen wj
Jaar 477 ltwam een nieuw Saksisch leger, laterhier en daar sporen aan der vnorm alige
onder aanvoering van Ella,m et 3 schepen onafhankeljkheid, zj werd Onder de N0rin Engeland en vestigde zich in het heden- mandische koningen geheelen al vernietigd.
daagsche Sussex tzuid-saksen),onderwelken
Nadat het gezag der R.Katholieke kerk
naam er een nieuw koningrjk verrees.Ge- er de eerste wortelen geschoten had,w erd
durig togen verstshe Saksische volksverhui- dûor Egbert,koning van W essex,een einde

zingenderwaarts,en hieruitûntstondeen strjd gemaakt aan het gebied der 7 rgken.Hj
tusschen de Saksen en Britten?die 130ja- vereenigde ze allen onder zjnen sceqteren
ren duurde.Eindeljk weken deze laatsten breidde ze daarenboven uit (827).D1t was
naar het bergaphtigeW alesennaarhetgraaf- allezins noodig w egens de invallen der D e-

schap Cumberland, vanwaar zj den ool'
log nen.Deze verschenen in 851.Zjveroverden
tegen htlnne onderdrukkers bleven vportzetten.ln de veroverde landen waren de inwoners m eest d00r het zwaard gevallen,enw at
gespaard werd,moest de Saksische taalen
zeden aannemen en het Christendom verwer-

in 868 Northumberland,in 870 oost-Angelen en Mercia,versterkten zich in Reading
en versloegen in 871 koning Etltelred. ln

dien hagcheljken tjdbeklom âl
freddeGroote

den troon van M'essex. Deze voxst nood-

pen.Z00 werd Brittanje in een Germaansch zaakte na 56 gevechten de Denen en Oostland herschapen,waax weldraallesporender Angel
en Om zjn yezag te erkennen,verRomeinscheheerschappj verdwenen.Ook de deelde hen in M ercla overde5steden Derby,

naam dervroegerebewonerswerduitgewischt L eicester)Stahbrd,Lincûln en Nottingham ,
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waar zj den naam van tdvgfburgers''(lroe- hen behoorden de kooplieden,de pachters,
gen, en behandelde aldie vreemdelingen op de vrjgelatenen en vooraldekleine landbedenzelfden voet als de Angelsaksen om hen zitters. lntusschen waren die verschillende
metdeze zamen te smelten.ZjnzoonEduard standen niet sterk afgesloten, en het viel
was onvoorzigtig genoeg om die geljkheid nietmoejeljk,van den eenen t0tden andeop te helen,zoodat de Denen opstonden en ren over te gaan.
eerst d001.den slag bj Bromqeld (938)t0t Aan het hootkl van de regering stond de
onderwerping kwamen. lnttlsschen had het koning,die tevens opperste veldheer enregland na 091 tjdens de regering van den terwasen de graafschappen door zjne shezwakken koning Etâelred 11 veelte ljden rifs lietbesturen.De kroon was erfeljk in
van de Denen,die 4cn Kgning schatpligtig demanneljkeljn.Deinkomsten deskonings
maakten en in 1013 hetlandveroverde.Eerst vloeiden voort uit zjne bezittingen,uit de
in 1041 kwam wedereenAngelsaksisch vorst
in den persoon van Eduard III aan hetbewind. Het Saksisch vorstenhuis datlanger
dan 600 jaar had geregeerd, stiorf uit in
1066, en door de keus van de Vergadering
der edelen werd de Angelsaksischekroon0pgedragen aan een magtigen graafH arald.

tollen,de geldboeten enz.Naast den koning
stond de wittenagemôt, een vertegenwoor-

de naam der Saksen verdween uit de geschiedenis. Een andere regeringsvorm , eene
andere taal, andere zeden en wetten werden ingevoerd.Toch gingen eetlwen voorbj
vöpr de Saltsen met hunne overwinnaars
waren zamengesmolten,endesporenvanhun

gemôtwerd hetlaatstgehouden in10ss.Het
land was in g'raafschappen Ofshiresverdeeld
en de bevolking in htlndreds ofhonderdtal-

invloed zjn 00k nu n0g gemakkeljk aan te
wjzeu.
De Angelsaksers waren, wat hun maatschappeljken toestand betreft,verdeeld in
tweehoofdklassen,nameljk in vrjen enOnvrjen. Deze laatsten bestonden gedeelteljk
uitljfeigenen,diealsdienstbarenverknocht
waren aan den gl
'ontl,waar zj hetlevenslichthaddenaanschouwd,gedeelteljltuitht
lisslaven. De vrjen,onderwelkedevrj gebleven Britten een hoogen rang bekleedden,
het eigenljke volk, waren naar Germaansche wjze verdeeld inaanzienljken (thanes)
en in gewonevrjen (earls).T()
tdeeersten
behoorden aanvankeljk alle groote grondbezitters en later Ook (1e hooge staatsambtenaren.O0k bj henbestonden3versehillende
rangen naarrelang der uitgebreidheid van
het grondbezlt. Bovenaan bevonden zich de
eigenljke thanes, (
1e opvolgers en erfgena-

gelegenheden tehandelen,envanhunnebeslisslng was appél0? dehundredsOfhonderd-

digendligchaam ,eerstuitallevrjemannen,
later tlit devoornaamstethaneszamengesteld.

Deze kwam oorsyronkeljk 2 maal'sjaars,
later enkel op ultnoodiging des konings te

zamen,veroorloofde hetuitschrtjven van beToen deze in den slag btjHastings(14 Oc- lastingen, vaardigde wetten uit en besliste
tober 10s6) gesneuveld was,overmeesterde over de belangrjkste aangelegenheden van
hertog Willem rc4 Normandjjehetrjk!en kerk en staat.Zulk eene Sakslsche wittena-

len en intheottlngsoftientallen.Elkvandeze
laatstebestond ult10vrjebtlrgers.Devoo1zitter riep hen zamen om over hunne aan-

tallen, van w elke ledere m aand een 12-ta1
gezworenen vergaderde,en vnn deze op het
geregt van het graafschap, dat onder het

voorzitterschapvandengraaftweemaal'sjaars
vereenigdwas.Degraafwasbestuurdervan de
shire!en voorderegtspleginr stondhem een
sheritterzjde.Eerstna konlng Edqarkre-

gen de steden een eigen bestuur,enàeregtszaken werden er aan eeneJury opgedragen.

O0k werden er onder het besttlurderkoningen volksvergaderingen gehouden.D e eerste
verzam eling van w etten ontstond Om streeks

616 onderkoningEtltelbertin'Kent.Zjwerd

uitgebreid in de 8ste eeuw in W essex door

debemoejingvanden wjzen Ina,enin Mercia
onder koning Ofa.De eigenljke wetgever
des volks is A l
.l
red de Groote.Zjnebepalingen bleven zelfbgedtlrendedeheerschappj
m en van hen,die vJtn de eersteveroveraars der Normandjers van kracht en mogen begroote gew esten in elgendom hadden verkre- schouwd worden als de grondslag van het
gen,den koning terzjdestondenent0tzjne gewoneregt(common law).onder zjne 0pOmgeving behoorden.Dan kwamen de earls volgers Ontmoetten wj Atl
telstan als een

of graven, ook ealdorman of alderluan ge- schranderen w etgever,voorts CanutenEdanoemd,die m indertlitgestreltte goederen be- ard d6Welïjcfer.De Angelsaksische wetten
zaten, als stamhoofdt)
n over t1e regtsbedee- stemmen met de Allemannische,oud-Frankiling waakten en naEduard 11ceneerfeljke sche en andere otld-Duitsche w etten vaak
waardigheidverwierven.Deoverigeedelingen woordeljk overeen; zj zjn duideljk,eenwaren afhankeljk van dehoogstetweeklas- voudig en kort, en voor alledenkbareoversen en schaarden zich in hetgevolgvandoze tredingen zjn strafenbepaald.Allemisdrjven
zonder leenmvnnen te wezen. De gewone van vrjen konden metgeld worden geboet!

vrjen of earls waren verkiesbaarom zitting
te nemen in de regtbanken,maarniet in de
vertegenwoordiging; o0k hadden zj de bevoegdheid om geesteljke en militaire ambten te bekleeden.Zj plaatsten zich meestal
pnder de beBchermheerschappjvan een aanzienljk man,van een hlaford Ofbroodheer,

-

alleen deljfeigenen (alsmede devrjenbtJ
herhaling van zware euveldaden)werdenmet
den dood gestraft.Tegen het einde van het
Angelsal
tsische tjdperk werd elke dief,die

iets m eer dan eene kleinigheid gestolen had,
tot den galg verwezen,en eene echtbreekster verloor neus en ooren.Volgenshetwetvan wien hetwoortllo1
-d afkomstig is.T0t boek van Atltelstan werd koningsmoord be-
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boet met 1200 pond sterling,gravenmoord en in onderscheidene rjkekloostersvondmen
metdehelft,bisschopsmoordmetruim l/qëej kostbare bibliotheken. Northumberlan; was
priester-enthanemoordmetl/zsdevan dies0m de zetelder Angelsaksische geleerdheid.Van
enz., terwjl men bj het dooden van een de vermaarde mannen, die er hunne oplei-

armen vrje slechts70shilling behoefdetebetalen.Een vrjewasbj hetdooden van zjn
ljfeigenevan boeteverschoond,maaralshj
den ljfeigene van een anderom hetleven
bragt,moest hj de schade vergoeden.Bj
het afhouwen van een 00r werd 10 shilling
betaald,en het dubbele indien de verminkte

hierdoordoofwerd.W j zullendezebeschrjving niet voortzetten, omdat men in onze

ding ontvingen,doemen wj Aldhelmun,ab'
t
te Malmesbury en bisschop van Sherburn

(# 709),'
WLllebrord,(+ 729),WinfeéedofBo-

plflcïzl.
sj in 0ns vaderland bj Dockum vermoord (754),Beda Fexdrglïzi.
s(+ 735),en
Alcuïnus (+ 804). In het midden der 8ste
eeuw kwam en Wogen: de invallen derDenen
de wetenschappen in verval,totdatAl
lred
de Groote haar op nieuw deed bloejen.Hj

oude Friesche wetten dergeljke bepalingen zorgde dat de kerken,kloosters en scholen

werdenhersteld,enverordende,datiederpriester Onderwjzer moest wezen in zjne gem eente.U itstekendegeleerden Om ringden hem
aan heth0fte W inchester,zooals Asser,die
het leven desKonings heeftteboek gesteld,
waren hunne voornaamste deugden,die ech- Pleymond, aartsbisschop van Canterbury en
aantreft.

In zeden enlevenswjzetoonden deAngelsaksen,dat zj tOtden Germaanschen stam
behoorden.Dapperheid,vrjheidsmin,achting
voor de vrouwen en onbepexktegastvrjheid

terdooretteljkeOndeugden werdenverduis- Grimbald,een monnik uitFrankrjk.Latjnterd.Zj schepten behagen in den oorlog op sche werken werden in delandtaalovergehet land en terzee,in hetJagenjdrinken zet,en er ontstond allengs eene uitgebrelde
en dobbelen.Hunnevoornaamstebronnenvan Angelsaksische letterkunde.Op dattjdperk
bestaan waren veeteelt en visscherj, en van licht volgde weêr een andervanduiBterhunnekleedingbestonduitdierenvellen,terwjl nis,hetwelk op zjne beurtverdween na de
hetlange haarsierljk overht
lnneschouders troonsbeklimming van Ed%ard de.
& J##:r.
golfde.Zjwoonden in ellendigehouten hut- Van de Angelsaksische bouwkunstis weiten.Er waren slechtsweinige en zeerkleine
steden. Het Christendom bragt er de eerste
beschaving. De zendel
ingyn, meest Benedictjnermonniken uit ltallë,leerdenhunhet
gebruik van den ploeg,verbeterden dehulpmiddelen t0t de vischvangst,wekten hen op
om wouden en moerassen in bouwland te
herscheppen en schonken hun de gewoonte
dervreedzame bezigheden,die den grondslag
leggen voor welvaarten alzoo 00k vooreen
zeker welbehagen in eenegoedehuisvesting,

nig overgebleven.De beeldhouwkunst stond

op zeer lagen trap.Daarenteren staatmen
verbaastoverden stjlen deultvoering van

de teekeningen, die de meestberoemde An-

gel3aksische handschriften - bjvoorbeeldin

de Cottoniaansche bibliotheek -- versieren.

Hierait bljkttevens,datde schrjfkunster

een hoogen trap van volkomenheid had be-

reikt. Als muziekinstramenten van dien tjd

vindt men de lier, de harp, de Quit,den
waldhoorn en detrompetvermeld.00k spreekt

voeding en kleeding.Tevenszorgdenzjvoo1' Andl
telmus(+ 716) van groote Orgels.
de verzachting der zeden en voorde verede-

De taal der Angelsaksen was deGermaan-

ling des gemoeds. Zj namen de zwakken,
bepaaldeljk de slaven,in bescherming,streden tegen hetruwegeweld en jverden met
de konlngen voor orde en w et.
Naar kunst en wetenschap zoeken wj in
heteerstetjdperkderAngelsaksischegeschiedenis te vergeefs.Eerstals Christenen leerden zj lezen en schrjven.Het bouwen en
versieren der kerken wekte den kunstzin uit
zjne sluimering 0p,waartoe kerkgezang en
kerkmuziek niet weinig bjdroegen.Hieruit

sche, die in hun Oorspronkeljk vaderland
gesproken werd.Zj wasm0tdellslandsche

Londen.Onder deregérinpvanAlfred breidden de zeevaarten de bultenlandschehandel
zich aanmerkeljk uit,en er werden 0mstreeks dien tjd vele scholen gesticht.Een

het S
toude Testament'' (uitgegeven te Amsterdam 1055)door Ceadmon uitdenzelfden
tjd, als poëtische voortbrengselen,waarbj
wj de alferkeljke en wereldljkewettenvan

en Skandinavische vermaagschapt,m aar ook
voor de Franken verstaanbaar daar de

heiligy Angltstinus op zdne bekeeringsreizen ln het land der Angelsaksen zich van
een Frankischen tolk bediende. lntusschen

werden er vele Britsche,Latjnsche,Frankische en Deensche w oorden in opgenom en.
D e taal was arm in gramm aticale vorm en?

maarrjk in wortelsen woordvormingen.Zj

ontwikkelde zich het volksgezang,dat door werd in de 9deeeuw - zooals wj zooeven
de harp werd begeleid. TOt de voortreFe- reeds vermeld hebben - eene schrjftaal.Na
Qrprercyr moesthet Angelsakljkste dichters en harpspelers der oudheid W illem de l'
behooren Ceadmon, een Engelsche herder, sisch aan hetH0f,bj de regtbanken en in
die in de 1de of 8ste eeuw leefde,en koning de scholen plaats rtlimen voor het NormanAlfred. De handelwas eraanvankeljk een disch, en uit beider vermenging ontstondhet
ruilhandel en van weinig beteekenis.Eerst Engelsch van onze dagen.T0t de merkwaarin de 6(le eeuw bragten de Franken ermunt, digste overbljfselen der Angelsaksische letmaat en gewigt.Later bloeide er de slaven- terkunde behooren dBeûwulfy''een epos uit
handel,vooralOp de markten van Bristolen de 8ste eeuw, de dichterljkevertaling van

groot aantal Engelschen studeerde buiten 's Etltelbert,''de vertalingvanhetgeschrift?De
lands.In de scholen van CanterburyenYork consolatione philosophiae'' van Boëti%s door
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koningAlfredendeBjbelvertalingvanBeda,
mede uit dattjdperk,a1sprozastukken 0pnoem en..
Angelus,eenLatjnschwoordvanGriekschen Oorsprong, beteekent eenvoudig een
bode of nerkondùer. Voorheen washeteen

is er van weinig belang en bepaalt zich t0t

%erst,rogge en erwten,maardes tegewig-

tlgeriserdeveeteelt,di:doorvoortrefeljke

weiden bevorderd wordt.Daarenboven wordt

erjzer gewonnen.Er isslechtsêéne stadt

Hernoesand, Op het kleine eiland Hernoe
titel van den paus en van de bisschoppen, gelegen.
en 00k de m onniken eigenden zich dien t0e
Angers is de hoofdstad van hetFransche
om hunne engelachtige (ongehuwde)levens- departem ent Mayenne-luoire en aan de bewjze. Het ane
qelus beduidt 00k een gebed vaarbal'e Mayenne) niet ver van den m ond
bj de Roomsch-Katholieken,datin1226door der Loire gelegen. De hoog-ommuurde,oupaus JoltannesX X II driemaaldaagsverplig- derw etsche stad, die eerst in den laatsten

tend werd gemaakt en zjn naam droeg van tjd door den aanbouw van nieuwe straten
denaanvang (AngelusDomininunciavitMa- is opgeknapt, heeft ruim 50000 inwoners,

riae,of de engel des Heeren bragtaanXaria telt een groot aantal inrigtingen van onderde boodschap).Driemaaldaags luidde in de wjs,een muséum met600schilderjen,een
R.Katholieke landen hetangelus,namoljk paar fraajekerken en een slotop eenerots,
dooreenhoog-klinkend klokjewerdendege- den vpormaligen zetel der hertogen van
loovigen opgeroepen t0t hetgebed.En n0g Anlou.Tevenszjn erOnderscheidenefabriewordt op vele plaatsen vooral in Zuid- ken, en er wordt een aanzienljke handel
Amerika - metnaauwgezetheid daaraan ge- gedreven in wjn,graan enz.In dekerkgehoorzaamd,want hieraan is voor de bidden- schiedenis is Angerszeerbekendalsdeplaats,
den e0n aiaatvan 10 t0t 30 dagen verbon- waar onderscheidene kerkvergaderingen werden.
den gehouden.
A ngelus. Vele personen hebben dezen
A ngion is op het gebied der ontleedgeslachtsnaam gedragen. T0t de merkwaar- kunde elk vat van het dierljk ligchaam.
digste behooren:
Ilaarora is anyLologie de leer der vaten,naAndrlasHzweî'
M,
v,die in 1560 teStansberg meljk deraderen en slagaderen,- anyieeta-

geboren werd.Hj wasschrjvervanverschil- ,:ïdverwjdingdervaten (zie aneurysma),lende werken in de Hoogdtlitsche taal,en an-jioitis Ontsteking der vaten, anyiomastierfaan de pest in 1508.
cl
tvistonlbor'
ts Angelus, een Grieksch geleerde, d1e in den Peloponnesus geboren
Tverd en, door de l'urken verdreven, van
1600 t0t 1638 hetjaar van zjn overljden - Onderwjzer was in de Grieksche
taal te Oxford in Engeland. Hj schreef0nder anderen een (tEnchiridion de institutis
Graecorum .''
Anyelus Tolifïc,xl.s,een Nederlandsch geleerde uit de dagen van ErasmusenScali
per.

Hj stond bj deze mannen zeer in aanzlen!

terwjl G.J.YossLusvan hem zegt,dathj
zich sterk toelegde op het uitvm den van
nieuNve Tqoorden.

eigenljk Joltanné'
câ.
eo
F er,
in 1624 te Breslau of te Glatz uit Protestantsche ouders Feboren,een vervaardiger
van geesteljke llederen. Hj studeerde te
Straatsburg, te Leiden en te Padtla in de
geneeskunde, werd ljfarts van den hertog
van W iirtemberq-oels en ging in 1658over
t0tde R.KathollekeKerk.Nu Omhelsde hj
den geesteljken standenoverleedteBreslau
il
z een klooster Op den 9t
len Julj 1677. Hj
heeftvoortreffeljke gezangen voorkerkeljk
gebrtlik geleverd, van w elke somm ige 0ok
ntlnog worden gebezigd.Overigenswashj
een voorbeeld van mrstieke dweeperj.

llczl verweekinq dervaten,- anyiorrl
tayie
bloedvloejing u1t de vaten,- angiostenose
vernaauw ing der vaten,
en an-qiotomie
het Operéren der vaten. - Op het gebied

deroudheidktlnde isanyiograpltiedebeschrjving van antieke vaten,urnen,drinkgereedschappen enz.

Angke ofAnkl is eene rivier op Java in
de residentie Batavia. Zj ontspringt op den

berg Salak en zendt een tak naar de rivier
van Batavia. Ook een dorp aan die rivier
draagtdenzelfden naam.
A ngkolah of Ankola is een district op
Sum atra, in de Batta-landen en telt 12000
inw oners. H et staat Onder het gezag van
den adsistent-resident Van Mandaheling.O0k
eene rivier en een paardorpen in datdistric'
t
dragen denzelfden naam .

A nglesea Of Anylesey (het Mona van
Tacitus,insula Anglicorum) is een Britsch

eiland en graafschap in de Iersche Zee.Het
behoort t0t het vorstendom W ales enishiervan door de smalle Menai-straat gescheiden
ot' liever er door de beroemde ktlkerbrtlg

over de Menai (zie onder dit woord) mede
verbonden. Het heeft eene driehoekige ge-

daante en telt op ruim 14 D geogr.mjlen
bjna 60000 inwoners. Zjne oppervlakteis

golvend en bestaatm eestaluitalltlvialegron-

A ngerm anland lseen Zweedschgewest, den,vooraluit zavel-grond?die zeervxuchthetwelk m et het landschapM edelpad op eene baar is. In het midden verheft zich Pary's

h weleer rjke koperuitgebreidheid van 225 (ngeogr.mjlen94000 Mountain, Waar zits
mgnen bevonden, en Mynyotny Tower,bei
n
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gedeelte zeer bergachtlg en in het noorden roemd doorkoning Arllturenzjheridders,is
wbt efener. Ilet wordt door de Angerman- n0g hooger.De kusten zjn ermetklippen en
elf en harezj-rivieren besproeid, voorts rotsen omgeven,maar heteilandbezittevens
door de Gidea met de Lexa,t
le Oaelevad, onderscheidene goede havens,en vaneen d0de Naetra en andere stroomen.Delandbouw zjn riviertjes zjn enkele bevaarbaar. Het
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klimaat is er zaekt en aangenaam.Erwordt een godgeleerde,Tl
tomas Cranmer genaamd,
veel haver en gerst verbouwd? en de aan- gafden Koning denraad,om overzjneechtzienljke veeteelt verzendt er jaarljks dui- verbindtenis het gevoelen der universiteiten
zende stuks langs den spoûrweg naar L0n- in te winnen. Daar Catltarina de weduwe

den. N0g altjd wordt er koper gewon- zjns broeders was, toen hj haar huwde,
nen, - voorts steenkolen, zwavel, aluin verklaarden deze den band onwettig, en
kopervitriool, zilverhoudend looderts, mar- Hendrik beschouwde zjn eerstehuweljk als
m er enz.
ontbonden,- 't geen door eene regtbank,
Ayglesey (HenryW illam Paget,graafvan ingesteld door Cranmer, die inmiddels bisUxbrldgeymarkiesvan),een Engelsch gene- schop van Canterbury geworden was, volraal en staatsman, werd geboren den l7den komen bevestigd werd. De Paus deed in
Mei 1768. Bj den aanvang der Fransche 1534 den Koninrin den banenverklaardede
revolutie trad hj in Engelschedienst,streed nieuweechtverblndtenisnietig.Hendrik 3'=J.ff
in 1793 en 1794 in Vlaanderen,voerde ver- bleef Roomsch-ltatholiek, en er z0u voorvolgens het bevel over een cavallerie-corps zekervan geenehervormi
ng sprake zjn gete Ipswich en werd generaal.AlslordPayet weest,indien de nieuwe Koningin eneenlge
en bevelhebber der Britsche reserve-eaval- hooggeplaatste staatsam btenaren, zo0 als
lerievoerde hj in 1808 oorlog op hetPyre- Cranmer, die in 'tgeheim met een Duitsch

nêsche schiereiland en behaalde erbj vem meisje was gehuwd, en de staatssecretaris
schillende gelegenheden grooten roem. Na Ckomt
vell haar niet jverig hadden begunden dood zjns vaders werd hj graafvan stigd. In het Jaar 1529 verhieven zich in
Uxbridge.De slag bj W aterloo schonk hem hetLaj'
erHuisklagten overhetgedragder
nieuwen roem , maar beroofde hem van een

geestelpkheid, over de boeten ,over de 0p-

been. Hj werd verheven tOtmarkies van hooping van goederen in de doode hand
Anglesey, bekleedde onder Canning den post enz. Toen erOntwerpen t0tverbetering bj

van chefder artillerie en werd in 1828 on- het Hooger Huis werden ingediend,kwamen
derkoning van Ierland. GetroFen door de de bisschoppen kraehtig in verzet, vooral
ellende, die hj er aanschûuwde,werd hj Y slter van Rochester. Deze en de kanselier

een strjdervoo1'debelangen derR.Katho- Thomas A przl.
s jverden geweldig tegen de
lieke bevolking 4es lands. Daaxnm riep de Protestanten,#ie verbannenofverbrandwerkoelbloedige W ellington hem in 1829 terug,
maar reeds in 1831 onder het bewind van
Grey nam hj het bestuur van Ierland wederona op zich, en toen hj een paaxjaar
later door den markies van Normanby ver-

den.Gedurende het pxocesvan echtscheiding
Ontw ierp het Parlem ent eene w ett w aarill
elk beroep Op den Paus verboden en het
genot der tienden enz.aan den Koning toe-

gekend werd. Toen de geesteljkheid den
vangen wel-d, had hj zich door zjneregt- storm zag aankomen, zocht zj zich dool'
vaardigheid en welwillendheid de aehting slaafsche Ondexworpenheid van de gunst des
verworven der verschillende partjen. Hj Kgnings te verzekeren. Eene vergadering
w as vervolgens in hooge militaire betrek- van geestel
jken poogdehetdreigend gevaar
kingen werkzaam en overleedden z7stenApril afte wenden)maar hetParlementbekreunde
1854.
er zich weinig om en stelde Hendrik aana1s

Anglicaansche K erk (High church,
Bisschoppeljke of Episcopale Kerk) is de
naam van de staatskerk in Engeland en Ierland. Sedert H endrik 11 (1154 tot 1189) en
zjn strjd met de hiérarchie voerden pauseljke legaten heerschappj over de Kerk in

den Oppersten scheidsregter in kerkeljke

zaken. Zooeven verm elde vergadering m oest

dat besluit aannemen, en zj deed hetmet
declausule ttin zooverhetwoordvan Cltristus
het veroorlooft,''erkende hetOppergezagdes
Konings en kocht de verdere beperking der

Engeland,en schier nergens in Europa w as geesteljke regten afmet eenes0m van 180000
de m agt van Rom e m inder beperkt,degees- pond sterling. Intusschen verklaarde in Fe-

teljkheid rjkeren hetR.Katholicismus op bruarj 1525 het Parlement den Koning en
zjneopvolgerst0topperhoofdenvandeEngel-

vaster grondslagen gevestigd. Vruchteloos
Nvas er de tegenstand van Wiclife,
vruchteloos zochtde Hervorming dieEuropa
deed trillen , een w eg naar de Britsche

sche K erk die over al hare inkom sten,
waardigheden en regten konden beschikken.
Daar de kloosters de ingevoerde hemrorming
kusten,wantJuistin die dagen regeerde er weinig bevorderden,w erd er een onderzoek

een jdeleKoning,die ereeneeerinstelde, dier verbljfqlaatsen verordend,en toen dit
van den Paus den titel te ontvangen van
ùtBeschermer des geloofs'' en de geschriften
van L'
utlter te verbranden.De band tusschen
Engeland en Rome scheen elken schok te
kunnen tarten toen dezinneljkehartstogt

uiteenzedelpk Oogpunt,vooralvoorde kleine

hofdam e,debevalligeA nna Boleyneenenieuwe
verbindtenis te sluiten. Paus Clemens VII

besluit van Mei 1540 werden alle overige

kloosters,geene bevredigendeuitkomsten0t)leverdethief de Koning bj Parlementsbeslult
alle kloosters 0p,die Jaarljks minder dan

200 pond sterling aan inkom sten genoten.

van Hendeik Ffff dien vooraltjd losrukte. Toen er in 1537 w oelingen ontstonden,die
Hj wenschte zich te ontslaan van zjne zie- aan rondzwervende bedelm onniken w erden
keljke! in leeftjd reeds gevorderde gemalin toegeschreven, kwamen O0k de rjkere abCathar%na 1,450
1Arrayonen meteenejeugdige djen aan de beurt,en bj een Parlementskloostersen dergeljkestichtingenopgeheven
wilde den echteli
jken band nietlosmaken,en en hunne goederen in eigendom gegeven

476

ANGLICAANSCHE KERK.

aan de kroon. Hetbehoeft naauweljksge- der priesters verboden, en 1000 gehuwde

zegd te worden, dat nietzoozeer een zede1jk of leerstellig belang als de hebzuchtvan
den Koning en van den adel, vereenigd met
het uitzigt der bisschoppen Om , Ontsl>gen

geesteljken zagen zich genoodzaakt,met

vrouwen en kinderen het land te verlaten.
De Protestanten werden vervolgd, en de
moedige Cr<nmer verloor Op den brandstapel

Rome, de handen meer vrj tehebben, hctleven (2lMaart1556).Vreeseljk woedde
hierbj de voornaamste r0lvervulde.Daarom zjnahareechtverbindtenismetPlnilippns11,
droeg er alles den stem pelder willekeur.De koning van Spanje,en reedswegensde 275

Van

Hervorming in Duitschland wilde men niet personen,door haren invloed t0t den brandaanàem en,omdatH endrik zich daartegen uit- stapel verwezen, heeft zj den naam van

drukkeljk hadverzet.Metgrootemoeitebragt GB100dy M ary''(debloedigeM aria)tenvolle
Cranmer het zoover,dater eene verbeterde verdiend. Gelukkig'stierf zj reedsin 1558.
vertaling des Bjbels werd gedrukt,dater Zj werd opgevolgd doorharehalve zuster
eenige wjziging werd gebragtin hetpredi- Zlisabetlt, eene dochter van Anna Boleyn,
k.n en dat men eenige stellingen omtrent
aqaat en het vagevuur als dwalingen verwierp. Men bragt het niet verder dan tOt
eene bonte mengeling van het oude en
nieuwe.Een schoolmeester te Londen,Lam-

onwettig verklaard door den Paus en dus

eenejveraarstertegen Rome.Gedurendede
lange engestrengeregeringdezermaagdeljke
K oningin (tot1s03)werd deAnglicaansche

Kerk Op den tegenwoordigen voet ingerigt.

àdg'f genaamd, loochende de ligchameljke Reeds het eerste Parlementjdoorhaarbjtegenwoordigheid van Christ'
tls in hetavondmaal, en de Koning sprak zelf het vonnis
over hem uit en liet hem op een klein vuur
verbranden. Eindeljk verordende H endrik
een vasten regel des geloofs, die in 1539
door het lafhartige Parlement werd aangellom on

eengeroepen, huldigde het Oppergezag der
Kroon Over de Kerk cn dus den afval van
Rome. Zi
J'bevestigde de leerstellingen vau
Cranmer, maar behield grootendeels de uitwendige eeredienstvan hetR.Katholicismus,
zoodat de Kezrk, d00r haar gesticht, den

nameljk deberuchte6artikelen,die naam ontving van de Bisscl
toppeljkeofEpis-

over de ligchameljke tegenwoordigheid van
cltvistusin het avondmaal,over het gebruik
Van den avondmaalsbeker door leeken 0V0r
de kuischheidsgelofte:de zielmissen ,de oorbiecht en den ongehuwden staat der geeste-

copale. 'W eldra bleek het, dat men niet te

doen had metslechtstweepartjen. De uit-

gewekene Engelschen keerden terug met de
beginselen der Duitsche en Zwitsersche hervormers. Zj wilden alle overtollige plegtigljken handelen en alle andersdenkenden t0t heden en ook de bisschoppeljkemagtafgegevangenis,den dood en de verbeurdverkla- schaft zien en deze toevertrouwen aan kerring hunner goederen veroordeelen.Ras wa- keljke besturen, uit oudsten of presbyters
ren de kerkers met ketters gevuld,en zelfs zalengesteld,weshalve de voorstanders van
dekanseliera
vprçf.
gende70Ja1.igeleermeester dat gevoelen met den naam van Presbyterides Konings,de bisschopIöslter,moestenhet anen ofP uriteinen w erd bestempeld.
schavot beklimm en.

H0e pveriger deze lieden werkten,des te

W él was er nu,onafhankeljk van Rome, krachtiger sloeg E lisabeth de handen aan het
eene zelfstandige Engelsche K erk Ontstaan, werk, om vaste geloof
sregels voor te schrjmaar deze bleef in haren aard nog altjd ven.V andââr de zoogenaam de Uniformiteits-

Roomsch-Katholiek en geleèk volstrektniet acte en eindeljk het Symbool der 29artiop de Protestantsche K erk op hetvasteland.
Eerstonderdenopvolgervan H endrik VIIIonder Eduard FY,alzoona1547 ofliever0nder het regentschap van den hertog 11J13
Romerset- w erd ereene hervorm ing in eeredienst en geloof ingevoerd. D e w et der 6
artikels werd Opgeheven,het avondmaal0nder beide gedaanten en het ht
lweljk der
priesters veroorloofd,de llturgie veranderd,
eene door Cranmer uitgegeven verzameling
van leerredenen ter navolging aanbevolen en
door kerkbezoek in veel gebrekkigs voor-

kelen?datden 3lstenJanuarj 15C3alsgrond-

wet der Episcopale K erk aangenomen en in
1571 door het Parlement bekrachtigd werd.
De Puriteinen, die niet de geW0n0 V0dSdienstoefeningen, maar hunne eigene verga-

deringen bjwoondenjwerden terverantwoording geroepen, in boete geslagen of in de
gevangenis geworpen. Hierdoor werd de tegenstand n0g heviger, en erontstond weldra

eene vreeseljkeverdeeldheid.D00rElisabeth
werd de Anglicaansche Kerk 00k in Ierland
ingevoerd in strjd m et den w ensch d'esvolks,
zien. Men haalde den Jeugdigen , zwakken en dit w erk der dwingelandj werd door
Koning zelfs over,pm zjnezusterM aria, Jaeobus I voltooid.Deze Koning wilde 00k
eene dochter van Catharéna van x#.rrtz-t/o?l, aan de Schotten bisschop/en en eene bisvan de troonsopvolging uit te sluitenen deze schoppeljke liturgie opdrlngen, maar toen
op te dragen aan eene zjner bloedverwan- zjn zoon Karel.
!',niet ongunstig gestemd
ten,aan de bevallige Jane Gray. Niettemin jegens de Roomsch-Katholieke godsdienst,
beklom M aria na den dood haars broeders de vrjheid des geloofs door willekeurige
den troon (1553). Aanstonds riep zj de bis- m aatregelen zocht te beperken, barstte de
schoppen bjeen, die bj haar bekend stonhen opstand 10s en dwong den Vorstt0tinschika1s pver
'' ige aanhangers van de Roomsch- keljkheicl. Het Lager-Huis, uit Puriteinen

Katholiekegodsdienst,vernietigdedevroegere en Independenten bestaande, verklaarde de
hervOrming en deed dit besluit doorhetPar- 39 artikelen der Episcopale kerk a1s van
lementbekrachtigen. Nu werd hethuweljk alle gezag beroofd en bevestigde de Schot-
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sche convenants-acte, t
le grondwet der P1
1- uitzondering van de Ropmsch-Katholieken,
riteinen.De geesteljken moesten hierop den staatsambten bekleeden en leden worden van
eed aieggen, en omstreeks 1600, die het hetParlement,terwjlrecdsinhetvolgende
weigerden Averden van hlln asabt Ontzet en jaar delaatste slagboomen vielen en o0k de
geba,
nnen.De tegenstand der Independenten Roomsch-lfatholieken in hunne volle staatsverhinderde echter,datdo Presbyteriaansche burgerljke regten werden erkend.Deze geleer door het Parlement bekrachtigd werd. beurtenis werd tevens oorzaak, dat velen
De verdeeldheid bleef aanhotlden t0t aan de zich weder bj deRoomsch-lfatholieke kerk
regéring van Karel11,die vooralterOnder- aai
zsloten (zie Pnseyismus).

drukking van de reptlblikeinsche partj de

N0g altjd bleefechter deEpiscopaleKerk

Episcopale Kerk wederom invoerde. Dit ge- zwaardrtlkken Op alleingezetenen deslandsschiedde ook in Schotland op aandringenvan Ook Op hen,die niet t0thaarbehoorden.Dit
Middleton. Hierbj werd graaf Argyll,het w erd vooral gevoeld in het R .K atholieke
wereldljk Opperhoofd derSchotscheOfPres- lerland, w aar het volk schatting moestbebyteriaansche kerk , gevangen genom en en taten aan de Staatskerk,di0 er hare geesteonthoofd. O0k in Ierland moest de Angli- ljken ruim van bezoldigde en erprachtige
caansche kerk met geweld wederzegevieren. kerken van lietbouwen,terWjldeinwoners,
Schotlanë echter verbrak later voor altjd meestkleine pachters,in armoede en ellende

hare magt, daar het W illem III en zjne wegkwjnden. Die toestand werd intusschen
gemalin nietwild:huldigen vôôrdat dePresbyteriaansche kerk aldaar alsdeheerschende
was erkend.
Karel ff was met het herstel der Epis-

verbeterd in 1823,toen er het aantal Anglicaanschebisschoppenvan22t0t10verminderd

werd!en heeftOnlangseenebelangrjkeveranderlng ondergaan doordien volgens het

copalekerk geenszinste vreden.Hj neiyde voorstelvan den m inister Gladstone deovert0t het Roomsch-lfatholieke geloof en wllde drevene voorregten der Staatskerk in Ierland
hetParlementt0tverdraagzaamheid bewegen zjn opgeheven.
#
JegensDissenters en R.Katholieken.Tever- Onze Britsche overburen zjn zeer aan
geefs. Zjne voorsyraak wekteeen hevigen vorm en gehecht en laten 0ok op godsdientegenstand bj de blsschoppen,die wederom stig gebied nietspoedig varen,watzj van
zitting hadden in de vergadering der verte- hunne voorouders hebben geërfd.Toch kongenwoordigers en lokte velerleimaatregelen den zj zich nietaan demagtvan den v00rvan onverdraagzaamheid uit.Vooraljverde uitgang onttrekken.Tn de l8deeeuw zjn er
men tegen tle Kwakers. Van deze werden geweest,di
e eenigerekkeljkheidvexlangden
gedurende de beide eerste jaren van Karels ln dekerkeljke orthodoxie en Om diereden

regering Omstreeks3000inèegevangenisgeworpen. In 1673 werd door hetLager Huis
een besluit uitgevaardigd, de Test-acte gellaamd,inhoudende,datiedor,die een ambt
bekleedde, getuigenismoest geven door een
eed en door gebruik van het avondmaal,

m et den naam van ulatitudinarian''w erden

bestempeld.Zj hadden echtergeeneandere

keus 'dan van hunne eischen af te zien of
zich uit de Staatskerk te verwjderen.Van
:;00r belang was de ttEvangelische Bond''
die in 1840 is opgerigt, Om de Christenen
dathj t0tde Episcopale kerk belltlol
't
le,en van alle Evangelische kerkgenootschappen
dat hj,i1
z geval van weigering',zjn ambt t0teenstrjd tegen detlitbreiding derR.Kazou verliezen en eene boete betalen van 500 tholieke kerk te vereenigen.De Engelsche
Staatskerk zelve is daarenboven verdeeld in
pond sterling.
Vruchtaloos poogde Jacobtbs 11 deze acte twee partjen - die der Hooy-kerkeljken
te verzachtent- te vergeefs beproefie *
1.
Vi1- (High-churchmen)en Imag-keekelùken (Low-

lem III het:aan de Dissenters geljkeregten churchmen). Deze laatste: naar de plaats
te bezorgen met de overige burgers.Alwat hunner vergaderingen gewoonljk die van
deze laatste verkrjgen k0n, was de her- Exeter-H allgenoem d,staat onder de leiding
roeping del' straibn, waarmede sedert den Van den vromen en bekrompen lOM Shafterrtjd van Elisabetlzhetbjwonen van andere bury en heeft in de laatste 20 Jaren veel
godsdienstige vergaderingen dan de gew one aanhangers in den middelstand gevonden.D e
godsdienstoefeningen waren bedreigd. Alles werkzaamheden dezer piétistische partj hebbleefmetbetrekking t0t de Roomsch-lfatho- ben eenepracti
sche rigtiny en strekkenzich
lieken Op denzelfden voet- althans wanneer vooraluitt0thetverspreldenvandenBjbel,
men het toestaan van eenigeweiniqbeteeke- tOt dq Evangelieverkondiging onder de Hei-

nendevrjheden onder GeorgeIII nletmede- denen,t0t debekeeriny derJoden,t0thet
rekent - t0t aan 1790.Eersttoenverltregen uitdeelen van traetaabes, t0t het verbede Roomsch-Katholieken in Ierland,en n0g teren van gcvallenen enz. ln vele opzigten
niet eens in Engeland,het regt Om deel te werken ztj zamen met de Dissenters m aar
llem en aan de lteuzen voor het Parlem ent ill hunne leer zjn zj geweldig orthodox.
en Om geringe ambten te bekleeden.
Terwjl zj de Onfeilbaarheid van de letter
Het was aan Onzen tjd van vooruitgang des Bjbels angstvallig vasthouden, zjn zj
en beschaving voprbehotlden? het eeuwen- onverdraagzaam Jegens elke vrjzinnigebe-

oude gebouw der godsdienstige onverdraag- w eging. Tegenovcr hen staan de H oogkerzaamheid langzamerhand te sloopen.In 1828 keljken, die i
n (le hooge yeesteljkheid,in
werden vele beperkendebesluiten opgeheven, de aristocratie en in de belde oude univeren na dien tjd konden al de Dissenters,met siteiten Oxforll en Cambridge steun vinden.
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Deze willen niets weten van de Dissenters, schoppen hebben als yai
rs zitting in het
maarzoeken metnaauwgezetheid de uitw en- Hoogerhuisen kunnen ln hunne kerkeljke
dige vormen der Anglicaansche eeredienstte bediening met de Roomsch-ltatholieke bis-

bewaren. Zj staan Op de grenzen van het schoppen worden vergeleken.ZjwordenbjR.Katholicismus envinden inprachtigepries- gestaan door een kapittel (chapter), dat
tergew aden,w itgekleedekoorknapen,gesehil- doorgaans m et verlof des konings den bis-

derde kerkglazen?rjkversierdealtaren,dikke schop kiest en den bisschoppeljken raad
waskaarsen,fraahekniebtligingen enz.hunne vormt,diegewoonljk zelfzjneOpenvallende
zaligheid. Sommigen van de meest-geavan- plaatsen aanvult. De plaatsvervangers van
ceerden hebben zelfs de Oorbiecht en het den bisschop zjn de archidiakens (archdeamislezen - Ja, zelfs het houden van geeste- cons), die in bepaalde gedeelten van het
bisdom ofin archidiaconaten deambtsverrigljke processiën ingevoerd.

Overhetgeheelisde Anylicaansche kerk tingen van den bisschop waarnem en en de

weinig t0tverandering genelgd.W élzjn in kerken bezoeken. De 57 bisschoypen van

Engeland in 1826 de tienden in vasterentell Engeland tellen 58 zulke archidlaconaten.
herschapen,wél zjn deinkomsten der bis- D e thans genoem de personen behooren t0t

schoppen wat geljkmatiger verdeeld,wél de hoogere geesteljkheid. De geesteljken
heeft men maatregelen genom en tegen de van lageren rang zjn deqarsonsofleeraars,
ophooping van vette geesteljke ambten en die in rectoren en vicarlssen w orden verzjn enkele misbruiken afgeschaft,maarer deeld,waarbj men de euratesmoetvoegen.
bljftn0gveeltewenschenover.Reedsverzet De eersten,ten getalevan6160,zjnmeestal
zich de Openbare m eening m eer en m eer te- ruim bezoldigd. Hun jaargeld bedraagt wel
j'
en hetbisschoppeljkgezag,maarditlaatste eens duizende ponden sterling,waarmede zj
ls m et de aristocratie Op het naauwst ver- buiten hunne gem eente een aangenaam leven

eiden,terwjlzj de zorg voor deze aan een
bonden; het steunt oy den eed derkroon, l
die de OnschendbaarheldderKerk waarborjt, vaak karig beloonden curate overlaten. De

en klampt zich vast aan zjne aanzienlkke vicarissen zjn van eeuwenouden oorsprong.
schatten. H et belemm ert de benoeming van

Reeds vöôr de Hervorming behoorden vele

een Rjks-schoolbestuuren de oprigting van afgelegene bezittingen t0t de kloosters,en
neutrale volksscholen,zoodat de strjd tus- de abten deden er de inkomstenin ontvangst
schen het oude en nieuwe n0g altjd bljft nemen en voor de godsdienstige aangelegenvoortduren.
heden zorgen door vicarissen, en dezezjn
omtrent de inrigting der Anglicaansche 00k na de opheëng der kloosters bljven
kerk vermelden wjhetvolgende:Dekoning bestaan.Velen zjn eigenaarsgeworden van
is haar opperhoofd en bezitalle regten,die die bezittingen, en ook nu n0g heeft m en
voorheen aan den paus werden toegekend. in Engelandomstreeks4000gem eenten,w elke

Hj roeptde synodes zamen en ontbinQt ze. geeneeigynljke leeraarsbezitten,maarvicaHj is uitvoerderderkerkeljke wetten,geeft rissen, dle zich met een gering deelder inverlof om een bisschop te kiezen,bevestigt
de keuze, ontvangt van de gekozenen den
eed Van trogeni
uw ,ethde
eftinkomst
kerkeljk
belavaca
sting
en
enevan
nt
e
en tienden
bisdomm en 0n kan alle kerkeljke personen
w egens bepaalde overtredingen voor den

komsten van de vicary,gewoonljk met de

Opbrengst der smalle tienden, m oeten vergenoegen:terwjldieinkomsten voor'
tOverige
vloejen ln den zak Yan den wereldljken
eigenaar. Er zjn eigenaars,die onderscheidene vicaryen bezitten,w elke opeenafstand

burgerljken regterdoenverschjnen.Zjkun- van uren gaans van elkaâr gelegen zjn.O0k
nen op den koning appelléren, en deze kan deze laten het geesteljk ambt waarnemen
hun dispensatie geven van de w etten;ook door curates, die de eigenljke herders en
kan hj de bisschoypen verplaatsen en de leeraars des volks zjn. Er worden Onder
gxenzen van ieder blsdom veranderen. Deze deze gevonden,dieeenJaarljkstractement
suprematie des koningsin kerkeljke aange- hebben van slechts 5 t0t 8 pond sterling,
legenheden is onschendbaar evenals de per- terwjl hun patroon de eigenljke inkomsten
soon des konings.Intusschen bezitde hooge dervicary - somsdui
zendeyonden -- ve1*eert, zonder eçnigen arbeld te verrigten.
Engelsche geesteljkheid yroote voorregten t
Deze laatstenkonden voorheen hunne curates

en vormteeneglansrjkehlërarchie.Aanhet

hoofd van deze staan de bissehoppen,nam e- ieder oogenblik Ontslaan,- 'tgeen echter
1jk 27 in Engeland en 10 in Ierland.Hunne thans door de wet isverboden.Daarenboven
Opperhoofden zjn de aartsbisschoppen van bezit de Anglicaansehe kerk duizende kapelCanterbury,van Y0l*kenvanD ublin.De eerste ien, en sommige van deze,zooals die van
is primaatvan geheelEngeland en heteerste St. Jam es en van W indsor,hebben vorste-

parlementslid;hj volgtin rang op dekonink- ljke inkpmsten. De meestbegeerljke dier
ljkeprinsen en kroontdenkoning.Debeide kapellen w orden toegekend aan de geestelof,van welke de deken,
anderen voeren desgeljks den titelvan pri- ljkheid van het 1raaat, de eerste ook van Engeland,m aar in de onder-deken en de groot-aalmoezenier de
zaamsten zjn. Men heeftberekend,dat
meer beperkten zin, en de laatste'
van Ier- voorl
land.D e aartsbisschoppen gaan in rang vöör degezamenljke Jaarljksehe inkomsten der
do hertogen en hebben behalve hunne aarts- Anglicaansche geesteljken in Engeland meer
bisdomm en een kerkeljk gebied,welksbis- dan l00 millioen gulden bedragen!die van
schoppen onder hun toezigt staan. D e bis- uitgestrekte bezittingen en van de tlenden
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thans in geld betaalbaar --afkomstig zjn. wordt verwaarloosd,en deleerredenen zjn

W anneer men bedenkt2 dat de Dissenters zeerkort.Hetinwendigederkerlten iszeereenevenzeer tiendpligtig zljn als de leden der voudig. Tegen het Oosten staat eene tafel,
Staatskerk,datdekerkeljkegoederenveelal boven welke twee borden hangen van steen
dienen om aan de aristocratie een weelderig ot'hard hout met de 10 geboden en de 39
leven te bezorgen, dat de hoog bezoldigde artikelen des geloofs.D e kanselbevindtzich
geesteljken hun werk door anderen laten in het midden, en het Orgel is doorgaans

verrigten en in eene glansrjke ledigheid fraai. Het ambtsgewaad van den geesteljke

hunne dagen doorbrengen,en wanneer m en

daarbj in aanmerking neemt,datderjksbelastingen in Engeland zeer hoog zjn,dan
bljkt het duideljk genoeg,dat die toestand
moejeljk voorlangen duurkan wezen.

bestaat uit een m antel,een langen van voren
gesloten r0k en eene kleine kraag. Is de
zondagsdienst afgeloopentda'
n heeftdeleeraar

verder weinig met zjne gemeente te doen,
want hj geeft geen godsdienstig onderwjs,
D e w etgevende m agt der K erk berust in en na hun l4de Jaar worden de kinderen

de handen van eene convocatie,die op last zonder eenigonderzoek doorden bissehopdooldes konings zich in onderscheidene gewes- oplegging der handen en door eene zegenteljkesynodesonderhetvoorzitterschapvan bede geconirmeerd. De Anglicaansche kerk
den aartsbisschopvereenigten overdekonink- heeft dus w einig invloed op de volksontwik-

ljkevoorstellen (boodschapyen)beraadslaagt. keling,en dat zj evenmin ietslevertvoor
Elke synode is verdeeld ln twee Huizen,
even a1s het Parlement.Het eerste bestaat
uit den aartsbisschop en de bisschoppen,het
tweede uit alle dekens,archidiakens,afge-

den vooruitgang der theologie, is uithare
vasthoudendheid aan het oude en uit hare
verw ikkeling met wereldsche belangen genoeg Op te maken. Het is dan 0ok geen

vaardigden der kapittels en tweevertegen- wonder, dat in den laatsten tjd het aantal

woordlgers der lagere geesteljkheid uit elk Dissenters aanmerkeljk istoegenomen.Tot
deze behooren, behalve de R oom sch-Katholieken, de Presbyterianen ,de Baptisten,de
uitvoergelegd.Degeesteljkeregtsbedeeling lndependenten, de Kw akers,de M ethodisten
is toevertrouwd aan afzonderljke geregts- en de Socialisten,welke laatste volgelingen
bisdom. D e besluiten van de beide Huizen
worden door den koning bekrachtigd en ten

)?
,
c,
60
z.Rjkdom en magtzjn
hoven, van welke de aartsbisSchoppeljke, zjn van Robert(.
de bisschoppeljke en de archidiaconale de echter nog altjdde steunsels der Staatskerk,
voornaamsten zjn.Elk bisdom heefteenbis- en deze breidtzich door middelvan zende-

schoppeljk gerertshof (consistory) met een lingen tevens uit in llindostan, w aar o0k
chancellor Ofoë clal als voorzitter,vanw aar reeds bisschopszetels zjn Opgerigt.Talrjke
appél is op hetaartsbisschoppeljk geregts- aanhanyersheeftdeAnglicaanschekerk desh0f (audience-court),datin Canterbul'
y den geljksln Noord-Amerika.Haargebedenboek
naam draagtvan Jcourtofarches''(H0fder (B00k ofcommon prayer)heeftna Karel11
gewelven). Daarenboven heeft ieder aarts- geene verandering ondergaan.
bisschop een ucourt prerogative'' t0t het
Angliséren is de naam van eene kunstonderzoek:debevestiyiny en devoltrekking bewerking,die paardenliefhebbers in toepasvan uiterste wilsbeschlkklngen.V00r zaken, sing brengen, om hunne dieren den staart
bj dith0fofin eersteinstantiebtjeenaarts- Op sierljker wjzete doen dragen.Paarden
bisschoppeljk h0f behandeldj is beroep op
de koninkljke kanselarj (chaneery),welke
dan een ttcourtofdelegates''instelt.Destrafl
fbn zjn: schorsing, gemis van een gedeelte

van edelras,bjvoorbeeldvolbloed Arabische,
doen het van natuur door den bouw van het
achterdeel des ligchaam s,doorde kraehtder

opligtendespieren endoorhunvuriyenmoed.

der inkom sten en afketting m et vervallen- Door hetangliséren zoektmendieelgenschap
verklaring van den qeesteljken stand,waar- te bezorgen aan paarden van onedelras.D e
na de veroordeelde ln de handen kom tvan kunstbewerking isgelegen in hetvernietigen
den gewonen regter.
van de ltracht der neertrekkende staartspieDegeloofsleerderAnglicaanschekerk,geljk ren,in hetversterken van de krachtder ()1:-

zj in de 39 artikelen van koningin Elisabetlt trekkende en in hetwegnemen van een 4egevondenwordt,ishoofdzakeljkprotestantsch deelte van den staart,ten einde zjn yewlgt

en nadert het meest t0t die der Dordsch- te vermi
nderen. Het angliséren wasln den
Hervormden. Volgens haar bestaatde voor- aanvang der l6(le eeuw ln Engeland,in het
beschikking in het verborgen en onveran- laatst dier eeuw in D uitschland en in de

derljk raadsbesluit Gods, volgens hetwelk
Hj degenen,die in Cl
tristttsuitverkorenzjn,
van deverdoemenisbevrjdtenzaligmaakt.In
veleandereopzigten komtzjevenwelmetde
Roomsch-lfatholieke kerkleer overeen, want
zj erkent iets gpddeljks in de bisschoppeljke waardigheid,een wezenljk onderseheid
tusschen bisschoppen en priesters,benevens
het gezag der Kerkvaders. Daarenboven is
de openbare eeredienst een zamenstel van
uitwendige plegtigheden, alle gebeden en

tweede helftder l7deeeuw in Frankrjk sterk
in ZWang.
A ngola of Donga is een gewestin het
zuiden van Afrika,aan de kust van Nedem
Guinéa,en eene bezittingvan dePortugézelz.

Gedurende 7 Jaren (1641 t0t 1648)hebben
de Nederlanders erheerschappjgevoerd.Het

strektA)h noordwaartsuitt0taandeBengo-

rivier,achterwelkedePortugézennOg eenlge
forten hebben, en zuidwaarts t0t aan de

Kleine Yischbaai (150 Z.B.
) en is verdeeld
gebruiken zjn voorgeschreven, het gezang in Ambriz,M ossam édes?Angola,enBenguéla,
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ANGOLA--ANGOSTURA .

die onder het opzigt staan van den Portugeschen gouverneur-generaal to Loanda . In
1838 maakten de Portugezen zich meester
van Braganza, en in 1845 van Huila, twee
aangrenzende distrieten . Voorheen verkreeg
Brazilie zone slavers meestendeels uit Angola,
maar dat heeft een einde genomen, en daar
dat Afrikaansch gewest niet veel voor den
uitvoer aanbiedt, is het in eerie Portugesche
deportatie-plants veranderd . Er zijn omstreeks
240000 inwoners, waarbij zich nog Been 2000
blanken bevinden . Het klimaat is er aan de
kusten zeer ongezond, maar in het binnenland uitmuntend . Er is een overvloed van
kostbare delfstoffen, de vruchten der keerkringslanden willen er zeer good groeijen,
de dieren van Afrika (zie onder lit woord)
zoekt men er niet to vergeef's, en de rivieren wemelen er van visschen . Tot de uitvoerartikelen behooren er stofgoud, ivoor, ijzer,
koper, gom en huiden .
Angora (Ancora, Angoun, Engoeryeh) is
de hoofdstad van een evenzoo genoemd
arrondissement van het Turksche Ejaleet
Anadoli (Bozoek) . Zij is aan de rivier Tsjiboektsjai, ruim 900 Ned . el boven den zeespiegel, aan den zoom eerier vraehtbare vlakte
gelegen . Zij heeft talrijke kloosters en kerken
en 40000 inwoners en is de zetel van een
Grieksehen en van een Armenisehen bissehop .
Het hoofdartikel van den handel is het zoogenaamde kemelsgaren, afkomstig van de
Angora-geit (capra hircus L) . Zij is het nude
Aneyra, naar men zegt door Midas gestieht.
Zij bloeide ten tijde van Augustus als hoofdstad van Galatie en als stapelplaats van een
aanzienlijken handel, waartoe hare ligging
aan den karavanen-weg van Byzantium naar
Syrie aanleiding gaf. De dankbare bewoners
bouwden ter eere des Keizers een marmeren

tempel en griffelden er zijne roemrijke laden
op de steenen en zuilen van een altaar . Die
opsehriften zijn in 1553 door Busbecq gevonden en voor de Oude gesehiedenis van groot
belang. Na de invoering van het Christendom werd zij de zetel van een metropolitaan
en de vergaderplaats van twee concilien (315
en 358) . In 621 werd zij door de Arabieren
ingenomen, maar spoedig door den Byzantijnsehen keizer heroverd. In 1360 kwam zij
in de magi van den sultan Moerad I, en
den 20ster~ Julij 1402 verloor Bajesid I er in
den strijd tegen Timoer de vrijheid en den
troop. Na de bevestiging der Turksche heersehappij vermeerderde haar bloei, zoodat
Pococlce het aantal harer inwoners op 100000
what . Zij is dim na then tijd aanmerkeljk
achteruit gegaan .
Angorno is eerie stall in het rijk van
Bornoe in Midden-Afrika. Zij ligt aan de westelijke kust van het Tsad-meer en telt 30000
inwoners, die veel handel drijven .
Angostura of Ciudad-Bolivar is de hoofdstad der provincie Guyana in den Zuid-Amerikaanschen staat Venezuela . Die provincie
telt op 11334 p geogr . mijlen nog geen 14000
inwoners . De hoofdstad ligt amphitheatersgewijs aan den never van de Orinoco, ongeveer 48 geogr. mijlen boven haren mood . Z
is eerst in 1764 op de tegenwoordige plek
gebouwd en telt volgens sommigen 15000
inwoners, volgens anderen half zooveel . Hare
ligging is uitstekend voor den handel, en de
voornaamste uitvoer-artikelen zjn er katoen,
indigo, tabak en cacao, - voorts angosturabast, de schors van een boom (galipea o cinalis), die in Zuid-Amerika groeit, tot de
familie der diosmeen behoort en als eerie
artsenij -- vooral tegen diarrhee -- wordt
voorgesehreven.

